
د. حسينــة بوشيـــخ 	

ُبؤس امُلدِن يف اجَلزائر

بيَن احتقار الَمعرفة وَتكريس الَفساد
قبل أزيد من عشر سنوات، دعت 

غرفة التجارة والصناعة »سيبوس« 
الصحفيني حلضور لقاء مع نظيرتها من 

إحدى املدن الفرنسية.
ويف نص الدعوة، قال املنّظمون إنهم 

سيدرسون سبل التعاون والشراكة بني 
الطرفني؛ وعليه، فقد سألُت رئيس غرفة 

التجارة والصناعة للطرف الفرنسي 
عن طبيعة ذلك التعاون وتلك الشراكة 
امُلنتظرة، فأجابني بأسلوب ونبرة ملست 

فيهما تعاليا واضحا »نحن لسنا يف حاجة 
إلى شراكة مبفهومكم، ألننا منلك املعرفة 
واخلبرة وهذا ما ينقصكم يف اجلزائر، وما 

سنحاول تقدميه«.
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08
إليزي

أولياُء َتالميِذ الَمناطق 
النَّائيـِة ُمستـاؤوَن من 
ُظروف إقاَمة أبنائهـم

06
تلمسان

ُمّولــوَن ُيطالبـــوَن 
بالتَّعجيِل في َتوزيـِع 

األعــــــالف!
05

جيجل
ُسكـان »أوالد عسكـر« 
ُيطالبــوَن بَتوفيـــِر 
الَخدمــات الّصحّيـــة

0404
الّدكتوُر أمحمد كواش لـ »أخباِر الَوطن«:

ِم   نسبـُة الُعـزوف عن التَّبرع بالدَّ
انخفضـــت إلـــــى 60 ٪ 

كشف الدكتور« أحمد كواش«خبير دولي وطبيب متخصص يف الصحة العمومية، 
يف تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن« أنه منذ ظهور اجلائحة انتشرت فوبيا التقرب 
من املستشفيات، حيث انخفضت نسبة املتبرعني بالدم إلى 60 ٪. وسجل العزوف 

حتى لدى املتعودين على عملية التبرع بالدم، وهذا نظرا إلى تخوفهم من اإلصابة 
بـ »كوفيد 19« أو احترازا من نقص مناعتهم عند التبرع.  0909

كاُن نعمًة فأصبَح ِنقمًة ُه السُّ ربوّيِة ظنَّ َمشروُع امُللحقِة التَّ

َمشاريٌع »حيِّ َعزيِزي أحَمد« ِببلدّيِة 
الّشرَفة في عنابة ولَدت »َميتٌة«!

يعاني حي عزيزي أحمد ببلدية الشرفة والية عنابة من التهميش، فهو لم يستفد 
كغيره من حقه يف التنمية الشاملة )سكن، تهيئة، مرافق صحية وتربوية...(، قبل 
أن يستبشر السكان خيرا بعد تصنيفه ضمن مناطق الظل بالوالية التي ضخت لها 
أموال كبيرة للنهوض بها تنمويا من خالل برمجة إجناز العديد من املشاريع التي 

دشنها الوالي، ومع هذا يشهد احلي تسجيل مشاريع يقول السكان إنها ولدت »ميتة«.

02

جَن! إيداُع َعبد القادر ُزوخ السِّ

ُنّواٌب ُيطالبوَن بالغاء اإلجراء إثَر استشراء َموجة َغضب

اد يف انتظاِر ُصدوِر األحَكاِم يف َقضيِته مع عِلي حدَّ

اإلجالُء برخَصة..اإلجالُء برخَصة..ُمواطنٌة ُمعّلَقـة!ُمواطنٌة ُمعّلَقـة!
03

أدانت محكمة تيبازة، يوم أمس الثالثاء، والي العاصمة األسبق عبد القادر زوخ 
بالتهم املنسوبة إليه يف قضية فساد، وقضت بسجنه 5 سنوات حبسا نافذا 

ومليون غرامة مع إيداعه السجن من اجللسة.
وقرر قاضي اجللسة، أيضا، إقصاء زوخ من كل املناصب والترشح ملدة 3 سنوات 

أخرى بعد استيفاء العقوبة.

اخَلارجّيــــة: سَنعمُل  َوزيــُر 
خصة! على حّل َقضية الرُّ

بر! حلي بالصَّ خصة إجراٌء َعادٌي وعلى الَرعاَيا اجلزائريني التَّ ُمستشاُر الّرئيس: اشتراُط الرُّ

 أِميرة َسِليم: أطالُب بإلغاِء 
خصـــــــِة  الرُّ ـَرط  شــــــــ

! َتعسفـــــيٌّ ـّه  ألنـــــــ



02
الحــدث
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وزير الشؤون الخارجية الصحراوي:

العــدوان المغربـي خلق 
حالة من عدم االستقـرار 

الشامــل بالمنطقــة
  

أكد وزير الشؤون اخلارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، يوم الثالثاء، أن 
العدوان املغربي املتواصل منذ سنة 1975 على الشعب الصحراوي، قد خلق حالة من 

عدم االستقرار الشامل والدائم« باملنطقة برمتها.
ونقلت وكالة األنباء الصحراوية )و.أ.ص(، عن ولد السالك، قوله - يف تصريح 
صحفي - إن »اململكة املغربية بعدوانها املستمر منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي 
وجتاوزها حلدودها، خلقت عدم استقرار شامل ودائم يف املنطقة برمتها، عمقته إغراقها لها 
باملخدرات وتورطها يف انتهاج إرهاب الدولة ضد الشعب الصحراوي والتنسيق املفضوح مع 

اجلماعات اإلرهابية يف منطقة الساحل«.
ويف رّد على تصريحات وزير اخلارجية املغربي - التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم - 
والتي أكد خاللها أن بالده »ملتزمة بوقف إطالق النار وبالعملية السياسية«، يقول رئيس 
الدبلوماسية الصحراوية، أن »هذه التصريحات تؤكد أن اململكة املغربية ما زالت سائرة 

على نهج املغالطات والتزوير«.
وذّكر يف هذا الصدد، بأن »املغرب وقع أمام العالم على قبول استفتاء تقرير املصير، 
وصرح عشرات املرات بااللتزام بنتائجه، وأكد ملكه الراحل أنه سيكون أول من يفتتح 
سفارة يف الصحراء الغربية إذا متخض االستفتاء عن خيار االستقالل، وها هو اليوم يتنكر 

لكل التزاماته املوقع عليها حتت إشراف منظمتي األمم املتحدة والوحدة اإلفريقية«.
فعندما يقول احملتل املغربي أنه متمسك بالعملية السياسية، يوضح الوزير الصحراوي، 
فإن »العالم بأسره، دوله ومنظماته الدولية واإلقليمية، قد باشروا فصول عملية التملص 
املغربية من االلتزامات املوقع عليها مع الطرف الصحراوي يف إطار مخطط التسوية لسنة 

1991 وتابعوا إستراتيجية العرقلة والتعنت التي اتبعها املغرب خالل ثالثة عقود«.
أما عندما يقول الوزير املغربي أنه متمسك بوقف إطالق النار، يضيف ولد السالك، 
بالقيام بعملية  الغازية لبالده  القوات  »فهو يكذب نفسه ألنه كان من أعلن عن مبادرة 
خرقت  سلميا،  املتظاهرين  املدنيني  على  هجوم  إطار  يف  الكركرات  منطقة  يف  عسكرية 
خالله اتفاق وقف إطالق النار واالتفاق العسكري )رقم 1( وأضافت بذلك إلى مساحة 

األراضي الصحراوية احملتلة جزءا جديدا من التراب الوطني«.
ق.د

تقرير أصدره املرصد الدولي للثروات الطبيعية 

 مفوضيـــة االتحـــــاد 
األوروبـي متهمـة بنهـب 
موارد الصحـراء الغربية

أصدر املرصد الدولي للثروات الطبيعية يف الصحراء الغربية تقريرا جديدا له يوم 3 
وقرارات  األوروبي  القانون  بانتهاك  األوروبي  فيه مفوضية االحتاد  اتهم  املاضي،  ديسمبر 
محكمة العدل األوروبية، عبر مواصلة االجتار مبوارد الصحراء الغربية احملتلة وفق اتفاقيات 

غير قانونية مع املغرب.
أجل  من  األوروبي،  االحتاد  بها  يقوم  التي  القانونية  غير  املمارسة  التقرير  وانتقد 
بيانات  »قبول  مثل  ملتوية  طرق  اتباع  عبر  املغربية،  االحتالل  دولة  مع  جتارته  مواصلة 
املنشأ اخلاطئة على الوثائق اجلمركية والشهادات البيطرية الصادرة عن السلطات املغربية 
عن األراضي احملتلة من الصحراء الغربية«، و«قبول إدراج شركات موجودة يف الصحراء 
الغربية ضمن قائمة املؤسسات املعتمدة للحكومة املغربية«، باإلضافة إلى »التنازل عن 

الرسوم اجلمركية على هذه البضائع«.
على  املرصد  نشره  لها،  تصريح  يف  املرصد  رئيسة  فالنتني،  سيلفيا  السيدة  وقالت 
االحتاد  يف  األعضاء  والدول  األوروبي  االحتاد  مؤسسات  »ندعو  االنترنت،  على  موقعه 
األوروبي والشركات املعنية إلى احترام أحكام محكمة العدل األوروبية، واألهم من ذلك 

كله احترام رغبات شعب الصحراء الغربية«.
وذكرت أن »االحتاد األوروبي يقوض بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي يف تقرير 
املصير وعملية السالم التي تقوم بها األمم املتحدة. فال يحق لالحتاد الدخول يف صفقات 
وال  شعبها.  موافقة  على  أواًل  احلصول  دون  الغربية  الصحراء  تشمل  املغرب  مع  جتارية 

ينبغي لالحتاد األوروبي أن يضع نفسه فوق القانون«.
السمك  السمك وزيت  استيراد مسحوق  املستمرة يف  التجارة  املربح من  ميثل اجلزء 
من الصحراء الغربية اجتاه عدد من األماكن يف أوروبا اهمها محطة يف ميناء برمين: مركز 

استيراد املساحيق السمكية إلى أوروبا.
ويتبع التقرير مسارات نقل مسحوق السمك من األراضي احملتلة إلى أملانيا ويظهر أن 
نصف صادراته إلى أملانيا يف عام 2019 جاءت يف الواقع من الصحراء الغربية، وباملثل، 

تتبع املرصد صادرات زيت السمك من الصحراء الغربية إلى هولندا وفرنسا.

إيــداع والــي العاصمــة السابـق 
عبــد القــادر زوخ الّسجــن

وقرر قاضي اجللسة، أيضا، إقصاء زوخ 
سنوات   3 ملدة  والترشح  املناصب  كل  من 

أخرى.
ويتابع زوخ بتهمة سوء استغالل الوظيفة 
مجمع  لصالح  مبررة  غير  امتيازات  ومنح 
وكيل  التمس  أخرى،  جهة  من  طحكوت  
سنوات   10 تيبازة  محكمة  لدى  اجلمهورية 
زوخ  القادر  عبد  املتهم  حق  يف  نافذا  حبسا 
قضية  يف  العاصمة  للجزائر  األسبق  الوالي 

األعمال  لرجل  قانونية  غير  امتيازات  منح 
علي حداد.

خالل  اجلمهورية،  وكيل   وصرح 
مرافعته، بأن هناك جتاوزات وخروق أدت إلى 
تكبد اخلزينة العمومية خسائر واملشار إليها يف 

قضية احلال. 
عقارية  أوعية  منح  مت  املتحدث  وأضاف 
مخالفة لألحكام التنظيمية والقانونية باعتبار 

أن العقارات مملوكة للدولة.

األفعال  هذه  أن  النيابة  ممثل  وأكد 
والصناعة،  السياحة  مجال  يف  فساد  تشكل 
خاصة فيما تعلق بعدم قيام حداد بعدم دفع 

اإلتاوات وعدم دفع قسمة األشغال.
للمالية  العامة  املفتشية  خبرة  أن   وأكد 
وزارة  استشارة  وعدم  اخلروق  وجود  أثبتت 
الوطني  واملجلس  الصناعة  ووزارة  السياحة 

لالستثمار.
 التحرير

قام املدير العام للوكالة الوطنية لتحسني 
بلعريبي،  طارق  »محمد  وتطويره  السكن 
أمس الثالثاء، بزيارة عمل قادته إلى مشاريع 
العام  املدير  رفقة  عنابة  بوالية  عدل  برنامج 
واملدير  املشاريع  مبتابعة  املكلف  املساعد 
اجلهوي  واملدير  العمليات  لتنفيذ  املركزي 
له  زيارة  ثالث  لوكالة عدل عنابة، وذلك يف 
للمنطقة يف ظرف شهرين، ملعاينة جملة من 

املشاريع السكنية بها.
الوكالة_  على  األّول  املسؤول  استهل  و 
األولى  احملطة   _ العامة  املديرية  بيان  حسب 
يف الزيارة بإشرافه على انطالق أشغال مشروع 
مؤسسة  على  مّشددا  سكنية،  وحدة   1026
إجنازه ضرورة احترام اآلجال التعاقدية ونوعية 
مشروع  بعدها  العام  املدير  وعاين  األشغال. 
حيث  الريش،  بذراع  سكنية  وحدة   2000
بانطالق  املتعلقة  التحضيرات  على  وقف 
عملية  متت  والتي  اخلارجية،  تهيئته  أشغال 
إجنازها  مؤسسة  باختيار  املتعلقة  األظرفة  فتح 

يوم أول أمس 7 ديسمبر 2020.
وضعية  على  العام  املدير  أطلع  و 
التحضيرات اخلاصة بانطالق مشروعي 1380 
وحدة  و724  الريش  بذراع  سكنية  وحدة 
صارمة  تعليمات  بالقنطرة، موجها  سكنية 
باألرضية  املتعلقة  الدراسات  يف  لإلسراع 

إعدادها  على  املشرف  اجليوتقنية  والدراسة 
مكتب دراسات لألشغال العمومية.كما تفقد 
محمد طارق بلعريبي، وضعية األشغال مبوقع 
2000 وحدة سكنية بالقنطرة، وحث شركة 
الطرقات  أشغال  وتيرة  تسريع  على  اإلجناز 
نفس  وهي  الثالثية،  بالشبكات  والربط 
مشروع  إجناز  لشركة  قدمها  التي  التوجيهات 

1077 وحدة سكنية بالقنطرة.
العام  البيان يحرص املدير  وحسب ذات 

وتطويره،  السكن  لتحسني  الوطنية  للوكالة 
األشغال  وضعية  على  الوقوف شخصيا  على 
الوطن،  واليات  بكامل  املشاريع  مختلف  يف 
اإلجناز  شركات  إلتزام  ومدى  نوعيتها  وتفقد 
باآلجال التعاقدية، من خالل زياراته امليدانية 
املفاجئة ومتابعته الدائمة للمشاريع بالتواصل 

مع املشريفني عليها.
ف سليم

الدكتور أمحمد كواش لـ »أخبار الوطن«:

 نسبة العزوف عن التبرع بالدم انخفضت إلى 60 ٪ 
 
 

 أدانت محكمة تيبازة، يوم أمس الثالثاء، والي العاصمة األسبق عبد القادر زوخ بالتهم المنسوبة إليه، وحكمت 
بحبسه 5 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مع إيداعه السجن من الجلسة لتورطه في قضية فساد.

بذراع الريش والقنطرة بعنابة

بلعريبــي يتفقـد مشروعـي 2124 
وحـــــدة سكنيـــــة

كواش«خبير  أحمد  الدكتور«  كشف 
الصحة  يف  متخصص  وطبيب  دولي 
أنه  الوطن«  »أخبار  لـ  تصريح  يف  العمومية، 
منذ ظهور اجلائحة انتشرت فوبيا التقرب من 
املستشفيات حيث انخفضت نسبة املتبرعني 
لغرض  حتى  العزوف  وبدا   60٪ إلى  بالدم 
العالج مع قلة الراغبني يف التبرع بالدم وحتى 
نظرا  بالدم  التبرع  عملية  على  للمتعودين 
لنقص  أو   19 بكوفيد  اإلصابة  من  لتخوفهم 

مناعتهم يف حالة التبرع. 
أنها  الدكتور  أكد  العزوف  نتائج  عن  و 
كلها عوامل تزيد من الضغط على بنك الدم 

احمللى والوطني ويفتح املجال ملعاناة أصحاب 
إلى  حتتاج  التي  واخلطيرة  املزمنة  األمراض 
حقن الدم مثل سرطان الدم وفقر الدم والقلب 
واحلوادث  القلب  وجراحة  الكلى  وتصفية 
اخلطيرة كحوادث املرور وحتى عملية استيراد 
الدم يف الوقت الراهن قد تكون مستحلة فى 
على  الدول  يجبر  الذي  العاملي  الوباء  ظل 

االستعداد ألي طارئ صحي.
و عن اإلجراءات التي يجب أن يخضع 
الدكتور  أوضح  التبرع  عملية  قبل  املتبرع  لها 
كواش انه يتم فحص املتبرع للتأكد من قدرته 
على القيام بالعملية وعدم وجود موانع التبرع 

محكمة  صحية  شروط  وفق  العملية  وتتم 
مخبر  إلى  به  املتبرع  الدم  نقل  يتم  وبعدها 
التحاليل للتأكد من سالمته من أي أمراض 

قبل نقله للتخزين أو حقنه للمريض.
و بخصوص التدابير االحترازية املتخذة 
التبرع  أثناء عملية  ملنع انتشار فيروس كورونا 
بالدم داخل بنوك الدم يقول هي نفسها يف كل 
الظروف من التعقيم واحلذر ألنها مادة حيوية 
الصحي  البروتوكول  فيها  يراعى  وحساسة 

املشدد مع مختلف البكتريات والفيروسات.
نسيبة شالبي
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ُنّواٌب ُيطالبوَن بالغاء اإلجراِء إثَر استشراِء َموجِة َغضٍب

 اإلجـــالُء  برخَصـــٍة.. اإلجـــالُء  برخَصـــٍة..
ُمـواطــــنٌة  ُمعّلـــــَقة!ُمـواطــــنٌة  ُمعّلـــــَقة!

طالــب عضــو جلنــة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون 
واجلاليــة باملنطقــة اجلنوبيــة بفرنســا، ســمير شــعابنة، 
وزيــر النقــل، هانــي لزهــر، باســتئناف الرحــات 
ــذا  ــئ الفرنســية واإلســبانية، وه ــة نحــو املوان البحري
ــهده  ــذي تش ــر ال ــط الكبي ــف الضغ ــل تخفي ــن أج م

ــة. ــة اجلزائري ــوط اجلوي اخلط
وجــاء يف مراســلة ســمير شــعابنة، التــي وجههــا 
كتابيــا لوزيــر النقــل يــوم أمــس، » اجلاليــة اجلزائريــة 
تعانــي مــن طــول انتظــار، فتــح احلــدود البحريــة 
ــة  ــن الشــركات العاملي ــر م ــن أن الكثي ــى الرغــم م عل
ــا  ــدول ومنه ــن ال ــد م اســتأنفت نشــاطها نحــو العدي

شــركة »كورســيكا ليليــا« الفرنســية نحــو مينــاء اجلزائــر الدولــي التــي 
نظمــت العديــد مــن الرحــات يف أعــز تفشــي هــذا الوبــاء يف الوقــت 
الــذي تبقــى فيــه البواخــر اجلزائريــة راســية ومركونــة يف رصيــف مينــاء 
ــذي تســبب  ــر«. وأضــاف شــعابنة يف مراســلته » وهــو األمــر ال اجلزائ
ــة  ــا اخلزين ــارات تكبدته ــد بامللي ــرة تع ــة فادحــة ومعتب يف خســائر مالي
ــة وغلــق احلــدود  ــة والبحري ــة بســبب تعليــق الرحــات اجلوي العمومي

ــة«. البحري
ويف هــذا الســياق، دعــا النائــب عــن اجلاليــة اجلزائريــة بفرنســا، 
إجــاء  رحــات  تنظيــم  باإلســراع يف  احلكومــة  شــعابنة  ســمير 

ــر  ــبء والتوت ــف الع ــل تخفي ــن أج ــك م ــتثنائية، وذل اس
لــدى اجلاليــة خاصــة بعــد اســتمرار اجلائحــة لفتــرة 
طويلــة، مؤكــدا اســتعدادهم لتطبيــق كل الشــروط الوقائيــة 
ــادق  ــة يف الفن ــف اإلقام ــع تكالي ــى دف ــل وحت مــن التحلي

ــر«. ــتلزم األم ــر إذا اس ــرة احلج ــاء فت لقض

•   سمير شعابنة: ينبغي إلغاء التسجيالت 
على مستوى القنصليات وتكليف وكاالت 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية بذالك 
 

 طالــب نائــب عــن اجلاليــة اجلزائريــة بإلغــاء قــرار طلــب الرخصــة 
ــاء التســجيات  ــذا إلغ ــي، وك ــراب الوطن ــى الت اخلاصــة بالدخــول إل
ــتوى وكاالت  ــى مس ــة عل ــرك العملي ــات وت ــتوى القنصلي ــى املس عل
ــيير  ــل يف تس ــجيل فش ــة تس ــى خلفي ــة، عل ــة اجلزائري ــوط اجلوي اخلط

ــة. ــة والداخلي ــي اخلارجي ــرات وزات ــم داخــل مق القوائ
ودعــا يف مراســلة وجههــا إلــى الوزيــر األول عبــد العزيــز جــراد إلى 
ضــرورة اســئناف الرحــات اجلويــة، إلــى جانــب تكثيــف الرحــات 
لتمــس مــدن أخــرى كـــ »ليــون وتولــوز وميلــوز وليــل ونيــس ومونوبولــة 

وبــوردو وستراســبورغ.

ــوط  ــركة اخلط ــتوى ش ــى مس ــام عل ــف باإلع ــد املكل أك
اجلويــة اجلزائريــة أمــن أندلســي، يف تصريــح لـ«أخبــار الوطن«، 
ــم  ــم، وأن مهمته ــداد القوائ ــة بإع ــا عاق ــس له أن الشــركة لي
تقتصــر علــى احتــرام القائمــة التــي تتلقاهــا مــن طــرف املصالــح 
املختصــة، بحيــث تكتفــي بتطبيــق مــا جــاء فيهــا حرفيــا دون 
التصــرف فيهــا، وأضــاف أن املهمــة األساســية للخطــوط اجلويــة 
اجلزائريــة تكمــن يف اســتام التذاكــر والتكفــل بنقــل املســافرين 

وفــق البرنامــج الــذي ســطرته الســلطات العليــا إلجــاء الرعايــا 
اجلزائريــن يف اخلــارج«.

ورفــض أندلســي التعليــق علــى مطلــب إســقاط الرخصــة 
الــذي رفعــه ممثلــو اجلاليــة يف البرملــان، وقــال إن املســألة ال تعنــي 
شــركة اخلطــوط اجلويــة واجلزائريــة، كمــا رفــض التعليــق علــى 
ــة  ــة بعملي ــم اخلاص ــداد القوائ ــة بإع ــل اجلوي ــرح أن تتكف مقت

اإلجــاء.

طالبــت النائــب عــن اجلاليــة اجلزائريــة بإفريقيــا والشــرق 
األوســط أميــرة ســليم احلكومــة بإســقاط شــرط رخصــة الدخول 
الــذي أقرتــه وزارة الداخليــة علــى أفــراد اجلاليــة عبــر رحــات 
ــاة التــي يتخبــط فيهــا هــؤالء منــذ  ــى املعان اإلجــاء، نظــرا إل

تســعة أشــهر جــراء غلــق احلــدود.
وجهــت النائــب عــن اجلاليــة اجلزائريــة أميــرة ســليم 
ــب  ــق بطل ــز جــراد يتعل ــد العزي ــر األول عب ــا للوزي ســؤاال كتابي
إلغــاء قــرار نظــام التراخيــص الــذي يعانيــه اجلزائريــن داخــل 
الوطــن وخارجــه، حيــث قالــت يف مراســلة لهــا »فــرض 
ــح  ــذا مصال ــن وك ــل املواط ــل كاه ــد أثق ــبق ق ــص املس الترخي
وزارة الداخليــة نظــرا إلــى العــدد الهائــل مــن الطلبــات املقدمــة 
واســتحالة تلبيتهــا يف ظــرف وجيــز، ممــا يجعــل موضــوع الطلــب 
ــت احلــاالت املســتعجلة جــدا،  ــد جــدواه خاصــة إذا كان يفق
ــم إلــى العــودة إلــى احليــاة  بالنظــر إلــى اجتــاه جميــع دول العال
ــى ترخيــص  ــى عــدم جــدوى احلصــول إل الطبيعيــة، ونظــرا إل

ــي » ــراب الوطن ــى الت ــول إل ــروج او الدخ ــبق للخ مس
وتســاءل النائــب يف األخيــر عــن تاريــخ إلغــاء هــذا 
الترخيــص وجعــل الدخــول واخلــروج متوقفــا فقــط علــى 

PCR (؟ حتليــل )
وأشــارت النائــب أميــرة ســليم، يف اتصــال هاتفــي ربطهــا 
بـــ »أخبــار الوطن« إلــى أبــرز التحديــات التــي يواجهوهــا الرعايــا 
التواصــل مــع املصالــح  اجلزائريــن حاليــا تتعلــق بانعــدام 
املســؤولة، ومبــا أســمته باإلرهــاب اإلداري واحملابــاة، حيــث 
قالــت إن ذلــك عرقــل إجــاء أفــراد اجلاليــة العالقــن باخلــارج، 

ــم. ــح رخــص دخوله ــل يف من ــة والتماط بســبب البيروقراطي
ــا  ــف الرعاي ــرة ســليم »أن ســوء تســيير مل وأوضحــت أمي
واحملســوبية  واحملابــاة  االرجتاليــة  سياســة  ســببه  العالقــن 
ــخاص  ــاك أش ــا، فهن ــام أعينن ــارس أم ــي مت ــة الت والبيروقراطي
يغــادرون البــاد يف اخلطــوط الفرنســية دون أي مبــرر قانونــي، يف 
الوقــت الــذي يعانــي فيــه اآلالف مــن الرعايــا الفقــر والبطالــة 

ــرض« وامل
وأضافــت »هنــاك اآلالف مــن الرعايــا العالقــن يف منطقــة 
يف  اإلســراع  احلكومــة  وعلــى  وإفريقيــا،  األوســط  الشــرق 

ــة« ــم املادي ــى ظروفه ــرا إل ــن نظ ــى أرض الوط ــم إل إجائه

أكــد وزيــر الشــؤون اخلارجيــة صبــري بوقــادوم أنــه ســيتم 
اتخــاذ كل اإلجــراءات الازمــة إلعــادة النظــر يف حــل جميــع 
مشــاكل أفــراد اجلاليــة باخلــارج التــي تصلهــم مــن طــرف ممثلــي 
ــفارات، وأن  ــات والس ــرار القنصلي ــى غ ــمية عل ــات الرس اجله
ــغاالتهم  ــتماع النش ــى االس ــيعمل عل ــي س ــاز الدبلوماس اجله

ــة. دون تفرق
اجلاليــة  إلــى  وجههــا  رســالة  يف  بوقــادوم،  وأوضــح 
الوطنيــة باخلــارج عبــر بــث فيديــو مــع النائــب ســمير شــعابنة 
نشــرها علــى صفحتــه علــى الفايســبوك: » الدولــة مدركــة 

ــة يف  ــة اجلزائري ــراد اجلالي ــاة التــي يتخبــط فيهــا أف حلجــم املعان
اجلزائــر، ونحــن اآلن نعمــل علــى إيجــاد حلــول عمليــة حلــل 
ــي  ــادل مــع ممثل هــذه املشــاكل العالقــة مــن خــال احلــوار املتب

ــات«  ــادل املعوم ــارج وتب ــمية باخل ــات الرس الهيئ
وطمــأن بوقــادوم أفــراد اجلاليــة بجاهزيــة كل اإلجــراءات 
إلجائهــم إلــى أرض األم، وأن العمليــات ســتتم بطريقــة 
تدريجيــة، مشــيرا إلــى عــدم وجــود أي متييــز يف احلقــوق 
والواجبــات بــن املواطنــن حيثمــا وجــدوا. وأن املواطنــن 

ــري. ــعب اجلزائ ــن الش ــزأ م ــزء ال يتج ــم ج ــارج ه باخل

أطلقــت اجلاليــة اجلزائريــة حملــة واســعة 
ــبوك«  ــي »الفايس ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق عل
ســفري«،  رخصــة  هــو  »جــوازي  بـــ  واملوســوم 
الوطــن ردا علــى الشــروط  إلــى أرض  للدخــول 
لدخــول  اجلزائريــة  الســلطات  وضعتهــا  الــذي 
ــن وزارة  ــة م ــتصدار رخص ــة باس ــة، واملتعلق اجلالي

الداخليــة للدخــول إلــى البــاد.
باخلــارج  املوجــودون  اجلاليــة  أفــراد  وعبــر 
عــن غضبهــم حيــال فــرض احلكومــة شــروطا 
ــا  ــرار مجحف ــن الق ــة« معدي ــا بـــ »التعجيزي وصفوه
ــرط  ــاء ش ــة  إللغ ــوا احلكوم ــتوري، ودع ــر دس وغي

الترخيــص. 

لعائــات  فيديــو  صــور  الناشــطون  وبــث 
وأطفــال يفترشــون األرض قــرب املطــارات واملعابــر، 
ــح  ــلطات لفت ــى الس ــط عل ــة للضغ ــالة واضح كرس

ــول. ــة بالدخ ــماح للجالي ــدود والس احل

طمــأن املستشــار لــدى رئيــس اجلمهوريــة املكلــف 
ــه  ــة باخلــارج، نزي ــة الوطني ــة واجلالي ــة اجلمعوي باحلرك
بــن رمضــان، يف تصريــح خــص بــه »أخبــار الوطــن«، 
ــة  ــرط الرخص ــوص ش ــة بخص ــة اجلزائري ــراد اجلالي أف
اجلديــد الــذي أقرتــه وزارة الداخليــة مؤخــرا مــن أجــل 
دخولهــم إلــى أرض الوطــن، موضحــا أنــه إجــراء 
عــادي ينــدرج ضمــن اإلطــار التنظيمــي لعمليــات 
إجــاء الرعايــا، وهــو قــرار معمــول بــه يف العديــد مــن 
الــدول، نظــرا إلــى الظــرف الصحــي الراهــن الــذي أقــر 
علــى غلــق الفضــاء اجلــوي منــذ 19 مــارس املنصــرم، 
ــر الوقائيــة املتخــذة للحــد مــن انتشــار  يف إطــار التدابي

ــا. جائحــة كورون
ــا وزراة  ــي أقرته ــة الت ــرط الرخص ــان أن ش ــن رمض ــه ب ــد نزي وأك
ــة  ــة تنظيمي ــارج، عملي ــن باخل ــا العالق ــى الرعاي ــرا عل ــة مؤخ الداخلي
بســيطة ُتلــزم فيهــا علــى ضــرورة التوجــه إلــى القنصليــة والتقــدم بطلــب 
خطــي لتحديــد أســباب دخولهــم البــاد، والــى غايــة انتظــار الــّرد مــن 
ــا  ــة الرعاي ــار اجلمهوري ــا مستش ــمية، دع ــات الرس ــي الهيئ ــرف ممثل ط
ــا  ــي فرضه ــروف الت ــم الظ ــدوء، وتفه ــر واله ــي بالصب ــرورة التحل بض

ــاء. انتشــار الوب
وعليــه، طمــأن املكلــف باحلركــة اجلمعويــة الرعايــا 
ــد  ــت ق ــة كان ــة اجلزائري ــأن احلكوم ــارج ب ــن باخل العالق
ــد  ــر األول عب ــة حتــت إشــراف الوزي ــة وطني نصبــت خلي
العزيــز جــراد، مــن أجــل دراســة الطريقــة األســرع 
ــب  ــن، بحس ــن العالق ــا اجلزائري ــل الرعاي ــع لنق واألجن
ــاالت  ــماح للح ــب الس ــي تتطل ــة الت ــباب واألولوي األس
املرضيــة واالنســانية بدخولهــم أرضهــم االم، وذلــك 
العــودة  الراغبــن يف  ازديــاد عــدد اجلزائريــن  عقــب 
ــي  ــة الت ــة الصعب ــم املالي ــى ظروفه ــر إل ــر، بالنظ للجزائ

يعيشــونها.
ونــوه املســؤول ذاتــه أبــن اجلزائــر علــى غــرار الــدول 
ــن  ــم األم، م ــى بلده ــا إل ــاء رعاياه ــباقة يف إج ــت س ــرى كان األخ
ــدول األخــرى  ــى غــرار ال ــرى عل ــات إجــاء كب خــال إطاقهــا عملي
ــات  ــري، وهــي عملي ــف جزائ ــن 35 أل ــر م ــودة أكث ــي ســمحت بع الت
ــرة  ــة معتب ــت ميزاني ــة خصص ــة وأن احلكوم ــا خاص ــن نوعه ــدة م فري

ــن. ــا اجلزائري ــل بالرعاي للتكف

المكلف باإلعالم لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي: 
الخطـــــوط الجـــــوية الجزائـــــرية غيـــر معنيــــة الخطـــــوط الجـــــوية الجزائـــــرية غيـــر معنيــــة 

بإعـــــداد قوائــــــم أفـــــراد الجـــــالــيةبإعـــــداد قوائــــــم أفـــــراد الجـــــالــية

النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا، سمير شعابنة: 
استئنــــاف الرحـــــالت البحـــرية لتخفيـــــف استئنــــاف الرحـــــالت البحـــرية لتخفيـــــف 
الضغـــط علـــى الرحـــالت الجـــــوية ضـــروريالضغـــط علـــى الرحـــالت الجـــــوية ضـــروري

مستشار رئيس الجمهورية نزيه بن رمضان لـ«أخبار الوطن«:
 شـــــرط الرخـــــصة إجــــراء عــــــادي  شـــــرط الرخـــــصة إجــــراء عــــــادي 
وعلــــى الرعــــايا التحلـــــي بالصبــــروعلــــى الرعــــايا التحلـــــي بالصبــــر

النائب عن الجالية الجزائرية بإفريقيا والشرق األوسط أميرة سليم:
أطــالب بإلغـــاء شـــرط الرخصــة كونـه قــرارا تعسفيــا أطــالب بإلغـــاء شـــرط الرخصــة كونـه قــرارا تعسفيــا 

وزير الخارجية صبري بوقادوم: 
نعمـــــل علـــــى االستمــــــاع لجميــــع انشغــــــاالت نعمـــــل علـــــى االستمــــــاع لجميــــع انشغــــــاالت 

أفــــــراد الجـــــاليــة الجــــــزائــريــــةأفــــــراد الجـــــاليــة الجــــــزائــريــــة

ملف:  أسماء بوصبيع
أثار قرار طلب رخصة من اجلالية اجلزائرية لدخول أرض الوطن لغطا كبيرا يف 

صفوف اجلالية وأهاليهم، بحيث تسبب القرار يف احتجاج اجلالية اجلزائرية 
أمام القنصليات اجلزائرية يف عديد من عواصم العالم، ورفع هؤالء شعار 

»جوازي هو رخصة سفري«،   وتفاعل نواب يف البرملان مع تلك النداءات وطالبوا 
بإلغاء القرار واعتبروه مجحف ا، على أساس أن جواز السفر اجلزائري ميثل 

رخصة تغني املسافر اجلزائري عن أي وثيقة أخرى. 

طالبوا باإللغاء قرار اشتراط الرخصة فورا
الجاليــــــة الجزائــــرية تطلـــــق »هاشتــــــاغ« الجاليــــــة الجزائــــرية تطلـــــق »هاشتــــــاغ« 

»جــــــوازي هــــــو رخـــــــصة سفــــــري «»جــــــوازي هــــــو رخـــــــصة سفــــــري «
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فتــح وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة باب 
العســة حتقيقــات معمقــة يف قضيــة نهــب أكثــر 
ــة  ــياحي تابع ــار الس ــن العق ــارا م ــن 40 هكت م
ألمــاك الدولــة مبنطقــة عــن عجــرود الســياحية 
التابعــة لبلديــة مســيرد الفواقــة دائــرة مرســى بن 
مهيــدي أقصــى غربــي تلمســان. قضيــة النهــب 
ــون مــن إطــارات ســامية  هــذه متهــم فيهــا مقرب
يف الدولــة والذيــن حولوهــا إلــى ملكيــة خاصــة 
وأجهضــوا أكبــر مشــروع ســياحي متمثــل يف 
قريــة ســياحية كبــرى كانــت مبرمجــة مــن قبــل 

ــياحة 2007. وزارة الس
حركــت القضيــة جمعيــات وإطــارات مــن 
املنطقــة الذيــن قدمــوا ملفــا كامــا باألدلــة 
اجلمهوريــة،  وكيــل  الســيد  إلــى  والصــور 
يلتمســون منــه التدخــل إلنقاذ مشــروع ســياحي 
ــذ  ــة من ــذه األرضي ــى ه ــا عل ــي كان مبرمج عامل

ــادق، منشــأت  ــى فن ــوى عل ــث يحت 2007 حي
ــرار  ــى غ ــاب عل ــات ألع ــابح وقاع ــياحية مس س
ــس. ــات الياســمن بتون ــك املوجــودة بحمام تل
بهــذا  اخلاصــة  الدراســات  أن  يعلــم   
أجنبــي  دراســات  مكتــب  أعدهــا  املشــروع 
مببلــغ مالــي قــدر بـــ 40 مليــون أورو، لكــن 
نفــوذ البارونــات املقربــن مــن العصابــة الســابقة 
ــات  جعلهــم يســتولون علــى العقــار وعلــى الغاب
املجــاورة لــه بإقامــة ســياج وحتويلهــا إلــى ملكيــة 

خاصــة.
و مــن شــأن التحقيقــات يف هــذا امللــف 
ــى  ــن إل ــامية ومنتخب ــارات س ــر والة وإط أن جت
القضــاء الــذي، علمــا أن هــذا امللــف هــو عينــة 
صغيــرة مــن نهــب العقــار الفاحــي والســياحي 

ــان. ــهده تلمس ــذي تش ال
بن خالد عبد القادر

وزير الصحة وإصالح املستشفيات بن بوزيد:

97 % مــن الـوالدات تجـرى 
فــي بيئـــة مدّعمــــة

 محمد رضوان بلعروسي
افتتاحــه  وكشــف بــن بوزيــد، خــال 
ــات  ــد وفي ــة ورص ــول “املراقب ــيا ح ــا دراس يوم
اإلجبــاري  التصريــح  نظــام  أّن  األمومــة”، 
للوفيــات سيســتمر مــن أجــل احلــّد مــن ظاهــرة 
ــم يف  ــوالدات تت ــن ال ــة م ــات و97 يف املائ الوفي

ــة. ــة مدعم بيئ
“اجلزائــر  أّن  إلــى  بوزيــد  بــن  وأشــار 
حتصــي أكثــر مــن مــن 700 طبيــب نســاء 
و9070 قابلــة، كمــا أّن الدولــة حريصــة علــى 

ــل اجلائحــة،  ــات يف ظ ــات لألمه ــر اخلدم توفي
واحلفــاظ علــى صحــة األم والطفــل هــو الهــدف 
يتــم  “لــم  أّنــه  الوزيــر  األساسي.وكشــف 
ــة عــدوى بالفيــروس التاجــي  تســجيل وال حال
املســتجد عبــر الرضاعــة الطبيعيــة، وال بــد 
ــى الرضاعــة، كمــا  مــن تشــجيع األمهــات عل
كشــف يف الصــدد ذاتــه أّن عواقــب فيــروس 
كورونــا وخيمــة علــى صحــة األم والطفــل، 
األم  تطبــق  أن  وجــب - حســبه-  وبالتالــي 
توصيــات الوقايــة مــن العــدوى بحــذر، خاصــة 

تفــادي التجمعــات العائليــة.
وبخصــوص وبــاء كورونــا، أكــّد بــن بوزيــد 
أّن الدولــة قدمــت جميــع الوســائل املتاحــة 
للتصــدي للجائحــة، واجليــش األبيــض كان 

ــدي. ــذا التص ــادي يف ه ــه دور ري ل
ولفــت الوزيــر يف هــذا الســياق إلــى أن 
اللجنــة العلميــة لــم تتــوان يف اإلملــام بــكل 
املعلومــات الازمــة وتقدميهــا، وكل تصريــح 
فــردي ال ميثــل إال وجهــة نظــر املصــّرح واللجنــة 

ال تتحمــل املســؤولية.

كانت موجهة ملشروع قرية سياحية بعين عجرود

التحقيــق فـي قضيـة نهـب 
40 هكتــارا  بتلمســان

بسكرة

 الكشـف عن قائمـة 1735 
مستفيدا من السكن االجتماعي 

 
كشــفت، أمــس الثاثــاء، 
جلنــة الســكن بدائــرة بســكرة 
عن قائمة مؤقتــة للمســتفيدين 
العمومــي  الســكن  مــن 
 1735 تضــم  اإليجــاري 
ــكن  ــي الس ــن طالب ــتفيدا م مس

الواليــة.  عاصمــة  ببلديــة 
ــان  ــة اإلع ــاءت عملي وج
مــن  عن قائمة املســتفيدين 
دراســة  بعــد  الســكن  حصــة 
امللفــات املودعــة لــدى جلنــة الدائــرة، لتنهــي ســنوات مــن االنتظــار تكبدتهــا مئــات العائــات التي 
عانــت مــن ظــروف اجتماعيــة صعبــة جــراء أزمــة الســكن التــي الزمتهــا لفتــرة طويلــة، حيــث مت 
اإلعــان عــن القائمــة بعــد حتقيقــات معمقــة شــملت أزيــد مــن 20 ألــف ملــف علــى مســتوى 
اللجنــة املتخصصــة، حيــث شــملت القائمــة 1003 مترشــحن لاســتفادة تفــوق أعمارهــم عــن 
35 ســنة و696 مســتفيدا دون 35 ســنة باملــوازاة مــع تخصيــص حصــة ملتقاعــدي اجليــش بلغــت 
18 مســتفيدا و10 اســتفادات ملتقاعــدي احلــرس البلــدي، فيمــا وضعــت اللجنــة قائمــة احتياطيــة 
ــدته  ــذي جس ــر ال ــد احلدود؛ األم ــى أبع ــول إل ــة بالقب ــت القائم ــد قوبل ــما. وق ــت 425 اس ضم
ــة  ــرة والوالي ــر الدائ ــام مق ــن أم ــض املقصي ــع بع ــى جتم ــرت عل ــي اقتص ــل الت ــض ردود الفع بع
ــودا  ــوا وع ــث تلق ــتفادتهم، حي ــدم اس ــررات ع ــن مب ــار ع ــؤولن لاستفس ــة املس ــن مبقابل مطالب
ــة قصــد دراســتها والفصــل  ــداع الطعــون يف اآلجــال القانوني ــع إقناعهــم بإي بدراســة تظلماتهــم م

ــة املتخصصــة. ــل اللجن ــن قب ــا م فيه
وفيمــا يتعلــق بجاهزيــة الســكنات، علــم أن الوحــدات الســكنية انتهــت بهــا األشــغال وينتظر 
توزيعهــا علــى أصحابهــا فــور االنتهــاء مــن اإلجــراءات املتعلقــة بدراســة الطعــون والفصــل فيهــا، 
حيــث تتــوزع الشــقق علــى املنطقــة الغربيــة »الكــورس« مبجمــوع 300 مســكن و30 مســكنا قــرب 
نــزل البريــد واملواصــات باإلضافــة إلــى 40 شــقة بالعاليــة، فيمــا توجــد احلصــة األكبــر واملقــدرة 
بـــ 1335 وحــدة ســكنية بالقطــب احلضــري اجلديــد املعــروف محليــا بتســمية »عمــارات الشــناوة«.
 م. بن مبارك

غلـــق مقــــري بلديـــة 
ودائرة درقينــة ببجايـة

أقــدم، صبيحــة أمــس، محتجــون ينحــدرون مــن قريــة أيــت فلــكاي بأعالــي درقينــة علــى 
غلــق مقــر البلديــة والدائــرة بســبب معاناتهــم املســتمرة مــن عــدة مشــاكل عكــرت صفــو حياتهــم. 
ــدد ســكناتهم  ــي ته ــة الت ــات األرضي ــا احملتجــون االنزالق ــي طرحه ــة املشــاكل الت ويف مقدم
والتــي تفســد أيضــا مــا تبقــى مــن مقاطــع صاحلــة للســير عبــر الطريــق اجلبلــي احملفــوف باملخاطــر، 
والــذي يفتقــر إلــى األحزمــة الواقيــة واملجــاري املائيــة »كانيفــو«، ناهيــك عــن مشــكلة نقــص امليــاه 

الصاحلــة للشــرب وغيــاب شــبكة الصــرف الصحي وافتقــار القريــة إلــى قاعــة عــاج. 
 وأكــد رئيــس البلديــة رشــيد خــاف لـ«أخبــار الوطــن« أن بلديــة درقينــة ذات طابــع جبلــي 
ــة  ــي مــن نقائــص تنموي ــا محــدودة وكل القــرى تعان ــع، وموارده ــم مرب ــز 75 كل ومســاحتها تناه
ــى  ــل عل ــج خــاص نعم ــى برنام ــاج إل ــي حتت ــة الت ــكاي اجلبلي ــت فل ــة أي ــا قري ــا فيه متشــابهة مب

ــة اخلاصــة مبناطــق الظــل » ــج التنموي جتســيده يف إطــار البرام
عبدالسالم.ق

نظمت وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية

نقابات التربية بالمسيلة تدخل في إضراب

دخلــت نقابــات التربيــة بواليــة املســيلة، 
أمــس الثاثــاء، يف إضــراب عــن العمل بســبب 
ــرات  ــع عش ــت م ــي وقع ــرة الت ــة األخي احلادث
ــة  ــر مديري ــام مق ــروا أم ــن جتمه ــاتذة الذي األس
التربيــة للمطالبــة بصــب رواتبهــم املعلقــة منــذ 
ســنتن، ليتفاجــؤوا بعدهــا بتعرضهــم للضــرب 

ــد أعــوان الشــرطة.  ــى ي عل
ــن  ــرات م ــة العش ــات رفق ــت النقاب ونظم
مديريــة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  األســاتذة 
التربيــة نــددوا فيهــا بالعنــف املمــارس يف حــق 
األســاتذة، باإلضافــة إلــى تهميــش قرابــة 500 
أســتاذ مــن الطوريــن املتوســط والثانــوي، الذيــن 
ــذ تعيينهــم  ــى أجورهــم من تأخــر حصولهــم عل
ســنة 2019 إلــى غايــة اليــوم، حيــث لــم تفلــح 
مســاعي مديــر التربيــة لواليــة املســيلة يف تهدئة 
الوضــع بعــد إصــداره بيــان يعلــم فيــه األســاتذة 
ــة  ــادات املالي ــى االعتم ــوا عل ــد حتصل ــم ق بأنه
التــي تشــمل جميــع املســتحقات واألجــور، 
ــم  ــم مرتباته ــد تقاضيه ــراب موع ــي اقت وبالتال

ــة.  العالق
أســاتذة قــرروا اإلضــراب عــن العمــل قبــل 

صــدور بيــان النقابات 
ــن  ــد م ــررت العدي ــل، ق ــياق متص ويف س
ــة الدخــول يف إضــراب عــن  املؤسســات التربوي
العمــل قبــل صــدور بيــان نقابــات التربيــة 
ــد  ــد أح ــث أك ــع، حي ــددة بالوض ــيلة املن باملس
ــة  ــن بلحــاج ببلدي األســتاذة مبتوســطة عــز الدي
ــار الوطــن« أن  ــة لـــ »أخب ــي الوالي ســليم جنوب
هــذه النقابــات كانــت قــد تقاعســت يف البدايــة 
ــع  ــا واضحــا م ــم تتخــذ موقف ــن ول ــم تتضام ول
ــون  ــم يقدم ــا جعله ــذ ســنتن، م األســاتذة من
علــى اإلضــراب عــن العمــل دون انتظــار دعــم 
منهــا، كمــا أكــد أن بيــان مديريــة التربيــة جــاء 
ــكلة كان  ــذه املش ــة وأن ه ــدا خاص ــرا ج متأخ
ــذ ســنتن.  ــا من ــور وقوعه ــا أن حتــّل ف بإمكانه
ــوا  ــن قام ــر بالذكــر أن األســاتذة الذي جدي
ــد  ــوا ق ــي كان ــد املنقض ــوم األح ــاج ي باالحتج
أن  قبــل  للمديريــة  الرئيــس  البــاب  أغلقــوا 
تتدخــل قــوات الشــرطة يف محاولــة لفــض 
ــع  ــادة م ــدوث مش ــى ح ــا أدى إل ــام م االعتص
احملتجــن، مــا أثــار غضــب نقابــات التربيــة 
ــد  ــان تندي ــدرت بي ــي أص ــيلة الت ــة املس بوالي

يف  فــوري  حتقيــق  بفتــح  مطالبــة  واســتنكار 
مســتحقات  جميــع  دفــع  وكــذا  االعتــداء 
املعنيــن قبــل نهايــة الســنة اجلاريــة ومحاســبة 

املســؤولن املتســببن يف هــذا التأخــر. 
ويشــتكي األســاتذة املقــدر عددهــم بنحــو 
ــذ  ــب من ــب الروات ــر ص ــن تأخ ــتاذ م 500 أس
تاريــخ توظيفهــم ســنة 2019 بســبب خطــأ مــن 
قبــل املصالــح املتخصصــة مبديريــة التربيــة التــي 
لــم تقــم بتقديــر امليزانيــة وعــدم استشــرافهم ملــا 
ميكــن أن حتملــه اخلارطــة التربويــة اجلديــدة مــن 
مناصــب، حيــث أكــد األســاتذة أنهــم وقعــوا 
ضحايــا ملــا أســموه باإلهمــال، وهــو األمــر 
ــة وأن  ــد خاص ــه بع ــتطيعوا حتمل ــم يس ــذي ل ال
العشــرات منهــم أربــاب بيــوت تقــع علــى 

ــام. ــؤوليات جس ــم مس عاتقه
ويف الســياق ذاتــه، صــرح والــي واليــة 
ــأن  ــر هــذه الســنة ب ــة شــهر نوفمب املســيلة بداي
ــن  ــع األم ــت م ــد أجري ــت ق ــاالت كان االتص
لــوزارة التربيــة مــن أجــل إنهــاء املشــكل الــذي 

ــتاذ.  ــس 500 أس مي
صفاء كوثر بوعريسة

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الثالثاء، إّن “الجزائر التزمت بمعاهدات دولية للحفاظ على صحة 
األم والطفل” قبل وبعد الوالدة، و97 بالمائة من الوالدات تتم في بيئة مدعمة- أي تحت تكفل طبي بالحامل.
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ــة  ــكرية اخلامس ــة العس ــادة الناحي نظمت،قي
األنفلونــزا  ضــد  تلقيــح  حملــة  أمــس،  أول 
ــد19-.  ــروس كوفي ــن في ــف ع ــمية والكش املوس
ــارات الكشــف الســريع  ــق اختب ــك عــن طري وذل
لفائــدة ســكان املناطــق النائيــة بواليــة ســكيكدة 
علــى غــرار قريــة دار عيســى ببلديــة الشــرايع 

ــل. ــرة الق دائ
جاءت العمليــة تنفيــذا لتعليمــات القيــادة 

املتعلقــة  الشــعبي  الوطنــي  للجيــش  العليــا 
بالتكفــل الطبــي ملواطنــي املناطــق النائيــة، أيــن 
ــائل  ــكل الوس ــزة ب ــة مجه ــم طبي ــخير أطق مت تس
ــبه  ــاء وش ــن أطب ــرية م ــاءات البش ــة والكف املادي
العســكرية  الصحــة  ملصالــح  تابعــن  طبيــن 

ــة  ــكرية اخلامس ــة العس للناحي
ولإلشــارة العمليــة مســتمرة إلــى غايــة تغطيــة 
كافــة املناطــق املعزولــة.         نســيبة شــابي

         نسيبة شابي 
حيــث يعانــي قاطنو بلديــة عــن بوزيــان، 
ــة الطرقــات الرئيســية والفرعيــة  مــن تراجــع حال
ــات  ــل التجمع ــة داخ ــك الواقع ــيما تل ــا س منه
غيــر  الطرقــات  هــذه  فأصبحــت  الســكانية، 
صاحلــة لعبــور املركبــات بعــد أن امتــأت باحلفــر 
والبــرك املائيــة، كمــا يشــتكي ســكان هــذه 
املدينــة مــن انتشــار الفوضــى يف شــوارعها ســببها 
ــن  ــات الذي ــاب احمل ــن وأصح ــة الفوضوي الباع
احتلــوا األرصفــة والطرقــات وعــرض ســلعهم 
ــرور،  ــرة حلركــة امل عليهــا، ممــا ســبب إعاقــة كبي
إضافــة إلــى وجــود ســوق أســبوعي يعــرض 
الســكنية،  األحيــاء  داخــل  ســلعهم  جتارهــا 
حيــث يشــلون حركــة املركبــات بشــكل كامــل، 
ــون  ــن يقطن ــات والذي ــاب املركب ــع أصح ــا يدف مم
الــى إخــراج مركباتهــم يف ســاعات  باملدينــة 
بعيــدا  أربعــاء وركنهــا  يــوم  مبكــرة مــن كل 
ــى وجــود أربعــة  ــة إل عــن مــكان الســوق، إضاف

ــة.  ــي باملدين ــر ح ــل أكب ــة داخ ــات بري محط
كمــا يشــتكي الكثيــر مــن ســكان املدينــة من 

ــا اســتفاد  ــم، فيم ــي مبنازله ــاز الطبيع ــاب الغ غي
البعــض األخــر الســنة الفارطــة مــن مشــروع ربــط 
ــه  ــر يرفض ــة، أم ــادة احليوي ــذه امل ــن ه ــم م بيوته
ــا وســبق  ــة وتفصي ــط جمل ــن بالرب ــر معني الغي
مقــر  أمــام  احتجاجيــة  بحــركات  قامــوا  وأن 
ــع  ــى جمي ــاز عل ــم الغ ــن بتعمي ــة مطالب البلدي
ــلطات  ــان، إال أن الس ــن بوزي ــة ع ــاكني بلدي س
ــن  ــر م ــك الكثي ــى بذل ــم ليبق ــم ألمره ــم تهت ل
مــع  كبيــرة  معانــاة  يف  املدينــة  هــذه  ســاكنة 
ــر  ــي تشــهد شــح كبي ــان والت ــاز البوت ــاروات غ ق
فيهــا بفصــل الشــتاء، ورحــات اخلــروج مبكــرا 

ــاب. ــل االحتط ــن أج ــاورة م ــات املج للغاب
 

ــش  ــان يعي ــة عــن بوزي ــا أن شــباب بلدي كم
تدمــر كبيــر كــون املنطقــة ال حتــوي ملعــب أو 
ملعــب جــواري لكــرة القــدم، ويف معظــم األحيان 
ينتقــل محبــي هــذه الرياضــة الــى االنتقــال نحــو 
املــدن املجــاورة علــى مســافة عشــرة كلــم إلجــراء 

ــة يف كــرة القــدم. مقابل

ب. زهرة 
وتتمثــل مطالــب الســكان أساســا يف خدمــة 
الفحوصــات الطبيــة املتخصصــة، توفيــر أطبــاء 
عامــن يف الفتــرة الصباحيــة وفتــح مصالــح جديــدة 
تلــك  خاصــة  اخلدمــات،  املتعــددة  بالعيــادة 
املتعلقــة بالنســاء احلوامــل واألمــراض املزمنــة، 
إضافــة إلــى توفيــر ســيارة إســعاف تكــون يف خدمــة 
ــة  ــم أن مديري ــتعجلة. ورغ ــة املس ــاالت املرضي احل
الصحــة ويف لقــاء للمســؤول األول بهــا مــع ممثلــن 
ــريعة  ــتجابة الس ــتبعدت االس ــكان، اس ــن الس ع
الكاملــة لهــذه املطالــب بالنظــار إلــى الوضعيــة 
الوبائيــة التــي متــر بهــا البــاد بشــكل عــام والواليــة 
ــم  ــع األطق ــت جمي ــي جعل ــاص، والت ــكل خ بش
الطبيــة مجنــدة حملاربــة وبــاء كورونــا علــى مســتوى 
ــتقبل  ــي تس ــاث الت ــفائية الث ــات االستش املؤسس
احلــاالت املصابــة بالفيــروس، فــإن املديريــة قدمــت 
ــتجابة  ــة االس ــق بإمكاني ــكان تتعل ــات للس تطمين
ملطالبهــم بعــد زوال خطــر تفشــي الوبــاء وعــودة 

األمــور إلــى طبيعتهــا، أمــا بخصــوص مطلــب دعــم 
العيــادة بســيارة إســعاف، فقــد رد املديــر ناصــر 
شــيبة بالقــول أن ذلــك ســيحدث عنــد اقتنــاء 
الواليــة لســيارات إســعاف يف القريــب العاجــل 
العيــادة بســيارة جديــدة مجهــزة،  إذ ســتتدعم 
وفيمــا يتعلــق مبصلحــة التوليــد وهــو املطلــب األهــم 
وامللــح لســكان منطقــة أوالد عســكر الذيــن تضطــر 
نســائهم إلــى التنقــل عبــر مســافات طويلــة لوضــع 
حملهــن، فقــد أقتــرح ممثلــو املنطقــة أن يتــم حتويــل 
مقــر اإلدارة احلاليــة مــن املصلحــة إلــى مكتبــة 
البلديــة بعــد نيــل مبوافقــة الســلطات املعنيــة علــى 
ذلــك، وقــد أكــد مديــر الصحــة أنــه ســيقوم بزيــارة 
رســمية وتفقديــة إلــى العيــادة بعــد أســبوعن فقــط 
وســيعاين املكتبــة املقترحــة والوقــوف علــى مــدى 

ــراح. ــق االقت ــة تطبي إمكاني
عــرض املطالــب ذاتهــا مجــددا خــال دورة 

الوالئــي املجلــس 
ويف ذات الســياق، ويف لقــاء مماثــل جمــع ممثلــي 

الســكان مــع أعضــاء جلنــة الصحــة باملجلــس 
مطالبهــم  أن كل  رئيســها  أكــد  فقــد  الوالئــي، 
ــى  ــة إل ــارة ميداني ــم زي ــت له ــد كان ــروعة، وق مش
ــة أوالد عســكر،  ــات ببلدي ــددة اخلدم ــادة متع العي
ــب واالنشــغاالت  ــة املطال ــة كاف ــت اللجن ــن نقل أي
ملديــر الصحــة الســابق ولوالــي الواليــة الســابق 
ــس  ــة للمجل ــة الثاني ــدورة العادي خــال أشــغال ال
قدمــت  وقــد  ســنة2018.   الوالئــي  الشــعبي 
الســلطات احملليــة وعــودا بتلبيــة هــذه املطالــب 
وجتســيدها علــى أرض الواقــع ولكــن انتهــاء مهــام 
هاذيــن املســؤولن ومغادرتهمــا ملنصبيهمــا بجيجــل 
مت بــدون الوفــاء بوعودهــم. كمــا أكــد رئيــس جلنــة 
ــب  ــذه املطال ــرض ه ــه ع ــه نيت ــن جهت ــة م الصح
علــى الوالــي احلالــي خــال دورة املجلــس املرتقــب 
ــددا  ــاري، مش ــمبر اجل ــهر ديس ــة ش ــا نهاي انعقاده
أيضــا علــى حــرص املنتخبــن علــى دعــم مطالــب 
غايــة  إلــى  الصحــة  بقطــاع  اخلاصــة  الســكان 

ــا.  حتقيقه

ف سليم
العامــة  للكونفدراليــة  الشــباب  مكتــب  قــام 
املكتــب  مــع  بالتنســيق  اجلزائريــة  للمؤسســات 
ــة،   ــة عناب ــن لوالي ــار واحلرفي ــاد التج ــذي إلحت التنفي
ــد  ــم بالعدي ــات وتعقي ــع مطوي ــيس وتوزي ــة حتس بعملي
مــن املؤسســات التربويــة والشــوارع والســاحات باملدينــة 
اجلديــدة »مصطفــى بــن عــودة« باملقاطعــة اإلداريــة ذراع 

الريــش عــن طريــق مؤسســة »سوتراشــيب«. 
ــيقي  ــج تنس ــياق برنام ــة يف س ــت العملي ــث مت حي
بــن مكتــب الشــباب الكونفدراليــة العامة للمؤسســات 
اجلزائريــة واألمانــة التنفيذيــة الحتــاد التجــار واحلرفيــن 
احلملــة  بــأن  الســياق  ذات  يف  ويذكــر  بعنابــة.  
ــار  ــي انتش ــع تفش ــية ملن ــة والتحسيس ــة الوقائي التطوعي
فيــروس كورونــا باملدينــة اجلديــدة بــذراع الريــش مت 
خالهــا توزيــع كميــات معتبــرة مــن الكمامــات الواقيــة 
يف ســياق مســايرة املجهــودات املبذولــة مــن طــرف 
الســلطات احملليــة باملقاطعــة اإلداريــة بــذراع الريــش يف 

ملجابهــة جائحــة كوفيــد 19. 

ــة  ــرقي والي ــة ش ــرة عزاب ــو دائ ــتفاد فاح اس
أشــجار  يف  املتمثــل  الدعــم  مــن  ســكيكدة، 
ــجار  ــة يف أش ــرة املتمثل ــجار املثم ــون واألش الزيت
البرتقــال  اإلجــاص،   اخلــوخ،   التفــاح،  
جلســات  بعــد  جــاءت  والرمان، العمليــة 
العمــل التــي عقــدت يف إطــار البرنامــج اخلــاص 
حتــت  الريفيــة  للتنميــة  الوطنــي  للصنــدوق 
ــرة  ــس دائ ــكيكدة ورئي ــة س ــي والي ــراف وال إش

عزابــة.
وجنــدل  بلديتا عزابــة  العمليــة  شــملت 

ســعدي محمــد ب 15 ألــف شــجيرة. منهــا 
ــف شــجرة فاكهــة.  ــون و11 أل 4000 شــجرة زيت
بلديتــا الســبت والغديــر 6000 شــجيرة منهــا 
فاكهــة  و3000 شــجرة  زيتــون  3000 شــجرة 
وبلديــة عــن شرشــار: 4000 شــجيرة منهــا 
2000 شــجرة زيتــون و2000 شــجرة فاكهــة. 
ــن  ــى الفاح ــص عل ــذه احلص ــع ه ــيتم توزي س
 2020 ديســمبر   11 مــن  ابتــداءا  املســتفيدين 
بحســب بيــان صحفــي صــادر عــن دائــرة عزابــة.
نسيبة شابي

املتنقلــة  للفرقــة  الشــرطة  قــوات  متكنــت 
ــن  ــة ســيدي عمــار بأم ــة ببلدي للشــرطة القضائي
ــزورة،   ــة م ــة، مــن حجــز أوراق نقدي ــة عناب والي
مــن  يبلغــان  توقيــف شــخصن  بعــد  وذلــك 
العمــر22 و26 ســنة، بســيدي عمــار مركــز،  
ــا علــى مــن مركبــة ســياحية، مت إخضاعهــا  كان
ــة،  ــح املعني ــي للمصال ــراء روتين ــش كإج للتفتي
أيــن مت العثــور علــى قطعــة نقديــة مــن فئــة 
ــلية،،   ــام التسلس ــس األرق ــل نف 2000 دج حتم

بعــد اســتصدار إذن بتفتيــش مســكنيهما أيــن مت 
ــار  ــذا يف انتظ ــنتيم ه ــن س ــى 4 ماي ــور عل العث
تقــدمي املشــتبه بهمــا أمــام اجلهــات القضائيــة 
بإقليــم االختصــاص مبحكمــة احلجــار للنظــر 
فيمــا نســب إليهمــا بعــد اســتيفاء إجــراءات 
ــازة  ــر وحي ــم الغي ــال اس ــة انتح ــق بتهم التحقي
ــد  ــى تقيي ــؤدي إل ــد ت ــروف ق ــزورة يف ظ ــود م نق

حكــم يف صفيحــة الســوابق القضائيــة. 
ف سليم

تعد إحدى بلديات جيجل الجبلية
سكــــان أوالد عسكـــر يطالبــــون سكــــان أوالد عسكـــر يطالبــــون 

بتوفيـــر الخـــدمــات الصحــــّيةبتوفيـــر الخـــدمــات الصحــــّية

عنابة
حمـــلة تعقيـــم بالمؤسســات التربـــوية حمـــلة تعقيـــم بالمؤسســات التربـــوية 
بالمديـــنة الجديــدة بـــذراع الريــــشبالمديـــنة الجديــدة بـــذراع الريــــش

 تفكيـــك عصــابة ُتــرّوج أوراق نقـــدية مــزّورة  تفكيـــك عصــابة ُتــرّوج أوراق نقـــدية مــزّورة 

 جّدد سكان بلدية بوسيف أوالد عسكر مطالبهم بخصوص توفير اخلدمات الصحية 
الضرورية ملرضى املنطقة اجلبلية، وجتنيبهم عناء التنقل إلى بلديات أخرى.

سكيكدة
الجيــــش ينّظــم عمليــات التلقيـــح الجيــــش ينّظــم عمليــات التلقيـــح 
ضـــد اإلنفلـــونـزا بمناطــق الظـــلضـــد اإلنفلـــونـزا بمناطــق الظـــل

فالحـــو عزابـــة يستفيـــــدون فالحـــو عزابـــة يستفيـــــدون 
مـــن مـــن 1515 ألـــــف شجيــــــرة ألـــــف شجيــــــرة

سكـــان بلديـة عيـن بوزيـان بسكيــكدة سكـــان بلديـة عيـن بوزيـان بسكيــكدة 
يطالبـــون بحقهـــم فــــي التنمــــية يطالبـــون بحقهـــم فــــي التنمــــية 

يشتكي سكان بلدية عني بوزيان جنوب غربي احلروش 
بسكيكدة من العديد من املشاكل، نذكر يف مقدمتها اهتراء 
الطرقات وانعدام الغاز الطبيعي وانتشار الباعة الفوضويني 

على األرصفة ويف الطرقات.
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الرئيسية  والطرقات  الشوارع  يف  املتجول 
بريقها  فقدت  الباهية  ان  ,يرى  وهران  مبدينة 
لألوساخ  الكبير  االنتشار  مشكل  بسبب 
فنجدها  العام.  املنظر  تشوه  التي  والقاذورات 
وسط  وحتى  األرصفة  على  القمامة  أكياس 
تغلق  او  املرور  إشارات  محل  لتحل  الطرقات 
البالوعات او حتى تقطع الطريق على املركبات 
واملارة. , ناهيك عن البلديات والتي أصبحت 
هي األخرى تغزوها املفارغ العشوائية , وبشكل 
سكاني  تعداد  وجود  تعرف  التي  تلك  خاص 
كبير.و حسب مسؤول مبؤسسة نظافة وهران فان 
حظيرة املركبات تعرف عجزا كبيرا يف اجلانب 
 , الشاحنات  عدد  نقص  بسبب  اللوجيستي, 
بعد خروج 50 باملائة منها عن اخلدمة منذ عدة 
أضاف  وقد  متعددة.  اعطاب  بسبب  سنوات 
والعتاد  املادية  اإلمكانيات  ان »نقص  املسؤول 
صعب من مهمة عمال النظافة الذين اصبحوا 
يعانون من ضغط كبير بسبب الكميات الهائلة 
تقوم  حيث   , يوميا  جتمع  التي  األوساخ  من 
 , ساعة   24 خالل  بدوريتني  التنظيف  فرق 
أثناء  والثانية  املسائية  الفترة  خالل  األولى 
الفترة الصباحية, وأحيانا يتم تدعيم الدوريات 
النفايات  أطنان  جمع  اجل  من  ثالثة  بدورية 
املنزلية املتراكمة«. وحسب املعلومات املستقاة 
, فان عدد الشاحنات التي تقوم بعملية جمع 
النفايات ضئيل ويبقى غير كايف لتغطية كامل 

إحياء وشوارع وهران.

و من أجل احتواء الوضع, تسعى املصالح 
املعنية الى تدعيم املؤسسة بعتاد متطور لعملية 
العملية  هذه  وتطوير  لتحسني   , القمامة  جمع 
اجل  ومن   , جهة  من  االحياء  مستوى  على 
تسهيل مهمة رجال النظافة للقضاء على ظاهرة 

التلوث التي تغزو الوالية. 
دور  على«  باملؤسسة  املسؤول  وشدد   
القضاء  عملية  يف  محوري  يظل  الذي  املواطن 
اخراج  مواقيت  احترام  يف   , األوساخ  على 
التحلي  وضرورة   , وضعها  وأماكن   , القمامة 
بسلوك حضاري يف التعامل مع البيئة والطبيعة 
, ألننا ملزمون باحملافظة عليها , حلماية الصحة 
فتاكا  فيروسا  نواجه  واننا  خاصة  العمومية, 
كارثة  الى  بنا  يؤدي  قد  ملوثة  بيئة  ووجود 

صحية ».
قطاع  عن  املسئولون  التزام  ضرورة   بني 
جاهزية  على  والسهر  بالعمل  بالوالية  النظافة 
مهمة  وبني  الهام  احلدث  ,الحتضان  الوالية 
نظافة  على  احلفاظ  يف  املواطن  ومسؤولية 
مدينته, فان الباهية أمام حتدي صعب لتحسني 
الكثيرون  ويرى   , وأحياءها  شوارعها  صورة 
األبيض  البحر  العاب  ملوعد  التأجيل  قرار  ان 
املسؤولني  أمام  ثانية  فرصة  تكون  قد  املتوسط 
احملليني الذين يراهنون على اجناح التظاهرة على 

جميع املستويات... لتدارك الوضع. 
ف.ج

ببلدية  أحياء  عدة  سكان  يشتكي 
أكثر  منذ  حادة  مياه  أزمة  من  بتبسة  بوخضرة 
حياتهم  على  سلبا  انعكست  شهرين،  من 
املياه  جللب  بالناقالت  االستعانة  ودفعتهم 
اآلخر  البعض  جلأ  فيما  بعيدة،  مسافات  من 
معرفة  دون  الصهاريج  بواسطة  املاء  القتناء 
الضعفاء  عليها  يقوى  ال  وبأسعار  مصدرها 

أصحاب القدرة الشرائية احملدودة. 
فحسب ما صّرح به سكان أحياء 6 ماي 
والفجر والعامرية، وأحياء الزهور وهوام محـمد 
بهذه  الشرب  مياه  توزيع  عملية  فإن  الطاهر، 
معاناة  ظل  يف  كبير  تذبذب  تشهد  األحياء 
احليوية،  املادة  هذه  على  للحصول  اليومية 
والعرائض  الشكاوى  عديد  من  فبالرغم 
يزال  ال  األمر  أم  إال  املعنية  للجهات  املوجهة 
ندائهم  ليوجهوا  تذكر،  جدوى  دون  هو  كما 
بضرورة  املعنية  للسلطات  الوطن  أخبار  عبر 
التدخل العاجل لوضع حد ملعاناة طال أمدها، 
مع التحقيق يف إشكالية سرقة املياه من القناة 
التزود  الرئيسية والتي شكلت ضعفا كبيرا يف 

باملياه إن وجدت. 

اجلزائرية للمياه تفسر التذبذب 
يف التوزيع بأعطاب تقنية 

اجلزائرية  مدير  به  صّرح  ما  فحسب 
فإن   « الدين  خير  بوسعيد   « بتبسة  للمياه 
بوخضرة خالل  بلدية  تشهده  الذي  التذبذب 
الفترة السابقة بسبب نقص الكمية املبرمجة، 
سد  من  السابقة  الكمية  بنصف  تتزود  حيث 
املياه  وصول  عدم  يف  تسبب  ما  الدالية  عني 
لكثير من األحياء، وهذا يعود إلى وجود عدة 
أعطاب تقنية منها تسرب مائي كبير يف نقطة 
تعمل  التقنية  واجلهات  الشمالي،  التحول 
على تصليح هذا اإلشكالي وهي تتواجد ملدة 
تصليحه،  أجل  من  التسرب  مكان  أيام يف   3
فيها  وقع  الصيد  بعني  الضخ  محطة  أن  كما 
املصالح  وذات  واحد  آن  يف  املضختني  تلف 
تعمل حاليا على إيجاد حلول مستعجلة قصد 
إعادة تزويد بوخضرة بالكمية الكافية يف أقرب 

اآلجال.
 فيروز رحال 

واألمن  للوقاية  الوطنية  األكادميية  وفرت 
لتالميذ املدارس االبتدائية بتيزي وزو 82ألف 
ملواجهة  دفعات  على  توزيعها  سيتم  كمامة, 
الوطن  أخبار  علمته  ما  كورونا حسب  جائحة 

من مصادر متتبعة للعملية.
 مضيفة أن االنطالقة الرسمية كانت من 
أعالي بلدية اير جن بدائرة االربعاء ناث ايراثن 
اللجنة  عن  وممثليني  وزو  تيزي  والي  ,بحضور 

الصحية للمجلس الشعبي الوالئي.
مناطق  لغاية  التنقل  الوفد  قرر   كما 
مناطق  ,مع  وزو  لتيزي  الشرقية  باجلهة  عزازقة 
مقلع وبوزقان على أن حتط الرحال اليوم األربعاء 
التالميذ  لتحسيس  وماكودة  واقون  مبناطق 
تفشي  ملنع  الواقية  األقنعة  ارتداء  بضرورة 

كوفيد19.                      جمال ع

استفادت مؤخرا ما اليقل عن 640 عائلة من 
قرية أيت ملول بأعالي تيشي من شبكة الربط بغاز 
برنامجا  املعنية  السلطات  وضعت  أن  بعد  املدينة 
الربط التدريجي للقرى بشبكة الغاز موضع التنفيذ. 
ببرودتها  معروفة  ملول  أيت  منطقة  أن   علما 
كان سكانها  إذ  تضاريسها  وصعوبة  شتاء  الشديدة 
غاز  قارورة  على  احلصول  صعوبة  من  كثيرا  يعانون 
أواللجوء  املازوت  من  قليلة  كميات  وحتى  البوتان 

إلى اإلحتطاب التقليدي
 دعم العيادة متعددة اخلدمات 

بتيشي بتجهيزات 
مدينتك » بتيشي  جمعية » حرك   قامت 

مببادرة تتمثل يف اقتناء جتهيزات طبية لفائدة العيادة 
متعددة اخلدمات التي تعاني من نقص اإلمكانيات 

والوسائل. 
وقد متت هذه العملية بفعل احلملة التضامنية 
التي  بفرنسا  اجلزائرية  اجلالية  بها  قامت  التي 
العيادات  تدعيم  قصد  املال  من  مبلغا  جمعت 
اجلائحة  محاربة  إطار  يف  اجلزائر  يف  واملستشفيات 
الضغط  قياس  وسائل  يف  التجهيزات  هذه  وتتمثل 
التعقيم  ومواد  األسنان  لتطبيب  وكرسي  واألشعة 
أن  أمل  على  وكمامات  الواقية  األلبسة  والنظافة 
املقدمة  اخلدمات  لتتحسن  املبادرات  هذه  تستمر 
للمواطنني                       عبدالسالم قريشي

و قد طالب موالو العريشة، البويهي، ماقورة سيدي 
اجلياللي، القور وسبدو من والي الوالية التدخل العاجل 
بغية إرغام مدير ديوان احلبوب والبقول اجلافة باألسراع 
يف توزيع الشعير املدعم على املوالني إلنقاذ ماشيتهم من 
لبيع  األسبوعية  األسواق  منع  ظل  يف  خاصة  الهالك 
الثلج  موجة  وكذا  جهة  من  األعالف  وشراء  مواشيهم 

التي جتتاح املنطقة من جهة اخرى، مؤكدين عن وجود 
مببالغ  الشعير  لبيع  حاجتهم  باستغالل  تقوم  شبكات 
تصل الى 4500دج للقنطار عوض ثمنها احلقيقي الذي 

ال يزيد عن 1500دج للقنطار.
كما تبني وجود أعالف مغشوشة ممزوجة باجلبس 
من  العشرات  نفوق  يف  لهم  تسبب  ما  وهو  وزنها  لزيادة 

رؤوس املواشي.
وطالب املوالون بتطهير القوائم املوجودة على مستوى 
ديوان احلبوب والبقول اجلافة من الدخالء واألشخاص 
تسمح  كوطة  منح  لضمان  املواشي  ميلكون  ال  الذين 
التي تتجاوز  املاشية بجنوب تلمسان  بإنقاذ كافة رؤوس 

110000رأس.               بن خالد عبد القادر

ربــط ربــط 640640 مسكنـا بتيشـي بشبـــكة غـــــاز المديــــنة مسكنـا بتيشـي بشبـــكة غـــــاز المديــــنة

نفوق العشرات من رؤوس الماشية بسبب البرد والجوع

موالــــو جنوبـــي تلمســــان يطالبـــون موالــــو جنوبـــي تلمســــان يطالبـــون 
بالتعجيـــل فـــي توزيــــع األعــــالفبالتعجيـــل فـــي توزيــــع األعــــالف

مدينة توجة ببجاية
سكــــان قريــة تــــردم يطالبــــون سكــــان قريــة تــــردم يطالبــــون 

بتحويـــل مسـار الطريــق الوالئـي رقـم بتحويـــل مسـار الطريــق الوالئـي رقـم 4343
تعاني قرية »تردم« الواقعة ببلدية توجة غربي بجاية من العزلة، رغم أن سكانها لم يتوقفوا عن 
مراسلة السلطات احمللية، السيما مديرية األشغال العمومية ورئيس الدائرة ووالي والية بجاية، 
للمطالبة بتحويل  مسار الطريق الوالئي رقم 43، غير أن الوضع مايزال على حاله وهو ما جعل 

هؤالء السكان يطلقون صافرة اإلنذار. 

بسبب قلة اإلمكانات اللوجيستية وفشل مخططات التسيير
األوســــاخ  والنفــــايـــاتاألوســــاخ  والنفــــايـــات

يغـــــزوان  مديـــــنة وهــــــرانيغـــــزوان  مديـــــنة وهــــــران

 تبسة
أزمــــة عطـــش حــــــادة أزمــــة عطـــش حــــــادة 

تشهـــــدها  أحيـــــاء بـــــوخضـرةتشهـــــدها  أحيـــــاء بـــــوخضـرة

توزيــــع توزيــــع 8282 ألـــف كمـــامـــة  ألـــف كمـــامـــة 
على تالمــيذ االبتدائيــات بتيــزي وزوعلى تالمــيذ االبتدائيــات بتيــزي وزو

  عبد السالم.ق
مساعيها  يف  شرعت  قد  القرية  جلنة   وكانت 
منذ فترة طويلة إذ دعت السلطات املعنية إلى ضرورة 
ومردودية  نفعا  أكثر  ليصبح  الطريق  هذا  مسار  تغيير 
على  بالقضاء  يسمح  أن  شأنه  من  ما  وهو  للسكان 
يف  ويساهم  غالبيتهم  يعيشها  التي  واحلرمان  العزلة 

التخفيف من ظاهرة النزوح الريفي، كما دعت جلنة 
القرية إلى ضرورة ترميم الطرق واملسالك لفك اخلناق 

عن السكان احملرومني. 
 ومن جهتها أكدت مصالح األشغال العمومية 
تعذر إمكانية تغيير مسار هذا الطريق ألسباب تقنية 
تكرار  بعد  طلبت  الوالية  مصالح  أن  غير  ومالية 

يف  النظر  إعادة  املصالح  ذات  من  املواطنني  شكاوي 
آلية تسمح بإجناز هذا الطريق بشكل  موقفها وايجاد 
يسمح بتلبية طموحات السكان وحلد الساعة ال يزال 
كل  دق  على  مصرة  القرية  وجلنة  حاله  على  األمر 
إلفتكاك  السلمية  الوسائل  كل  واستعمال  األبواب 

هذا املشروع.

باتت الوضعية البيئية بالباهية كارثية، فحتى لو كان السبب سوء 
تسيير املسؤولني أو السلوك غير املتحضر الذي يتبناه املواطنون , 

فالنتيجة واحدة وهي تسويق صورة سلبية عن املدينة التي تسعى 
إلى تنظيم تظاهرة رياضية عاملية.
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أخبار السر ايا

قال  األمني العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند 
واعمر بن احلاج،  بأنه ال يجب توقع مبادرات أو قرارات تخدم 

الصالح اجلزائري يف التقرير املنتظر تقدميه الى اجلزائر املتعلق 
مبلف الذاكرة.واكد محند  واعمر بن احلاج موقف  منظمة 

املجاهدين   يف فيديو نشرته القناة اخلاصة بالهيئة  مبوقع 
يوتيوب كون الرئيس الفرنسي يحمل نفس الفكر االستعماري 

املنبثق من  أسالفه، وندد املتحدث بتصريحات إميانويل ماكرون 
التي حث فيها الشعب اجلزائري على نسيان املاضي االستعماري 

والتحرر من االرتباط الوثيق باألجداد ونضال املجاهدين. 
ووضع  األمني العام  بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين  

اصبعه على اجلرح بالقول  بأن فرنسا  تعمل من خالل هذه 
املمارسات على إخفاء جرائمها وطمس ماضيها الدموي, مضيفا 
أن “احلكومة الفرنسية اليوم تخشى تسليم األرشيف اخلاص 
بتواجدها يف اجلزائر ملا يتضمنه من جرائم فظيعة من تنكيل 

وتقتيل وحرق وإبادة جماعية دون وجه حق.”

أكد سكان حي 5000 مسكن 
ببوعينان  بالبليدة  غياب تام   

للشركة  املكلفة بأداء اخلدمات على 
غرار التنظيف احلراسة واألمن  
باحلي رغم دفعهم للمستحقات 
شهريًا.وأشار ممثلو السكان إلى 

أن الشركة ال تقوم بأي مهمة من 
مهامها واملتمثلة يف العناية باحمليط 

اخلارجي   إصالح يف كل عطل يف 
العمارات مع عدم وجود حارس 

لكل عمارة كما هو متفق عليه. ومت 
تأسيس جمعية لسكان احلي التي 

قررت مقاضاة الشركة نظير تخلفها 
عن اداء مهامها وتعطيل مصالح 

السكان  .

     حتصل عضو املجلس الشعبي الوالئي 
بجيجل واألستاذ بقسم علم النفس وكذا عضو 

مركز اليقظة البيداغوجية وهيئة حترير مجلة 
البيداغوجيا بجامعة املسيلة، عاشور علوطي، 

قبل يومني على درجة بروفيسور بجدارة 
وإستحقاق، وذلك بعد احتالله املرتبة األولى 

وطنيا يف تخصص علم النفس، وهو ما يعد اجناز 
يحسب للمعني وللمجلس الوالئي الذي وعلى 
عكس ما كان يحدث سابقا، بات يضم كفاءات 

علمية من أعلى مستوى ويف كافة املجاالت، فهل 
سينعكس ذلك على أداء هذه الهيئة املنتخبة 

مستقبال أم أن النتيجة ستبقى عكسية دائما؟ 

األول وطنــــــــيا 

استنجـــاد بوالـي البليـدة 

صراحــة المجاهــديــنتذمــــــــــر  ببوعـــــــــينان 

دعت عائالت 
تقيم 

بسكنات 
وظيفية 

تابعة 
ملؤسسات 
تربوية 

يف البليدة 
،املسؤول 
األول عن 

اجلهاز 
التنفيذي، إلنقاذها من الطرد إلى الشارع ، خاصة و أن أحكام 
بالطرد صدرت ضدها ، و مت  اعذراها يف  محاضر رسمية ، بـ 

»اإلخالء  الفوري« من السكنات الوظيفية التي تقيم بها منذ 
سنوات ، بينما  هي ال متلك أي مكان  تلجأ إليه ، سوى رميها إلى 

الشارع .
العائالت املتضررة  أوضحت لـ » أخبار الوطن  »، أنها  تستعجل 

تدخل الوالي بدرجة أولى ، قبل أن جتد نفسها مجبرة على إخالء 
السكنات الوظيفية ، و تلتمس  باملوازاة من مصالح البلدية العدول 
و مراجعة قراراتها اإلدارية ،و تؤجل تنفيذ عملية اإلخالء ، الى 

غاية أن جتد حال أو تستفيد من سكنات اجتماعية ، تبعا لطلبات 
سبق لها و أن تقدمت بها منذ سنوات ،خصوصا يف ظل هذه الظروف 
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ال يزال مشروع إجناز  اخلط املكهرب للسكة احلديدية بإقليم واليتي تلمسان وبلعباس  الذي يعد 
من أهم املشاريع باجلهة الغربية يعرف تأخرا كبيرا  بفعل فشل الشركة االيطالية كوندوث يف تسريع 

األشغال.هذا املشروع الذي أطلقت  أشغاله سنة 2009 على ان تنتهي به األشغال  بعد 48 شهرا  اي  
سنة 2014لم يكتمل الى اليوم حيث ال تزال األشغال لم تتجاوز  ال70 باملائة رغم استهالكه  غالفا 

مالي له  يقدر ب162 مليار دينار ، حيث التزال  الشركة االيطالية كوندوث متاطل  وتتسبب يف العديد 
من الفضائح التي سبق وان فجرها العمال  كسوء األشغال والغش فيها وتهريب العملة كما أنها لم 

تنجز اكبر اجلسور بالصف صيف وال احملطات الرقمية  الثالث املتفق عليها، وقد هددت هذه الشركة 
مبغادرة اجلزائر  عدة مرات دون إمتام هذا  الشطر  من املشروع الرابط بني واد تليالت بوهران  وتلمسان 

الطليـــان يوقفـــون قطــار تلمسـان   

الرئيـــس تبـــون ضمـــن أبـــــرزالرئيـــس تبـــون ضمـــن أبـــــرز
  2121 شخصــــية عربــــية لـــ  شخصــــية عربــــية لـــ 20202020

  طرحـت، قناة روسيا اليوم، على موقعها اإللكتروني الرسمي عملية سبر آراء حول “الشخصية األبرز للعام 
″2020، والتي ضمت 21 شخصية عربية من بينها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون. ويستمر التصويت إلى غاية 

الـ31 ديسمبر اجلاري، على أن يتم اإلعالن عن النتيجة النهائية الساعة 12.00 ظهر الفاحت جانفي املقبل )2021(.
وضمت القائمة إلى جانب الرئيس عبد املجيد تبون، كل من العاهل العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار األسد، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان،  أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل 

خليفة،  العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني بن احلسني، أمير الكويت نواف األحمد اجلابر الصباح، سلطان عمان 
هثيم بن طارق، العاهل املغربي امللك محمد السادس، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس السيادة يف السودان عبد الفتاح البرهان.
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أخبار الداخل

م. بن مبارك 
وكانــت الســلطات البلديــة قــد طلبــت 
القيــام بعمليــات مســح لألراضــي يف املنطقــة 
القانونيــة  الطبيعــة  توضيــح  أجــل  مــن 
ــا يف  ــواص عرفي ــا اخل ــي ميلكه ــارات الت للعق
البلديــة وأدى غيــاب املمتلــكات العقاريــة 
العموميــة باملســؤولن احملليــن إلــى االســتنجاد 
ميلكهــا  التــي  العقاريــة  األوعيــة  ببعــض 
اخلــواص يف تنفيــذ بعــض املشــاريع ذات األثــر 
االجتماعــي علــى غــرار مشــاريع الســكن 

االيجــاري. االجتماعــي 
ــؤولن  ــد املس ــد أح ــياق أك ــذا الس و يف ه
بالبلديــة أن أزمــة العقــار متجــذرة منذ ســنوات 
بلديــة عــن زعطــوط وذكــر أن ســببها  يف 
قانونــي بحــت مــرده غيــاب العقــار التابــع 
ألمــاك الدولــة الــذي مــن شــأنه اســتقطاب 

ــع  ــم القط ــث أن معظ ــة حي ــاريع املبرمج املش
األرضيــة تعــود ملكيتهــا للخــواص الذيــن 
الرســمية  للعقــود  غالبيتهــم  يف  يفتقــدون 
املثبتــة للملكيــة لكنهــم توارثــوا امللكيــة عرفيــا 
مــن أجــل إنهــاء املشــكلة وتوضيــح األمــر 
تدخــل مصالــح  الســلطات  طالبــت  بدقــة 
املســح  عمليــة  إلجــراء  األراضــي  مســح 
ــة  ــة العقاري ــض األوعي ــد بع ــامل لتحدي الش
ذات الطابــع العمومــي بغيــة توفيــر مســاحات 
بعــض  وتنفيــذ  النقــص  تغطيــة  بإمكانهــا 
ــة  ــاء منطق ــرار إنش ــى غ ــة عل ــاريع املعطل املش
للتوســع العمرانــي ومنطقــة للنشــاطات، ذات 
املســؤول أكــد أن الطابــع اجلبلــي للمنطقــة 
ــار حرمهــا مــن عــدة  ــى نقــص العق ــادة عل زي
مشــاريع اســتثمارية رغــم مــا تتوفــر عليــه مــن 

مقومــات ســياحية معتبــرة.

احتــج نهــار أول أمــس عــدد مــن األوليــاء 
مبنــع أبناءهــم مــن الدراســة مبتوســطة »الشــيخ 
ــا  ــدا مب ــكرة تندي ــة بس ــد« مبدين ــد العاب محم

وصفــوه انعــدام األمــن مبحيــط املؤسســة 
ــامة  ــروط س ــدام ش ــاء انع ــد األولي وانتق
التاميــذ بالطريــق املــؤدي إلــى املتوســطة رغــم 
إجنازهــا مؤخــرا وتعويضهــا باملؤسســة األصليــة 
ــدد  ــع ع ــث جتم ــم، حي ــع للترمي ــي تخض الت
مانعــن  املتوســطة  مبدخــل  األوليــاء  مــن 
الدخــول واخلــروج ومطالبــن اجلهــات املعنيــة 
إجراءات مســتعجلة  واتخــاذ  بالتدخــل 
لضمــان ســامة التاميــذ والطاقــم التربــوي، 

إلــى  املــؤدي  الطريــق  أن  أكــدوا  حيــث 
منحرفــون خصوصــا يف  يســتغله  املتوســطة 
الــذي  األمــر  احملظــورات  لتعاطــي  املســاء 
ــاء يتخوفــون علــى أبناءهــم مــن  جعــل األولي
ــة  ــدوا أن جمعي ــا أك ــة، كم ــة احلالي الوضعي
أوليــاء التاميــذ راســلت اجلهــات املعنيــة 
مــن أجــل إيجــاد احللــول لكــن األمــور بقيــت 
علــى حالهــا إلــى غايــة فتــح املتوســطة ممــا أثــار 
غضــب األوليــاء ودفعهــم إلــى االحتجــاج 
ــم. ــر يف مطلبه ــة النظ ــى إلزامي ــددين عل مش
م. بن مبارك

يطالــب طلبــة تخصــص تاريــخ عــام بقســم 
عاشــور  زيــان  بجامعــة  اإلنســانية  العلــوم 
باجللفــة، مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي فتــح تخصصــات أخــرى يف التاريــخ، 
حيــث يشــتكون عــدم توفــر اختصاصــات 

ــتر.  ــتوى املاس ــة يف مس كافي
تخصــص  علــى  الكليــة  تتوفــر  كمــا 
ــة  ــة واحلرك ــخ املقاوم ــو تاري ــط وه ــد فق واح
الوطنيــة الــذي يــدرس بــه 1000 طالــب 
جامعــي يف كل ســنة، يف حــن أن باقــي 

املعاهــد بجامعــات الوطــن لهــا أكثــر مــن 
تخصــص، وهــذا مــا دفــع أغلــب الطلبــة مــن 
ــون مســارهم الدراســي  ــة يكمل ــة اجللف جامع

أخــرى.  بجامعــات 
ــي  ــم العال ــة مــن وزارة التعلي وينتظــر الطلب
والبحــث العلمــي التفاعــل اإليجابــي مــع 
مطلبهــم للموافقــة علــى فتــح تخصصــات 
تســتجيب لتطلعــات األســاتذة والطلبــة علــى 

ــخ.  ــص التاري ــواء يف تخص ــد س ح
حمزة بن حلرش 

عبداهلل مجبري
الغمــوض   واســتغربت اجلمعيــات مــن حالــة 
التــي تلــف هــذا امللــف وعجــز الســلطات الوصيــة عــن 

ــة.  ــاكل املتراكم ــذه املش ــل ه ــا يف ح ــام بدوره القي
الواليــة  لوالــي  املوجهــة  املراســلة   وحســب 
ــإن  ــة ف ــاء وســط املدين ــات أحي ــن جمعي واملمضــاة م
رؤســاء أحيــاء بلديــة أدرار إلــى جانــب اجلمعيــات يف 
وضــع يحســدون عليــه بســبب احتقــان الشــارع وكثــرة 
ــع األراضــي واملســتصلحات  ــر توزي تســاؤله عــن مصي
ــؤولة  ــات املس ــن الهيئ ــون م ــم يأمل ــذا ه ــة ل الفاحي

النظــر يف هاتــه االنشــغاالت املوجــودة يف الرســالة 
قصــد االســتجابة ملــا ورد فيهــا،  يف مقدمتهــا اإلفــراج 
عــن قوائــم التجزئات)قطعــة أرض+ إعانــة ماليــة( 
بالبرنامــج  ربطهــا  بصفــة مســتعجلة جــدا وعــدم 
ــذ  ــدة من ــة مجم ــذه العملي ــا وأن ه ــابق خصوص الس
2015 مــع مطالبةالوصيــة برفــع احلصــة الســكنية 
ــى  ــغ، إل ــف الصي ــن مختل ــة ضم ــة للبلدي املخصص
جانــب اإلفــراج عــن قوائــم املســتصلحات الفاحيــة 
ــة  ــى املطالب ــة إل ــنوات، إضاف ــدة س ــذ ع ــة من املتوقف

برفــع وتيــرة التنميــة احملليــة للبلديــة ورفــع القيــود 
البيروقراطيــة. 

وحســب الرســالة التــي هــي إشــعار للســلطات 
ــإن  ــة ف ــر الوالي ــام مق ــة أم ــة احتجاجي ــة بوقف الوصي
تكتــل جمعيــات أحيــاء بلديــة أدرار يناشــد الهيئــات 
الوصيــة االســتجابة العاجلــة ملطالبهــم مــن أجــل 
ــان الشــعبي والضغوطــات  التخفيــف مــن حــدة الغلي
ــى  ــي عل ــي ه ــات الت ــاء اجلمعي ــا رؤس ــي يعانيه الت

ــا ــوزة منه ــات املع ــيما الفئ ــن الس ــة باملواطن صل

بقريــة  املعزولــن  األهالــي  معانــاة   تتواصــل 
أفــران الواقعــة بأقصــى شــمال بلديــة أنقوســة علــى 
لعــد زهــاء 30 كيلومتــر عــن مقــر واليــة ورقلــة مــن 
عــدم توفــر وســائل النقــل العمومــي وال اخلــاص.
ــط  ــدة بخ ــة واح ــة حافل ــد باملنطق ــث يوج حي
واحــد فقــط يخــرج مــن القريــة يف الصبــاح الباكــر 
يف حــدود الســاعة السادســة صباحــا مــن كل يــوم 
ــك  ــي إال تل ــي للح ــرى تأت ــة أخ ــد حافل وال توج

ــا.  ــرة وبلدياته ــرة احلجي ــل دائ ــة بنق اخلاص
ــا جعلهــم يكــررون نداءاتهــم للســلطات  وهــو م
احملليــة علــى رأســها مديريــة النقــل ومطالبتهــا 
بفتــح خطــوط نقــل جديــدة بهــذه املنطقــة املعزولــة 
مــن الواليــة وذلــك لتوفيــر حافــات نقــل جديــدة 
ــاب  ــة أصح ــث ان غالبي ــكان حي ــة الس ــك عزل تف
اخلــط رقــم 19وهــو اخلــط املخصــص لقــرى منطقــة 
أنقوســة غيــر أنهــم ال يفضلــون إكمــال كل النقــاط 

املوجــودة باخلــط حيــث غالبــا مــا يتوقــف أصحــاب 
احلافــات يف قريــة البــور قبــل الوصــول لقريــة افــران 
وهــو مــا يجعــل مصالــح ســكان قريــة أفــران مؤجلــة 
الــى اشــعار آخــر بســبب تعمــد الناقلــن عــدم 
ــدم تخصيــص خــط  ــة ولع ــن حه ــط م ــال اله اكم
نقــل قــار ومســتقر لهــذه القريــة مــن جهــة أخــري
م. ز 

براهيم مالك 
يوجــد بهــذه املؤسســلت التربويــة أعــداد كبيــرة 
ــف املناطــق  ــن مختل ــن املتمدرســن القادمــن م م
علــى غــرار متاجــرت اهرهــر افنــي تاســت وواد 
ســامن ايــن يواجهــون تدهــور يف الوجبــات املقدمــة 
ــائل  ــص يف وس ــن النق ــا ع ــة فض ــوء األغطي وس
ــر يف  ــاض الكبي ــع االنخف ــا م ــام زامنت ــة به التدفئ
درجــات احلــرارة التــي تشــهدها املنطقــة حســب مــا 
صــرح بــه رئيــس مجمــع متاجــرت خيــار بيــال ل 

ــار الوطــن.  أخب
الكبيــر  التخــوف  أن  املتحــدث  ويضيــف    
ــكاس  ــو االنع ــة ه ــذ املناطــق النائي ــاء التامي ألولي
الســلبي لتلــك العقبــات علــى حــد وصفــه الــذي 
يعــود يف النهايــة علــى مــردود النتائــج النهائيــة 

لفلــذات أكبادهــم وحتصيلهــم العلمــي لكونهــم 
جيــل املســتقبل لهــم خاصــة يف حــال تواصــل 
معاناتهــم مــع الوجبــات وعــدم توفــر األغطيــة 
وحتســن ظروفهــم االقاميــة التــي مــن شــانها حتقيــق 
اســتقرارهم يف حتصيلهــم العلمــي مطالبــن يف ذات 
الســياق اجلهــات الوصيــة بضــرورة التدخــل وحــل 
ــى  ــض إل ــوء البع ــوات األوان وجل ــل ف ــكل قب املش
التســرب املدرســي خاصــة يف مرحلــة املراهقــة التي 
يتواجــد فيهــا معظــم الطلبــة التــي تتطلــب حلــول 
انيــة الحتــواء الوضــع والســيطرة عليــه قبــل الهروب 
ــر وال  ــم يعــد يرحــم ال الكبي ــذي ل ــى الشــارع ال ال

ــر.  الصغي
علقــم  التربيــة  مديــر  أكــد  جهتهــا  ومــن    
بــوراس يف ذات الصــدد انــه يف غضــون األيــام 

القليلــة القادمــة ســيتم التكفــل بكافــة انشــغاالت 
تاميــذ املناطــق النائيــة املنتواجديــن علــى مســتوى 
الداخليــات وانــه هنــاك يوميــا إشــراف كامــل مــن 
طــرف مستشــاري التربيــة ومشــرفن ومــدراء علــى 
القطــاع مضيفــا انــه هنــاك إعانــة ســيتم اســتامها 
مــن الســلطات احملليــة مــن شــانها حتســن الوجبــات 
ــى  ــول عل ــيتم احلص ــه س ــا ان ــر وكم ــكل كبي وبش
أغطيــة وبطانيــات إضافيــة لــكل تلميــذ يف حصــة 
ــة وكمــا يقــول املتحــدث  مقدمــة مــن اإلدارة احمللي
إن جميــع املؤسســات تقريبــا حتــوي علــى نظــام 
تدعيمهــا  ســيتم  قليلــة  فئــة  وتبقــى  تدفئــة 
ــت  ــل راح ــن اج ــذا م ــدة وكل ه ــخانات جدي بس
التلميــذ أوال والعامــل لهــدف املصلحــة التربويــة يف 

ــع.  ــم اجلمي ــي يائ ــط علم ــأة محي نش

أدرار 
مطـــالب باإلفـــراج عــن قـائمة المستفيديـن مطـــالب باإلفـــراج عــن قـائمة المستفيديـن 

مـــن السكـــن العمــومــي اإليجـــاريمـــن السكـــن العمــومــي اإليجـــاري

إليزي
أوليـــاء تالميـــذ المناطـــق النائيــــة أوليـــاء تالميـــذ المناطـــق النائيــــة 

مستـــاؤون من ظــــروف إقــــامة أبنــــائهم مستـــاؤون من ظــــروف إقــــامة أبنــــائهم 

ورقلة
 سكـــــان قريــــة »افـــــران«سكـــــان قريــــة »افـــــران«

 يطالبــــون بتوفيــــر وســـــائل نقــــل يطالبــــون بتوفيــــر وســـــائل نقــــل

طالبت جمعيات وفعاليات املجتمع املدني ببلدية أدرار السلطات الوالئية باإلفراج عن أسماء 
املستفيدين من السكن العمومي اإليجاري بعاصمة الوالية؛ وهذا بعد اإلفراج عن قوائم 

مستفيدين يف جل دوائر وبلديات أدرار يف األسابيع األخيرة. 

   يشتكي أولياء 
تالميذ سكان 

املناطق النائية 
بإليزي من 
املعاناة التي 

يتجرعها أبناؤهم 
املوجودون على 

مستوى املؤسسات 
التربوية ذات 

النظام الداخلي 
ببلدية عاصمة 

الوالية 

بسكرة
انعــدام العقـار يحرم »عين زعطـوط« انعــدام العقـار يحرم »عين زعطـوط« 

االستفـادَة من المشـاريــع التنمـويـةاالستفـادَة من المشـاريــع التنمـويـة

 أوليـــاء يغلقــون متوسطــــة  أوليـــاء يغلقــون متوسطــــة 
بســبب انعــدام األمـــن بمحيــــطها بســبب انعــدام األمـــن بمحيــــطها 

جامعة الجلفة
طلــــبة التاريــــخ يطالبــــونطلــــبة التاريــــخ يطالبــــون
 بفتــــح تخصصــــات أخـــــرى  بفتــــح تخصصــــات أخـــــرى 

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

تواجه السلطات احمللية ببلدية عني زعطوط شمالي بسكرة 
صعوبات جمة يف إجناز مختلف املشاريع التنموية املبرمجة 
ضمن الصيغ التنموية للبلدية منها أو القطاعية بسبب ندرة 

العقار املطروحة بحدة على مستوى احمللي.
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 ربورتاج: ف سليم

  مشروع ابتدائية يتحّول
 من« نعمة« إلى »نقمة« 

وجه سكان »حي عزيزي أحمد« ببلدية الشرفة 
والوالئية  احمللية  السلطات  إلى  استغاثة  نداء  بعنابة 
قصد اإلسراع يف التدخل لتجنب وقوع الكارثة جراء 
بركة  إلى  حتولت  تربوي  مشروع  إجناز  حفر  أشغال 

مائية عمالقة عند مدخل احلي. 
وقال السكان احلي أن األمر يتعلق مبشروع ملحة 
ابتدائية التي مت تدشينها من قبل والي والية عنابة 
األشغال يف  انطلقت  املاضي حيث  مارس  يف شهر 
توقف  أن  السنة غير  املنصرم من نفس  أكتوبر  شهر 
مع  أصبحت  كبيرة  حفرة  وراءها  خلفت  األشغال 
تساقط األمطار بركة كبيرة من مياه األمطار والصرف 
الصحي. وأضاف هؤالء املواطنني بأن اخلطر األكبر 
هو عمق البركة التي تشق طريقا رئيسيا يعبر بالقرب 
مما  للمدرسة  متوجهني  األطفال  يوميا عشرات  منها 
بات بشكل خطرا كبيرا عليهم ومكانا لوقوع حوادث 
السلطات  السكان  ودعا  اهلل.  لقدر  كالغرق  خطيرة 
املائي  املستنقع  هذا  ولردم  التدخل  إلى  املختصة 
الذي بات ينذر بكارثة قد حتدث يف أي حلظة. من 
دايرة  الوطني  الشعبي  باملجلس  النائب  أكد  جهته 
مع  بأنه تواصل  أمس  له  منشور  يف  الوهاب  عبد 
للبلدية مبكان  العام  واألمني  البلدية  رئيس  كل من 
مشروع توسعة أقسام دراسية حيث مت تسجيل توقف 
املشروع بعد بدء املقاول يف عمليات حفر األساسات 
وبسقوط األمطار وجراء طبيعة األرضية بصعود املياه 
اجلوفية حتول املوقع إلى مستنقع مائي مابات يشكل 
خطرا على سالمة املواطنني باملنطقة خاصة األطفال 
عملية  وانطالق  املشروع  موقع  تسيبج  تطلب  ما 
امتصاص املياه الراكدة من املقاولة صاحبة املشروع 
لرئيس  املطروح  اإلنشغال  رفع  خالل  بأنه  وأضاف 
البلدية بعني املكان تبني أن املشروع يندرج يف إطار 
برنامج تنمية مناطق الظل لتوسعة أقسام دراسية يف 

الطور االبتدائي. 
تتجاوز  احلقيقية  املشروع  تكلفة  أن  كما سجل 
ما  الوالية  إعانة  من  املخصصة  املالية  القيمة 
األشغال  الستئناف  فيها  النظر  إعادة  يستوجب 
املواطنني  تساءل  عن  وكشف  من جديد.  باملشروع 
لتوسعة  املخصصة  اختيار هذه األرضة  حول سبب 
االبتدائية  املدرسة  عن  تبعد  وهي  دراسية  أقسام 

بنحو 100متر. 
إجناز  ببرمجة  السكان  مطالبة  عن  كشف  كما 

التالميذ  حيث  املتوسط  للطور  ملحقة  أو  متوسطة 
يتنقلون يوميا إلى الشرفة مركز للدراسة ما يزيد من 
الدخل  محدودي  من  جلها  التي  األسر  مصاريف 
على  صرفها  يتم  أموال  أيضا  البلدية  يكلف  كما 
والي  السكان  مناشدة  عن  فضال  املدرسي  النقل 
والية عنابة النظر يف وضعية مشروع تهيئة الطرقات 

الداخلية املتوقف مند عهد الوالي السابق.

والي عنابة يأمر بالتحقيق 
يف أسباب تعثر املشروع

قامت املفتشة الوالئية بأمر من والي عنابة برميي 
جمال الدين يوم األحد الفارط بزيارة موقع املشروع 
وقامت  مائية  بحيرة  إلى  الذي حتول  بعزيزي أحمد 
أكتوبر  من شهر  املشروع  تعثر  أسباب  بالتحقيق يف 
الفارط من خالل مساءلة جميع األطراف واملصالح 
ببلدية  منتخبة  مصادر  بحسب  باملشروع  املعنية 
لوالي  مفصل  تقرير  بإعداد  قامت  حيث  الشرفة 
مناطق  تنمية  ضمن  يكمن  املشروع  لكون  الوالية 
الظل وكشفت املصادر بأن الغالف املالي املخصص 
 1 يتجاوز  وال  الوالية  ميزانية  من  إعانة  هو  املشروع 
مليار سنتيم إلجناز أقسام توسعة كما اختيار األرضية 

لم يتم إستشارة فيه مصالح البلدية.
من جانبه الكاتب العام ببلدية الشرفة بحضور 
الوطن« خالل عملية  أخبار  أكد ل«  البلدية  رئيس 
برفع  قامت  البلدية  مصالح  أن  للمشروع  معاينة 
الوالية  والي  إلى  متة  الدائرة ومن  إلى مصالح  تقرير 
بعدما  التوسعة  أقسام  إجناز  أمام  العوائق  بخصوص 
املائية والبدء  أعطيت أوامر للمقاولة بتسييج احلفرة 
السكان  حلماية  الراكدة  املياه  إمتصاص  عملية  يف 

واألطفال من أي خطر. 

مشروع التهيئة يرواح مكانه 
منذ عهد الوالي السابق

أحمد  عزيزي  السكان بحي  منه  يشتكي   مما 
الذي  الداخلية  التهيئة  مبشروع  األشغال  توقف 
كان أنطلق يف عهد الوالي السابق« توفيق مزهود« 
الذي حول خالل احلركة التي كان قام بها رئيس 
اجلمهورية يف سلك الوالة إلى لوالية باتنة. ويقول 
لهم  تشفع  لم  املناشدات  جميع  أن  احلي  سكان 
تعبيد  مبشروع  األشغال  إستئناف  عودة  أجل  من 
احلصى  وضع  مت  بعدما  للحي  الداخلية  الطرقات 
إمتام  دون  حالها  سبيل  إلى  املقاولة  وإنصراف 
ازيد من سنة حيث بسقوط  عمليات اإلجناز مند 
األمطار حتول وسط احلي إلى برك مائية وحتول فرح 

السكان إلى معاناة حقيقية زادت حدتها سوءا مع 
التقلبات املناخية األخيرة.

بالتدخل  الوالئية  السلطات  السكان  ودعا 
ومتكني احلب من التهيئة الداخلية من خالل تعبيد 
واإلنارة  األرصفة  مشروع  وإجناز  واملسالك  الطرقات 

العمومية للحي

 »تفريخ« السكنات الفوضوية 
يقابله نقص البرامج السكنية

 من ظواهر إنعدام التنمية باحلي املذكور ظاهرة 
إنتشار كبيرا يف عدة  تعرف  التي  الفوضوية  البيوت 
مناطق باحلي حيث يطالب أصحابها وقاطنيها من 
برامج  لهم  وتخصيص  بإحصاءهم  البلدية  رئيس 
سكنية يف إطار برنامج السكن الريفي أو اإلجتماعي 
التي  الهشة  السكنات  جحيم  من  يعانون  لكونهم 

تفتقر لظروف العيش الكرمي زيادة عن انتشار القمامة 
بالقرب من سكناتهم الفوضوية التي تظل أليام عدة 
على  البلدية  رفعها من طرف مصالح  يتم  أن  بدون 

حد قولهم.

 البلدية: نحاول
 حل مشاكل الحي

أكدت  الشرفة  بلدية  من  مصادرنا  جانبها  من 
أن البلدية كانت إستفادت مؤخرا من عملية إعادة 
إطار  يف  وذلك  الشرفة  ببلدية  عائلة   65 إسكان 
مصالح  أشرفت  حيث  الهش  السكن  على  القضاء 
دائرة عني الباردة بالتنسيق مع مصالح ديوان الترقية 
والتسيير العقاري وبلدية الشرفة على عملية إسكان 
65 عائلة بحي عزيزي أحمد ببلدية الشرفة بدائرة 
رافقتها  اإلسكان  عملية  فإن  الباردة.لإلشارة  عني 

عملية تهدمي البنايات الهشة.

مشاريــع حـــي عزيـــــزي أحمـــد ببلديـــة مشاريــع حـــي عزيـــــزي أحمـــد ببلديـــة 
الشرفــة فــي عنابــــة ولـــدت »ميتــة«الشرفــة فــي عنابــــة ولـــدت »ميتــة«

يعاني حي عزيزي أحمد التابع إداريا لبلدية الشرفة بوالية عنابة من التهميش واإلقصاء، فهو لم يستفد كغيره من حقه في التنمية الشاملة )سكن، تهيئة، مرافق 
صحية وتربوية...(، قبل أن يستبشر السكان خيرا بعد تصنيفه ضمن مناطق الظل بالوالية التي ضخت لها أموال كبيرة للنهوض بها تنمويا من خالل برمجة إنجاز 

العديد من المشاريع التي دشنها الوالي بريمي جمال الدين، في آخر زيارة له للمنطقة ومع هذا يشهد الحي تسجيل مشاريع يقول السكان إنها ولدت »ميتة«.

مشروع ملحقة تربوية ظّنه السكان نعمة فأصبح نقمة 
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اول  والتي ُسحبت  العالم،  املؤهلة لكأس  أوروبا  قرعة  عّبدت 
أمس، بالعاصمة السويسرية زيوريخ، طريق املنتخبات الكبرى نحو 

بلوغ مونديال قطر 2022.
ومتَّ تقسيم الـ55 منتخًبا على 10 مجموعات، تضم 5 منها 6 

فرق، فيما تضم اخلمس األخرى 5 فرق يف كل مجموعة.
ومتتلك القارة العجوز 13 مقعًدا يف البطولة، التي جترى بني 21 
منتخبات   10 تتأهل  حيث   ،2022 ديسمبر   18 وحتى  نوفمبر، 
هم أبطال املجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خالل 

مرحلة امللحق كأفضل ثواِن.
جاءت  للكبار،  متوازنة  القرعة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
الشيء  بعض  صعبة  والسابعة،  والثالثة،  الثانية،  املجموعات 

ملنتخبات إسبانيا، وإيطالًيا، وهولندا.
فقد وقعت إسبانيا )حاملة لقب نسخة 2010(، إلى جانب 
جاءت  فيما  لها،  الصعوبات  بعض  يسبب  قد  ما  وهو  السويد، 
سويسرا )وهي منتخب صعب املراس( مع األزوري، الذي لم يتأهل 

للنسخة األخيرة يف روسيا.
مع  وقعت  روسيا(،  ملونديال  تتأهل  لم  )التي  هولندا  أنَّ  كما 
تركيا التي تطورت بشكل كبير مؤخًرا، باإلضافة ملنتخب النرويج، 
بقيادة هدافه اخلطير إيرلينج هاالند، ومع منتخبات التفيا، وجبل 

طارق، ومونتنيجرو.
حًظا،  األسعد  اللقب(  )حاملة  وفرنسا  أملانيا،  منتخبا  كان 
مع  املانشافت  جاء  حيث  باملتناول؛  مجموعتني  يف  بتواجدهما 
الديوك فقد وقعوا  أما  وأرمينيا، ومقدونيا، وليشتنشاين،  رومانيا، 

مع أوكرانيا، وفنلندا، والبوسنة، وكازاخستان.
كريستيانو  األسطوري  جنمه  بقيادة  البرتغال،  منتخب  وجاء 
إيرلندا،  وجمهورية  صربيا،  مع  األولى  املجموعة  يف  رونالدو، 

ولوكسمبورج، وأذربيجان.

الثالثة( فسيكون يف مواجهة مع  أما منتخب إجنلترا )األسود 
بولندا، وهدافها اخلطير ليفاندوفسكي، إلى جانب املجر، وألبانيا، 

وأندورا، وسان مارينو.
اإليطالي  املنتخب  مع جنم  بلقاء  القرعة  وقائع سحب  وبدأت 
سابقًا دانيلي دي روسي املتوج مع منتخب بالده مبونديال 2006، 
الثاني  املركز  على  احلاصل  الهولندي  املنتخب  العبي  أبرز  وأحد 
فارت، حيث حتدث  دير  فان  رافاييل   2010 مونديال  نهائيات  يف 
كال النجمان عن ذكرياتهما مع املشاركة يف كأس العالم وأصعب 
لكليهما. عقب  تنسى  التي ال  واملواقف  واجهاها  التي  املنتخبات 
التاريخية يف  الفرنسي  ذلك عرضت لقطات رائعة ملسيرة املنتخب 

مونديال 2018 والتي انتهت بفوزه باللقب العاملي.
ذكريات  إنها  قائاًل  اللقطات  هذه  على  فارت  دير  فان  وعلق 
رائعة ذكرتنا باحلضور اجلماهيري الهائل واملمتع يف املونديال املاضي 
وهو حضور رائع نحن محرومون منه حاليًا ونتمنى أن تعود سريعًا 

اجلماهير إلى مالعب الكرة.
وقبل إجراء عملية سحب القرعة عرض فيلم توضيحي شرح 
التي متنع بعض  القيود  القرعة وكيفية سحبها إضافة لبعض  نظام 
املنتخبات من الوقوع يف مجموعات معينة مثل الدول التي تعاني 
القارة  أطراف  على  تقع  التي  الدول  أو  صعبة  مناخية  ظروف  من 

العجوز ما يتطلب سفرها القيام برحالت طويلة.
وقام بتقدمي عملية القرعة عقب ذلك وشرحها مدير املسابقات 
القرعة بشكل عملي ورسمي  انطلقت  ثم  يارزا،  بالـ«فيفا« جاميي 

عقب ذلك.
كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب  افتراضي  حفل  خالل  ومن 
العشر  املجموعات  عن  أسفرت  التي  القرعة  سحب  مت  املستجد 

التالية:

تم تقسيم الـ55 منتخبا على 10 مجموعات

تصفيــــات أوروبـــا للمونديـــال صعبــــة 
إلسبانيــــا وإيطالـــيا وهـــــولنــدا  

ريــــال  مدريـــــد 
يقــــرر  استعـــادة 
 ريجيـلــــــون 

ما  بحسب  املاضي،  الصيف  عنه  رحلوا  الذين  العبيه  أحد  استعادة  مدريد،  ريال  ينوي 
أشارت تقارير صحفية إسبانية، امس الثالثاء. وقال برنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني الشهير، 
ر استعادة العبه السابق سيرجيو ريجيلون، الذي رحل إلى توتنهام،  إنَّ النادي امللكي، قرَّ

الصيف املاضي.
كان ريجيلون، العًبا يف فرق الشباب بريال مدريد منذ عام 2013، قبل بيعه إلى 

توتنهام، نظير 30 مليون أورو.
الريال وتوتنهام يف  التقارير الصحفية، أنَّ العقد املبرم بني  وزعمت العديد من 
صفقة ريجيلون، مينح النادي امللكي، احلق يف استعادته خالل أول عامني، مقابل 

35 أو 40 مليون أورو.
البرتغالي جوزيه مورينيو،  ُيذكر أن ريجيلون يحتل مقعًدا أساسًيا يف تشكيلة 
فرق  ترتيب  اللندني،  الفريق  تصدر  يف  وساهم  املوسم،  هذا  توتنهام،  مدرب 

البرمييرليج بعد مرور 11 جولة.

بالـوتيـلـــــي بالـوتيـلـــــي 
ينضــــم لنــاد ينضــــم لنــاد 
بالدرجــــــة بالدرجــــــة 
الثانيــــــــةالثانيــــــــة

أعلن نادي مونزا اإليطالي، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، 
تعاقده رسمًيا مع املهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي.

لتعزيز  بالوتيلي  ماريو  بيان رسمي: »جاء  النادي، خالل  وقال 
صفوف مونزا، ووقع عقًدا حتى 30 جوان 2021«.

وأضاف البيان: »بعد فترة قضاها يف مانشستر سيتي، أعاده 
جانفي  يف  إيطاليا  إلى  جالياني  وأدريانو  بيرلسكوني  سيلفيو 
2013 وساعد يف عودة ميالن إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله 

12 هدفا يف الكالتشيو«.
سجل  الروسونيري  بقميص  ونصف  عام  »بعد  وتابع: 
مع  بتجربة جيدة  الكالتشيو، حظي  هدفا يف   26 خاللها 
ليفربول ثم عاد إلى ميالن يف جانفي 2016، واآلن ينضم 

ملونزا مع زميله السابق يف ميالن كيفن برينس بواتينغ«.
وأمت البيان: »بالوتيلي هو واحد من 7 العبني فقط، 
سجلوا 20 هدفا على األقل منذ 1 جانفي 2000 يف 
مرحًبا  أوروبا..  الكبرى يف  اخلمس  الدوريات  من   3
رئيس  ممتلكات  مونزا من ضمن  نادي  ويعد  ماريو«. 

الوزراء اإليطالي األسبق سيلفيو برلسكوني.

رايــوال: 
»هـاالنــد مثــل 
إبراهيموفيتـــش 
والتشـامبيونزليـغ 
يحــدد وجهـته«

حتدث مينو رايوال، وكيل إيرلينغ هاالند جنم 
بوروسيا دورمتوند، عن مستقبل الالعب وارتباطه 

مبانشستر يونايتد وريال مدريد.
»توتو  لصحيفة  تصريحات  يف  رايوال،  وقال 
رائعة  بداية  هاالند  »حقق  اإليطالية:  سبورت« 
يف مسيرته االحترافية. كان من اجليد حًقا العمل 
معه، ورؤية اإلمكانات التي لديه، كما أنني أشعر 

بالفخر لرؤيته يتطور«.
وأضاف: »هاالند مثل إبراهيموفيتش عندما 
كان عمره 20 عاًما. سولسكاير رجل جيد لكنه 
كان مخطًئا عندما قال إن إيرلينغ مثل لوكاكو. من 

األفضل أن يفكر أولي يف إيجاد طريقة جلعل بوغبا يلعب كبطل، بدال من احلديث عن هاالند«.
وأضاف: »رحيل هاالند عن دورمتوند؟ ال ميكنني احلديث عن الشرط اجلزائي يف عقد إيرلينغ«.

وأمت: »شائعات تقول إن ريال مدريد يريد هاالند؟ هذا ليس جديًدا بالنسبة لي، لكنه سعيد جًدا مع 
دورمتوند. إيرلينغ يريد الفوز بدوري األبطال. عندما يرحل سيكون ذلك من أجل الطموح وليس املال«.

مـــدرب السويــد يلمــح
»السلطــــان«   لعــودة 

إسبانيا  منتخب  مع  واحدة  مجموعة  وقوعهم يف  أن  السويد،  منتخب  مدرب  أندرسون،  يان  يرى 
بتصفيات أوروبا املؤهلة ملونديال 2022 بقطر، قد مينحهم األفضلية، بعد أن التقيا من قبل يف التصفيات 

املؤهلة لبطولة األمم األوروبية املقبلة.
تصريحات  يف  أندرسون  وقال 
التي  القرعة  مراسم  عقب  تليفزيونية، 
السويسرية:  زيوريخ  مبدينة  اليوم  سحبت 
ستمنحنا  قبل  من  إسبانيا  »مواجهة 
عليهم  الفوز  من  قريبني  كنا  أفضلية. 
أوروبا.  أمم  لبطولة  املؤهلة  التصفيات  يف 
األوروبية  األمم  بطولة  يف  مجدًدا  مواجهتهم 
الصيف املقبل ستكون حدًثا خاًصا أيًضا«.

ولم يتمالك صاحب الـ58 عاًما نفسه 
بشكل  القرعة  تابع  عندما  الضحك  من 
طريق  يف  جديد  من  تضعه  وهي  مباشرة، 
»سنرى  الصدد:  هذا  يف  وقال  »املاتادور«. 

ماذا سيحدث، سيكون األمر مثيرا«.
كما تطرق أندرسون للحديث عن اللقاء 
ميالن  وقائد  املخضرم  بالنجم  الذي جمعه 
الذي  إبراهيموفيتش،  زالتان  اإليطالي، 
أعلن اعتزال اللعب الدولي قبل 4 سنوات، 
حيث أملح إلى إمكانية عودة »السلطان« من 

جديد الرتداء قميص منتخب بالده.
شخصني،  بني  حدث  »ما  وأوضح 
بشكل  املرة  هذه  لقد حتدث  بينهما.  يبقى 
الفريق هو  أول عن  جاد. واجبي كمسؤول 

عندما تتاح الفرصة لوجود العب جيد أو أفضل من املجموعة املوجودة، فعلي دراسة األمر«.

ومن خالل حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا املستجد مت سحب القرعة التي   
أسفرت عن املجموعات العشر التالية:

املجموعة األولى: البرتغال – صربيا – جمهورية أيرلندا – لوكسمبورغ – أذربيجان
املجموعة الثانية: إسبانيا – السويد – اليونان – جورجيا – كوسوفو

املجموعة الثالثة: إيطاليا – سويسرا – أيرلندا الشمالية – بلغاريا – ليتوانيا
املجموعة الرابعة: فرنسا – أوكرانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك – كازخستان
املجموعة اخلامسة: بلجيكا – ويلز – جمهورية التشيك – بيالروسيا – إستونيا

املجموعة السادسة: الدمنارك – النمسا – إسكتلندا - الكيان الصهيوني – جزر الفارو – مولدوفا
املجموعة السابعة: هولندا – تركيا – النرويج – مونتينيغرو – التفيا – جبل طارق

املجموعة الثامنة: كرواتيا – سلوفاكيا – روسيا – سلوفينيا – قبرص – مالطا
املجموعة التاسعة: إجنلترا – بولندا – املجر- ألبانيا – أندورا – سان مارينو

املجموعة العاشرة: أملانيا – رومانيا – أيسلندا – مقدونيا الشمالية – أرمينيا – ليختنشتاين
القسم الرياضي



1السنة 02  - العدد 357 -األربعاء 24 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 09 ديسمبر 2020م 1
أخبار الرياضات

من بينهم 8 محترفين يف فرنسا

بن سماعين يستدعي بن سماعين يستدعي 3030 العبا لـدورة  العبا لـدورة 
شمـال إفريقيـا ألقـل من شمـال إفريقيـا ألقـل من 2020 عامـا   عامـا  

بينهم  العبا،   30 القائمة  وضمت 
وهم:  الفرنسي،  الدوري  يف  يلعبون   8
لقمان  ومهدي  خيثر،  باتريك  سيريل 
بلوج )أوملبيك مارسيليا(، وماسينسا أوفلة 
جيرمان(،  سان  )باريس  تواتي  وحسني 
بلهندي  وتيدي  )سوشو(،  فرج  وسام 
)أميان(،  خلضر  ميشال  وإلياس  )نيس(، 

ورضوان تبحريتي )رميس(.
حتضيريا  تربصا  ''اخلضر''  وباشر 
موسى  سيدي  التقني  باملركز  أمس  اوا 
 12 غاية  الي  يدوم  والذي  بالعاصمة 

ديسمبر اجلاري.
نظيره  الوطني  املنتخب  وسيالقي 
يف  ديسمبر  شهر  من  ال15  يف  التونسي 
قبل  رادس،  مبلعب  املغاربية  الدورة  افتتاح 
18 من نفس  مواجهة املنتخب املغربي يف 
بعدها،  الثانية.  اجلولة  حلساب  الشهر 
يواجه رفقاء الالعب مروان زرقان  املنتخب 
قبل  اجلاري،  ديسمبر   21 يوم  الليبي 
 24 يوم  مصر  أمام  األخيرة  اجلولة  خوض 

ديسمبر اجلاري.

وسيجرى هذا املوعد املبرمج يف رادس 
أين  مصغرة  بطولة  شكل  على  واملنزه 
سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات 
ستعرف  التي   ،2021 افريقيا  أمم  كأس 

مشاركة 12 منتخبا.
ثالثة  املضيف،  البلد  إلى  باإلضافة 
افريقيا  أمم  لكأس  تأهلت رسميا  منتخبات 
بغامبيا،  األمر  ويتعلق  للفئة،   2021

أوغندا وتنزانيا.

قائمة الالعبين:قائمة الالعبين:
بلخير محمد إسالم )شباب بلوزداد(، 
بلوزداد(،  )شباب  الدين  شمس  بكوش 
عزي  بلوزداد(،  )شباب  أكرم  بوراس 
منصيف  بكرار  بوزداد(،  )شباب  محمد 
)شبيبة  حديفة  عريف  سطيف(،  )وفاق 
)شبيبة  فارس  جبري  نشاط  القبائل(، 
)مولودية  أمني  محمد  يعقوبي  القبائل(، 
اجلزائر(، بوكرمة جلول )مولودية اجلزائر(، 
رحماني أمين )مولودية اجلزائر(، صابر عبد 

محمد  بلومي  اجلزائر(،  )مولودية  الرؤوف 
البشير )مولودية وهران(، متيمي عبد القادر 
)نادي  يسني  تيتراوي  وهران(،  )مولودية 
)نادي  السالم  عبد  ميلود  دادة  بارادو( 
بارادو(، منصر  بارة خليل )نادي  بارادو(، 
عبد اجلليل )نادي بارادو(، حميدي محمد 
)نادي  مروان  زروقي  بارادو(،  )نادي  رضا 
بارادو(، بلقاسم بوزيدة عادل عمار )نادي 
بارادو(، بوشنان أمين )احتاد اجلزائر(، معشو 
رضوان )احتاد اجلزائر(، فراج سامي )نادي 
)نادي  تيدي  بولهندي  سوشو/فرنسا(، 
نيس/فرنسا(، خثير سيريل عباس باتريك 
معدي  بعلوج  مرسيليا/فرنسا(،  )أوملبيك 
أوفلة  مرسيليا/فرنسا(،  )أوملبيك  لقمان 
جيرمان/ سان  )باريس  إيريك  ماسينيسا 
سان  )باريس  حسني  تواتي  فرنسا(، 
ميشال  يلياس  زيتوني  جيرمان/فرنسا(، 
تباحريتي  أميان/فرنسا(،  )نادي  لقدر 

رضوان )ملعب رميس/فرنسا(.
م.هشام

وفاة رئيس االتحاد الجزائري للمصارعة رابح شباحوفاة رئيس االتحاد الجزائري للمصارعة رابح شباح
اجلزائرية،  األوملبية  اللجنة  أعلنت 
رئيس  شباح،  رابح  وفاة  الثالثاء،  امس 
اللجنة  صندوق  وأمني  املصارعة،  احتاد 
 55 ناهز  عمر  عن  والرياضية،  األوملبية 
رسميا،  بيانا  الهيئة  عاًما.وأصدرت 
»فيسبوك«،  على  الرسمية  صفحتها  عبر 
»ببالغ  قائلة:  شباح،  خالله  من  نعت 
اهلل  بقضاء  مؤمنه  وبقلوب  واحلزن  األسى 

زميلنا  له  املغفور  وفاة  خبر  تلقينا  وقدره، 
األوملبية  اللجنة  خزينة  أمني  شباح،  رابح 

والرياضية اجلزائرية«.
وأضافت »بهذا املصاب اجللل نشاطر 
إليها  ونتقدم  الكرمية،  العائلة  وأحزان  آالم 
اللجنة  أعضاء  وباسم  أنفسنا،  عن  أصالة 
والرياضية  األوملبية،  للجنة  التنفيذية 
ومبشاعر  احلارة،  القلبية  بتعازينا  اجلزائرية 

املواساة والتعاطف األخوية املخلصة«.
ويعتبر شباح، أحد أكثر إطارات وزارة 
بالكفاءة  لها  املشهود  والرياضة  الشباب 
وااللتزام، وتقلد عدة مسؤوليات، من بينها 
للمصارعة،  الوطني  الفني  املدير  منصب 
وزو  تيزي  لوالية  والرياضة  الشباب  ومدير 

لفترة قصيرة.
م.هشام

املالك  عبد  »بن  ملعب  احتضان  تقرر 
رمضان«، لقاء شباب قسنطينة - أوملبي الشلف، 
اجلولة  برسم  اجلاري،  ديسمبر   12 السبت  يوم 
لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة  بطولة  من  الثالثة 
رابطة  نشرته  الذي  البرنامج  حسب  القدم، 

املخترفة لكرة القدم.
راسلت  قد  قسنطينة  شباب  إدارة  وكانت 
مبلعب  منافسيها  الستضافة  احملترفة،  الرابطة 
»عابد حمداني« ببلدية اخلروب، بسبب تدهور 
املالك  عبد  »بن  ملعب  امليدان  أرضية  حالة 

رمضان« الواقع بوسط مدينة »اجلسور املعلقة«.
نصر  »السنافر«  لفريق  العام  املناجير  واعتبر 
»بن  ملعب  امليدان  أرضية  أن  مجوج،  الدين 
أن  مشيرا  الالعبني،  على  تؤثر  املالك«  عبد 
ظل  يف  الوحيد  البديل  يعتبر  اخلروب،  ملعب 
حمالوي«  »الشهيد  مبلعب  اجلارية  األشغال 
مقعل »السنافر« التقليدي من أجل إعادة تهيئته 
لالعبني  إفريقيا  لبطولة  اجلزائر  حتسبا الستضافة 
بسبب   2023 لعام  املؤجلة  احملليني2022، 

جائحة كورونا.
الثالثة  اجلولة  تلعب  آخر،  جانب  من 
ديسمبر   12 و   11 يومي  الوطنية  البطولة  من 

من  واعدة،  مباريات  متيزها  حيث  اجلاري، 
بينها: شبيبة القبائل - شباب بلوزداد ونادي 

بارادو - مولودية اجلزائر.

برنامج الجولة الثالثة:برنامج الجولة الثالثة:
الجمعة الجمعة 1111 ديسمبر: ديسمبر:

شبيبة سكيكدة - أهلي البرج )سا 14(
سريع غليزان - شبيبة الساورة )سا 14(
أوملبي املدية - مولودية وهران )سا 14(
 نصر حسني داي - جمعية عني مليلة

 )سا 14:30(
شبيبة القبائل - شباب بلوزداد )سا 15(
نادي بارادو - مولودية اجلزائر )سا 15(

السبت السبت 1212 ديسمبر: ديسمبر:
جنم مقرة - احتاد بسكرة )سا 14(

احتاد بلعباس - وفاق سطيف)سا 14(
 شباب قسنطينة - أوملبي الشلف

 )سا 14:30(
وداد تلمسان - احتاد اجلزائر)سا 15(

الرابطــة تبقــي علــى لقــاء الرابطــة تبقــي علــى لقــاء 
»السياسي« وأولمبـي الشلف »السياسي« وأولمبـي الشلف 
بملعــب  بـن عبــد المالكبملعــب  بـن عبــد المالك

استدعى صابر بن سماعين، مدرب المنتخب الوطني ألقل من 20 عاما، قائمة تضم 30 العبا من بينهم 8 
ينشطون في الخارج وذلك تحسبا لدورة شمال افريقيا المقررة بتونس من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، 

والمؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بموريتانيا.

الثالثاء،  امس  فرنسي  تقرير صحفي  أظهر 
مسترجعا  مارسيليا،  نادي  يف  املسؤولني  غرور 
إحدى الفرص الذهبية التي تسبب ضعف رؤية 
الواقعة  تلك  لتصبح  إهدارها،  يف  النادي  إدارة 

مبثابة الغصة الدائمة يف حلق جماهيره.
إن  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  وقالت 
على  تتحسر  زالت  ال  مارسيليا  نادي  جماهير 
اجلزائري  الدولي  مع  التعاقد  فريقها  إدارة  رفض 
يف  سيتي،  مانشستر  جنم  محرز،  رياض 

مناسبتني، خالل السنوات القليلة املاضية.
وذكرت الصحيفة أن املدير الرياضي السابق 
ضم  على  املوافقة  رفض  آنيغو  جوزي  ملارسيليا 

محرز، عندما كان بعمر 19 عاما.
التوقيع  من  قريبا  كان  الالعب  أن  وكشفت 
االنتقاالت  فترة  خالل  أخرى،  مرة  ملارسيليا 
الشتوية عام 2014، لكن فانسون البرون، رئيس 
النادي يومها، تعامل بغرور مع محرز، قائال إنه 
غير مهتم بانتداب العب ينشط يف صفوف ليستر 

سيتي.
نادي  جماهير  أن  على  الصحيفة  وشددت 

صفقة  ضياع  على  تتحسر  زالت  ال  مارسيليا 
إجنلترا  يف  كبيرا  اسما  لنفسه  صنع  الذي  النجم 

يف فترة وجيزة.
قائد  بها  يتمتع  التي  اإلمكانيات  ورغم 
التوقيع  الفرنسي رفض  النادي  أن  »اخلضر«، إال 
معه يف نهاية املطاف. وأكدت »ليكيب« أن الواقع 
أظهر أن إدارة مارسيليا وقعت يف خطأ فادح بعدم 

منح محرز فرصة إلظهار ما يف جعبته.
م.هشام

جماهيـر نادي مارسيليا ال زالت جماهيـر نادي مارسيليا ال زالت 
تتحسر على ضياع صفقة محرزتتحسر على ضياع صفقة محرز

عطــال يعــود إلـى أجــواء عطــال يعــود إلـى أجــواء 
التدريبــات مــع نيــسالتدريبــات مــع نيــس

سجل الدولي اجلزائري يوسف عطال، مدافع 
اول  التدريبات،  إلى  الفرنسي، عودته  نادي نيس 
به  حلقت  التي  اإلصابة  من  تعافيه  بعد  أمس، 

مؤخرا.
أن  نيس،  لنادي  الرسمي  املوقع  وكشف 
التي  التدريبية  احلصة  يف  حضوره  سجل  عطال، 
تدريبا  أجرى  حيث  أمس،  اول  الفريق  خاضها 

شخصيا مخصصا للتخلص من آثار اإلصابة.
الفخذ،  يف  إصابة  من  عانى  قد  عطال  وكان 
خالل مشاركته يف مباراة فريقه بالدوري األوروبي، 

ضد سالفيا براغ التشيكي.
ومنحت عودة عطال أنباء جيدة للجهاز الفني 
لنيس، حيث بات من املتوقع أن يتواجد يف قائمة 

مباراة نيم، يف األسبوع 15 من الدوري الفرنسي.
م.هشام

الخالفـات تواصـل مطـاردة وفـاق سطيـفالخالفـات تواصـل مطـاردة وفـاق سطيـف
عاتق  على  امللقاة  األزمات  تواصلت 
يف  سطيف،  وفاق  نادي  إدارة  مجلس 
اآلونة األخيرة، وحتديًدا منذ إعالن رحيل 
مجلس اإلدارة السابق، وتعيني فخر الدين 
لرئاسة مجلس اإلدارة مؤقتا، خلفا  كتفي 

لعز الدين أعراب.
كمال  الهاوي،  النادي  رئيس  واتفق 
تعيني  على  املاضية،  األسابيع  يف  اليف، 
مؤقتا،  اإلدارة  مجلس  رأس  على  كتفي 
احملترفة،  الشركة  عمومية  انعقاد  غاية  إلى 
غير أن هذا األخير دخل يف خالف حاد، 
الناطق  رأسهم  وعلى  النادي،  مسيري  مع 

الرسمي عبد احلكيم سرار.
عالقة  أن  املصادر  بعض  واشارت 
بعد  مستمر،  تراجع  يف  سرار،  مع  كتفي 

اتخذها  التي  القرارات  األخير،  رفض  أن 
أي  إجراء  بعدم  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
تنصيب  غاية  إلى  جديدة،  تعيينات 

مجلس اإلدارة.

املصادر ذاتها، أكدت أن كتفي أعطى 
من  سرار  مبنع  النادي،  لعمال  تعليمات 
الدخول إلى مقر الفريق مهما كان السبب، 
إلى غاية االجتماع برئيس النادي الهاوي.
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عن دار روزا للنشر القطرية

روايــة »علجّيـة« مولود أدبي روايــة »علجّيـة« مولود أدبي 
جديـــد لفائــزة عــــالقجديـــد لفائــزة عــــالق

صدرت رواية جزائرية جديدة للكاتبة والصحافية الجزائرية فائزة عالق، روايتها األولى 
بعنوان »علجّية«، عن دار روزا للنشر القطرية، لتدخل الفضاء األدبي العربي من أبوابه الواسعة.

صارة بوعياد
بقالــب  »علجّيــة«  الروايــة  تتنــاول 
ســردي مشــوق، مجتمــع القــرى األمازيغيــة 
يف اجلزائــر، حيــث تطرقــت مــن خــال 
ــف التحــوالت  ــى مختل ــة إل شــخوص الرواي
التــي شــهدتها اجلزائــر اجتماعيــا وثقافيــا 
وصــوال إلــى التحــول السياســي مــن ســيادة 
احلــزب الواحــد إلــى التعدديــة احلزبيــة، 
ــذي  ــة ال ــع القري ــور مجتم ــق منظ ــك وف وذل

ــق. ــاطة والعم ــن البس ــع ب يجم
كمــا تطرقــت الروايــة ـ وســط كل تلــك 
التحــوالت ـ إلــى خصوصيــة العاقــة التــي 
ــورت  ــف تبل ــه، وكي ــن األب وابنت ــع ب جتم
إلــى بنــاء كيــان امــرأة مــن خــال مخاطبــة 
شــكّلت  التــي  العاقــة  وهــي  عقلهــا، 
خروجــا عــن املألــوف مــن حيــث املــكان 

ــان. والزم
وقــد خلصــت الروائيــة محتــوى الروايــة 
ـ كمــا جــاء يف ظهــر الغــاف: »ال تكــون 
امليــاد،  واقعــة  بحكــم  امــرأة  األنثــى 
ولكنهــا تصيــر كذلــك علــى يــد رجــل 
يتولــّى صياغتهــا مــن صرخــة  واحــد، 
ــى  ــا إل ــره فيه ــى أث ــم يبق ــى ث ــاة األول احلي
ــاث  ــكل اإلن ــا، ف ــا لذاته ــج وعيه أن ينض
الائــي أصبحــن بعــد ميادهــن نســاء 
ــد..  ــل واح ــن رج ــّق، كان يف حياته بح
ــه  ــون كل ــع الك ــطورة أجم ــأة أس ــى هي عل
أكثــر  »إنهــا  »أب«.  تســميتها..  علــى 
قصــص احلــب قداســة وصدقــا وخلــودا.. 
ــن  ــة ب ــة فطري ــرد عاطف ــا مج ــس ألنه لي

ــد، بــل ألنهــا ســتكون يومــا  ــد ومــا ول وال
تقديــر  ومرجعيــة  حكــم  ميــزان  مــا، 
حــّظ  أتعــس  فمــا  عاقــات.  وغربــال 
قلبهــا  يأســر  أنثــى  وّد  يخطــب  رجــل 
ــون  ــه أن يك ــم علي ــتثنائي.. ك »أٌب« اس
رجا«.يذكــر أن دار رزوا للنشــر ملؤسســتها 

ــد  ــواري، تع ــم الك ــة جاس ــة عائش الكاتب
تأسســت  خاصــة  قطريــة  نشــر  دار  أول 
عــام 2017، وتســعى إلــى إبــراز الفكــر 
واإلبداعــات األدبيــة داخــل وخــارج قطــر، 
وإثــراء احليــاة الثقافيــة، مــن خــال تقــدمي 

اإلصــدارات املتنوعــة والرصينــة.

حسان.م
ــار  وقــال بلعربــي يف تصريــح لـ«أخب
ــه »ســيتم اســتقباله مباشــرة  الوطــن« إّن
بعــد تقــدمي قصتــه ومســيرته مــع الرســم 

وخاصــة مــع مشــاهير هوليــود«.
وســينزل بلعربــي عبــر »الســكايب« 
 ARTS« ــج ــو برنام ــى باط ــا عل ضيف
)باللغــة   »ET LETTRES

لفرنســية(. ا
وحســب املتحــدث »ســوف يســلط 
البرنامــج الضــوء علــى بدايــات شــمس 
الديــن بلعربــي التــي لــم تخــل مــن 

ــذي  ــان ال ــر واحلرم ــاة بســبب الفق املعان
ــدأ العمــل  عاشــه خاصــة عندمــا كان ب

ــرة. ــن مبك يف س
ــن يرســم  ــا شــمس الدي وكان وقته
ــيالة  ــير والس ــال والطباش ــأدوات األطف ب
ورغــم ذلــك أصبحــت رســوماته عامليــة.
 كمــا ســيتطرق اللقــاء إلــى اختيــار 
مجلــة »مؤثــرون« األمريكيــة إلــى أعمال 
ــدّر  ــذي تص ــل ال ــة العم ــي خاص بلعرب
الغــاف يف عددهــا األخيــر، فضــا 
عــن التقريــر الطويــل املدعــم بالصــور 
ــتغامن  ــة مس ــن مدين ــزه اب ــا أجن ــم م وأه

ــات. ــاث صفح ــاء يف ث ــذي ج وال

تصدّر أحد أعماله مجلة »مؤثرون« األمريكية

الجزائــري بلعربي »رسام الجزائــري بلعربي »رسام 
مشاهير هوليــود« ضيف مشاهير هوليــود« ضيف 
برنامج تلفزيوني كنــديبرنامج تلفزيوني كنــدي

 سيكون فنان ورسام مشاهير هوليود وأفالمها، الجزائري شمس الدين بلعربي، 
على موعد مع ظهور تلفزيوني عبر محطة التلفزيون الكندي، بعد غد الخميس، 

للحديث عن أهّم محطاته بالصور والصوت.

من أجل النظر يف القانون األساسي املهني للسينما

وزارة الثقافـــة والفنـــون تستمــــع وزارة الثقافـــة والفنـــون تستمــــع 
النشغــاالت التقنييــن السينمائييـنالنشغــاالت التقنييــن السينمائييـن

عقــد، يــوم االثنــن، مبقــر وزارة الثقافــة 
ــن  ــع األم ــاع جم ــة اجتم ــون بالعاصم والفن
وبعــض  ديوانهــا  ورئيــس  للــوزارة  العــام 
ــن  ــة التقني ــن مجموع ــن ع ــا مبمثل إطاراته
  ،)CTCA( اجلزائريــن  الســينمائين 

حســب بيــان للــوزارة.
ــغاالت  ــوزارة النش ــارات ال ــتمع إط واس
ــون  ــول القان ــورة ح ــة املتمح ــي املجموع ممثل
والوضعيــة  للســينما  املهنــي  األساســي 
الســينما  لعمــال  واالجتماعيــة  املهنيــة 
باإلضافــة إلــى البطاقــة املهنيــة للســينما 

امليدانيــة. والرســكلة  والتكويــن 
ــاع  ــرة القط ــار وزي ــذا اإلط والتقــت يف ه
مليكــة بــن دودة املجتمعــن حيــث »أكــدت 

الفئــة«  هــذه  الــوزارة يف مشــاريع  مرافقــة 
خاصــة مــا تعلــق بالتكويــن الــذي مــن 
شــأنه الرفــع مــن مســتوى الســينما واإلنتــاج 
ــم  ــة إياه ــر حاث الســمعي البصــري يف اجلزائ
علــى »ضــرورة تنظيــم أنفســهم ســواء يف 

إطــار جمعــوي أو نقابــي ميثلهــم«.
وكشــفت الوزيــرة عــن »مشــروع قانــون« 
ــن  ــة بالفنان ــل اخلاص ــات العم ــم عاق ينظ
والعاملــن يف احلقــل الفنــي مــا ســيمكن من 
»احلفــاظ علــى حقــوق« الفنــان واملهنيــن 
و«يضبــط عاقتهــم« مــع مختلــف املتعاملــن 
يف املجــال داعيــة باملناســبة اجلميــع إلــى 
املشــاركة يف لقــاءات دوريــة للســهر علــى 
ــون  ــوى القان ــا لفح ــد ميداني ــق اجلي »التطبي

علــى  املجتمعــون  صدوره«.واتفــق  بعــد 
العمــل الثنائــي لتذليــل العقبــات التنظيميــة 
والقانونيــة وإيجــاد حلــول دائمــة لهــذه الفئــة 
ــم  ــذا التنظي ــح ه ــة ليصب ــرة الفني ــن األس م
ــص  ــا يخ ــوزارة يف كل م ــا لل ــريكا حقيقي ش
فئــة مهنيــي الســينما والقطــاع ككل، يقــول 
البيــان.وكان كاتــب الدولــة لــدى الــوزارة 
املكلــف بالصناعــة الســينماتوغرافية يوســف 
بشــير ســحيري قــد عقــد يف فيفــري املاضــي 
جلســات وطنيــة للســينما بحضــور عــدة 
الســينما  تقنيــي  وزراء شــملت خصوصــا 
ــي  ــن املشــاكل الت ــد م ــوا للعدي ــن تطرق الذي

ــدان. ــونها يف املي يعيش
ق.ث

ُخصص ملّف العدد حول »الثقافة الشعبية العربية«

عبد الحميد بورايو يشارك عبد الحميد بورايو يشارك 
في »مجلة فكر العربية«في »مجلة فكر العربية«

ــدد  ــرب ع ــة باملغ ــات العربي ــاث والدراس ــي لألبح ــز الدول ــن املرك ــدر ع ص
ــعبية  ــة الش ــول »الثقاف ــّف ح ــص ملل ــة«، ُخص ــر العربي ــة فك ــن »مجل ــد م جدي

العربيــة: اســتلهام، وظائــف، حتــوالت«.
احتــوى علــى عــدد مــن الدراســات لدارســن متخصصــن يف الثقافة الشــعبية 
ــري  ــرب(، صب ــن املغ ــار )م ــد نق ــد أحم ــى ومحم ــى يعل ــم: مصطف ــة وه العربي
ــن مصــر(،  ــن العساســي )م ــي الدي ــراق(، أحمــد به ــن الع مســلم حمــادي )م
أحمــد زيــاد محبــك )مــن ســوريا(، عبــد احلميــد بورايــو )مــن اجلزائــر(. تقــدمي 
العــدد عــاد لدكتــور مصطفــى يعلــى الــذي ســاهم يف اختياراتــه وعنايتــه الكبيــرة 

ــة والعربيــة. ــة الشــعبية املغاربي بالثقاف
وتنــاول الناقــد والباحــث اجلزائــري عبــد احلميــد بورايــو يف ملــف العــدد مجلــة 
ــة يف التــراث الســردي اجلزائــري«، حيــث ســعى  فكــر العربيــة »حتــوالت احلكاي
ــة  ــرات التاريخي ــا للتغي ــرات أشــكال الســرد الشــعبي تبع ــى معاجلــة تغي ــا إل فيه
ــن  ــة ب ــة املتبادل ــة، والعاق ــذ العصــور القدمي ــري من ــا املجتمــع اجلزائ ــي عرفه الت

الثقافــة الشــعبية الشــفوية اجلزائريــة والثقافــة الرســمية املدونــة.
كمــا كشــف امللــف عــن تطــور األبحــاث يف مجــال التــراث الشــعبي العربــي، 
وهــو املجــال الــذي عــرف تهميشــا كبيــرا مــن قبــل الثقافــة النخبويــة الرســمية، 

رغــم ثرائــه وعاقتــه احلميميــة مبجتمعاتنــا.
ــة الشــعبية يف منشــور  ــد والباحــث يف الثقاف ــو الناق ــد بوراي ــد احلمي ــال عب وق
لــه علــى صفحتــه الرســمية »الفايســبوك«: »شــكرا للمركــز علــى هــذا اإلصــدار، 
ــى  ــى عل ــى يعل ــق مصطف ــكرا للصدي ــة، وش ــة للمجل ــة نوعي ــل إضاف ــذي ميث ال
اختياراتــه وعنايتــه الكبيــرة بالثقافــة الشــعبية املغاربيــة والعربيــة، وعلــى املقدمــة 

الرائعــة التــي مهــد بهــا للملــف«.
صارة. ب

لإلشــعاع  اجلزائريــة  الوكالــة  تنظــم 
الثقافيــة،  نشــاطاتها  إطــار  يف  الثقــايف، 
ــافع  ــام "ش ــكيلي للرس ــم التش ــا للرس معرض
وزانــي"، يف الفتــرة املمتــدة مــن 12 إلــى 25 

ديســمبر 2020 بــدار عبــد اللطيــف.
ــي  ــافع وزان ــكيلي ش ــان التش ــم الفن نظ
معرضــه األول يف معهــد الهندســة املعماريــة 
بجامعــة البليــدة، تطــور أســلوبه وأكــد نفســه 
علــى مــر الســنن، منتقــًا مــن النســخ 
واملناظــر  الشــخصية،  والصــور  البســيطة، 

الثابتــة  الرســوم  مــن  وغيرهــا  الطبيعيــة 
إلــى أســلوب شــبه رمزي.تقــدم أحــدث 
شــبه  أو  جتريدًيــا  أســلوًبا  الفنــان  أعمــال 
جتريدًيــا يهيمــن عليــه تعبيــر باســتيكي 
ــكال  ــن األش ــة م ــات قوي ــص،  بتركيب خال
واأللــوان. ففــي لواحاتــه، يتداخــل التجريــد 
ــا  ــان مًع والتشــكيل، ويتشــابكان، ويتصادم
التحــرك  يف  متعمــدة  رغبــة  إلــى  ليشــير 
ــل  ــر متعددة.يعم ــة ذات مظاه ــو جمالي نح
أوزانــي علــى لوحتــه كمســاحة فارغــة، يتــم 

العمــل علــى التقســيمات أو االنقطاعــات أو 
التداخــات أو التجمعــات يف اهتمــام دائــم 

باالنســجام والتــوازن اجلمالــي.
املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــارك 
الفرديــة واجلماعيــة يف اجلزائــر وخارجهــا 
)فرنســا، إيطاليــا، تركيــا، صربيــا، تونــس( 
والتــي أكســبته شــهرة يف الصحافــة واإلعام 
التلفزيونــي، كمــا شــارك يف العديــد مــن 

النــدوات واملهرجانــات الدوليــة.
صارة. ب

تحتضنه دار عبد اللطيف من 12 إلى 25 ديسمبر

معـرض للرسام التشكيلي »شافع وزاني«معـرض للرسام التشكيلي »شافع وزاني«
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 يتم فتح العروض:   الترشح   التقنية   واملالية   يف   نفس   اليوم   الذي   يوافق   للتاريخ   احملدد   إليداع   العروض  
 يف   جلسة   علنية   على   الساعة10   سا   00د   مبقر   مديرية   التجهيزات   العمومية    حي   االخضرار   باتنة 

  مت   اداع   العروض   يف   اليوم   األخير   من   فترة   إعداد   طلب   العروض   قبل   الساعة  09:00    يف   حالة   موعد  
 لتقدمي   العروض   تزامن   مع   يوم   عطلة   رسمية   او   عطلة   قانونية،   فإنه    سيكون   أول   يوم   عمل   يلي   يف  

 نفس   الوقت   و   نفس   الساعة. 
  كل   عرض   ورد   متاخرا   عن   التاريخ   احملدد   أو   غير    مطابق   »شكالت   للتنظيم   » ال   يؤخذ   بعني   االعتبار  . 

تدعو  املصلحة   املتعاقدة   كل   املرشحني   او   املتعاهدين   حلضور   جلسة   فتح   األظرفة   
حددت   مدة   صالحية   العروض   ب  (90+ 15)  يوم   

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات 

المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد مستشفى سليمان عميرات بالمسيلة
رقم التعريف الجبائي : 000828019011547 

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم 2020/03

 تعلن المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد سليمان عميرات بالمسيلة عن إجراء طلب 
عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل التموين لسنة 2020 حسب الحصص اآلتية :

-  حصة : إقتناء عتاد طبي . 
-  حصة : إقتناء وسائل طبية .

-  حصة : إقتناء منقوالت طبية .
-  حصة : األدوية و مواد أخرى ذات اإلستعمال الوقائي.

-  حصة : مواد النظافة االستشفائية

فعلى العارضين الراغبين في المشاركة في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا أن يتقدموا لسحب 
دفتر الشروط من إدارة المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد مستشفى سليمان 

عميرات بالمسيلة ) مكتب الصفقات العمومية(، تكون العروض مرفقة بالوثائق القانونية المذكورة أسفله  و 
تقدم على الشكل التالي : 

ملف الترشح:

- التصريح بالترشح ممضي، مؤشر، مؤرخ و مختوم من طرف العارض. 
- التصريح بالنزاهة ممضي ، مؤرخ و مختوم من طرف العارض.

- نسخة طبق األصل من مستخرج السجل التجاري.
- نسخة طبق األصل من القانون األساسي للمؤسسة أو الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة .

- نسخة طبق األصل من اعتماد استغالل مؤسسات اإلنتاج و/أو توزيع مواد صيدالنية، صادرة عن الجهات 
المختصة في وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات. 

- شهادة تفويض السلطات سارية المفعول، في الحالة التي يكون فيها صاحب اإلمضاء ليس هو المتعهد 
ذاته.

 العرض التقني

-  التصريح باالكتتاب ممضي، مؤشر ، مورخ و مختوم من طرف العارض 
-  مستخرج جدول الضرائب مصفي أو مجدول للتطهير و مؤرخ بالتقسيط صالح المدة.

-  نسخة طبق األصل من رقم التعريف الجبائي .
-  نسخة من شهادة تسوية النشاطات مع صندوق الضمان االجتماعي للعمال األجراء المصرح بهم 

.CNASو CASNOS مؤرخة وسارية المفعول .
-  مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي و للمسير أو المدير 

العام للمؤسسة عندما يتعلق األمر بشركة صالحة المدة و مؤرخة.
-  نسخ من الحصيلة السنوية خالل السنوات الثالثة األخيرة 2017 , 2018 و 2019 ، مرفقة بجدول 
حسابات النتائج وذلك حسب أقدمية السجل التجاری، مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات أو مفتش 

الضرائب .
-  المراجع المهنية ممضاة من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة.

-  شهادة جزائرية المنتوج، الصادرة عن غرفة الصناعة و التجارة ، للمنتوجات المصنعة في الجزائر 
مؤرخة.

-  نسخة التزام بآجال التسليم مؤرخة .
-  نسخة تعهد بمدة الضمان مؤرخة .

-  نسخة تعهد بخدمات ما بعد البيع مؤرخة
-  نسخة طبق األصل من شهادة إيداع الحسابات اإلجتماعية لدى مركز السجل التجاري مؤرخة. 

-  دفتر الشروط هذا، موقع ، مؤشر ، مؤرخ و مختوم عليه من طرف المتعهد في جميع صفحاته، يحتوي 
على عبارة قرئ و قبل. 

العرض المالي:

-  رسالة التعهد ممضية مؤشرة ، مؤرخة و مختومة من طرف العارض. 
-  جدول األسعار بالوحدة ممضى , مؤشر ، مؤرخة و مختوم من طرف العارض

-   تفصيل تقديري و کمي ممضى , مؤشر ، مؤرخة و مختوم من طرف العارض. 

تودع العروض للعنوان التالي: المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد سليمان 
عميرات بالمسيلة،

 وتشمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني و عرض مالي يوضع ملف الترشح والعرض 
التقني والعرض المالي في اظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام ، يبين كل منها تسمية ومرجع طلب العروض 

وموضوعه وتتضمن عبارة : »ملف الترشح«  أو » عرض تقني«  او » عرض مالي « حسب الحالة ، 
وتوضع هذه األظرفة في ظرف أخر مقفل باحكام ويحمل العبارة التالية :

-ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض -
طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا 

لتموين المؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب النساء و التوليد سليمان عميرات بالمسيلة
الحصة...........................................................

              حددت مدة تحضير العرض ب 10 ايام ابتداءا من اول صدور لإلعالن في اليوميات الوطنية و 
 .BOMOP النشرة الرسمية للمتعامل العمومي

يمكن للعارضين حضور عملية فتح العروض في اليوم األخير من أجال إيداع العروض على الساعة 
12:00 سا بمقر المؤسسة االستشفانية المتخصصة في طب النساء و التوليد سليمان عميرات بالمسيلة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية   باتنة

   مديرية   التجهيزات   العمومية   
رت  . ج:    05714708178

ثاني إعالن   عن   طلب   العروض   مفتوح   مع   اشتراط   قدرات   دنيا   بعد   التنازل   رقم  21/  20  
يطرح   ثاني   إعالن   طلب   العروض   املفتوح   مع   اشتراط   قدرات   دنيا   بعد   التنازل   

عملية  :  الدراسة   ،   متابعة،   تهيئة   وإعادة   تأهيل   287   مدرسة   ابتدائية   

   بإمكان   املقاولني   املهتمني   بهذا   اإلعالن   التقرب   من   مديرية   التجهيزات   العمومية   لوالية   باتنة   الكائن  
 مقرها   باحلي   اإلداري   اجلديد   حي   اإلخضرار   باتنة    . 

الهاتف  : 033,81,38,11  لسحب   دفتر   الشروط    .
على   املتعهد   حتضيرا   ثالثة   3   أظرفه  : 

الظرف   األول  : ويحوي   ملف   الترشح . 
   الظرف   الثاني   ويحوي   العرض   التقني    . 

الظرف   الثالث  : ويحوي   العرض   املالي . 
يوضع   ملف   الترشح   والعرض   التقني   و   العرض   املالي   يف   أظرفه   منفصلة   ومقفلة   بإحكام   يبني   كل   منها  

 تسمية   املؤسسة   و   مرجع   طلب   العروض   وموضوعه   وتتضمن   » عبارة   مالي    « وتوضع   هذه   األظرفة   يف  
 ظرف   آخر   مقفل   بإحكام   و   مقفل   ويحمل   عبارة  (  اليفتح      اال   من   طرف   جلنة   فتح   األظرفة    وتقييم»   
 ملف   الترشح  «  أو  » عرض   تقني  «  أو   عرض   العروض  - طلب   العرض   رقم  21 /   20  موضوع   طلب   العرض) 

عملـــــــية  :  الدراسة   ،   متابعة،   تهيئة   وإعادة   تأهيل   287   مدرسة   ابتدائية  /    مشروع  :....... احلصة .......  
يوجه   الظرف   الرابع   إلى   السيد   مدير   التجهيزات   العمومية   لوالية   باتنة   حي   االخضرار   باتنة .  

محتوي   ملف   الترشح  :  
-01-  نسخة   مصادق   عليها   من   شهادة   التصنيف   والتأهيل   سارية   املفعول . 

-02  -التصريح   بالترشح   مملوء   و   ممضي   من   طرف   املتعهد .  
   - 03 التصريح   بالنزاهة   مملوء   و   ممضي   من   طرف  املتعهد .    

  -  04   مستخرج   الضرائب   ساري   املفعول   يحمل   عبارة   غير   مسجل   يف   القائمة   الوطنية   ملرتكبي   اعمال   الغش(  
 الوضعيات   جتاه   الضمان   االجتماعي   لألجراء . 

   05 -  نسخة   للقانون   األساسي   للمقاولة 
  -  6نسخة   من   السجل   التجاري   

  -   07 شهادة   اإليداع   القانوني   للحسابات   االجتماعية   من   طرف   املركز   الوطني   للسجل   التجاري   2018   
  -  08احلوصلة   اجلبائية   للمؤسسة   للثالث   سنوات   األخيرة   2016 - 2017 - 2018   يحمل   ختم   الضرائب .    

  -  09جدول   زمني   لألشغال   و   مدة   اإلجناز .  
  -  10نسخة   اصلية   من   شهادة   السوابق   العدلية   للمتعهد   أو   للمسير   أو   للمدير   العام   للمؤسسة

  -  11شهاداتا   ملشاريع   املنجزة   مبررة   بشهادات   حسن   اإلجناز (  اشغال   البناء(   ألعمال   من   نفس   الطبيعة  
 خالل   السنوات   اخلمس   األخيرة٫

   -  12البطاقات   الرمادية   مع   شهادات   التأمني   بالنسبة   للعتاد   املتحرك   و   بالنسبة   للعتاد   الغير   متحرك  
 يرفق   بنسخة   من   احملضر   املستخرج   لسجل   اجلرد   ممضي   من   طرف   محاسب   معتمد   او   من   طرف   خبير  

 معتمد   لدى   وزارة   العدل   و   احتاد   التأمينات   السيارات -  معدات   الصناعية  - العتاد .  
  -  13قائمة   الوسائل   البشرية   مرفقة   بتصريح   الضمان   االجتماعي  + CNAS    سارية   املفعول   لستة   أشهر  

 األخيرة  +  الشهادات .    
محتوى   ملف   التقني  :  

   -  01التصريح   باالكتتاب   مملوء   و   ممضي   من   طرف   املتعهد . 
   -  2   دفتر   الشروط   يحتوي   يف   آخر   صفحته   على   العبارة    قرئ   و   قبل   مكتوبة   بخط   اليد . 

   -  03   املذكرة   التقنية  .  
    محتوى   العرض   املالي  :  

  1  رسالة   تعهد   مملوء   و   ممضي   من   طرف   املتعهد   
  2  جدول   األسعار   بالوحدة   

  3  تفصيل   كمي   وتقدري
   على   املتعهدين   وضع   عروضهم   يف   اليوم   اخلامس   عشر   ابتداء   من   تاريخ   أول   نشر   لهذا   اإلعالن   على  

 صفحات   اجلرائد   الوطنية   أوBOMOP   قبل   الساعة  09  سا 30 د 
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المشروع 

المشروع تهيئة وإعادة  تأهيل 
المدارس االبتدائية  عبر بلدية 

مروانة

الحصة رقم 06: تهيئة وإعادة  تأهيل 
مدرسة  زيزة مسيكة 

أشغال البناء كنشاط رئيسي 
درجة 03فما فوق 

التخصصالحصة



سحب  كأنها  المرض  بداية  كانت   
عابرة، على اعتبار أنه آالم خفيفة سرعان 
ما تزول، لكن الحالة كانت كل يوم تكبر 
كادت  ما  تتعقد،  والوضعية  الثلج،  ككرة 
تمر نصف سنة حتى هوى الجبل، وجف 

البحر، واختفی القمر، وساد الظالم .
 

لبــــناء  ضريبـــــة  صحــــته  دفــــع 
ومتقـــــدم  مزدهـــــر  وطـــــن 

 
الرئيس  لنشاط  المثال  هذا  أضع 
هواري بومدين لسنة واحدة لعام 1972م. 
سواء  السنوية  األنشطة  بقية  عن  كمثال 
فی  أو  الكتانية  في  يدرس  كان  ما  وقت 
أو  الثورة،  إلي  األزهر  من  أو  األزهر، 
1978م  إلي  1954م  الثورة  سنة  من 
ومنها تستنتج لماذا »شاب« رأسه؟ ومات 
جسمه؟ وانتهى عمره صغيرا؟ فالرجل لم 
يذق طعم الراحة، ولم يعرف طعم الحياة، 
أهم  ومن  مكافحا.  ومات  مكافحا  عاش 

نشاطاته لسنة واحدة، كما يلي:
خارج  ميدانية  53 خرجة  بـ  قام  لقد 

قصر الحكومة، منها:
خارج  واليات  لعدة  - زيارات 
في  النشاطات  من   4.5 بمعدل  العاصمة 

الشهر.
مهرجانا  أقام22  نفسه  الوقت  -في 

عبر عدد من الواليات خارج
في  مهرجانان   )2( بمعدل  العاصمة 

الشهر.
- وفي نفس الوقت قام ب 27 نشاطا 

بالجزائر العاصمة منه
واللقاءات  والمهرجانات  االجتماعات 

بمعدل )2(نشاطين في الشهر.
و -في الوقت نفسه، عقد 52 اجتماعا 
كل  اجتماع  بمعدل  الحكومة  رئاسة  في 

أسبوع، و4 اجتماعات في الشهر.
وفي الوقت نفسه هناك 230 استقباال 
بمعدل  ودولية،  وطنية  لشخصيات 
يوم  كل  تقريبا  الشهر،  في  استقباال   20

استقبال .

السنوي  النشاط  مجموع  ومن   _
 ،1972 لعام  السنوي  بومدين  للرئيس 
الواحدة،  السنة  في  نشاطا   374 نحصي 
فی  رئيس  أي  يبلغه  لم  قياسي  رقم  وهو 
الجزائر أو في العالم، مع العلم أن السنة 
العملية في الجزائر تقترب من 246 يوما. 
إذا حذفنا أيام السنة الشمسية المعمول بها، 
يوما،   )30( وهي  السنوية  العطلة  منها 
يوما   )72(.  1,5 األسبوعية  والعطلة 
الميالدية  السنتين  رأس  أعياد  وعطلة   .
والهجرية 2 يومان. واألعياد الدينية )6( 
وعيد  يومان.  الوطنية)2(  واألعياد  أيام. 

الشغل )1 (
كانت  النشاطات  وكل  واحد،  يوم 
العميقة،  الجزائر  الوطن وفي  داخل  كلها 
والمختصين،  والخبراء  الوزراء  رفقة 
المشاكل  ومعالجة  عمل  زيارات  في 
والمداشر  واألرياف  القرى  في  التنمية 
تراب  كامل  عبر  واألحياء،  والمدن 
إلى جنوبه ومن شرقه  الوطن من شماله 
هضابه  إلى  صحرائه  ومن  غربه  إلى 
وسهوله وسواحلها . هذه الجهود الجبارة 
الضعيف،  باإلنسان  بالك  ما  الفوالذ  من 
وبخاصة هذا الزعيم البطل المغوار الذي 
لوطنه  وحياته  وصحته  شبابه  أعطي 

وشعبة دون أن يأخذ شيئا.
»أنا  يرد  كان   . بومدين  هواري  إنه 
وال  األرض  فوق  أكسب  ال  حزام  خدام 
ما  مات  كسب  ما  »عاش  األرض  تحت 
لخدمة  موجودون  »إننا  وقال  خلى« 
الثورة ال نريد من أحد جزاء وال شكورا، 
منا  إن رأيتم  أكثر من ذلك  أقول  إني  بل 
فساعدونا  شرا  رأيتم  وإن  فأعينونا  خيرا 
باالنتقاد النزيه البناء« و«إن العمل الذي 
نقوم به نعتبره واجبا فقط، واجبا وما زال 
ناقصا ألن الناس الذين أدوا واجبهم كامال 
الوطن  التراب  فوق  استشهدوا  الذين  هم 
المقدس.« أما نحن »إننا لم ننتظر من أي 
أحد أن يقدم لنا الشكر أو يتغنى بأسمائنا أو 
يمدحنا » و« لن أقول إن ما أنجزناه هو 
الكمال بعينيه ألن الكمال هلل ولكني أقول 
الطريق  على  جادة  خطوات  قطعنا  بأننا 
التي سقتها قوافل الشهداء« ( إذا کان جيل 
الجيل  فعلى  الدم  دفع ضريبة  قد   1954
الحالي واألجيال الالحقة أن تدفع ضريبة 
متقدم  مزدهر  قوي  وطن  لبناء  العرق 
والمساواة  والعدالة  الحرية  لتشرق شمس 
على جميع الجزائريين أينما وجدوا وأينما 

كانوا .«
//بداية المرض

 
بومدين  هواري  الرئيس  بلغ  _ لما 

سن 46 عاما لم يكن يشكو من أي مرض، 
تلين،  تثنى وال  فكانت صحته كالحديد ال 
وكان يوميا يقضي ما بين 20 ساعة عمال 
الدولة  أشغال  ومتابعة  األعمال  أداء  في 
حتى  الشعب،  بمصالح  المتعلقة  خاصة 
فيه  يعالج  إداري  مكتب  إلى  بيته  حول 
الطويلة  النهار  ساعات  تكفه  لم  القضايا 
في معالجتها بالرئاسة، وحتى هاتف بيته 
كان مفتوح طوال الليل يستقبل فيه مختلف 
المتواصلة  األشغال  وهذه  التساؤالت، 
راحة  ال  توقف،  دون  السنة  أيام  طوال 
استنزفت  عطلة،  وال  استراحة  وال  فيها 
الزمن  يغالب  وهو  قوته  وإذابت  صحته 
ومستقرة،  مزدهرة  قوية  الجزائر  لبناء 
وهو في ذلك الصراع ضد أشكال التخلف 
للمواطنين  الحسنة  الحياة  تعترض  التي 
يحس  أن  دون  األتعاب  يشكو  جسمه  بدأ 
صاحب الجسم األحمال الثقيلة التي أنهكت 
الطاقات،  كل  تجاوزت  والتي  كاهله، 
فاخترقت جسمه النحيف الصلب، وأخذت 
واالنهيارات  السلبية  باإلشارات  تنذر 
لصحة  المتتبعون  واختلف  المتسارعة، 
المرض  بدأه  وكيف  وأين  متى  الرئيس، 
ارسلته )kbg( بومدين  تقرير  وحسب  ؟ 

حکم عليه بالموت سنة 1974.
 

بنزالت  يصاب  الرئيس  _كان    
بالبرد  يحسون  ممن  كان  الشديدة،  البرد 
فی  الثورة  مٶثرات  من  وهذا  بسرعة 
بالروماتيزم  مصابا  أيضا  وکان  الجبال 
»فالدنستروم  مرض  عالمات  من  وهذا 
فی  المرض  أعراض  بداية  وکانت   .  «
بداء مرض  هنا  1978م. ومن  منتصف 
أشهر  الرئيس. وبعد  إلى  غامض يزحف 

قليلة قضی عليه المرض - رحمه هللا .
منتصف  فی  المرض  بداية  کانت   
ظهور  أن  البعض  ويری  م   1978 سنة 
عالمات المرض بدأت من مدينة تمنراست 
لعيد  المصادف   1978 19جوان  يوم 
الجزء  تدشينه  أثناء  الثوری،  التصحيح 
الذي  الصحراوی  الطريق  من  الثاني 
وقد سبق   . بتمنراست  يربط عين صالح 
نفس  من  األول  الجزء  تدشين  ذلك  قبل 
الطريق الممتد من الجزائر العاصمة الی 
االفريقية  الوحده  والطريق   . عين صالح 
الذي يبلغ طوله أکثر من 2500 کلم في 
عنه  تتفرع  ثمة  ومن  الجزائري،  التراب 
الصحراوية،  الدول  الی  المٶدية  الطرق 
أعماق  وباقي  وموريتانيا،  والنيجر  مالي 
مالي  االخری،  الصحراوية  الدول 
والنيجر وموريتانيا . وباقي أعماق الدول 

الصحراوية األخری .

الدول  أسواق  لفتح  تمهيدا  وذلک   
التي  الجزائرية  للصناعات  اإلفريقية 
الوطنية،  السوق  تغطية  علی  اوشکت 
الصناعی  اإلنتاج  فائض  لتصدير  وتتهيأ 
الوطنی نحو إفريقيا . وهذا ما هز عرش 
محتکري السوق اإلفريقية وقرروا تصفية 
الرئيس بومدين مهما کان الثمن .يبدو أن 
معدی الخطة قد وصلوا الی هذفهم بأحقر 
الطرق وأقدر الوسائل وهو ما حصل في 

نهايته.
 

بدايــــة ظهـــور أعـــراض املــــرض

طريق الوحدة اإلفريقية حلم تجسدت 
معالمه فأصبح حقيقة

في  بومدين  الرئيس  وجود  أثناء 
وهو   1978 19جوان  يوم  تمنراست 
وجهود  علی  فيها  يثني   . کلمته  يلقي 
الذين  الوطنية،  الخدمة  شباب  وتضحيات 
في  الصحراوي  الطريق  إنجاز  صنعوا 
محدودة  وإمكانات  قاسية  جد  ظروف 
نهارا،  محرقة  الشمس  حرارة  تحت 
وبرودة متجمدة ليال، مع انعدام كل وسائل 
ال  الشباب  تجعل  التی  البسيطة،  العيش 
إال  الحياة،  مظاهر  من  مظهرا  فيها  يشم 
اآلالت  وهدير  والرمال  والطعام  الماء 
أعز  في  هو  كان  وكما  الزفت،  وروائح 
الصحراء  قلب  وفي  الحارة  الصيف  أيام 
وفي منتصف النهار، وقتِ  ما تلتهب فيها 
شعر  المحرق،  الجو  هذا  في  الحرارة، 
جسمه،  تجتاح  شديدة  برد  بنزلة  الرئيس 
ولم يكتف الرئيس بطلب إيقاف المكيفات 
االجتماع  قاعة  تبرد  كانت  التي  الهوائية 
كل  بفتح  ذلك طلب  واألكثر من  فحسب، 
نوافذ القاعة التي تحولت إلى حمام، وفي 
الوقت الذي كان فيه الجميع يتصبب عرقا 
الرئيس يرتعش من  ويعيش اختناقا، كان 
من  الحضور  فاندهش   . البرودة  شدة 
للرئيس،  المألوفة  غير  التصرفات  هذه 
عليه،  الشديدة  الباردة  حمى  حالة  ورغم 
رحلته  بومدين،  هواري  الرئيس  أكمل 
الصحراوية بشق األنفس، دون أن يشكو 
طبيب،  على  نفسه  يعرض   , أو  ألحد 
خاصا  طبيبا  يملك  ال  بساطة  بكل  ألنه 
كبار  شأن  هو  ما  عكس  بعائلته،  أو  به 
مسؤولي الدولة، وأغلب مسؤولي البالد، 
في  الطب  عيادات  أرقی  يسخرون  الذين 
العالم، ألنفسهم وعائالتهم، لمجرد ألم في 

الضرس، وذلك من أموال الشعب .
 ورغم المرض الشديد واصل الرئيس 
زيارته . ضغط الحمى واآلالم، ودون أن 
في  الوطنية  بشباب  واجتمع  لحاله،  ينتبه 

اإلخوة  »أيها  قائال  وخاطبهم  اليوم  ذلك 
أجد  اکاد  ال  إننی  الوطنية،  الخدمة  جنود 
األلفاظ والکلمات التی اعبر بها عن مدی 
واالعتزاز  بالفخر  وشعوري  اعتباطي 
حققته  التي  العظيم،  الفخم  االنجاز  بهذا 
الصحراوي،  لطريق  وهو  اال  شبيبتنا، 
لكم  فتحياتي  االفريقية  الوحدة  طريق 
وثورتنا  وبالدنا  شعبنا  باسم  الشباب  أيها 
جهد  من  بذلتموه  ما  على  العظيمة، 
الطريق  هذا  شق  سبيل  فی  وتضحيات 
العظيم)...(. لقد قهرتم الصحراء وتحديتم 
الرمال وانتصرتم على العطش .« وقبل 
إلقاء هذه الكلمات، كانت الفرحة مطبوعة 
على وجه الرئيس بومدين ومرسومة على 
وحركة  عينيه  في  السعادة  وتلمع  شفتيه 
يديه، وهو : يتأمل هذا الطريق الذي يشق 
طفل  كحلم  تحققت..  قديمة  كأمنية  جهنم، 
اسم  له  حقيقة  فأصبح  معالمه  تجسدت 

وشكل ولون .
 

املـــــــرض يقـــــــاوم  الرئيـــــس 
 

وفي   1978 جويلية   10 يوم  في 
بمجلس  اجتماعه  أثناء  الحكومة  قصر 
بومدين  هواري  الرئيس  شعر  الوزراء 
نفسها،  بالحدة  إليه  تعود  الحمى  بحالة 
وفتح  الهوائية،  المكيفات  بوقف  فطلب 
النوافذ، رغم أن الجميع كان يتصبب عرقا 
ويحس باالختناق، وهو كان بمالبس تكاد 
العنق،  وربطة  البذلة  منها  شتوية،  تكون 
البرد.  شدة  من  يرتعش  كان  ذلك  ورغم 
لم يشتك ألحد، وبقي بخفي  ومرة أخرى 

المرض حتى على نفسه؟
 1978 جويلية   18 يوم  في  و 
بومدين  الرئيس  حضر  حيث  الخرطوم، 
مؤتمر الوحدة اإلفريقية، وهو في ذلك الجو 
المرتفعة،  والحرارة  الصاخب،  السياسي 
أحس بقشعريرة البرد تجتاح جسده تذهب 
نفسه  فتمالك  عليه  وتضغط  إليه،  وتعود 
السودان متوجها  إلى أن غادر  بصعوبة، 
األسد  حافظ  لمقابلة  سوريا  إلى  مباشرة 
قصيرة،  لمدة  عليه  فعرج  دمشق،  في 
وما  العربية،  المستجدات  خاللها  تبادل 
التی  والتصدي،  الصمود  بجبهة  يتعلق 
انشٶوها لمواجهة تنازالت أنور السادات 

االستسالمية.
... )يتبع( 
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                          وفاة الزعيم هواري بومدين                          وفاة الزعيم هواري بومدين

آخـــر مـــا كتـــب آخـــر مـــا كتـــب 
الزعيـــــم بقلــــــمهالزعيـــــم بقلــــــمه

 سمــــية  ســــاعـــــي

‘‘ وقفت من سريري فخارت قواي، وسقطت كالبعير الّشارف«
كان الرئيس هواري بومدین يف مقتبل العمر لم یتعد عمره 46 سنة، كان كله نشاط وحيوية، يتمتع باجلد 

والنشاط واحليوية، واإلرادة والعزمية كآلة »البیلدوزر« التي ال تتوقف عن العمل إال إذا تعطبت، هكذا 
كان الرئيس بومدين، كاملاكنة التي ال تتوقف، يعمل ليل نهار دون راحة أو استراحة أو عطلة أو تعطل، ال 
راحة يومية، وال عطل أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وساعات نشاطه اليومي ال تقل عن عشرين ساعة 
يف اليوم يف سائر األيام والشهور والفصول والسنوات، أجهد نفسه، وأحرق طاقاته، وأذاب صحته، وأفنى 
عمره، وهو لم يتجاوز سن الشباب، وهو يف سن بداية مرحلة العطاء واإلبداع. وقد رمى بكل ثقله، وما 

يكسبه من طاقة وجهد وإرادة، قصد اإلسراع يف بناء دولة قوية، واقفة شامخة مع الدول الكبرى املتطورة، 
شعب مثقف متطور مزدهر يف جميع مجاالت احلياة. يضاهي الشعوب الراقیة، ونتيجة اجلهد واجلهاد 

املتواصل اخلارق للعادة الراقية خرت قواه، وتصدعت صحته، وبدأت العلل تغزو جسمه دون ان يتفطن لها 
اخلالن، ودخل عالم النسيان، وكثر اجلدل بني الشك واليقني إلى أن وقع رغم انف احملبني. 



شبكة إخبارية جزائرية
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

         الطــبـــع

الوســط

الجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 13 

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 13 

المدير التنفيذي مسؤل النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
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أقالم

بؤس المدن في الجزائر

بيـــن احتقـــــار المعرفــــة 
وتكريـــــس  الفســــاد

خديعة التحسين الحضري
 11 الصحفي  التصريح  ذلك  على  مّر 
سنة، لكني صرت أتذكره كلما صادفت 
مشروعا معطال أو مشّوها يف اجلزائر، ألّن 
على  ُتبنى  تعد  لم  عندنا  املشروعات  كل 
واجلهل  االرجتال  على  بل  واملعرفة  العلم 
واحملسوبية والرشوة وكل مؤشرات الفساد 
واألخالقي  واالجتماعي  االقتصادي 
نفسي  وبني  بيني  وأقول  نعيشه.  الذي 
صدق ذلك الفرنسي رغم عجرفته، فكل 
املعرفة  عن  بعيدا  ينجز  بات  عندنا  عمل 

والعلم واخلبرة واجلودة.

غير  أخرى  معايير  اعتماد  حّول  لقد 
املعايير العلمية واملهنية مدننا إلى خرائب 
وطرقات  وضعيفة  هّشة  حتتّية  ُبنى  حّية، 
بؤس  يف  غارقة  سكنية  وأحياء  محّطمة 
احمليط رغم ماليير الدينارات التي ُترصد 
»مشاريع  وبهتانا  ظلما  ُيسمى  ملا  سنويا 
الّتحسني احلضري«، لكّنها يف واقع األمر 
مشروعات  احلضري،  للتشويه  مشروعاٌت 
ُتسند إلى جتاٍر برتبة مقاولني لكن املقاولة 
بريئة منهم، مشروعات تبدأ وال تنتهي إال 
من  ناديا  خلقت  مشروعات  الورق،  على 
األثرياء اجلدد الذين يقبضون املاليير من 
اخلزينة العمومية مقابل الّتدمير والّتشويه 
والّتقصير الذي يخّلفونه يف هياكل املرافق 
الطرقات  ويف  يشّيدونها  التي  العمومية 
ويف  املياه  وشبكات  الدوران  ومحاور 
السكنية  األحياء  و  العمومية  احلدائق 

اجلديدة.

لقد أدى الّتخلي عن املعرفة والصنعة 
لغير  األمر  إيالء  إلى  اإلجناز  يف  واحلرفية 
أصحابه، فعاثوا يف املدن حفرا وفسادا، ما 
االستنجاد  إلى  املتعاقبة  باحلكومات  أدى 
بالشركات الصينية حلفظ ماء الوجه عند 
ذلك  لكن  اجلديدة،  واملدن  األحياء  بناء 
العمومية  األشغال  فقطاع  كافيا،  يكن  لم 
باعتباره قطاعا هاما وحساسا ويرتبط ارتباطا 
وثيقا باحلياة اليومية للمواطن، ظل يعاني 
التدمير ونخره الفساد والّتخلف يف الّتسيير 
واإلنفاق، رغم املبالغ املالية الضخمة التي 
ُيعلن سنويا عن رصدها هنا وهناك، لكن 
وال  رديئة  بطريقة  ُتنجز  املشروعات  تلك 
العلمية، ويتم  املعايير واملواصفات  ُتطابق 

مع ذلك استالمها وكأّن شيئا لم يحدث

األشغـــال العمومـية .. 
طريــقهم للثـــراء !

عهد  فساد  رموز  محاكمات  كشفت  لقد 
الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
أطاح به احلراك الشعبي عام 2019، عن تبذيٍر 
فيهما  توّرط  العام،  للمال  مسبوقني  غير  ونهٍب 
من  زمرة  عن  ناهيك  املقربون،  ورجاله  وزراءه 
عهده،  وتغّولوا يف  برزوا  الذين  األعمال  رجال 
نضوب  على  سنة  عشرين  بعد  استيقظنا  لكّننا 
احلكومة  لترّسم  املقّن،  الّنهب  ذلك  ينابيع 
تقليص  على  حتث  الوالة  إلى  بتعليمة  تقشفها 
واملشاريع  الّتنموية  العمليات  مختلف  وجتميد 
ذات االرتباط بحياة املواطنني. فأي وضع أسوأ 
واألحياء  املدن  حال  عليه  سيصبح  احلالي  من 

والتجمعات السكنية السيما اجلديدة منها؟

جديدة  مدن  يف  طائلة  مبالغ  أنفقت  لقد 
أنهم  رغم  اسمها  إال  املدن  صفة  من  حتمل  ال 
أحلقوا بها أيضا زورا وبهتانا وصف »ذكية«، ويف 
أحياء سكنية ليست إال مراقد ضّيقة ُمتراصة ال 
ذوق وال لون فيها، ويف طرقات معوّجة تطّوقها 
األمطار  مياه  حتبس  التي  العشوائية  املمهالت 
املاء،لكنها  تصرف  ال  صحي  صرٍف  وقنوات 
الصلبة  والنفايات  املنزلية  تكتظبالفضالت 
التي تلقى من مؤّسسات اقتصادية مختلفة دون 
التربوية  املؤّسسات  حتى  و  رقيب.  أو  حسيب 
واجلامعات التي ُبنيت يف العشرين سنة األخيرة 
لم ُتراع فيها اجلماليات الهندسية، مع أنه غاب 
العملي،  عنها أيضا اإلتقان يف اإلجناز واجلانب 
وال  بها  واملتمدرسني  العاملني  أراحت  هي  فال 

هي أبهجتهم بهندستها وتصميماتها.

العمومية  األشغال  قطاعات  أصبحت  لقد 
والبناء والري والبيئة من أكثر القطاعات معاناة 
وانعدام  اإلجناز  وسوء  والتراجع  التخلف  من 
املالية  املبالغ  رغم  العمل،  يف  والكفاءة  اجلودة 
ورغم  القطاعات  هذه  تستنزفها  التي  الكبيرة 
االهتمام الذي حتظى به نظريا يف خطط وبرامج 
وتصريحات الوزارات الوصية. فقد أعلن وزير 
والية  من  املاضي  سبتمبر  شهر  املائية  املوارد 
مدن  حلماية  الوطنية  االستراتيجية  أّن  باتنة 
الّتحيني  قيد  حاليا  هي  الفيضانات  من  البالد 
! لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، حتيني ماذا؟ 
أثرها  نلمس  لم  االستراتيجية  تلك  كانت  إن 
مت  التي  السوداء  النقاط  فكل  امليدان،  يف  أبدا 
يف  حالها  على  تزال  ما  سنوات  منذ  إحصاءها 
أغلب الواليات، ومشروعات أخرى غير منتهية 
أو رديئة اإلجناز، والدليل على ذلك أّن كل املدن 

يحبس سكانها أنفاسهم مع كل تساقط للمطر، 
رغم أنهم ينتظرونه بفارغ الصبر خوفا انخفاض 
صيفا. ضف  اجلفاف  وحلول  السدود  منسوب 
الصالح  مختلف  بني  الّتنسيق  غياب  ذلك  إلى 
التطهير  دواوين  وضعف  التنفيذية  واملديريات 
بأدوات  التي تعمل  للبلديات  التقنية  واملصالح 
الكافية  العاملة  اليد  على  تتوّفر  وال  بدائية 

واملؤّهلة.

فاقـد الشيء ال يعطيه !
لم  الفرنسي  املسؤول  عجرفة  أّن  األكيد 
إلى  نحتاج  فعال  فنحن  فراغ،  من  تصدر 
جتديد  وإلى  الّتسيير  يف  واملعرفة  تكريسالعلم 
وإلى  البالية  البيروقراطية  اإلدارة  أساليب 
اإلنفاق واملراقبة يف قطاعات ترتبط ارتباطا وثيقا 
رفاهية،  مجرد  وليست  اليومية  الناس  بحياة 
ووضع  املعايير،  واجلسور حسب  الطرق  بناء  إّن 
املمهالت حسب املعايير أيضا، وجتديد شبكات 
املياه والصرف وجهر الوديان يف الوقت املناسب، 
وفرض  رفاهية،  وليست  عصرية  حياة  ضرورة 
الغرامات على املؤّسسات التي تلقي نفاياتها يف 
الطرقات أصبح فرض  واألنهر وحواف  الوديان 
عني وليس رفاهية، وإجبار املقاولني على تنظيف 
الشروط  دفاتر  عليه  تنص  كما  ورشاتهم  محيط 
وتطوير  رفاهية..  ليس  البالوعات  ردم  بدل 
املصالح التقنية للبلديات ومدها بالوسائل أكثر 
من ضرورة وليس رفاهية، وخلق شركات جادة 

لتسيير القمامة املنزلية ليس رفاهية.

التهاون والّتسيب مدننا اجلميلة   لقد حّول 
بلدنا،  تطور  ويعّطل  حياتنا  ينّغص  إلى خراب 
الناس  وانشغال  املعيشي  احمليط  تدهور  ألن 
التي يخلقها، يؤثر على عملهم وعلى  باألعباء 

كل جوانب حياتهم.

التجارة  أّنغرفة  أيضا  تذكرت  ختاما، 
 2013 عام  أعلنت  بعنابة  سيبوس  والصناعة 
عن توقيعها ثالثة اتفاقيات »تعاون وشراكة« يف 
فيدرالية  مع  العمومية  واألشغال  البناء  مجال 
يف  وذلك  الفرنسية،  »لووار«  ملقاطعة  املقاولني 
إطار توأمة ما بني مدينتي عنابة و سان تيتيان، 
الواقع مفقود،  أثر االتفاقيات يف  أّن  أمر واضح 
لكن الواضح أكثر أّن ذلك املسؤول الفرنسي لم 
يتكلم من فراغ، نحن لن نقدم لهم شراكة وال 
تعاون، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، نحن نعطيهم 
فقط ثروات طائلة يف مشاريع لن ينجزوها بجودة 
أخالقهم«  »نفسد  ألننا  عندهم،  يفعلون  كما 

بالرشوة والطمع فينا. 

قبل أزيد من عشر 
سنوات، دعت غرفة 

التجارة والصناعة 
»سيبوس«، 

الصحفيين لحضور 
لقاء مع نظيرتها من 

إحدى المدن الفرنسية، 
وفي نص الدعوة، 

قال المنّظمون إنهم 
سيدرسون سبل 

التعاون والشراكة بين 
الطرفين.. وعليه فقد 

سألتُ رئيس غرفة 
التجارة والصناعة 
للطرف الفرنسي، 
عن طبيعة ذلك 

التعاون وتلك الشراكة 
المنتظرة، فأجابني 

بأسلوب ونبرة لمست 
فيهما تعاليا واضحا 

»نحن لسنا في حاجة 
إلى شراكة بمفهومكم، 

ألننا نملك المعرفة 
والخبرة وهذا ما 

ينقصكم في الجزائر، 
وما سنحاول تقديمه«.

بقلم : د . حسينة بوشيخ

متابعات عابرة                                                     
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ة أحُدهما بّلَغ عن ُوجوِد جّثٍة يف َمكاٍن َمعزول بتبسَّ

طهمـا في َقتل شيـخ  إيـَداُع َشخصيـن الحبـَس إثَر َتورُّ

تيزي وزو

النيابــُة َتكشــُف عـــن َنتائـــج 
َتشريــح جثــة الطفـل َيانيــس

اجلمهورية  نيابة  أكدت 
امليزان  ذراع  محكمة  لدى 
تقرير  أن  وزو  تيزي  بوالية 
اخلاص  الشرعي  الطبيب 
يانيس  الطفل  جثة  بتشريح 
حساني خلص إلى أن الوفاة 
ناجتة عن ضغط خارجي على 

عضلة الرقبة.
لنيابة  بيان  وأوضح 
اإلثنني،  مساء  اجلمهورية، 
أن التقرير الطبي أّكد أن وفاة 
بسبب  كانت  يانيس  الطفل 
العضلة  على  خارجي  ضغط 
اليسرى  اجلهة  من  العميقة 

للرقبة وكسر يف الفقرة »س4« من العمود الفقري، والتي أدت إلى اختناق ميكانيكي تسبب مباشرة يف 
الوفاة.

وخلص التقرير الطبي، بحسب املصدر نفسه، إلى العثور على جروح أخرى ظاهرة على جسم الطفل 
يانيس لها صفات جروح بعد الوفاة، مشيرا إلى احتمال أن تكون لها عالقة بعضات أصلها حيوانات.

املدية

ُز ِقنطـاًرا   األمـُن َيحجــِ
من َكبد الَخروف الَفاسد

حجزت مصالح أمن دائرة الشهبونية أكثر من قنطار من 
االستهالك،  لغرض  موجهة  كانت  الفاسد،  اخلروف  كبد 
عملية احلجز متت على إثر نصب حاجز أمني فجائي وسط 
مدينة الشهبونية، حيث أوقف عناصر الشرطة سيارة سياحية 
غير مهيأة لنقل املواد االستهالكية على متنها شخصان. وبعد 
على  حتتوي  بالستيكية  أكياس  على  بداخلها  عثر  تفتيشها 
كمية من كبد اخلروف غير مفوترة ومشكوك يف صالحيتها، 
هذا  أن  إال  فسادها،  عدم  من  للتأكد  بيطري  تسخير  ليتم 

األخير أكد أن هذه الكمية غير صاحلة لالستهالك.
ملف  إجناز  مع  احملجوزة،  الكمية  إتالف  جرى  وعليه، 
قضائي ضد األطراف عن قضية نقل مواد استهالكية سريعة 
واحلفظ،  التبريد  بوسائل  مجهزة  غير  مركبة  بواسطة  التلف 

وإرساله إلى وكيل اجلمهورية لدى محكمة قصر البخاري.
عمر ب

الَجزائـُر ُتحِصي 
591 إصابـــة 
جديدة  بُكورونا 

أعلنت، يوم  أمس،  
اللجنة العلمية 

املكلفة مبتابعة و 
رصد اجلائحة يف 

اجلزائر أنه مت تسجيل 
591  إصابة جديدة 

بفيروس »كوفيد19-« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة األخيرة 
يف اجلزائر. و بهذا 

يرتفع العدد اإلجمالي 
لإلصابات املؤكدة 

منذ بداية اجلائحة 
أواخر شهر فيفري إلى 

89.416 حالة.

أمرا يقضي باإليداع  العوينات بوالية تبسة  الثالثاء، محكمة  أصدرت، أمس 
يف حق شخصني تورطا يف قضية القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد مع جناية 

السرقة بالعنف، والتي راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 62 سنة.
بحر  إلى  القضية  تعود  الوالية،  بأمن  اإلعالم  بيان صحفي من خلية  فحسب 
األمن  مصلحة  إلى  سنة   58 العمر  من  يبلغ  تقدم شخص  عند  املاضي،  األسبوع 
ببلدية الونزة من أجل التبليغ عن وجود جثة شخص مبكان معزول بالقرب من ورشة 
الفرقة  فتحت  املتخصصة،  النيابة  مع  وبالتنسيق  املدينة.  خارج  البناء  مواد  لصنع 
األمنية ذاتها حتقيقا يف القضية شمل استعمال مختلف الوسائل التقنية والعلمية التي 
من شأنها حتديد أسباب الوفاة وكذا حتديد املشتبه فيهم، يف حال ظهر على الضحية 
أي أثر للعنف قبل الوفاة، وذلك عن طريق رفع البصمات ورفع مختلف اآلثار التي 

حتيط باجلثة ومتابعة آخر حتركات الضحية وعالقاتها قبل وقوع احلادثة.
وقد كشف التحقيق واملعاينة امليدانية للجثة ومكان وجودها عن وجود كدمات 
بأنحاء متفرقة منها، مع وجود آثار أخرى أدت بعد حتليلها إلى حتديد متورطني اثنني 
يف القضية أحدهما هو الشخص نفسه الذي قّدم البالغ، ليتم توقيف املشتبه فيهما 
ومجابهتهما باألدلة القاطعة التي ال تدع مجاال للشك يف تورطهما يف عملية القتل، 

وتقدميهما أمام العدالة التي أصدرت يف حقهما األمر سابق الذكر.
فيروز رحال

برج بوعريريج 

ُسكــان »عويـــــن زريقــــة« 
ـوَن وَيغلُقــون الّطريـــق يحتجُّ

أقدم سكان حي عوين زريقة ببرج بوعريريج 
على إغالق الطريق يومني متتالني تعبيرا منهم 

على رفضهم التهميش الذي يعانون منه.
استمرار  وهي  مطالبهم  احملتجون   وعدد 
مشكلة اهتراء الطريق خاصة مع هطول األمطار، 
تزور حنفياتهم،  التي ال  املياه  ومشكلة 
باإلضافة إلى الكهرباء التي تتقطع باستمرار 
دون أي سبب، كما طالبوا السلطات املعنية 
الذي  حيهم  يف  العمومية  اإلنارة  بتوفير 
يف  باالستمرار  مهددين  الظالم،  يف  يغرق 

االحتجاج. 
صفاء كوثر بوعريسة

     يف كل دول العالم، 
هناك شباب مغامر، 
ومغامراتهم أحيانا 

تتجاوز حدود دولهم، 
فمنهم من يتيه على 

وجهه يف األرض، ومنهم 
من يريد بلوغ طول 

اجلبال، ومنهم من يريد 
القفز يف املجهول لتحقيق 

املعلوم....إلخ.
ويف اجلزائر، أراد شاب 
جزائري قطع املسافة 
املمتدة من العاصمة 

اجلزائر إلى متنراست  
على حماره، فتحركت 

أصابع السوء التي 
تختفي وراء شاشات 

الهواتف الذكية لتنعت  
الشاب املغامر بأقبح 
األوصاف ، بل حتى 

احلمار لم يسلم من أيادي 
العبث واللصوصية؛ إذ 

قيل إن احلمار ُسرق من 
الشاب وهو بصدد أخد 

استراحة!
يف الواقع، سرقة احلمار- 
وسيلة التحدي بالنسبة 
إلى الشاب - هو اعتداء 

على حلم،اغتصاب 
طموح، ومصادرة رغبة يف 

العيش بشكل مختلف.
فلألسف الشديد، 

الكثير من اجلزائريني 
يف دواخلهم ال يقبلون 

االختالف، وال التعّدد،وال 
الّتنوع،هؤالء يريدون 

إسقاط مكبوتاتهم 
وعقدهم على الغير، 
لتصبح قاعدة عامة.

     إن ما حدث مع الشاب 
صاحب احلمار يحدث 

يوميا مع عشرات 
احلاالت التي حتاول 
التمّيز واالستقاللية 
والعيش بشكل مغاير. 

فحزب العدمية ) الذي 
يضم مكسوري األيدي، 
مشلولي األرجل وطوال 
األلسن(، يعلق على كل 
شيء، ينتقد كل شيء، 
يشّوه كل جميل، يوّسخ 

كل نظيف، يهدم كل بناء، 
يهلك كل زرع وال يترك 

مجاال للتقدم! 
     وهنا مكمن اخلطر؛ 

إذ ال يكفي رفع شعارات 
سياسية تناشد التعدد 

والتنوع يف وقت تقف فيه 
األغلبية جاثمة على 

طريق التغيير. فالتغيير 
هو تغيير الذهنيات 
والسلوك اخلاطئ، 

والعمل على تقبل اآلخر 
اجتماعيا، ثم البقية 

تأتي بسالسة وعفوية؛ 
أما والعكس هو القائم..
فأزمتنا ليست بالهينة.

بلســــان: رياض هويلـــــي

الِحمـــــاُر.. 
والَتعاُيــش!

ظهيرة  وقع  مرور   حادث  خّلف 
السريع  الطريق  مستوى  على  الثالثاء، 
يف    نساء   3 وفاة  بتيبازة،  »السراحنة« 

مكان احلادث عينه .
وحسب ما ورد يف بيان احلماية املدنية 
لوالية تيبازة، فإّن احلادث جنم عن انحراف 
من  أشخاص  بثالثة  واصطدامها  سيارة 

جنس أنثى كانوا مبحاذاة الطريق.
وأدى احلادث إلى وفاة ثالث نساء ، 
نقلت جثثهن    إلى مستشفى تيبازة، من 

طرف احلماية املدنية.
عبد اجلالل نويس

َمجزرٌة ُمرورّية توِدي بحياِة 
3 نســـاء بتيبـــــاَزة


