
د. صـالح شكيــــرو 	

يــْح فالبِريَمة ِكيْف الرِّ
اعتبرنا املجيء مبحمد بوضياف من 
منفاه يف 16 جانفي1992 وتنصيبه 
رئيسا للمجلس األعلى للدولة بعثا 

جديدا ملسار البالد، لكنهم قتلوه 
على املباشر ستة شهور على مضي 

تنصيبه، يف غفلة منه ومن املقربني 
منه. قضوا على ما كان يسمى باألمل 

اجلديد. ثم انفتح باب احلركة 
التخريبية على مصراعيه. ودهسنا 
وباء اإلرهاب، رأت السلطة الفعلية 
يف ذلك فرصة ذهبية لتمديد عمر 
النظام الذي يرفض التجّدد وينفي 

التعدد ويتفادى التبدد. 
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02
َرئيُس اجُلمهورّيِة يف َكلمٍة للّشعِب:

الحمـُد هلل علـى الَعافّية 
والَجزائــر قوّيـــٌة!

05
برج بوعريريج 

أولياُء التَّالميِذ َيحتُجوَن 
للُمطالبــِة بتوفيـــِر 

الُكتـِب الَمدرسّيـــِة
06

املدية 
َتوزيــُع 4 آالِف َمسكـٍن 
ورصـُد 433 ِمليــاَرا 
ــــل! لَمناطــِق الظِّ

وجه رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األحد، 
كلمة للشعب اجلزائري، أعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا.
وقال رئيس اجلمهورية يف فيديو نشر عبر تويتر »احلمد هلل 
على العافية بعد االبتالء، شفى اهلل املصابني ورحم املتوفني 
وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء 

اجلزائر اجلديدة«.
 وأضاف رئيس اجلمهورية يقول: »ستبقى اجلزائر دوما 

واقفة بشعبها العظيم، وجيشها الباسل، سليل جيش 
التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة«.

كما أفاد الرئيس بأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة يف اجلزائر، 
ويسدي تعليمات للحكومة متى اقتضت الضرورة.

كوروَنا ُينهك املستشفيات والعيادات اخلاَصة َترفُع األسعاَر 

09

04
 َحبُس َرِشيد نّكاز ال ُيشوُبه 

َخلــــل َقانونــــّي

يحصي سكان حي ذراع الريش القدمي والتجمعات السكنية املجاوره له، 
على غرار حيي »عايب عمار« و«وادي زياد » ببلدية وادي العنب بعنابة 

مشاكل اجتماعية جمة، بداية من تعثر مشاريع التهيئة احلضرية 
وانعدام تسجيل مشروع ثانوية يخلص التالميذ من معاناتهم مع 

انعدام النقل املدرسي، زيادة على كابوس انقطاع التيار الكهربائي، الذي 
زادت حدته يف الفترة األخيرة بسبب التقلبات املناخية، الوضعية التي 

دفعت باملواطنني إلى اخلروج إلى الشارع. 

َتقاريــٌر َسـوداَء عن َواقع َتقاريــٌر َسـوداَء عن َواقع 
يش  يش التَّنميــة بــذَراِع الرِّ التَّنميــة بــذَراِع الرِّ
والُسكـــاُن َيحتجـــون!والُسكـــاُن َيحتجـــون!

ذئـاٌب بَشرّيـٌة ُتجهـز

ماِن االجِتماِعي لَتخفيِف أعَباِء امَلرضى! بن براَهم ُمصطَفى: إشراُك الضَّ

امَلعيشــيِّ  لإلطـــار   َتدهـــوٌر 
لُسكـان والَيــة عّناَبــة

 أكدت وزارة العدل، عبر بيان أصدرته 
أمس، أن حبس املدعو رشيد نكاز يف إطار 

احلبس املؤقت، هو إجراء قانوني ال 
يشوبه أي خلل. وأفاد بيان الوزارة بأن 
املعني يستند يف مزاعمه إلى محتوى 

منطوق قرار غرفة االتهام مبجلس قضاء 
اجلزائر الصادر يوم 5 أفريل املنقضي. 

08
متنراست 

َترقيـُة الَمركِز الَجامعي 
»الَحــاج ُموســــى أق 
أخُموك« إلى َجامعــٍة!

03

على َضحاياَها أحياًء! 

وزارُة الَعـــــدل 

ُمصطَفى ِخياطي: الئحة َتديِد أسَعاِر 
حيِة لم َتتغّير منُذ 1987! اخَلدماِت الصِّ
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الحــدث
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 األمين العام لألمم املتحدة:

الحـل فـي الصحراء الغربية 
ال يعتمـد علـى اعترافـات 

دوليــــة فرديـــــة

الحكــم بحبــس ولــد عبــاس 
8 سنــوات و 4 لبركــــات 

أمس  العاصمة،  قضاء  مجلس  أّيد 
األحد، األحكام االبتدائية الصادرة يف حق 
كل من جمال ولد عباس والسعيد بركات 
يف قضية تبديد أموال وزارة التضامن.ونطق 

قاضي اجللسة باحلكم بـ 8 سنوات سجنا 
نافذا يف حق جمال ولد عباس و4 سنوات 

حبسا نافذا يف حق السعيد بركات.
إلى  بالنسبة  األحكام  تأييد  مت  كما 

جميع املتهمني املتورطني يف ملف اختالس 
أموال وزارة التضامن، مع رفع قيمة الغرامة 
املالية لكل من ولد عباس وبركات إلى 10 

ماليني دج.

وزارة العدل 

حبـــس رشيــد نكـاز ال ُيشوبـه 
أي خلـــــل قانونــــي

العدل،عبر بيان أصدرته  أكدت وزارة 
أمس،  أن حبس املدعو رشيد نكاز يف إطار 
أي  يشوبه  وال  قانوني  هو  املؤقت،  احلبس 
يستند  املعني  بأن  الوزارة  بيان  خلل. وأفاد 
غرفة  قرار  منطوق  محتوى  إلى  مزاعمه  يف 
االتهام مبجلس قضاء اجلزائر الصادر يوم 5 

أفريل املنقضي.
وجاء بيان وزارة العدل، بعد أن أعادت 
مضمون  نشر  ومواقع  يومية  جرائد  عدة 
إلى  نكاز  وجهها  قد  كان  مفتوحة  رسالة 
أن  العدل  وزارة  بيان  وكشف  العدل.  وزير 

 2 يوم  أمر  زغماتي،  بلقاسم  العدل،  وزير 
ديسمبر بفتح حتقيق إداري يف رسالة رشيد 
نكاز، قصد فحص مدى جدية اإلدعاءات 
املوجهة ضد قرار غرفة االتهام مبجلس قضاء 
اجلزائر والتأكد من أساس األوجه القانونية 
 9 بتاريخ  أنه  البيان  ضده.وأوضح  املثارة 
نتائج  العامة  املفتشية  سلمت  ديسمبر 
األختام  حافظ  العدل،  وزير  إلى  حترياتها 
والتي أثبتت أن احلبس املؤقت للمدعو نكاز 

رشيد حبس قانوني وال يشوبه أي خلل.
مبجلس  االتهام  غرفة  أن  البيان  وأكد 

املادة  ألحكام  متاما  امتثلت  اجلزائر  قضاء 
التي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   197

تلزمها بإصدار قرار يف املوضوع.
 04 منذ  املوقوف  نكاز،  رشيد   وكان 
تيباز،  يف  القليعة  بسجن   2019 ديسمبر 
بلقاسم  العدل  وزير  إلى  رسالة  وجه  قد 
وحتمل  اجلاري.  الشهر  بداية  زغماتي، 
عنوان “شكوى حول انتهاك املادة 128 من 
إفراج  طلب  مع  اجلزائية  اإلجراءات  قانون 
فوري من “حبس تعسفي وغير قانوني”، 

حسب ما ورد يف الرسالة.

"أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  أكد   
"ال  الغربية  الصحراء  قضية  حل  أن  غوتيريش"، 
يعتمد على اعترافات فردية للدول"، وإمنا يتوقف 

على تنفيذ قرارات مجلس األمن.
يف  السبت،  أمس  أول  غوتيريش،  وصرح 
موقفه  حول  املناخ"،  "قمة  خالل  سؤال  على  رد 
ملا يكون هناك إقليم متنازع عليه قيد املناقشة يف 
مجلس األمن، وينفصل عضو دائم لدى مجلس 
األمن عن االجماع، ويعترف بسيادة املغرب على 
الصحراء الغربية يف وقت لم يتم فيه بعد تسوية 
املسألة يف األمم املتحدة، قائال: "قلنا ذلك بوضوح 
كل  فإن  الغربية  بالصحراء  يتعلق  فيما  شديد، 
إلينا، وحل قضية  شيء يبقى كما كان بالنسبة 
فردي  اعتراف  على  يعتمد  ال  الغربية  الصحراء 
مجلس  قرارات  تنفيذ  على  يتوقف  بل  للدول، 

األمن التي نحن حماة لها".
باسم  املتحدث  دوجاريك"  "ستيفان  وكان 
اجلمعة،  يوم  أكد  قد  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
خالل مؤمتره الصحفي اليومي، أن "موقف األمني 
يزال  يتغير، وال  لم  الغربية  الصحراء  العام بشأن 
مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا 

لقرارات مجلس األمن ذات الصلة".
املنتهية  األمريكي  الرئيس  إعالن  وفور 
بخصوص  قراره  عن  ترامب،  دونالد  واليته،  
على  للمغرب  املزعومة  "السيادة"  بـ  االعتراف 
هذا  أن  "دوجاريك"  أكد  الغربية،  الصحراء 
وأن  األممية  الهيئة  موقف"  من  يغير  "لن  اإلعالن 
"حل النزاع يف الصحراء الغربية يكون على أساس 

قرارات مجلس األمن الدولي".
 ويف رد واضح على قرار الرئيس األمريكي، 
وتأكيدا منه على موقف الهيئة األممية من مسألة 
الصحراء الغربية،  صادقت اجلمعية العامة لألمم 

يوم اجلمعة، دون تصويت، على الئحة  املتحدة 
تدعم فيها احلل الذي يضمن للشعب الصحراوي 

حقه يف تقرير املصير.
هذه  خالل  من  العامة  اجلمعية  وجددت 
الالئحة دعمها "ملسار املفاوضات من أجل الوصول 
الطرفان  يقبله  ودائم  عادل  سياسي  حل  إلى 

ويسمح بتقرير املصير للشعب الصحراوي".
السياق  هذا  يف  العامة  اجلمعية  وذكرت 
"احلق الثابت لكل الشعوب يف تقرير مصيرها ويف 
ميثاق  عنها يف  املعلن  للمبادئ  طبقا  االستقالل 
يف  املؤرخة   1514 رقم  الئحتها  ويف  املتحدة  األم 
األخرى  اللوائح  على  عالوة   1960 ديسمبر   15
الصيغ  كل  أن  تعتبر  والتي  عليها،  املصادق 
دامت  ما  صاحلة  األقاليم  مصير  لتقرير  املمكنة 
الشعوب  عنها  تعرب  التي  املطالب  مع  تتوافق 
املعنية، وما دامت تتوافق واملبادئ املعبر عنها من 
و1541   1514 لوائحها  يف  املعنية  الشعوب  طرف 
املؤرخة يف 15 ديسمبر 1960 باإلضافة إلى لوائح 

أخرى صادقت عليها".
 ق.د

الندوة  ألشغال  اخلتامي  البيان  طالب 
الشعب  مع  للتضامن  األوروبية  البرملانية 
املنصة  عبر  األحد،  أمس  الصحراوي، 
الرقمية، املجتمع الدولي بالتحرك إلنهاء حالة 
اجلمود يف التسوية السياسية للنزاع يف الصحراء 
الغربية والعمل بشكل عاجل الحترام احلقوق 
من  الصحراوي  للشعب  للتصرف  القابلة  غير 

خالل إجراء استفتاء تقرير املصير.
أشغال  توج  الذي  البيان،   وناشد 
)و.أ.ج(  تلقت  والذي  االفتراضي  االجتماع 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  منه،   نسخة 
اجلمود  "حالة  إنهاء  غوتيريس"،  "أنطونيو 
غير  احلقوق  الحترام  عاجل  بشكل  والعمل 
القابلة للتصرف للشعب الصحراوي، السيما 
لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  تطبيق  خالل  من 

املتحدة 1514 لسنة 1960".
التضامنية  الندوة  يف  املشاركون  وطالب 

األوروبي  االحتاد  الصحراوي  الشعب  مع 
بشكل  "التصرف  إلى  الدولي  واملجتمع 
الصحراء  يف  النزاع  تسوية  أجل  من  قانوني 
الغربية من خالل إجراء استفتاء تقرير مصير 
املشاركون  دعا  الصحراوي".كما  الشعب 
من  عاجال  التحرك  إلى  األوروبية  "الدول 
أجل االعتراف باجلمهورية العربية الصحراوية 
االحتاد  يف  عضوا  تعد  التي  الدميقراطية،  
األفريقي".وأدان البيان اخلتامي "بشدة" انتهاك 
املغرب التفاق وقف إطالق النار املوقع يف 1991 
املدنيني  ضد  العسكري  "تدخله  خالل  من 
الكركرات  العازلة من  املنطقة  الصحراويني يف 
على احلدود الدولية اجلنوبية للصحراء الغربية 
يوم 13 نوفمبر 2020،  واحلملة القمعية التي 
شنت بعد ذلك ضد السكان الصحراويني يف 

األراضي احملتلة".
ق.د

 برلمانيــــون أوروبيــــــون 
يطالـبون بالتعجيل في تنظيـم 
استفتـــاء تقريــر المصيــر

رئيس  لوكوك"  بول  "جون  النائب   حذر 
الغربية  الصحراء  حول  الدراسات  مجموعة 
من  )البرملان(  الفرنسية  الوطنية  باجلمعية 
الغربية عقب خرق  الوضع املقلق يف الصحراء 
املغرب اتفاق وقف إطالق، من خالل عملية 
يف  الصحراويني  املدنيني  ضد  نفذها  عسكرية 
نوفمبر   13 يف  "الكركرات"  بـ  العازلة  املنطقة 
الفارط.وقال البرملاني الفرنسي،  خالل كلمة 
للتضامن  األوروبي  البرملانية  الندوة  أمام  ألقاها 
القوى  بعض  إن  الصحراوي،  الشعب  مع 
الوضع  هذا  مخاطر  جتاهل  تواصل  العظمى 
الذي  العدواني  سلوكه  يف  املغرب  ومتادي 

يزيد من تعقيد األمور يف املنطقة، منتهجا يف 
يف  نفسه  اإلسرائيلي  االحتالل  أسلوب  ذلك 

األراضي احملتلة الفلسطينية".
يف  اجلديد  الوضع  يتطلبه  ما  على  وبناء 
ومكثف،  واسع  حترك  من  الغربية  الصحراء 
مجموعة  أن  تأكيده  الفرنسي  السياسي  جّدد 
باجلمعية  الغربية  الصحراء  حول  الدراسات 
الوطنية ستواصل العمل وإثارة كل هذه املسائل 
على  الغربية  الصحراء  يف  بالتطورات  املتعلقة 
الشؤون اخلارجية  وزارة  البرملان،  ومع  مستوى 

واحلكومة الفرنسية".
ق.د

نائــب فرنسـي يحّذر من سلـوك 
المغـــرب العدوانــــي

وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  صرح 
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  املستشفيات، 
بأن  نيوز”  “الشروق  لقناة  األحد،  أمس 
هو  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس 
من سيعلن عن اللقاح املناسب ضد فيروس 
ذاته  أن من حتدثوا  املتحدث  كورونا.وأكد 
التطعيم يف جانفي ال عالقة لهم  عن بدء 

باللجنة العلمية.

عن  اإلعالن  أن  إلى  الوزير  وأشار 
اللقاح املناسب ضد فيروس كورونا املستجد 

سيكون من طرف رئيس اجلمهورية.
لقاح  ستشتري  اجلزائر  أن   وضاف 
فيروس كورونا ضمن مبادرة “كوفاكس”، 
وال بد أن يكون معتمدا من طرف منظمة 
يتم  لم  أنه  إلى  أملح  العاملية. كما  الصحة 
حيث  املصنعة،  املخابر  مع  اتفاقيات  إبرام 

املخابر  مع  اتفاقية  أي  نبرم  “لم  قال: 
املصنعة للقاحات فيروس كورونا”، مؤكدا 
أنه “سيتم اقتناء اللقاح األحسن للشعب 
السياق  ثمنه”.ويف  كان  مهما  اجلزائري 
اتصاالت  وجود  بوزيد  بن  نفى  ذاته، 
وذلك  اجلزائر،  يف  الروسي  اللقاح  لتصنيع 
بعد تداول أخبار تفيد بإمكانية تصنيع هذا 

األخير باجلزائر.

السعيــد بوتفليقـة يمثـل أمـام قاضي التحقيق 
مثل، أمس األحد، السعيد بوتفليقة أمام قاضي التحقيق مبحكمة سيدي أمحمد يف العاصمة، للتحقيق معه يف قضية فساد.

 ويتابع شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السعيد، مع وزير العدل األسبق الطيب لوح بجناية التأثير على قرارات العدالة 
رفقة قضاة آخرين مع املفتش العام السابق لوزارة العدل وكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت وزوجة شكيب خليل وأبنائه.

ق.م

بن بوزيد: 

الرئيس من سيعلن عن اللقاح المناسب لكورونا

م.رفيق
األطباء  بفضل  "اليوم  تبون إنه  وقال 
واألطباء  العسكري  باملستشفى  اجلزائريني 
ميكن  الذي  التعايف  طريق  استهّل  األملان، 
أسابيع  ثالثة  أو  أسبوعني  قرابة  يأخذ  أن 
قواه  استجماع  من  يتمكن  حتى  إضافية، 

اجلسدية كاملة".
ليس  الوطن  عن  "بعدي  وأضاف: 
نسيانا للوطن، فأنا أتابع يوميا، إن لم نقل 
ساعة بساعة، كل ما يجري يف البالد وعند 

الضرورة أعطي تعليماتي".
تعليمات  وجه  أنه  الرئيس   وكشف 
خاصة  “بعد  والوالة،  الداخلية  لوزير 
أوصى  والبرد،إذ  واألمطار  الثلوج  سقوط 
وزير الداخلية والوالة بتطبيق ما اتفقوا عليه 
حرفيا، بخصوص مناطق الظل، باألخص 
توفير الوجبات الساخنة والنقل املدرسي”.

من  طلب  أنه  تبون  الرئيس  وكشف 
اللجنة  مع  التنسيق  اجلمهورية  رئاسة 
اجلديد  االنتخابات  قانون  بتحرير  املكلفة 

إلكمال  أسبوعني  خالل  منه  لالنتهاء 
مشروع  خالله  من  ومر  بدأه  الذي  املسار 

تعديل الدستور.
عبد  اجلمهورية،  الرئيس  وحتدث 
يف  السياسية  األوضاع  عن  تبون،  املجيد 
املنطقة حاليا، وقال: “اجلزائر قوية وأقوى 
من  ما يظنه البعض، ما يجري حاليا كنا 

ننتظره، ولكن اجلزائر لن تتزعزع”.
بأملانيا  للعالج  تبون  الرئيس  ونقل 
وذلك  كورونا،  بفيروس  إصابته  بعد 
معمقة”  طبية  “فحوص  إلجراء 
بـ  بإصابات  االشتباه  من  أيام  بعد 
ما  بحسب  محيطه،  يف  "كوفيد19-" 

أعلنت الرئاسة،   حينها.

رئيس الجمهورية يف كلمة للّشعب :

الحمد هلل على العافية بعد االبتالء

أمينة شابوني

ق.م

 ق.م

 وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس األحد، كلمة للشعب الجزائري، أعلن فيها تعافيه من فيروس كورونا.
وقال رئيس الجمهورية في فيديو نشر عبر تويتر “الحمد هلل على العافية بعد االبتالء، شفى اهلل المصابين ورحم المتوفين 

وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة”.
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ملـــف

ُكوروَنا ُينِهك امُلستشفياِت والِعياداُت اخلاَصُة َترفُع األسعاَرُكوروَنا ُينِهك امُلستشفياِت والِعياداُت اخلاَصُة َترفُع األسعاَر

ِذئــــــاٌب بَشرّيــــــــة تجِهــــــز
 علــــى َضحــــايـــاَهـا أحيــــــاًء!

ــي  ــة ملمارس ــة الوطني ــس نقاب ــد رئي أك
مــن  مرابــط،  اليــاس  العموميــة،  الصحــة 
جهتــه، لـ«أخبــار الوطــن، أن القطــاع اخلــاص 
ــر يشــهد جتــاوزات وخروقــا  الصحــي يف اجلزائ
باجلملــة، بالنظــر إلــى ارتفــاع تكاليــف أســعار 
الطبيــة  والكشــوفات  اجلراحيــة  العمليــات 
واســتغالل  الراهــن،  الصحــي  الظــرف  يف 

العيــادات اخلاصــة قــرار تعليــق اخلدمــات 
ــريع  ــح الس ــق الرب ــل حتقي ــن أج ــة، م الصحي
علــى حســاب جيــوب املواطنــن املغلــوب 
عليهــم، يف الوقــت الــذي تغيــب فيــه أجهــزة 

ــاس. ــاع احلس ــذا القط ــى ه ــة عل الرقاب
وأشــار الدكتــور إليــاس مرابــط إلــى أنهــم 
ــدة، إال  ــرات عدي ــد راســلوا وزاة الصحــة م ق
ــا دفعهــم  ــى تســاؤالتهم، م ــرد عل ــم ت ــا ل أنه
إلــى مراســلة رئيــس اجلمهوريــة ومطالبتــه 
بضــرورة إعــادة مهــام الهيــاكل الصحيــة، 
وتفعيــل دورهــا مــن خــالل إلغــاء قــرار تعليــق 
اخلدمــات الصحيــة علــى غــرار العمليــات 
املســتعجلة،  احلــاالت  خاصــة  اجلراحيــة 
مســتغربا يف الوقــت ذاتــه غيــاب دور وزارة 
العمــل والضمــان االجتماعــي مــن أجــل 
التكفــل باألشــخاص غيــر املؤمنــن اجتماعيــا 

وتوســيع شــبكات الضمــان االجتماعــي.
أسماء بوصبيع

أكــد عضــو اللجنــة العلميــة ملتابعــة 
عمــادة  ورئيــس  كورونــا  فيــروس  ورصــد 
األطبــاء، بقــاط بركانــي، أنــه إلــى حــد 
التعاقــد  مســألة  تتم تســوية  لــم  الســاعة، 
مــع الضمــان االجتماعــي »الكنــاص - ال 
ــذ  ــا من ــزال عالق ــا ي ــذي م ــوص«، وال كاصن
يف  املعتمــدة  األســعار  وأن  الثمانينيــات، 
وأن  »حــرة«  تــزال  مــا  اخلاصــة  العيــادات 
الكــرة بأيــدي األطبــاء اخلــواص، بســبب 
انعــدام الئحــة أســعار محــدد تضبطهــا وزارتــا 

االجتماعــي. والضمــان  الصحــة 
وأوضــح بقــاط بركانــي أن اخلدمــات 
الطبيــة يف القطــاع اخلــاص تشــهد فوضــى 
ــاب نظــام موحــد  ــى غي يف التســيير، نظــرا إل
ــذا  ــام واخلــاص وك للصحــة يف القطاعــن الع
ــن القطاعــن، أضــف  ــن هذي ــط ب ــون يرب قان
إلــى هــذا غيــاب الئحــة خاصــة تنظــم عمــل 
ــا أن إدارة  ــة، مضيف ــات اجلراحي ــير العملي س
ــي  ــان االجتماع ــزم الضم ــي ُتل ــاط الطب النش
ــاص  ــاع اخل ــع القط ــد م ــة التعاق ــاول قضي تن
الظــرف  يف  خاصــة  اســتعجالي،  بشــكل 

ــن. الراه

كمــا أعــاب بقــاط بركانــي قــرار تعليــق 
اخلدمــات الصحيــة باملستشــفيات علــى غــرار 
إلغــاء العمليــات اجلراحيــة علــى أســاس أنهــا 
غيــر اســتعجالية، واإلبقــاء علــى مصالــح 
أن  مؤكــدا  املستشــفيات،  داخــل  كوفيــد 
ــب وال يخــدم الصحــة  ــر صائ ــرار غي ــذا الق ه
ــى يف  ــوق املرض ــاك حلق ــه انته ــة وأن العمومي

ــالج. الع
 وقــال بقــاط »قــرار إلغــاء العمليــات 
ــى  ــر إل ــس حــال ناجحــا، بالنظ ــة لي اجلراحي
احلــاالت املســتعجلة واخلطيــرة التــي هــي 
إلــى تكفــل طبــي متواصــل، يف  بحاجــة 
علــى  احملافظــة  اســتوجب  الــذي  الوقــت 
املستشــفيات  داخــل  الصحيــة  اخلدمــات 

الراهــن«. الظــرف  يف  خاصــة 
وأضــاف » أقتــرح إخــراج مصالــح كوفيد 
إلــى أفضيــة أخــرى كالفنــادق باعتبــار أن هــذه 
احلــاالت ال حتتــاج إلــى وســائل طبيــة ثقيلــة 
ــجن  ــع أكس ــى مناب ــط عل ــر فق ــي تقتص وه

وأدويــة«.
ــاء  ــادة األطب ــس عم ــو رئي ــه، يدع وعلي
ــا  ــة دوره ــة الدول ــرورة تأدي ــى ض ــة إل احلكوم
الســيادي مــن أجــل ردع التجــاوزات واخلــروق 
املســجلة يف العيــادات اخلاصــة، إلــى جانــب 
ــواص  ــة للخ ــات الطبي ــة للخدم ــع الئح وض
بغيــة توســيع تشــكيلة التعويضــات بالتنســيق 
ذاتــه  الوقــت  يف  العمل، معيبــا  وزارة  مــع 
ــات  ــي للتأمين ــدوق الوطن ــب لصن ــدور املغي ال
االجتماعيــة مــن أجــل التكفــل باألشــخاص 
يقتصــر  التــي  اجتماعيــا،  املؤمنــن  غيــر 
ــب  ــى تعويــض مرضــى القل ــا عل ــا حالي دوره

ــى. ــى الكل ــراين ومرض والش
لألطبــاء  الوطنيــة  النقابــة  رئيــس  اعتــرف 
اخلــواص، بــن براهــم مصطفــى، يف تصريــح لـ«أخبــار 
ــاص  ــاع اخل ــهدها القط ــي يش ــى الت ــن«، بالفوض الوط
مــن جتــاوزات باجلملــة يف حتديــد أســعار اخلدمــات 
التــي  اجلراحيــة  العمليــات  غــرار  علــى  الصحيــة 
ــى حــد  ــب - عل ــض والطبي ــن املري ــا ب خلقــت صراع
قولــه. مشــيرا إلــى أن املواطــن يدفــع اشــتراكات بنســبة 
ــه اشــتراكات  ــب في ــذي تغي ــت ال ــة، يف الوق 80 باملائ

هيئــات الضمــان االجتماعــي.
وأوضــح الدكتــور أن القطــاع اخلــاص يفتقــر إلــى 
دفتــر شــروط واضــح ينظــم ســير مهــام اخلدمــات 
ــادات  ــى يف العي ــق فوض ــذي خل ــر ال ــة، األم الصحي
ــة، يف ظــل غيــاب  اخلاصــة، وشــكل جتــاوزات باجلمل
ــتدعي  ــا يس ــاع، م ــذا القط ــم ه ــة تنظ ــن واضح قوان
حــد  وضــع  أجــل  مــن  للــوزارة  الســريع  التدخــل 
ــى ضــرورة وضــع الئحــة  ــا إل ــذه التجــاوزات، داعي له
توســيع  أجــل  مــن  للخــواص  الطبيــة  للخدمــات 
الضمــان  هيئــات  وتفعيــل  التعويضــات  تشــكيلة 
االجتماعــي، مــن أجــل تخفيــف الضغــط املالــي علــى 
ــراك  ــع وإش ــاش واس ــح النق ــب فت ــى جان ــى، إل املرض
ــل  ــن أج ــة م ــول فعال ــروج بحل ــن للخ ــع الفاعل جمي

التنســيق بــن القطــاع العــام واخلــاص.

ــن يف  ــة للتكوي ــة اجلزائري أعــاب رئيــس اجلمعي
ــن  ــد، م ــد احلمي ــور عب ــح لع ــرطان، صال ــب الس ط
جهتــه قــرار تعليــق العمليــات اجلراحيــة وحتويــل 
ــة،  ــارج الوالئي ــفائية خ ــح استش ــى مصال ــا إل بعضه
الهيــاكل االستشــفائية  الــذي تســبب يف تعطــل 
بســبب جائحــة كورونــا، بالنظــر إلــى معانــاة مئــات 
ــراء  ــد إج ــع مواعي ــي م ــراب الوطن ــر الت ــى عب املرض
العمليــات اجلراحيــة، ناهيــك عــن تعطــل اخلدمــات 
ــون مــن األمــراض  ــن يعان املقدمــة لألشــخاص الذي
الفحوصــات  تأجيــل  يف  تســبب  ممــا  املزمنــة، 
والعمليــات اجلراحيــة، وهــو مــا يعتبــر اســتهتارا 

بالصحــة العموميــة للمواطنــن.

وأوضــح الدكتــور أن بعــض األمــراض تعــد 
قاتلــة أكثــر مــن فيــروس كورونــا وكانــت حتصــد 
األرواح باأللــف طيلــة الســنوات املاضيــة، علــى غــرار 
األورام الســرطانية، التــي هــي بحاجــة إلــى متابعــة 
وتشــخيص مســتمر، وأنــه مــن غيــر املعقــول أن جنمد 
ــن  ــى م ــرم املرض ــة، وأن نح ــات الصحي ــذه اخلدم ه
العــالج. داعيــا إلــى إعــادة فتــح أبــواب املستشــفيات 
أمــام املرضــى لتلقــي العــالج، وإعــادة فتــح مصالــح 
ــال،  ــرب اآلج ــفيات يف أق ــل املستش ــة داخ اجلراح
ــد لعــدد  وذلــك مــن أجــل امتصــاص الطلــب املتزاي
ــبة  ــد بالنس ــل املواعي ــر وتأجي ــبب تأخي ــى بس املرض
للحــاالت املســتعجلة، ولتجنــب االكتظــاظ والضغــط 

ــح االستشــفائية. ــى املصال عل
ــى  ــد إل ــح كوفي ــراج مصال ــور إخ ــرح الدكت واقت
الرياضــة،  العامــة علــى غــرار قاعــات  األفضيــة 
يتطلــب  ال  احلــاالت  بهــذه  التكفــل  أن  باعتبــار 
إمكانــات كبيــرة، وهــذا مــن أجــل تســهيل عمليــة 
علــى  الضغــط  وتخفيــف  باملرضــى،  التكفــل 
املستشــفيات، مضيفــا أن هــذا القــرار بيــد الســلطات 
ــه. ــا يف تطبيق ــا أن تفكــر عملي ــالد وعليه ــا للب العلي
ويف ســياق الفوضــى التــي يشــهدها القطــاع 
تكــون  أن  يجــب  لعــور«  صالــح  قــال  اخلــاص، 
ــة  ــة مكمل ــة خدم ــفائية اخلاص ــات االستش املؤسس
للقطــاع العمومــي مــن خــالل إحاطتهــا بقوانــن 
تنظــم القطــاع وعــادة تفعيــل دفتــر الشــروط وال يعقــل 
أن تتحــول خدماتهــا إلــى جتــارة مثلمــا نشــهده اليــوم 
مــن جتــاوزات باجلملــة يف ظــل الفــراغ القانونــي الــذي 

ــاع« ــذا القط ــم ه ينظ

ــة  ــة الصح ــة لترقي ــة الوطني ــس الهيئ ــد رئي أك
خياطــي،  مصطفــى  ''فــورام''،  البحــث  وتطويــر 
ــنة 1987  ــذ س ــر ومن ــن«، أن اجلزائ ــار الوط لـ«أخب
لــم تعــد النظــر يف أســعار اخلدمــات الصحيــة، 
ــة بـــ50  ــوف الطبي ــعار الكش ــزال أس ــا ت ــث م حي
ــاء اخلــواص  ــاح الفرصــة لألطب ــا أت ــار، وهــذا م دين
ومــالك العيــادات اخلاصــة للتالعــب باألســعار، يف 
ظــل غيــاب قوانــن تنظيميــة واضحــة تســير ملــف 
رزنامــة اخلدمــات، مثلمــا هــو معمــول بــه يف الــدول 

ــرى. األخ
وأوضــح مصطفــى خياطــي أن القطــاع الصحــي 
الراهــن،  اخلــاص اســتثمر يف الظــرف الصحــي 
يف  اجلراحيــة  العمليــات  تعليــق  بعــد  خاصــة 

املستشــفيات، وحتويــل بعــض احلــاالت احلرجــة 
إلــى واليــات أخــرى، مــا أرغــم املرضــى علــى 
اللجــوء إلــى العيــادات اخلاصــة مــن أجــل املتابعــة 
ــد  ــرر الوحي ــو املتض ــض ه ــدا أن املري الصحية، مؤك
كونــه مجبــرا علــى دفــع تكاليــف األســعار الباهظة.
 وإزاء هــذا الوضع، دعــا رئيــس الهيئــة الوطنية 
لترقيــة الصحــة وتطويــر البحــث إلــى ضــرورة إخــراج 
ــا  ــفيات وحتويله ــن املستش ــد »19 م ــح »كوفي مصال
إلــى فضــاء آخــرى علــى غــرار قصــر املعــارض 
ــذي يســتوعب 4200 ســرير،  ــر البحــري ال الصنوب
ــتوعب 6 آالف  ــي تس ــة الت ــاء اجلامعي ــى األحي وإل
ــة  ــات الصحي ــر اخلدم ــان توفي ــك لضم ــرير، وذل س

ــة. ــراض املزمن للمرضــى خاصــة أصحــاب األم

يف  اإلســراع  ضــرورة  علــى  خياطــي  وأكــّد 
اســتئناف العمــل باملستشــفيات تدريجيــا، بعــد 
ــرا  ــا، معتب ــة كورون ــبب جائح ــده بس ــرر جتمي أن تق
ــى كل  ــداء إل ــا ن ــتقر، موجه ــا مس ــع حالي أن الوض
اجلراحيــة  العمليــات  الســتئناف  املستشــفيات 
الســيما احلــاالت االســتعجالية التــي هــي بأمــس 
احلاجــة إلــى العــالج علــى غــرار مرضــى الســرطان.
الصحيــة يف  اخلدمــات  أســعار  وبخصــوص 
خياطــي  مصطفــى  اقتــرح  اخلاصــة،  العيــادات 
ــل  ــن أج ــات م ــع اجله ــع جمي ــاوض م ــادة التف إع
إعــادة النظــر يف الالئحــة القاعديــة لألســعار مبــا 

يتناســب مــع أخالقيــة املهنــة الطبيــة.

إجراء  تأجيل  إلى  كورونا  فيروس  تفشي  بفعل  املستشفيات،  وإصالح  الصحة  وزارة  اضطرت 
العمليات اجلراحية والتركيز على معاجلة ضحايا الوباء.

 ويف هذا الوقت استغلت العيادات اخلاصة املوقف ورفعت أسعار التحاليل والعمليات اجلراحية، 
التعويض  أن  خاصة  حقوقه  للمريض  تضمن  محددة،  معايير  غياب  ويف  الرقابة  غياب  يف 
يف  الصحية  التعويضات  تتغير سلم  لم  بحيث  العملية،  بقيمة  مقارنة  هزيل  االجتماعي 
العيادات اخلاصة منذ ثمانينيات القرن املاضي، وكذلك األامر بالنسبة إلى الضمان الضمان 

االجتماعي. 
وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد قد اعترف بأن العديد من املرضى منهم حاالت 
استعجالية تأثروا بسبب توقف العمل يف بعض املصالح الطبية.كما أن املؤسسات االستشفائية 
على  وحرصا  البالد  بها  متر  التى  الظروف  إلى  نظرا  أنه  لها  تعليمات  يف  أصدرت  قد  العامة 
إلغاء  تقرر  فقد  االستشفائية،  واملؤسسات  باملستشفيات  واملرضى  العاملني  جميع  صحة 
الفحوصات املتخصصة واملواعيد الطبیة والعمليات اجلراحية املبرمجة باستثناء احلاالت 
املستعجلة إلى إشعار آخر، حتى يتم تركيز اجلهود على مواجهةانتشار الفيروسهوألن كثير 
من اجلزائريني ليس لهم اإلمكانات تتيح لهم التنقل إلى املستشفيات يتم اللجوء إلى العيادات 
اخلاصة التي انتهزت الفرصة وصارت تتحكم بشكل مفضوح يف أسعار التحاليل وكذا العمليات 

اجلراحية، إذ وجد بعضها الفرصة من أجل الثراء على حساب صحة الغالبى. 

صالح لعور: صالح لعور: 
المرضــــى يصرخـــــون.. المرضــــى يصرخـــــون.. 

يجــب إعــادة فتــح مصــالح الجـــراحة يجــب إعــادة فتــح مصــالح الجـــراحة 

 ملف:  أسماء بوصبيع

بقاط بركاني: بقاط بركاني: 
يمكنـــنا إخـــراج مصــالح كوفيــد يمكنـــنا إخـــراج مصــالح كوفيــد 
إلـــى أفضـــية أخــــرى كالفنـــــادقإلـــى أفضـــية أخــــرى كالفنـــــادق

الياس مرابط:الياس مرابط:
 وزارة العمــــل غائــــــبة وزارة العمــــل غائــــــبة

 والعيــــادات الخـــــاصة بال رقيـــــب والعيــــادات الخـــــاصة بال رقيـــــب

بن براهم مصطفى: بن براهم مصطفى: 
يجــب تفعيــل اشتـــراك يجــب تفعيــل اشتـــراك 
هيئــــات  الضمـــان هيئــــات  الضمـــان 

االجتماعـــي للتخفيــف االجتماعـــي للتخفيــف 
مــن أعبـــاء المرضــىمــن أعبـــاء المرضــى

 مصطفى خياطي:  مصطفى خياطي: 

 الئــــحة أسعـــار الخدمـــات  الئــــحة أسعـــار الخدمـــات 
الصحــــية لم الصحــــية لم تتغـــير منـــذ تتغـــير منـــذ 

سنــــــة سنــــــة 19871987
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قال إن بناء الدولة ال يتحقق بالشهادات فقط، شيتور:

تدارك التأخر المقدر بـ 20 سنة 
أكثـــر مــن ضــــروري!

رضوان بلعروسي
قــال  حيــث   متحدثــًا  الوزيــر  وواصــل 
ــه  ــى ســيرغاز إن ــل الســيارات إل بخصــوص حتوي
ــن  ــب املواط ــروري جلي ــه ض ــا لكن ــس إجباري لي
وخزينــة الدولــة، حيــث كشــف أن اســتيراد 
البنزيــن يكلــف 800 دوالر للطــن بينمــا  يكلــف 
ســيرغاز الدولــة 250 دوالرا، ومبــا أن اجلزائــر لهــا 

ــر  ــن األحســن توفي ــر ســيرغاز م ــات لتوفي إمكان
ــر. ــن للتصدي البنزي

ــدب  ــر املنت ــيم الوزي ــات نس ــف ضياف وكش
باملؤسســات  املكلــف  األول  الوزيــر  لــدى 
املصغــرة، مــن جهتــه، أنــه يســعى إلــى إشــراك 
الشــباب يف مجــال االنتقــال الطاقــوي للطاقــات 
ــى  ــم عل ــل قائ ــى أن العم ــيرا إل ــددة، مش املتج
اســترجاع الســوق وفتــح مجــال االســتثمار أمــام 

ــة. ــت مهمش ــرة كان ــة صغي ــف مؤسس 386 أل
رقمنــة  أن  املنتــدب  الوزيــر  أكــد  كمــا 
ــك  ــة واملس ــرض الرقاب ــن ف ــه م ــه مكنت وكالت
بزمــام األمــور، ومحاســبة كل مــن يتماطــل 
أن  املواطــن ومحاســبته، مضيفــًا  يف خدمــة 
التجــاوزات ســيجري تداركهــا مطلــع الســنة 
الرقميــة  باملنصــة  املتعلقــة  خاصــة  القادمــة 

للوكالــة كونهــا أمــر جديــد.

أشار شمس الدين شيتور، وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة خالل كلمة ألقاها بمقر الوزارة المنتدبة 
للمؤسسات المصغرة،  إلى أن بناء مستقبل الدولة يجب أن يعتمد على الشباب المفكر والُمبتكر حتى وإن لم يكن حاماًل 
لشهادات عليا حتى يتم تدارك التأخر المقدر بـ 20 سنة، ضاربًا المثال بمبادرة شبانية تتمثل في االعتماد على 

الطاقة الشمسية في التسخين المنزلي، للتوفير في الغاز وتفادي الكوارث.

الناشط التربوي بن زهرير: 

الرقمنة ضرورية لتسهيل عمل مدير التربية
ــر  ــن زهري ــال ب ــوي ب ــرح الناشــط الترب اقت
وضــع أيقونــة علــى مســتوى املنصــة الرقميــة يف 
املؤسســات حتمــل اســم »اجلــرد الشــامل«، متّكــن 
مــن مــلء املعطيــات التــي توجــد يف املنصــة 

ــا. تلقائي
ــه  ــص ب ــث خ ــر، يف حدي ــن زهري ــال ب وق
ــو  ــامل ه ــتقصاء الش ــن«،  إن االس ــار الوط »أخب
ــذه  ــف به ــر أو املكل ــا املدي ــوم به ــة يق ــم محط أه
املهمــة، حســب كل طــور حيــث يــدون فيــه كل 
شــيء يف املؤسســة وال ُيهمــل فيــه أي شــيء 
ــة،  ــر رقمن ــن غي ــاقا م ــا ش ــر عم ــه يعتب وعلي
ــة مباشــرة  ــة يف املنصــة الرقمي ولهــذا وضــع خان

ــروري. ــر ض أم
وزارة  التربوي مراســلة  الناشــط   وثّمــن 
التربيــة إلــى مديــري التربيــة بخصــوص الدفاتــر 
للجــرد  اإلحصائيــة  والبرمجيــة  اإلحصائيــة 
الشــامل، معتبــرًا إياهــا تخفيفــًا علــى كل مديــر.
كمــا أكــد املتحــدث أن هــذه املراســلة تعفي 

ــة  ــه مهم ــت عن ــد وخفف ــبء زائ ــن ع ــر م املدي
ــه  ــد مت توجي ــلة فق ــب املراس ــه وحس ــة ألن متعب
بضــرورة  تقضــي  التربيــة  ملديــري  تعليمــات 

ــية  ــنة الدراس ــامل للس ــتقصاء الش ــاد االس اعتم
املاضيــة. وعليــه، يجــب إمتــام االلتفاتــة بــإدراج 

ــة يف املنصــة. األيقون

 ســجلت الوحــدة االستشــفائية تيشــرين 
ابراهيــم واملشــهورة بـــ » ســبيطار الفابــور »،  بقلب 
مدينــة البليــدة،  رحيــل أحــد جنــود اجليــش 
ــن  ــان ب ــد الرحم ــام عب ــب الع ــض،  الطبي األبي
ســعدون،  وامللقــب بحبيــب الفقــراء،  مــا يرفــع 
عــدد ضحايــا اجليــش األبيــض بالواليــة إلــى 30 

ــة األســبوع املنقضــي. ــة نهاي ــى غاي ــة إل ضحي
ــور االستشــفائية جــوا  شــهدت وحــدة الفاب
وأطبــاء  موظفــون  فيــه  ودع  حزينــا،   جنائزيــا 
عبــد  الراحــل  الطبيــب  وأعــوان   وممرضــون 
الرحمــان بــن ســعدون،  موشــحا بالرايــة الوطنيــة 
والــورود،  وشــيعوه إلــى مثــواه األخيــر،  بعــد أن 
اختطفــه مــن بينهــم فيــروس وبــاء »كوفيــد 19«،  
وهــو الطبيــب الــذي رفــض التقاعــد بعــد أن بلــغ 
الســن القانونيــة،  وفضــل متديــد فتــرة عملــه 
ــه   ــاق درب ــام آخــر  ملشــاركة ومســاعدة رف ــى ع إل
ــن   ــود والعــاج للمصاب ــدمي املجه يف التكفــل وتق

ــر.  ــروس اخلطي ــرض الفي مب
 وبوفــاة الطبيــب املعــروف بتواضعه وبســاطته 
ــن  ــم الزبائ ــن فيه ــع،  مب ــة للجمي ــه الطيب ومعاملت
ــب  ــب بـــ »حبي ــه لق ــة أن ــى درج ــى،  إل املرض
ــدت  ــد  فق ــدة  ق ــة البلي ــون والي ــراء »،  تك الفق

األبيــض  اجليــش  صفــوف  مــن  ضحيــة   30
ــة  ــروس جائح ــم بفي ــوت إلصابته ــم امل »،  غيبه
ــامح  ــل وال يتس ــذي ال يتغاف ــد 19 »،  وال »كوفي
ــاه ويفتــك بهــم،  مهمــا كان العــاج  مــع ضحاي

ــي.  ــل الطب والتكف
ــدد  ــاض يف ع ــن تســجيل انخف ــم م و بالرغ
املصابــن بكورونــا يف اجلزائــر،  إال أن البليــدة 
مــا تــزال حتتــل الصــدارة يف عــدد املصابــن،  وال 
تــزال املصالــح الطبيــة املتخصصــة  تشــهد توافــد 
املرضــى للعــاج.  ويف هــذا الصــدد، مت وضــع 
أوالد  دائــرة  يف  االستشــفائية  الطبيــة  العيــادة 
ــد 19«،   ــة »كوفي ــرف مصلح ــت تص ــش  حت يعي
ــة يف  ــة املراكــز الطبي ــى بقي ــف الضغــط عل لتخفي
ــة،  كمــا مت نهــار أمــس اســتام مجموعــة  الوالي
مــن التجهيــزات والعتــاد الطبــي،  مثــل األســرة 
ووســائل التعقيــم واحلمايــة،  فضــا عــن توزيــع 
ــا  ــا محســنون،  كم ــرع به 9ســيارات إســعاف تب
التحضيــر   تعمــل أســرة قطــاع الصحــة علــى 
ملجابهــة اجلائحــة بتوفيــر األجــواء ملباشــرة عمليــة 
التلقيــح،  فــور وصــول أولــى اجلرعــات إلــى 

ــر.  اجلزائ
عبدالناصر حمودة

أطباء الوالية يدفعون ثمن االستهتار 

عدد ضحايا الجيش األبيض يرتفع 
إلــى ثالثيـن وفـاة بالبليــدة

خوفا من انهيار مبنى املؤسسة 

غلق مدرسة قطيطي الحواس بالهرية بقسنطينة
احملليــة  املصالــح  أمــس،  أقدمت،يــوم 
املعروفــة  بقســنطينة،  باديــس  ابــن  لبلديــة 
محليــا باســم »الهريــة«، علــى غلــق أبــواب 
ــة  ــواس التابع ــي احل ــة قطيط ــة االبتدائي املؤسس
لقريــة الزعــرورة أمــام تاميذهــا، نظــرا إلــى 
احلالــة الكارثيــة التــي وصلــت إليهــا، جــراء 
ــى أن  ــراء أساســاتها وجدرانهــا وأســقفها، إل اهت
ــاة  ــى حي ــا عل ــرا حقيقي ــكل خط ــت تش أصبح
الذيــن مت حتويلهــم نحــو  التاميــذ،  وســامة 
املؤسســة التربويــة األقــرب إليهــم ويتعلــق األمــر 
بابتدائيــة »ميباركــي رمضــان« علــى مســتوى 

قريــة الدخلــة. 
ــة قســنطينة  ــة بوالي ــذل الســلطات احمللي وتب
جهــودا حثيثــة مــن أجــل متكــن تاميــذ مناطــق 

ظــروف  يف  التمــدرس  يف  حقهــم  مــن  الظــل 
طبيعيــة مناســبة للتحصيــل العلمــي اجليــد، وألن 
ــرور  ــة الزع وضــع مدرســة قطيطــي احلــواس مبزرع
ببلديــة ابــن باديــس، ال يســمح باســتغالها وجه 
التاميــذ إلــى مدرســة أخــرى إلــى حــن الفصــل 
يف مســتقبل البنايــة، جــاء هــذا علــى لســان 
رئيــس املجلــس الشــعبي »الســعيد قطــاف« الــذي 
أكــد أن بلديــة بــن باديــس يف حاجــة إلــى إعــادة 
تهيئــة عــدد مــن املــدارس علــى مســتوى مناطــق 
ــوب  ــن يعق ــة ب ــرار قري ــى غ ــة، عل ــل باللدي الظ
وقريــة احلمبلــي، ومدرســة يف ســيدي عمــر، 
وقريــة الزعــرورة، خاصــة بعــد غلــق املدرســة 
ــص  ــة تخ ــاكل تقني ــة مش ــا، نتيج ــدة به الوحي
تشــققات وتصدعــات طالــت األساســات وأجــزاء 

عــدة مــن أقســامها، وجــاء قــرار الغلــق بنــاء علــى 
خــوف املســؤولن مــن تعــرض التاميــذ للخطــر، 
حيــث مت حتويلهــم نحــو ابتدائيــة ميباركــي رمضــان 
الشــروط  جميــع  توفيــر  مــع  الدخلــة،  بقريــة 
إجنــاز  حــن  إلــى  التاميــذ،  لتنقــل  الازمــة 
مدرســة جديــدة بقريــة الزعــرورة، أو إعــادة تهيئــة 
ــا  ــتقبال تاميذه ــواس الس ــي احل ــة قطيط مدرس
ــأن  ــا ب ــن،  مصرح ــروف أحس ــد يف ظ ــن جدي م
ــب تســجيل مدرســة  ــة قامــت بطل ــة التربي مديري
باملنطقــة، مطمئنــا األهالــي بــأن املدرســة لــن يتــم 
غلقهــا نهائيــا، وإمنــا ســيتم فتحهــا بعــد جتهيزهــا 
ــتبدالها  ــا أو اس ــار له ــادة االعتب ــد وإع ــن جدي م

ــتقبا. مس
 أمينة.ب

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  كشــف 
العلمــي أن الدخــول اجلامعــي هــدا العــام ســيكون 
ــبب  ــائدة بس ــروف الس ــى الظ ــرا إل ــتثنائيا نظ اس

ــا. ــروس كورون ــي في تفش
وأشــار بــن زيــان، خــال نزولــه ضيفــا علــى 
اإلذاعــة الوطنيــة، إلــى أنــه مت اعتمــاد نظــام 
ــة يف  ــدد الطلب ــص ع ــل تقلي ــن أج ــات م الدفع
ــام  ــص أي ــك مت تقلي ــة، وكذل ــات اجلامعي اإلقام
الدراســة إلــى يومــن يف األســبوع مــن أجــل 

إنقــاص عــدد الطلبــة باجلامعــات.
أنــه  الوزيــر  أضــاف  اخلصــوص،  بهــذا 

ســيتم اعتمــاد املقاييــس األساســية يف التعليــم 
وأن  فقــط،  التطبيقيــة  والــدروس  احلضــوري 
بعــد  عــن  تلقيهــا  يتــم  األخــرى  املقاييــس 

والطلبــة. األســاتذة  بــن  بالتنســيق 
ــر أن  ــف الوزي ــة، كش ــل الطلب ــوص نق  بخص
جلنــة مشــتركة بــن وزارة النقــل ووزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمــي عملــت علــى حتضيــر اتفاقيــة لنقل 
الطلبــة عــن طريــق الســكك احلديديــة،  مؤكــدا أن » 
كل التجهيــزات محضــرة لنقــل الطلبــة ونحــن ننتظــر 

قــرار الســلطات العليــا«.
م.ب

قال إن كل التجهيزات محضرة لنقل الطلبة عبر السكك 
الحديدية، بن زيان:

 الدخـول الجامعــي سيشهـد 
تقليــص أيــام الدراســـة 
واتبـاع نظـام الدفعــات

 قامــت شــركة »كالغاز-أجليــري« إلنتــاج 
الغــازات الصناعيــة عبــر وحدتهــا بورقلــة بتصديــر 
ــس،  ــو تون ــة نح ــازات الصناعي ــن الغ ــحنة م ش
ــذه  ــدى مســؤولي ه ــوم األحــد ل ــم ي حســبما عل

ــركة. الش
وتنــدرج هــذه العمليــة يف إطــار عقــد شــراكة 
طويــل املــدى لتصديــر األكســيجن والنيتروجــن 
لوكالــة  أوضــح  كمــا  تونــس،  نحــو  املســالن 
األنبــاء اجلزائريــة مديــر وحــدة ورقلــة جنيــب 

ــدمي. خ
وتعــد هــذه العمليــة الثانيــة مــن نوعهــا بعــد 
ــام  ــة الع ــازات الصناعي ــن الغ ــحنة م ــر ش تصدي
املنصــرم نحــو ليبيــا، متثلــت يف 27 ألــف لتــر 
ــا  ــالن، وهم ــن املس ــجن والنيتروج ــن األكس م
غــازان ذوا اســتعمال واســع يف عــدة مجــاالت 
ــاء والصحــة،  ــة والبتروكيمي ــات الغذائي كالصناع

ــاز- ــركة »كالغ ــة لش ــدة ورقل ــر وح ــف مدي يضي
ــة.  ــازات الصناعي ــاج الغ ــري« إلنت أجلي

ــن  ــركة تضم ــى أن الش ــدث إل ــار املتح وأش
اإلنتــاج  واألغــواط  بورقلــة  وحدتيهــا  عبــر 
عبــر  الصناعيــة  للغــازات  والتوزيــع  والتســويق 

الوطنــي. التــراب  كامــل 
كمــا تعمــل علــى مرافقــة التطــور االقتصادي 
عبــر الوطــن يف املياديــن ذات الصلــة بالصناعــات 
وغيرهــا،  والبتروكيميــاء  والصناعيــة  النفطيــة 
فضــا عــن تزويــد املنشــآت الصحية باألكســجن 
الســائل، الــذي يعتبــر أيضــا مــن مهــام »كالغــاز 
أجليــري«، التــي لديهــا طاقــة إنتاجيــة هامــة 
تقــدر بنحــو 334 طنــا يف اليــوم مــن الغــازات 
ــذه  ــل ه ــبكة نق ــى ش ــة إل ــة، باإلضاف الصناعي

ــه. ــرى توضيح ــا ج ــا، كم ــواد لزبائنه امل
 ق.ا

انطالق تصدير الغازات الصناعية 
نحــو تونـس مـن ورقلــة

رضوان بلعروسي
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صفاء كوثر بوعريسة
وأكــد األوليــاء الغاضبــون الذيــن جتمهــروا 
أمــام مركــز توزيــع الكتــاب املدرســي ببلديــة 
ــدرة  ــن« إن ن ــار الوط ــح لـــ« أخب ــرج يف تصري الب
ألبنائهــم  املدرســية  الكتــب  توفــر  وعــدم 
ببعــض  االبتدائــي  الطــور  مــن  املتمدرســن 
ــة مــن الغضــب  ــات،  أدخلهــم يف حال اإلبتدائي
ــون  ــم ال يزال ــرة خاصــة وأن العشــرات منه واحلي
يف  وبالتالــي ضعــف  كتــاب،   دون  يدرســون 
باألســاس  هــو  الــذي  املدرســي  التحصيــل 

ضعيــف. 
ــد  ــو وال ــن وه ــذ احملتج ــاء التالمي ــد أولي أح
املــدارس  بأحــد  االبتدائــي  بالطــور  لطفلــن 
ــد  ــج أك ــرج بوعريري ــة ب ــط مدين ــة وس االبتدائي
ــر العــادل للكتــب  ــع غي ــار الوطــن أن التوزي ألخب
املدرســية جعــل ابنيــه ضحايــا لعــدم العــدل 
والشــفافية،  مطالبــا الســلطات املعنيــة التدخــل 
العاجــل خاصــة وأن الفصــل األول أشــرف علــى 
االنتهــاء،  متســائال عــن هــذا اخلطــأ الــذي 

اعتبــره غيــر مبــررا ومــن يقــف وراءه. 

ــة حســناوة  ــة أوالد حنيــش ببلدي تعيــش قري
شــمالي واليــة بــرج بوعريريــج حالــة مــن العزلــة 
والفرعيــة  األساســية  الطــرق  اهتــراء  بســبب 
ــه  ــي من ــذي تعان ــال ال ــو احل ــا،  وه ــة إليه املؤدي
ــباب  ــة ألس ــر الوالي ــرى ومداش ــن ق ــد م العدي
ــن  ــرى الذي ــذه الق ــكان ه ــا س ــزال يجهله ــا ي م
يجــدون أنفســهم أمــام واقــع مــر ال مهــرب منــه. 
بحقبــة  يوحــي  الــذي  الطريــق  حــال 
تســعينات أو ثمانينــات يثيــر تســاؤل ســكان 
القريــة ومداشــرها القريبــة هــل هــم مــن ســكان 
اجلزائــر حقــا أم أنهــم منطقــة ظــل ال تــزال عجلــة 
التنميــة فيهــا متوقفــة إلــى أجــل غيــر معــروف،  
ــة يف  ــكان القري ــق س ــة الطري ــت حال ــن جعل أي
ــل  ــة يف فص ــي خاص ــم اخلارج ــن العال ــزل ع مع

الشــتاء مــع تــأزم وضــع الطرقــات خاصــة الطريــق 
املســتكملة  غيــر  الفرعيــة  والطــرق  الرئيســي 
ــم  ــق رق ــع الطري ــد م ــا بع ــم ربطه ــم يت ــي ل والت
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ــد  ــة تزي ــة املزري ــذه احلال ــد الســكان أن ه وأك
حدتهــا مــع فصــل الشــتاء،  لتتحــول القريــة 
ــع  ــذا ميتن ــد وك ــا أح ــباح ال يزوره ــة أش ــى قري إل
ــي  ــرق الت ــذه الط ــو ه ــوج نح ــن الول ــكانها م س
حتتــاج إلــى تعبيــد فــوري خاصــة مــع جتمــع 
األوحــال وكثــرة البــرك املائيــة املهــددة للراجلــن 
وكــذا أصحــاب املركبــات اخلائفــن كالعــادة مــن 
حــدوث أعطــاب وبالتالــي خســائر ماديــة أخــرى 
يتكبدونهــا بســبب إهمــال فاضــح للمســؤولن. 

أمينة.ب
ــة  ــم 97 الواقع ــة رق ــال البناي ــذي ط ــار ال االنهي
أســفل حــي »بــاردو«، وقــع يف حــدود الســاعة 
البنايــة  قاطنــوا  ســمع  أيــن  صباحــا،  الثالثــة 
والســكان القريبــن منهــا، صــوت قــوي يشــبه دوي 
ــقف  ــن الس ــر م ــزء كبي ــار ج ــر انهي ــار، إث االنفج
واحلائــط اخلارجــي للبنايــة، باإلضافــة إلــى غرفــة 
ومطبــخ يقــع بالطابــق األرضــي، حيــث تعرضــت 
الكهرومنزليــة  واألجهــزة  املنزليــة  التجهيــزات 
للتلــف، بعدمــا ردمــت حتــت أنقــاض اجلــدار 
والســقف املهتــريء، وتســرب ميــاه التســاقط إلــى 
داخــل البنايــة التــي أكــد ســكانها بــأن تاريــخ 
تشــييدها يعــود إلــى أكثــر مــن قــرن ونصــف القــرن 

ــن. ــن الزم م
الســكان الذيــن قضــوا بقيــة ليلتهــم يف العــراء، 
ــم املكــوث داخــل ســياراتهم،  ــار بعضه ــا اخت فيم
أو التنقــل بعائالتهــم عنــد األقــارب، أكــدوا أن 
البنايــة املهــددة باالنهيــار يف أيــة حلظــة، لــم تعــد 
ــة  صاحلــة لإلقامــة، مطالبــن مــن الســلطات احمللي
ومــن والــي الواليــة شــخصيا التدخــل ملنحهــم 
ســكنات الئقــة، مؤكديــن أنهــم مــن الســكان 
ــم يســتفيدوا مــن ســكنات  القدامــى باملنطقــة، ول
رغــم إحصائهــم منــذ ســنة 2010،  إال أنــه مت 
ــت  ــي طال ــل الت ــات الترحي ــن عملي ــم م إقصاؤه

ــباب. ــة األس ــي دون معرف احل
هــذا وكانــت وحــدات احلمايــة املدنيــة والفرقــة 

التقنيــة للبلديــة والشــرطة العلميــة والقضائيــة، 
قــد تنقلــت إلــى عــن املــكان فــور تلقيهــا النــداء، 
أيــن مت قطــع التيــار الكهربائــي فضــال عــن التمويــن 
بالغــاز لتفــادي خطــر االنفجــار، فيمــا ظهــرت 
تشــققات عميقــة يف جــدران املنــازل، التــي صــّرح 
الهــزة  خــالل  بــدأت  االنهيــارات  أن  ســكانها 
األرضيــة األخيــرة التــي مســت واليــة ســكيكدة، 
ــبب  ــس بس ــة أول أم ــة ليل ــجل حادث ــل أن تس قب
ــهدها  ــي تش ــة الت ــوال اجلوي ــوء األح ــاقط وس التس
الواليــة مؤخــرا، جديــر بالذكــر أن املدينة قســنطينة 
ــات  ــة لبناي ــارات اجلزئي ســجلت عــددا مــن االنهي
قدميــة علــى مســتوى العديــد مــن املبانــي باملدينــة 

ــرة. ــة األخي ــات اجلوي ــبب االضطراب ــة بس العتيق

فيروز رحال
جــاء هــذا خــالل مداخلــة إعالميــة نشــطها مديــر 
املؤسســة نهايــة األســبوع املاضــي يف مكتبــه بحضــور 
اطارتهــا،  أيــن تركــزت مداخلتــه علــى الديــون 
املتراكمــة لــدى الزبائــن منــذ تفشــي جائحــة كورونــا 
وســيرورة اخلدمــة العموميــة طيلــة هــذه الفتــرة، 
ــاء  ــة يف الكهرب ــرق تقني ــدة ف ــد ع ــن جتني ــا م انطالق
والغــاز تعمــل بــن الفتــرة الصباحيــة والفتــرة الليلــة 
باملناوبــة 24سا/24ســا للتدخــل يف أي زمــان ومكان 
علــى مســتوى كامــل تــراب الواليــة يف حالــة وقــوع 
أي عطــب أو خلــل أو حــادث مينــع التــزود بالكهربــاء 

ــة. ــة الصعب ــروف املناخي ــاز خاصــة يف الظ أو الغ
ــة  ــر،  أن القيم ــف املدي ــياق،  كش ويف ذات الس
التــي هــي علــى عاتــق كل  للديــون  اإلجماليــة 

ــا 119  ــنتيم،  منه ــار س ــدرت بـــ 171 ملي ــن ق الزبائ
مليــار ديــون الزبائــن العاديــن )املواطنــن( و33 مليــار 
ديــون اإلدارات واملؤسســات العموميــة،  باإلضافــة لـ 
19 مليــار ســنتيم ديــون املؤسســات اخلاصــة، وكلهــا 
ــي يشــهدها  ــة الت ــا واجلائحــة الصحي ارتفعــت تزامن
فرصــة  املؤسســة  مديــر  ليســتغل  ككل،  العالــم 
تواجــد عــدد مــن الوســائل االعالميــة لتقديــن 
ــتهالك  ــر اس ــديد فواتي ــرورة تس ــن بض ــه للزبائ ندائ
الكهربــاء والغــاز عــن طريــق التقــرب مــن الــوكاالت 
ــع  ــق الدف ــن طري ــد أو ع ــب البري ــة أو مكات التجاري
ــة  ــة أو الذهبي ــة البنكي ــطة البطاق ــي بواس االلكترون
مــع تقــدمي جميــع التســهيالت املتاحــة لتســديد 
ــدد  ــب ع ــيط حس ــة التقس ــع امكاني ــتحقات م املس
ــف  ــون وهــذا لتخفي ــي للدي ــغ االجمال ــر واملبل الفواتي

العــبء علــى الزبــون انطالقــا مــن عــدم قطــع التــزود 
ــر  ــديد الفواتي ــدم تس ــة ع ــاز يف حال ــاء والغ بالكهرب
ــة  ــل اجلائح ــي يف ظ ــن الوطن ــار التضام ــذا يف إط وه

ــة. الصحي
و أضــاف »خالــد ناصــر« أن ارتفــاع قيمــة الديــون 
ــب  ــك وج ــط، لذل ــاريع الرب ــل مش ــت وراء تعط كان
علــى املُدانــن تســوية وضعياتهــم يف أقــرب اآلجــال 
مــن أجــل تســريع وتيــرة تنفيــذ املشــاريع اجلديــدة. 
ولإلشــارة، فقــد وضعــت ذات الشــركة الرقــم 
بكافــة  التكفــل  أجــل  مــن   3303 األخضــر 
للزبــون  ميكــن  حيــث  املواطنــن،   انشــغاالت 
التقنيــة  للفرقــة  يســمح  ممــا  مباشــرة  اإلتصــال 

ممكــن. وقــت  أســرع  يف  التدخــل 

ــرة  ــن دائ ــة ألم ــة القضائي ــة الضبطي ــت فرق متكن
اخلــروب بأمــن واليــة قســنطينة مــن توقيــف مســبوق 
قضائيــا يبلــغ مــن العمــر 31 ســنة،  متــورط يف قضيــة 
حيــازة وتوفيــر وعــرض مخــدرات صلبــة للبيــع علــى 
الطريــق العــام،  باإلضافــة إلــى حمــل أســلحة 
ــرر  ــادس دون مب ــف الس ــن الصن ــورة م ــاء محظ بيض

شــرعي.
حيثيــات القضيــة تعــود ملعلومــات مفادهــا حيــازة 

أحــد األشــخاص علــى كميــة مــن املؤثــرات العقليــة 
بغــرض ترويجهــا،  التحريــات التــي باشــرتها قــوات 
ــد  ــن حتدي ــة م ــاث حثيث ــد أبح ــت بع ــرطة مكن الش
هويــة املشــتبه فيــه، ليتــم علــى ضوئهــا توقيــف 
هــذا األخيــر علــى مســتوى أحــد أحيــاء مدينــة 
بحوزتــه  عثــر  للتفتيــش  وبإخضاعــه  اخلــروب، 
ــوع  ــن ن ــة م ــرات الصلب ــن املؤث ــراص م ــى 09 أق عل
ــدر بـــ  ــي يق ــغ مال ــى مبل ــة إل ــتازي، باإلضاف اكس

 02 وكــذا  الفئــات،  مختلــف  مــن  دج   17000
ــم  ــول 90 س ــدي بط ــيف تقلي ــاء ) س ــلحة بيض أس
وخنجــر كبيــر احلجــم بطــول 60 ســم (ليتــم حتويلــه 
إلــى مقــر املصلحــة الســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة، وعرضــه علــى النيابــة احملليةبعــد االنتهــاء 
ــراءات  ــف اإلج ــاز مل ــق وإجن ــات التحقي ــن مجري م

ــة. اجلزائي
أمينة.ب

ــة  ــة بوالي متكــن األمــن احلضــري األول بالقال
الطــارف مــن اإلطاحــة بعصابــة إجراميــة تتكــون 
مــن فتــاة ورجــل مختصــة يف الســرقة مــن داخــل 
ــا  ــة كالهم ــح مصطنع ــتعمال مفاتي ــازل باس املن
مســبوقن قضائيــا يف العقــد الثانــي والثالــث مــن 

العمــر ينحــدران مــن مدينــة القالــة.
العمليــة مكنــت الضبطيــة القضائيــة مــن 
إســترجاع األشــياء املســروقة وهي عبــارة مجموعة 

إســتفاء  الكهرومنزلية.و بعــد  األجهــزة  مــن 
جميــع اإلجــراءات القانونيــة ضدهمــا أجنــز لهمــا 
ملــف قضائــي عــن قضيــة جنايــة الســرقة بتوافــر 
ظــريف الليــل وإســتعمال مفاتيــح مصطنعــة قدمــا 
أمــام اجلهــات القضائيــة املختصــة لــدى محكمــة 

ــداع. ــة صــدر يف حقهمــا آمــر إي القال
 ف. سليم

متكنــت مصالــح احلمايــة املدنيــة بعنابــة،  
 4 مــن  متكونــة  واحــدة،  عائلــة  إنقــاذ  مــن 
ــاق، بغــاز أحــادي  أشــخاص، تعّرضــت لإلختن

أكســيد الكربــون، بحــي القمــم. 
ــعافات  ــت اس ــد تدخل ــا فق ــب مصادرن وحس
ــوم أول  ــة ي ــة عناب ــة لوالي ــة املدني ــة احلماي مديري
21ســا48د مســاءا  الســاعة  أمــس يف حــدود 
باملــكان املســمى حــي القمــم قاســيو بلديــة 
ــة  ــأة قدمي ــن مدف ــاز م ــرب غ ــل تس ــة ألج عناب

ــور 68  ــا 02 ذك ــف 04 ضحاي ــقة خل ــل ش داخ
55 و26 ســنة يعانــون  انــاث  و16 ســنة و02 
ــراء  ــس ج ــة يف التنف ــان وصعوب ــة غثي ــن حال م
إستنشــاقهم لغــاز أحــادي أكســيد الكربــون مت 
إســعاف وإجــالء الضحايــا ونقلهــم علــى جنــاح 
ــن  ــينا، وحلس ــن س ــفى إب ــى مستش ــرعة ال الس
ــرية  ــائر بش ــادث أي خس ــف احل ــم يخل ــظ ل احل

تذكــر.                           ف. ســليم

نتيجة االضطرابات الجوية التي تشهدها والية قسنطينة 

  55 عائـــالت تفتـــرش العـــــراء  عائـــالت تفتـــرش العـــــراء 
إثـــر انهيــار بنايــة بـحــي »بـــاردو« إثـــر انهيــار بنايــة بـحــي »بـــاردو« 

مدير مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء والغاز بتبسة لـ»أخبار الوطن«:

سونلغــاز مجنــدة لضمــــان التزويــــد سونلغــاز مجنــدة لضمــــان التزويــــد 
بالكهــرباء بالكهــرباء والغـــاز رغـــم ارتفــاع ديـــونهاوالغـــاز رغـــم ارتفــاع ديـــونها

القبـــض علـــى مروج المخــــدرات بالخـــــروبالقبـــض علـــى مروج المخــــدرات بالخـــــروب

الطارف
األمـــن يطيـــح بعصــابة إجـرامـــية األمـــن يطيـــح بعصــابة إجـرامـــية 

تتـزعمـــها  امـــــرأةتتـزعمـــها  امـــــرأة

عنابة
نجــــاة عــــائلة مــن المــــوت نجــــاة عــــائلة مــن المــــوت 
اختنـــاقا بالغــــاز بحـــي القمـــماختنـــاقا بالغــــاز بحـــي القمـــم

برج ببوعريريج
أوليـــاء التالميـــذ يحتجـون للمطالــبة أوليـــاء التالميـــذ يحتجـون للمطالــبة 

بتوفيـــر الكتــــب المــدرســــــيةبتوفيـــر الكتــــب المــدرســــــية

تدهـــور الطريــق يعمـــق معـــانــاة تدهـــور الطريــق يعمـــق معـــانــاة 
سكـــان قريــــة أوالد حنيــــــشسكـــان قريــــة أوالد حنيــــــش

تفترش خمس عائالت 
على مستوى حي 
»رحماني عاشور« 

املعروف محليا باسم حي 
»باردو« وسط مدينة 

قسنطينة العراء جراء 
انهيار جزء من البناية 

القدمية التي كانوا 
يقطنون بها يف ساعة 

مبكرة من ليلة أول أمس، 
يف حادثة تسبب فيها 
سوء األحوال اجلوية 

والتساقط الكثيف 
لألمطار على والية 

قسنطينة.

كشف »خالد ناصر« مدير 
مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء 

والغاز بتبسة، لـ »أخبار الوطن«،  
أن اخلدمة العمومية يف ظل 

تفشي جائحة فيروس كورونا 
والتي أثرت سلبا على كل 

القطاعات، ظلت متواصلة دون 
انقطاع من أجل تزويد املواطنني 

بالطاقة الكهربائية والغازية 
خاصة مع تعلق بالتدخالت 

العاجلة وعمليات الصيانة من 
أجل حتسني نوعية اخلدمة 

وضمان استمرارها.

نظم العشرات من أولياء التالميذ ببرج بوعريريج، صبيحة أمس 
األحد، وقفة احتجاجية أمام مركز توزيع الكتاب املدرسي وذلك 
تعبيرا منهم على تذمرهم الكبير من عدم توفر الكتاب املدرسي 

بالرغم من مرور أزيد من شهر على الدخول املدرسي وبداية الدراسة 
يف كل املؤسسات التربوية عبر مختلف ربوع الوالية. 
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غليزان

155 عائلــة تستلم مفاتيح 
سكناتــها االجتماعيــــة

 نسبة ربط املدية بالغاز الطبيعي بلغت 85 % 

نحـو توزيـع نحـو توزيـع 44 آالف مسكنــا ورصد  آالف مسكنــا ورصد 
433433 مليــار لمناطـــق الظــل مليــار لمناطـــق الظــل

 عمر ب
وقال املسؤول التنفيذي االول بالوالية يف حوار 
بالغاز  الوالية  ربط  نسبة  أن  احمللية  اإلذاعة  مع  له 
بلغت 85 باملئة مؤكدا أن عملية ربط املناطق املتبقية 

بهذه املادة احليوية مستمر.
جهيد موس حتدث أيضا عن ملف االستثمار 
أسباب  بدراسة  ستقوم  الوالية  مصالح  أن  قائال 
على  مؤكدا  االستثمارية،  املشاريع  تقدم  عدم 

بخصوص  املستغل.أما  غير  العقار  تطهير  وجوب 
األهمية  للبالد  العليا  السلطات  توليه  الذي  امللف 
مناطق  بساكنة  باالهتمام  األمر  ويتعلق  البالغة 
تعلق  فيما  خاصة  املعيشي  وضعهم  وحتسني  الظل 
وإنارة  ومدارس  وكهرباء  ماء  من  احلياة  بضروريات 
والي  قال  الريفية  واملسالك  الطرق  وتعبيد  عمومية 
إطار  يف  بها  التكفل  مت  مشروعا   227 أن  الوالية 
تنمية مناطق الظل مببلغ قدر ب 433 مليار سنتيم 

مضيفا أن العملية متواصلة.والي املدية ويف حديثه 
عن جائحة كورونا أكد أن الوضع الصحي متحكم 
املدني  املجتمع  هبة  السياق  ذات  يف  شاكرا  فيه، 
على  وجمعيات  ومؤسسات  وجماعات  أفراد 
الذي  الوباء  لهذا  مجابهة  التآزرية  التضامنية  الهبة 
على  األبيض  اجليش  بالشكر  خاصا  العالم،  أرق 
تواجدهم يف الصف األول والتضحية اجلسيمة التي 

يقدمونها منذ حلول هذه جائحة.

املدية

قطـاع التربيـة يتعّزز بمجمـع مدرسي جديدقطـاع التربيـة يتعّزز بمجمـع مدرسي جديد

4036 وحدة سكنية جاهزة يف القريب العاجل، موضحا أن  أعلن والي املدية »جهيد موس« أنه سيتم توزيع 
433 مليار سنتيم إلجناز مشاريع تنموية مبناطق الظل. مصاحله خصصت ما ال يقل عن 

مؤخرا،  املدية،  لوالية  التربية  قطاع  تعزز 
عيسى«  دزيري  »الشهيد  جديد  مدرسي  مبجمع 
املدية،  غربي  السمار  ذراع  بلدية  اجلردة  بعني 
أهاليهم  املرحل  التالميذ  معاناة  بذلك  لتنتهي 

للمجمع السكني اجلديد. 
باحلي  الواقعة  اجلديدة  مبدرستهم  بالتحاقهم 
من  سباقا  املجمع  هذا  يعتبر  حيث  املذكور، 

حيث  االجناز  يف  اجلديدة  النمطية  اعتماد  حيث 
يحتوي قاعة مخصصة لألساتذة، قاعة مخصصة 
وقاعة مخصصة  وأمانته  للمدير  ومكتبا  للمطالعة 
استحسنته  الذي  األمر  اآللي.  اإلعالم  ألجهزة 
من  التربوي  الطاقم  ميكن  كونه  التربوية  األسرة 
»أسماء  التربية  مديرة  بأريحية.وكانت  العمل 
 6 يوم  الفتح  تابعت شخصيا عملية  قد  بوحلبال« 

بوضع  املتعلقة  املراحل  وجميع   2020 ديسمبر 
بأن  صرحت  حيث  األساتذة.  وتعيني  التجهيز 
من  املدرسة  تقريب  ضمان  يف  تبقى  األولوية 
التلميذ واستكمال فرحة األهالي املستفيدين من 
من  بالقرب  أبنائهم  بتمدرس  اجلديدة  السكنات 
محل سكناتهم ما يحارب ظاهرة التسرب املدرسي 

عمر بويساهم يف حتصيل علمي جيد.

غليزان،  لوالية  العام  األمني  أشرف 
األسبوع  نهاية  كوريبة،  جناة  السيدة 
مسكنا   155 مفاتيح  توزيع  على  املاضي، 
اجتماعيا و192 مقرر استفادة من إعانات 
بلديات  مبختلف  املستفيدين  على  ريفية 
الوالية.  وجاء تسليم املفاتيح خالل حفل 
للذكرى  املخلدة  االحتفاالت  عشية  أقيم 
ال 60 ملظاهرات 11 ديسمبر 1960 بقاعة 
احملاضرات ملقر الوالية يف حضور العائالت 

فرحة االستفادة من هذه  املستفيدة وسط 
سنوات  بعد  والالئقة  اجلديدة  السكنات 
السكنية  احلصص  وتتوزع  االنتظار،  من 
والقطار  مازونة  بلديتي  على  االجتماعية 
للقضاء  موجهة  وحدة   40 ضمنها  ومن 
على السكن الهش وغير الالئق، يف حني 
سكان  على  الريفي  البناء  إعانات  وزعت 

العديد من مناطق الظل بالبلديات. 
طاهر مسفك

تلمسان

عمــال الغرفـــة الصناعـــة 
التقليدية يلوحون باالحتجاج

الصناعات  غرفة  عمال  هدد 
باالحتجاج  بتلمسان  واحلرف  التقليدية 
الوصية  اجلهات  بتدخل  للمطالبة 
من  الغرفة  إنقاذ  بغية  احمللية  والسلطات 
بعض  فيه  سيتسبب  الذي  اإلفالس، 
بعض  أورده  ما  بحسب  املسؤولني، 

العمال. 
تصريح  يف  العمال  ممثل  قال  و 
لـ«أخبار الوطن«إنهم لم يتقاضوا أجورهم 
منذ اربعة اشهر واخرون لم يتلقوا منحة 
الى  ضف  سنوات  خمسة  منذ  املردوية 
الزرابي  دمغ  مركز  غلق  مت  فقد  ذلك 

تدهورت  »بيالر« يف حني  الكائن بحي 
التقليدية  الصناعة  بدار  االوضاع 
العرض  واروقة  ب«منصورة«  الكائنة 
املهارات ب«سبدو«. ب«املشور« ومركز 
معروفة  تلمسان  والية  أن  بالذكر  جدير 
على  التقليدية  بالصناعات  ومشهورة 
غرار صناعة السروج، الصناعة اجللدية، 
ذلك  غير  الى  احلايك  صناعةاملنسوج، 
الى انها اصبحت مهدد بالغلق واالندثار 
العليا  السلطات  تدخل  يستوجب  مما 

إلنقاذ ما ميكن انقاذه.
بن خالد عبد القادر

رئيس البلدية يؤكد تسجيل برامج تنموية 

قريــة أوالد أحـمـــد بمقـــرة مظهــر قريــة أوالد أحـمـــد بمقـــرة مظهــر 
آخـــر للتهميــش فــي المسيلـــةآخـــر للتهميــش فــي المسيلـــة

محتجون  أمس،  يوم  أقدم، صباح 
غلق  على  مركز  درقينة  من  ينحدرون 
وسط  وحتديدا   9 رقم  الوطني  الطريق 
للمطالبة  بجاية  شرقي  درقينة  مدينة 
الطبيعي،  الغاز  بشبكة  بربط سكناتهم 
أحد  »نوميلوغ«  عمال  اعتصم  فيما 
فروع شركة »سيفيتال« أمام مقر الوالية 
احتجاجا منهم على ما وصفوه باخلروق 

القانونية التي تنتهجها اإلدارة ضدهم.
مدة  وطول  صبرهم  نفاذ  بعد 
البحث  مشقة  من  للتخلص  انتظارهم 
هذه  يف  خاصة  البوتان  غاز  قارورة  عن 
ظلوا  املسؤولني  أن  علما  الباردة  الليالي 
املنطقة  هذه  أن سكان  مرة  كل  يكررون 
الربط  عملية  من  سيستفيدون  الباردة 

بشبكة الغاز.
لـ  املواطنني  أحد  السعيد  وقالعمي 
»أخبار الوطن » لقد مللنا من الوعود ولم 
إلسماع  الطريق  قطع  سوى  أمامنا  يبق 
لإلستهالك  الظل  مناطق  وبرامج  صوتنا 

فقط فهي حبر على ورق ». 
وعند مدخل مدينة بجاية وحتديدا 

سارع  حمزة  تالة  بلدية  منطفةارياحن 
إلى  الباكر  الصباح  منذ  محتجون 
االشجار  جذوع  بواسطة  الطريق  غلق 
 « ب  وصفوه  مبا  للتنديد  والصخور 
التوسع  عمليات  جتاه   « اإلدارة  صمت 
يف  سيفيتال  مؤسسة  بها  تقوم  التي 
يف  ونقرأ  لبحر  علي  سيدي  منطقة 
احدى الشعارات التي رفعها احملتجون » 
املرحوم  أمالك  تنهب  سيفيتال  مؤسسة 
مع  لبحر  علي  بسيدي  الهاشمي  عبود 
هذه  سببت  وقد  هذا   « اإلدارة  صمت 
يف  كبيرا  ازدحاما  اإلحتجاجية  احلركة 
الطريق  غلق  مكان  أن  سيما  املنطقة 
اجلامعي  القطب  منه  بالقرب  يوجد 
احلركات  مسلسل  مع  ودائما  أبوداو 
اإلحتجاجية التي عرفت منوا كبيرا فقد 
نظم عمال مؤسسة نوميلوغ وهي احدى 
أمام  اعتصاما  سيفيتال  مؤسسة  فروع 
اإلدارة  بتجاوزات  للتنديد  الوالية  بوابة 
نقابة  بإنشاء  بالترخيص  للمطالبة  وكذا 

تدافع عن مصالح العمال 
عبدالسالم.ق

بجاية

محتجـون يغلقــون الطريــق 
وعمال »نوميلوغ« يعتصمون 

 لم تشفع املجالس الشعبية البلدية املتعاقبة 
والية  شرقي  مقرة  ببلدية  أحمد  أوالد  لقرية 
ما  التهميش،  دائرة  من  تخرج  لكي  املسيلة، 
الطريق  ويغلقون  للشارع  يخرجون  السكان  جعل 

الوطني رقم 40.
غاز  قارورات  أن  الساكنة  ذات   يضيف 
البوتان أثقلت كاهلهم، خاصة يف فصل الشتاء، 
متر  التي  املدينة  لغاز  الناقلة  القناة  إلى  مشيرين 
حتدثوا  كما  منها،  االستفادة  دون  قريتهم  على 
عن أزمة املاء الشروب التي يعيشونها، حيث أن 
هناك بئرين غير مستغلني، وهو ما كلفهم شراء 
الصهاريج يصل سعرها إلى 1000دينار جزائري. 

من  الصحي  الصرف  قنوات  غياب  وزاد 
حفر  على  اعتمادهم  اليزال  حيث  معاناتهم، 
التعفن، والتي لها أعراض صحية على األطفال 
الصغار، كما أنها تهيأ لبروز داء الليشمانيا املنتقل 

عبر احلشرات.
 املير: مطالب

 السكان مشروعة
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  جهته  من 
له  نقلنا  والذي  ناصر،  بن  حلسن  مقرة  لبلدية 
وجملة  أحمد  أوالد  قرية  ساكنة  انشغاالت 
أوالد  قرية  سكان  مطالب  أن  فقال  مطالبهم، 

أحمد هي مطالب مشروعة، بداية من غاز املدينة 
أين أكد أنه كان يوم األربعاء مع رئيس دائرة مقرة 
اختيار  نومت  املسيلة  لوالية  الطاقة  مدير  وكذا 
غاز  ملادة  ضخ  نقطة  وضع  أجل  من  األرضية 
القرى  بعض  وكذا  القرية  سكان  لفائدة  البوتان 
القرية  أن  فقال  املاء  وعن مشكل  لها.   املجاورة 
ساكنة  سيمول  بئر  حفر  مشروع  من  ستستفيد 
فقال  الريفية  اإلنارة  وعن  الشروب،  باملاء  القرية 
محدثنا أنه مت تزويد ساكنة القرية مبصابيح ـ الد ـ 
يف انتظار إصالح بعض املصابيح التي أصبحت 

غير صاحلة وال تعمل وتعويضها بأخرى. 
حنان.م

املسيلة 

حجـــز حجـــز 1.61.6 كلـغ مــن المخـدرات ببرهـوم كلـغ مــن المخـدرات ببرهـوم
متكن األمن احلضري اخلارجي ببرهوم بوالية 
كمية  حجز  من  الفارط  األسبوع  نهاية  املسيلة 
يف  شخص  بحوزة  كانت  املخدرات  من  معتبرة 

العقد الرابع من عمره. 
وكانت ذات العناصر قد أوقفت متورط يبلغ 

من  كلغ   1.6 كمية  حليازته  سنة   41 العمر  من 
الى  باالضافة  الكمية  حجز  مت  أين  املخدرات، 
819 ورقة خضراء معدة للتزوير على نفس مقاس 
األوراق النقدية، أين قدم أمام وكيل اجلمهورية 
قاضي  نحو  أحاله  والذي  مقرة  محكمة  لدى 

التربية  اعادة  مؤسسة  إيداعه  ليتم  التحقيق، 
االجتار  لغرض  املخدرات  حيازة  لقضية  باملسيلة 
مواد  حيازة  مع  نقدية  أوراق  تزوير  يف  والشروع 

لتزوير النقود. 
صفاء كوثر بوعريسة
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فضل، نشاط التواصل االجتماعي يف بلديات املصيف القلي إطالق 
اكبر عملية تضامنية مع سكان بلدية قنواع أقصى غرب الوالية، 
التي ال تزال غير موصولة بشبكة الغاز و مت إقصائها من برنامج 

وزيرة الطاقة و املناجم ألسباب واهية »حسبهم«، رغم قسوة املناخ يف 
املنطقة الغابية اجلبلية الثلجية شتاء.

فضل النشطاء إطالق هاشتاغ »الغاز الطبيعي يف قنواع مطلب شعبي«، 
و هذا قصد لفت أنظار السلطات املعنية الوالئية يف ظل الواقع املرير 

الذي تعيشه املنطقة الغابية القاسية شتاء حيث تعرف بالثلوج 
القوية التي تتهاطل كل شتاء و تتسبب يف عزل التجمعات السكنية 

ألسابيع طويلة .

رفع الدكتور شقنان علي من جامعة االغواط رسالة 
مفتوحة لوالي الوالية يبكي ويرثي فيها احلالة التي 
آلت إليها الوالية وما أصابها  من ركود وجمود وتخلف 

تنموي »..أن أعبر عن ما الحظته من وهن غير مسبوق 
ضرب جميع القطاعات ...سمعنا ورأينا بأم أعيننا واهلل 

على ما نقول شهيد..«  ، ثم سرد مظاهر هذا الوهن والتي 
منها اخلالفات والنزاعات التي تعرفها بعض الهيئات 

فأرهقت املواطن وضاعت مصاحله وأدى ذلك على سبيل 
املثال إلى تراكم القمامات التي حولت املدينة إلى مفرغة  
وإهتراء الطرق وانتشار الظالم  باألحياء وفوضى وإهمال 

، وتدني خدمات النقل ،وظهور مناطق ظل يف عاصمة 
الوالية ، وتذمر عير مسبوق وسط السكان وتهميش 

لإلطارات وأصحاب الكفاءة واخلبرة ...وختمها بقوله » 
سيادة الوالي نريد مشاريع تنموية حقيقية بالوالية 

كاالستغالل األمثل للطاقة املتجددة وحتفيز االستثمار 
،وإدارة النفايات يف ظل تنمية مستدامة ..والنهوض 
بالفالحة..فهل جتد هذه الصرخة آذانا صاغية ؟  

احتج أمس اجلزارون أمام مقر والية البيض رافضني لقرار 
غلق املذبح البلدي و الذي أقدمت عليه مديرية الفالحة 
بالبيض بغرض إجناز أعمال صيانة على مستوى املذبح 
.املذبح الذي أغلق اخلميس املاضي حسب اجلزارين دون 

سابق إنذار و دون أن يتم التفكير يف مصير اجلزارين و 
نشاطهم .

 و حسب ممثل اجلزارين بالبيض عمر فطيمة فان سلطات 
البيض قامت بغلق املذبح و حتويلهم الى مذبح بوقطب 
على مسافة 100 كلم دون األخذ بعني االعتبار املشاكل 

التي ستقع لهم و تنعكس سلبا على نشاطهم .
نشير الى مديرية الفالحة بالتنسيق مع املذبح البلدي 
ببوقطب قررت لتسهيل نشاط اجلزارين توفير شاحنة 

لنقل الذبائح من والى مدينة البيض مع احتساب 350 دج 
كثمن للذبيحة الواحدة ملساعدة احلراريني .

جــــــزارون غــــــــــاضبــون 

عــــالمـــة كــــامــلة

»هاشتــاج« بسكيــــكدة دكتــــور يرثـــي حــال واليــة األغــــواط

على الرغم من أنها مدرسة توصف بالنائية تقع أقصى شرقي والية 
املدية إال أنها دانية غنية تزخر بطاقات بشرية ديدنها تعليم ورعاية 
فلذات األكباد ،فالزائر لها يرى ما يسره من ملسة مدير متميز وأساتذة 

كلهم هّمة ونشاط من أجل تبليغ رسالتهم النبيلة ، فأينما جلت ببصرك 
ترى االخضرار باملدرسة التي تتوسط ساحتها النظيفة سارية علم 
تليق به ،ونافورة أبدعت األنامل يف جتسيدها يسمع خرير مياهها 

وجتسد قوانني فيزيائية ،وإدارة فيها من الفن والعلم حتوي مستلزمات 
املدرسة وما يحتاجه األستاذ والتلميذ ،كما تضم املدرسة بني حجراتها 
مكتبة تزين رفوفها كتب تفيد طاقمها التربوي يف تلقني رسالة التربية 

والتعليم ،وتفيد التالميذ يف حتصيلهم الدراسي.

باتت أبراج املراقبة  القدمية التي تتواجد بحصن بولينياك باليزي خطر حقيقي يهدد األطفال بسبب تهورهم 
ولالمباالة اين يتم تسلقها إلى أعلى قمة والتي يزيد ارتفاعها عن 20 متر عن سطح األرض وهو األمر الذي 

يعرض حياتهم للموت مستغلني أيام عطل األسبوع اين تقل احلركة مببنى حصن اليزي .
وهو األمر الذي اشتكى منه العديد من الساكنة مطالبني بضرورة تخصيص مراقبني عن احلصن بولينياك الذي 

بات يشكل خطرا حقيقيا على أبنائهم  او غلق جميع املنافذ املؤدية إليه حماية لإلرث احلضاري الذي يتوفر 
عليه وكذا على فلذات أكبادهم من أي خطر قد يهدد حياتهم جراء اعتالئهم أعلى قمم أبراج املراقبة به

أبـــراج المراقـــبة ...مصـــائد المـــوت

عنــــدما  يغيـــــب عنــــدما  يغيـــــب 
والـــي  قـــــالمـةوالـــي  قـــــالمـة
يغرق حي عقابي املعروف بالكورس بقاملة يف مستنقع الفوضى ،نتيجة 

انتشار احلفر واملطبات،بعد توقف أشغال التهيئة احلضرية،وهي 
األشغال التي أشرف الوالي على انطالقتها،لكن لم يتواصل عمل املقاولة 

مما أثار استياء السكان،ورغم حتركات جمعية احلي و اتصاالتها إال 
أن األمر لم يتغير،يف انتظار تدخل الوالي ومصاحله املكلفة مبتابعة 

حتسني احمليط وصورة املدينة وجمالها.
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اينغــر  ببلديــة  اجلــواري  املركــب  احتضــن 
ــة  ــر املقاطع ــن مق ــم ع ــد 65 كل ــى بع ــة عل الواقع
لفائــدة  دراســيا  يومــا  صالــح  لعــن  اإلداريــة 
احلرفــن واجلمعيــات الناشــطة ببلديــة اينغــر، 
وذلــك حتــت رعايــة الوالــي املنتــدب، ومــن تنظيــم 
املديريــة املنتدبــة للســياحة والصناعة التقليديــة 
ومبســاهمة أجهــزة الدعــم املختلفــة، إضافــة إلــى 

الضرائــب. حضور مفتشــية 
ــات  ــرح االلي ــول ش ــور ح ــي متح ــوم الدراس الي
ــل  ــن اج ــن، م ــدة احلرف ــة لفائ ــرص املتاح والف
انشــاء مؤسســات شــبانيةمصغرى لترقية نشــاطهم 
املهنــي وفتــح مناصــب شــغل ,يف منطقــة تشــتهر 
باملهــن اليدويــة كصناعــة الصلصــال اضافــة الــى 
اعطــاء فرصــة املــراة املاكثــة بالبيــت ,الخــذ زمــام 
املبــادرة، والســماح بتســويق منتوجهــا احلــريف 
بــكل اريحيــة، بالتعــاون مــع املؤسســات احلرفيــة، 
وحســب مــا أكد املديــر املنتــدب للســياحة 
والصناعيــة التقليديــة جلريــدة أخبــار الوطــن، 
الدراســي ينــدرج ضمــن سلســلة  اليــوم  فــان 
الــوزارة  اليهــا  دعــت  التــي  الدراســية  االيــام 

ــن  ــي، م ــريف احملل ــوج احل ــة املنت ــل ترقي ــن اج م
خــال اعطــاء فرصــة للحرفــن، اضافــة الــى 
ــوظ  ــور امللح ــع التط ــياحي ,م ــاط الس ــة النش ترقي
اعــادة  الداخليــة، وهــو مــن شــأنه  للســياحة 
ــا كان  ــود كم ــد الرك ــاع الســياحي بع ــروح للقط ال
فرصــة البــزاز التدابيــر احلكوميــة املتخــذة لفائــدة 
ــدة الفاعلــن يف القطــاع مــن خــال دعمهــم  لفائ
ماديــا لتخفيــف مــن اثــار جائحــة كوفيــد 19 علــى 

منتســبي القطــاع، 
مــن جهتهــا عبراحلرفــن املشــاركن يف التظاهرة 
للتظاهرة,ممــا  املنظمــة  للجهــة  شــكرهم  عــن 
ســاعدهم عــن اكتشــف الفــرص التــي توفــر 
ــح  ــاطهم، وفت ــيع نش ــم، لتوس ــج الدع ــم برام له
ــوج  ــر املنت ــواب تصدي ــح اب ــو فت ــدة نح ــاق واع اف
الــى الســوق احمللــي، مــن خــال املشــاركة يف 
التظاهــرات الوطنيــة ملزيــد مــن فــرص االحتــكاك 
ــن  ــة م ــع مؤسســات حرفي ــة م ــج تؤام ــد برام وعق

ــن. ــات الوط ــي والي باق
أحمد كرزيكة

األمــن  عناصــر   متكــن 
احلضــري الثانــي بأمــن واليــة 
علــى  القبــض  مــن  الــوادي، 
ــن  ــة م ــة متكون ــة إجرامي مجموع
الثالــث  العقــد  شــخصن يف 
مــن  ينحــدران  العمــر  مــن 
ــح  ــان بتروي ــة الوالية يقوم عاصم
املهلوســات، حيــث مت حجــز أزيــد 
مــن 33 الــف قــرص مهلــوس. 
عقــب  العمليــة  جــاءت 
اســتغال ملعلومــات تفيــد برصــد 
لشــخصن،  مشــبوه  نشــاط 
يحــوزون علــى كميــة ضخمــة من 

ــرام صفقــات بيــع  املــواد الصيدالنيــة ذات منشــأ أجنبــي تدخــل يف مكوناتهــا مــواد مخــدرة ينــوون إب
ونقــل لهــذه املــواد اجتــاه إحــدى واليــات الوســط مســتعملن ســيارة ســياحية لتســهيل نقــل هــذه املــواد 

املهربــة والتــي حتــوي علــى درجــة كبيــرة مــن اخلطــورة .                                    ق.م

أحمد كرزيكة
الرســمية  باجلريــدة  الصــادر  املرســوم  ويتضمــن 
حتــت رقــم 71 “إنشــاء جامعــة متنراســت مشــكلة مــن 
ــوم  ــوم السياســية والعل ــة احلقــوق والعل ــات كلي 05 كلي
واآلداب  التســيير  وعلــوم  والتجاريــة  االقتصاديــة 
ــوم  ــة والعل ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــات. والعل واللغ

و مديريــات.   03 إلــى  التكنولوجية.باإلضافــة 
يأتــي قــرار الترقيــة يف إطــار تنفيــذ السياســة الوطنيــة 
ــي،  ــم العال ــات التعلي ــبكة مؤسس ــز ش ــال تعزي يف مج
وذلــك بعــد أن اســتوفت معاييــر وشــروط ترقيتهــا إلــى 

جامعــة.

وقــد لقــي هــذا القــرار استحســان الكثيــر مــن 
املواطنــن حيــث أبــرز بعضهــم يف تصريــح جلريــدة 
ــى  ــل حت ــة متنراســت ب ــار الوطــن أن مجتمــع والي أخب
ــى  ــز إل ــذا املرك ــة ه ــن ترقي دول الســاحل ستســتفيد م
ــا. ــات به ــات والكلي ــدد التخصص ــادة ع ــة بزي جامع
ــاه احمــد رئيــس  ويف هــذا الســياق،أكد الســيد إيب
ــة  ــي أن ترقي ــع املدن ــة املجتم ــب الوالئي ألكادميي املكت
هــذا املركــز إلــى جامعــة يوفــر مناصــب عمــل جديــدة 
للشــباب البطــال وســيجنب الطلبــة عنــاء التنقــل إلــى 
ــر  ــدة غي ــات جدي ــإدراج تخصص ــمال ب ــات الش جامع

موجــودة مــن قبــل وســتكون اجلامعــة مفتوحــة لطلبــة 
دول الســاحل لقربهــا مــن واليــة متنراســت وستســتفيد 

ــر كثيــرا مــن تبــادل املعــارف واخلبــرات. اجلزائ
ــاكل  ــة إحــداث هي ــى دراســة إمكاني كمــا دعــى إل
ــة قصــد فتــح تخصــص  استشــفائية جامعيــة يف الوالي
شــباب  لتكويــن  متنراســت  جامعــة  لــدى  الطــب 
الواليــة ألن حســب نفــس املتحــدث هــذا ينهــي إلــى 
ــرة  ــرة األخي ــرت يف الفت ــي أثي ــاكل الت ــر املش ــد كبي ح
حــول رفــض اخلدمــة املدنيــة لألطبــاء يف مستشــفيات 

ــوب. اجلن

عبداهلل مجبري
التــي  التدخــات  بعــد  املبــادرة  وجــاءت 
اجلمهوريــة  لوســيط  احمللــي  املنــدوب  باشــرها 
ــة  ــن البيروقراطي ــد م ــد احل ــود قص ــة محم جايل
ــيد  ــتقبال الس ــبة مت اس ــول املناس ــتعجال احلل واس
االجتماعيــة  اخلدمــات  مديــر  قــدور  حفيــان 
ــاد  ــد إيج ــذا قص ــة وه ــوناطراك بالنياب ــركة س لش
يف  الهشــة  بالفئــات  لاهتمــام  وســبل  طــرق 
باملرضــى  األحســن  التكفــل  حيــث  أدرارمــن 
واألوضــاع  املســتعصية  احلــاالت  وأصحــاب 
االجتماعيــة الصعبــة الذيــن تعــذر التكفــل بهــم 
ــى  ــاق عل ــث مت االتف ــي، حي ــتوى احملل ــى املس عل
التكفــل بهــذه احلــاالت يف إطــار مخطــط عملــي 

ــى ــدف إل يه
الواليــة  داخــل  املرضــى  بنقــل  التكفــل 
ــادات  ــن العي ــاالت وأماك ــب احل ــا حس وخارجه
واملؤسســات االستشــفائية املبرمجــة لعاجهــم 
اخلاصــة  الطبيــة  الزيــارات  وتغطيةتكاليــف 
داخــل تــراب الواليــة وخارجهــا كمــا ســيتم 
واألدويــة  واملســتلزمات  املعــدات  شــراء 

ــي  ــن، عدمي خصوصــا للحــاالت احلرجــة واملعوزي
احملــدود الدخــل  الدخل،وأصحــاب 

مراســلة  االجتمــاع  هــذا  خــال  مت  كمــا 
مــن  ســوناطراك  لشــركة  العــام  املديــر  الســيد 
يعــود  الــذي  املخطــط  علــى  املصادقــة  أجــل 
بالفائــدة علــى ســكان الواليــة والــذي يعمــل 
ــة  ــة املترامي ــذه الوالي ــة يف ه ــة املواطن ــى ترقي عل
األطــراف وإثبــات لنجاعــة هــذه املؤسســة الوطنيــة 
يف مواطنتهــا كونهــا وليــدة الشــعب والوطــن وهــي 
ــي  ــة فف ــه االجتماعي ــن هياكل ــزأ م ــزء ال يتج ج
كل مناســبة تثبــث تواصلهــا ومســاهمتها مــن 
ــار  ــة. ويف انتظ ــة األوضــاع االجتماعي أجــل ترقي
ــنها  ــي استحس ــة الت ــذه االتفاقي ــيد ه ــذه جتس ه
ــة  ــة الصحي ــة نظــرا لضعــف التغطي ــو الوالي مواطن
والتكفــل األمثــل باملرضــى يف الهيــاكل الصحيــة 
التــي تفتقــر إلــى التجهيــزات والواســائل احلديثــة 
فضــا عــن انعــدام االخصائيــن يف مختلــف 
املجــاالت يبقــى املرضــى يعلقــون آمــاال علــى 
ــن طــرف  ــن الواســع م ــذه التدخــات والتضام ه

مؤسســات الدولــة

ع. نورين
ــع يف  ــرة تق ــات الدائ ــى أن جتمع ــارة إل ــدر اإلش  جت
ــا  ــي توجــد به ــدن الت ــدة عــن امل ــة وبعي مناطــق معزول
وحــدات للحمايــة املدنيــة إضافــة إلــى إجــراءات احلجر 

ــا.  ــل لي ــح ســير وســائل النق ــي متن الصحــي الت
مــن جهــة أخــر يشــتكي الســكان مــن بعــد مقــرات 

ــد  ــث توج ــة، حي ــة واخلدماتي ــض اإلدارات اإلداري بع
ــدة  ــرة بري ــا بدائ ــن له ــة التابع ــات الصحي إدارة اخلدم
ــة  ــون ملدين ــث يتنقل ــم حي ــد عنهــم ب70كل ــي تبع الت
آفلــو ملســافة 30كلــم ثــم إلــى بريــدة ل40كلــم، ومقــر 
احملكمــة التابعــن لهــا بدائــرة عــن ماضــي على مســافة 

40كلــم، ويقطــع ســكان جتمــع املقطــع األحمــر التابــع 
للبلديــة 80كلــم للوصــول إليهــا، بينمــا تتواجــد إدارات 
ســونلغاز ومقاطعــة اجلزائريــة للميــاه واتصــاالت اجلزائــر 
ببلديــة أفلــو، ويبقــى املواطــن مجبــر للتنقــل لــكل هــذه 

اإلدارات لقضــاء حاجاتــه وتســوية وضعيتــه. 

أبرمــت جامعــة وهــران 1 “أحمــد بــن بلــة” مؤخراإتفاقيــة تعــاون مــع 
جامعــة العقيــد ” أحمــد درايــة ” بــأدرار يف مجــال البحــث العلمــي وتطوير 
تخصــص علــم املكتبــات والعلــوم الوثائقيــة بجامعــة أدرار، حســبما علــم 
لــدى املكلــف باالتصــال بجامعــة وهران.وذكــر لعباســي محمــد لــوأج إن 
هــذه اإلتفاقيــة التــي وقعهــا كل مــن مديــر جامعــة وهــران، أحمــد حمــو 
ــل  ــى العم ــا إل ــدف أيض ــور ته ــن ادجرف ــور الدي ــة أدرار، ن ــر جامع ومدي
ــة أدرار  ــة بجامع ــوم الوثائقي ــات والعل ــم املكتب ــص عل ــح تخص ــى فت عل
باإلشــراف املشــترك بــن اجلامعتــن. وتســلم للطلبــة املتخرجــن يف هــذا 
التخصــص شــهادات التكويــن اجلامعــي ) ليســانس( باإلمضــاء املشــترك 

بــن جامعتــي وهــران وأدرار، وفــق ذات املصــدر.
ــة  ــة ورقمن ــات فهرس ــم عملي ــص يف دع ــذا التخص ــح ه ــاهم فت ويس
وحتقيــق املخطوطــات بواليــة أدرار التــي تتوفــر علــى خزائــن كثيــرة 

للمخطوطــات يف شــتى املجــاالت العلميــة.
عبداهلل مجبري

لتعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي بالوالية

ترقــية المركـز الجامعــي ترقــية المركـز الجامعــي 
“الحـاج موســــى أق أخمــــوك” “الحـاج موســــى أق أخمــــوك” 
بتمنــــراست إلــــى جـــــامعةبتمنــــراست إلــــى جـــــامعة

األغواط
سكـــان »الغيــــشة« يطالبـــــون سكـــان »الغيــــشة« يطالبـــــون 

باستحــــداث وحـــدة للحمـــــاية المدنـــــيةباستحــــداث وحـــدة للحمـــــاية المدنـــــية

إبـــرام اتفاقــية تعــاونإبـــرام اتفاقــية تعــاون
 بيـــــن جامعتـــــي أدرار ووهــــــران بيـــــن جامعتـــــي أدرار ووهــــــران

يطالب سكان دائرة الغيشة 
بوضع مقر الوحدة الثانوية 

للحماية املدنية حتت 
اخلدمة كونه بقي أكثر من 

سنة قيد اخلدمة، لالستفادة 
من خدماته خاصة يف هذا 

الفصل الذي تكثر فيه 
حوادث املرور واالختناق 

بأحادي أوكسيد الكربون 
وحوادث أخرى تسببها 

األحوال اجلوية.

أدرار
شركـــــة سونــاطــــراك تسعـــى شركـــــة سونــاطــــراك تسعـــى 
إلــــى التكفــــل بنقـــل المرضــــى إلــــى التكفــــل بنقـــل المرضــــى 

من املقرر أن تشرع شركة سونطراك يف التكفل بنقل املرضى من 
الفئات الهشة للعالج يف الواليات املجاورة، ممن تعذر عليهم 

متابعة العالج يف الوسط احمللي. 

تمنراست
يــــوم دراســـي حـــــول آليــــات يــــوم دراســـي حـــــول آليــــات 
دعــــم الحرفيـيــــن بـ»اينغـــــر«دعــــم الحرفيـيــــن بـ»اينغـــــر«

الوادي
األمــن يحجـز األمــن يحجـز 3333 ألـف قـرص مهلـوس ألـف قـرص مهلـوس

متت ترقية املركز اجلامعي “احلاج 
موسى أق أخموك” بوالية متنراست 
إلى جامعة, حسبما صدر يف العدد 

األخير للجريدة الرسمية حتت رقم 71 
بتاريخ 2 ديسمبر اجلاري.
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يحصي سكان حي ذراع الريش القديم والتجمعات السكنية المجاوره له على غرار حيي »عايب عمار« و»وادي زياد « ببلدية وادي العنب بعنابة مشاكل اجتماعية جمة، بداية من تعثر 
مشاريع التهيئة الحضرية وغياب مشروع ثانوية يخلص التالميذ من معاناتهم مع انعدام النقل المدرسي، زيادة على كابوس انقطاع التيار الكهربائي، الذي زادت حدته في الفترة األخيرة 

بسبب التقلبات المناخية، الوضعية التي دفعت بالمواطنين إلى الخروج إلى الشارع. 

الطرقات املتدهورة وانقطاع التيار الكهربائي جوهر املعاناة

تقاريــر سـوداء عــن واقـع التنميــة بـذراع ريـش 
والسكـــان يخرجــون للشـــــارع

 انقطاع تيار الكهرباء يشعل فتيل االحتجاج!  تالميذ يحتجون للمطالبة بإنجاز ثانوية!  مشاريع تنموية متعثرة وأخرى لم تنطلق بعد!

ف. سليم

 سكان حي 160 مسكنا  بذراع الريش 
يشتكون تعثر مشروع التهيئة

القدمية  الريش  بذراع  والعمل  األمل  جمعية  رفعت 
يتضمن  عنابة  والية  لوالي  أسود  تقرير  وادالعنب  ببلدية 
جملة إنشغاالت مواطني املنطقة على غرار صرخة سكان 
حي 160 مسكن بعد مراسلة اجلهات املعنية بطرق سلمية 
الديوان  رئيس  مع  تشاورية  جلسات  وعقد  سنتني  ملدة 
الوالي"  للمقاطعة اإلدارية بن "مصطفي بن عودة" وكذلك 
جميع  أن  إال  الفارط  أوت  شهر  يف  الدين"  جمال  برميي 

السبل والطرق تقول اجلمعية آلت بالفشل.
بعد  امليدان  يف  جتسد  شيئ  ال  أنه  اجلمعية  وأكدت 
جمال  برميي  الوالية  على  األول  للمسؤول  امليدانية  الزيارة 
مبشروع  املكلفة  املقاولة   ) حينها  حث)  أين  للحي  الدين 
التهيئة بتعبيد الطريق واإلسراع يف تعبيد الطرقات الداخلية 
ودعوته رئيس البلدية لتزويد احلي بحاويات جلمع القمامة 
كما كان دعا الوالي كل من مؤسسة ديوان الترقية والتسيير 
تزويد  يف  للبدء  سونلغاز  وشركة  عنابة  لوالية  العقاري 

السكان بالكهرباء والغاز. 

  تالميد "يحتجون" بسبب
 انعدام النقل املدرسي

غياب ثانوية بذراع الريش القدمية جعل العشرات من 
التالميذ يتنقلون يوميا إلى مختلف املؤسسات التربوية على 
النقل  غياب  لكن  الدراسة  أجل  من  مركز  ببرحال  غرار 
الطريق  غلق  إلى  التالميذ  مرات  عدة  يف  دفع  املدرسي 
الوطني رقم 44 وذلك ما شهدته املنطقة اخلميس الفارط يف 
واد زياد وعايب عمار جهة عنابة برحال من طرف تالميذ 
املدرسي.  النقل  حافالت  غياب  بسبب  الثانوي  التعليم 
ويرى احملتجني أنه بالنسبة ألحياء واد زياد، عايب عمار، 
هذه  تالميذ  فإن  مركز  العنب  واد  القدمية،  الريش  ذراع 
النقل  وسائل  ونقص  تذبذب  يعانون من مشكل  األحياء 
املدرسي مما أدى إلى تضييع حصص الدراسة يف املتوسط 
نقل  حافالت  عندها  البلديات  كل  مؤكدين  الثانوي.  أو 
التالميذ مبا فيهم واد العنب مؤخرا إستفادت بحافلتني كما 
توجد ميزانية كراء حافالت لنقل التالميذ املقدرة بحوالي 
مليار سنتيم أو أكثر إلن يف السنوات السابقة كانت أغلب 

احلافالت معطلة مما أدى بالبلدية لكراء احلافالت ويف املساء 
 16:00 الرابعة  عند  التالميذ  تنقل  واحدة  حافلة  توجد 
ووجه  التالميذ.  لبعض  املعاناة  اخلامسة  عند  أما  مساءا 
ورئيس  املنتدب  والوالي  للوالي  مناشدة  رسالة  احملتجني 
يعانون  التالميذ  ترك  يعقل  بالنيابة مؤكدين كيف  البلدية 
من مأساة التنقل للدراسة خاصة يف هذه الظروف الصعبة 
الصدد  هذا  يف  داعيني  قصير.  واليوم  الشتاء  فصل  مع 
بإنشاء ثانوية للتقليص من معاناة التالميذ أو ملحقة ثانوية 
يف كل من واد زياد وذراع الريش القدمية وواد العنب مركز 
النقل  توفر  تؤكد  العنب  واد  بلدية  من جهتها مصالح من 
املدرسي لألحياء املذكورة يف حني يظل اإلشكال يف تأخر 

صب اإلعانة التضامنية املخصصة من مصالح الوالية. 

 انقطاع التيار الكهربائي يخرج سكان 
ذراع الريش إلى الشارع

أقدم أول أمس السبت عدد من السكان بذراع الريش 
عاصمة  إلى  املؤدي  الوطني  الطريق  غلق  على  القدمية 
املتكرر  الكهربائي  التيار  إنقطاع  بسبب  عنابة  الوالية 
خاصة يف ال96 ساعة األخيرة ما تسبب يف شلل مروري 
حتويل  شهد  كما  الصباحية  الفترة  خالل  ساعات  لعدة 
والقنطرة  زياد  بواد  فرعية  طرق  إلى  املركبات  أصحاب 
بحجر الديس. وحسب تصريحاتهم احملتجني أن الكهرباء 
20 ساعة دون سابق  املنازل ألكثر من  غائبة عن  ظلت 
إنذار ولغاية ساعات متأخرة من ليلة السبت إلى األحد 
إلى  للكهرباء  غياب  ارجعت  سونلغاز  مصالح  املقابل  يف 
األعطاب الكثيرة يف شبكات التوزيع جراء الرياح العاتية 
والتي  األخيرين  اليومني  يف  عنابة  والية  ضربت  التي 
تسببت يف سقوط كوابل كهربائية ذات الضغط العالي.
وبني هذا وذاك ال يزال املواطنني بحي ذراع الريش القدمية 
يتذكرون وعود الوالي السابق لوالية عنابة" توفيق مزهود " 
خالل زيارته للحي مطلع العام اجلاري والتي يقول السكان 
أنها رغم مرور نحو ال12 شهرا عليها إال أنها ال تزال تنتظر 
األرصفة،االنارة  الطرقات،  تهيئة  يف  وتتمثل  التجسيد 
االسراع  التطهير،  الصحي،  الصرف  قنوات  العمومية، 
متعددة  القاعة  تهيئة  ثانوية،  إلجناز  األرضية  توفير  يف 
الرياضات وامللعب اجلواري، توفير سيارة إسعاف مجهزة 
مبعاينة  قام  ثم  مسكن   160 بحي  الثانوية  مشروع  طبيا، 

أرضية إجناز ثانوية وغيرها من اإلنشغاالت املطروحة.
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المدير الفني ألتلتيكو مدريد، سيميوني:
 »أخطـــــأت فـــي التحضــير  »أخطـــــأت فـــي التحضــير 

للــــــداربــــــي«للــــــداربــــــي«
التحضير  بارتكاب خطأ يف  مدريد،  الفني ألتلتيكو  املدير  دييغو سيميوني،  األرجنتيني  أقر 
ملواجهة الداربي أمام ريال مدريد على ملعب )ألفريدو دي ستيفانو( أول أمس والتي خسرها الفريق 

بثنائية نظيفة، بينما أكد أن الفريق امللكي »تفوق« يف املباراة.
على  والريال سيطر  بشكل جيد،  املباراة  نبدأ  »لم  اللقاء  بعد  تصريحات  وقال سيميوني يف 
اللعب ومتركز العبيه كان أفضل. لم نقم بتدوير الكرة بني العبينا كما حدث يف مباريات سابقة، 
واستقبلنا هدفا كان مهما يف أحداث املباراة ألنه منحهم الراحة والهدوء«. وتابع »وجدنا صعوبة 
كبيرة يف الشوط األول، ثم جاءت فرصة )توماس( ليمار يف الشوط الثاني، ولكننا أهدرناها. املباراة 

كانت مختلفة، ولكن الهدف الثاني أخرجنا متاما منها. يجب علينا مواصلة العمل للتحسن«.
كما أوضح الـ«تشولو« األسباب التي دفعته الستبدال النجم البرتغالي جواو فيليكس، وهو 

القرار الذي تسبب يف غضب الالعب.
أكثر حيوية يف  أبحث عن العبني  للمباراة. كنت  نظرتي  كانت  »هذه  الصدد  هذا  وقال يف 
األمام، وعن جهد أكبر يف وسط امللعب المتالك الكرة. املباراة ذهبت يف اجتاه الريال، وكنا نريد 

املنافسة بشكل أفضل. ما يحزنني هو أننا لم نتمكن من إيجاد طريق الشباك لتقليص الفارق«.
ورغم أن سيميوني أكد أن الريال لم يكن متفوقا بفارق كبير يف املباراة، إال أنه يرى أنه يستحق 

الفوز، يف الوقت الي أثنى فيه على روح الفريق والرغبة يف العودة للمباراة يف شوطها الثاني.
أن  مؤكدا  املباراة،  يف  الفريق  ألداء  االنتقادات  بتقبل  تصريحاته  الالتيني  املدرب  واختتم 

تركيزهم سيتوجه اآلن للمباراة املقبلة.
ملسلسل  حدا  وتضع  الليغا،  يف  لـ«الروخيبالنكوس«  األولى  اخلسارة  النتيجة  هذه  وكتبت 

انتصاراتهم خالل اجلوالت السبعة األخيرة.
وجتمد رصيد كتيبة األرجنتيني دييغو سيميوني عند 26 نقطة يف الصدارة، مع تبقي مباراتني مؤجلتني للفريق أمام قادش 

وليفانتي على الترتيب.
القسم الرياضي

هونتيـــــــالر هونتيـــــــالر 
يعلــــن االعتــزال يعلــــن االعتــزال 
بنهــاية الموســــمبنهــاية الموســــم

هونتيالر  يان  كالس  آمستردام،  أياكس  العب  أعلن 
البالغ من العمر 37 عاما، أنه سيعتزل اللعب يف نهاية املوسم 

احلالي، ليقضي املزيد من الوقت مع أسرته.
وقال الالعب يف تصريحات لقناة )فوكس سبورت( عقب 
فكرت يف  »لقد  السبت،  نظيفة  برباعية  زول  على  فريقه  فوز 
األمر طوال الشهر املاضي ألن اللحظة قد اقتربت. أعتقد أن 

هذا املوسم هو األخير بالنسبة لي«.
وأضاف »سأستمر يف اللعب بحماس 
املوسم. ماذا بعد ذلك؟  نهاية  كبير حتى 
سأنهي  أنني  أعتقد  أقول.  أن  أستطيع  ال 
استراحة  أخذ  أوال  أريد  لكنني  دراستي، 
وقضاء بضعة أشهر يف املنزل مع األسرة ».
عقد  لديه  الذي  هونتيالر،  وخاض 
هذا  له  مباراة  أول   ،2021 صيف  حتى 
وسجل  أمس  أساسي  كالعب  املوسم 
يف  آياكس  فوز  رباعية  من  األول  الهدف 

ملعب يوهان كرويف.
وقال »أبدا ال تقل أبدا ، لكن 
ينتهي  جسدي  صحيح.  هذا 
بعض  يف  منهكا  األمر  به 
القدم  كرة  لعب  األحيان. 
وأستمتع  شيء  أفضل  هو 
كثيرا يف التدريبات، لكنني 
أعرف دوري يف أياكس. لو 
من  الكثير  لدينا  يكن  لم 
لعبت  ملا  املصابني،  الزمالء 

90 دقيقة اليوم«.
مسيرته  هونتيالر  وبدأ 
االحترافية يف موسم 2002ـ 2003 مع 
أيندهوفن، وبعد مروره بعدة  بي إس يف 
كرة  إلى  قفز  مختلفة،  هولندية  أندية 
القدم العاملية ولعب لصالح فرق أجنبية 
وشالكه.  وميالن  مدريد  ريال  مثل 
الهولندي  املنتخب  ودافع عن قميص 
76 مرة آخرها عام 2015 وسجل 42 

هدفا.
كما كان هداف الدوري الهولندي 
مع أياكس يف موسمي 2005/2006 
هدفا   33 وسجل  و2007/2008، 

يف كليهما.

تيــاغـــو سيلـــفا يواســــي تيــاغـــو سيلـــفا يواســــي 
جماهــــير تشيلســــــيجماهــــير تشيلســــــي

وجه البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع تشيلسي، رسالة جلماهير البلوز، عقب خسارة الفريق بهدف 
دون رد أمام إيفرتون، اول أمس، يف اجلولة 12 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وكتب سليفا، على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »لم تكن النتيجة التي توقعناها. 
حان اآلن وقت التعايف، ألن يوم الثالثاء املقبل لدينا مباراة أخرى صعبة، وعلينا القيام برد فعل«.

وظل تشيلسي، عقب اخلسارة، يف املركز الثالث بجدول ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 
22 نقطة، وقد يتراجع للترتيب الرابع يف حالة فوز ليستر سيتي على برايتون.

وكان سيلفا انتقل إلى تشيلسي يف الصيف املاضي، قادًما من باريس سان جيرمان خالل صفقة 
مجانية، حيث ميتد عقده مع البلوز إلى جوان املقبل، باإلضافة إلى إمكانية التمديد ملوسم آخر.
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إشهار تجديـــــد جمعية محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 
12جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات .لقد تم هذا اليوم  

2020/12/02 تجديد مكتب الجمعية المحلية الوالئية 
المسماة : الجمعية الوالئية البر لرعاية مرضى السرطان 

المعتمدة تحت رقم :10 بتاريخ 2017/08/14 .
الرئيس : أوصيف عيسى بن خالفة

 المقر : حي 98 مسكن غالية العيد بلدية المسيلة  .

جيجل في: 2020/12/08
السيـــــد : غميــــط عمــــر و إبنـــــته نجـــــــاة
عنــــوان السكـــن: شـــارع شتــــوان عبـــد هللا

الطـــاهـيـــــــــر - واليـــــــــــة جيـــــــــــــــجل                                                                         إلى السيـــــــد/ رئيـــــس 
الجمهــــــــورية

رقــــم الهــــــــــــــاتف: 07.93.20.09.11

رســـــــالة مفتـــــــوحة
نـــــداء و إستغــــــاثة إبن شهــــــــــيد

بعد أداء واجب التحية واإلحترام لسيادتكم الموقرة:
أتقدم إليكم بإعتباركم أعمدة الجزائر الجديدة و أملي فيكم كبير بإعتباركم قد ضحيتم من أجل قيام األمن والسلم في المجتمع الجزائري؛ وذلك من خالل جريدة أخبار الوطن بهذا النداء و اإلستغاثة عله يجد آذانا 

صاغية في إحقاق الحق وتطبيق العدالة.
تفاصيل قضيتنا دامت زمنا طويال في أروقة العدالة بالمحاكم والمجالس القضائية وكذا المحكمة العليا فجذورها تمتد من تاريخ 1978/10/11 إلى يومنا هذا ورغم صدور عدة أحكام وقرارات وتم المصادقة 
عليها في المجلس القضائي بقسمة األرض بين ورثة غميط الطيب وغميط العربي و إرفاقها بصيغة تنفيذية وكذا تم تحديد يوم خروج المحضر القضائي ب. محمد الشريف والخبير ج. السعيد في 26 نوفمبر 

2015 حيث قاموا بالخروج لتنفيذ منطوق القرار الممهور بالصيغة التنفيذية الذي ينص على تخصيص 10505 م 2 لورثة غميط والمعلم عليه برقم )1( في الخبرة القضائية وتخصيص 10505 م 2 لورثة
غميط الطيب والمعلم عليه برقم )2 ( في الخبرة القضائية القائمين بتنفيذهاء إال أنهم أي المحضر القضائي والخبير لم يقوما إال بتحديد معالم الحصة رقم )1( حسب الخبرة المنجزة والمصادق عليها من طرف 

المجلس القضاني وتركوا الحصة رقم )2( التابعة لورثة غميط الطيب مجهولة المعالم وهذا ما أدخلنا في دوامة لم نستطع الخروج منها إلى يومنا وكلما إتجهنا إلى أرضنا قابلونا بالسب والشتم والضرب والجرح 
بكل أنواع األسلحة ) حطب ، حديد؛ حجارة... إلخ(؛ وهذا ثابت في محاضر رسمية للمحضر القضائي الذي أثبت اإلعتداء عدة مرات؛ء ورغم ذلك لم يحرك ساكنا لحل المشكلة إال توجيهنا دائما للقضايا

الجزائية أو النزاعات الجزائية والتي ال نعلم كيف تنتهي ببرائتهم غالبا.
سيادة الرئيس أملنا في أن نحصل على حقوقنا التي كافحنا من أجلها وأن ينال إبن الشهيد الذي بات طول حياته يطالب بحقه الذي حصل عليه في الوثائق القضائية وكذا البطاقة العقارية دون الحصول عليها ميدانيا 

وفي الواقع؛ وأن يمنحنا المحضر القضائي والخبير وثائقنا ومحضر التنصيب ومحضر إثبات المعالم حتى نتمكن من حقوقنا العقارية والتي طال أمدها.
سيادة الرئيس ثقتنا في شخصكم وفي أنكم ستتدخلون بكل ما لديكم لحماية حقوقنا العقارية وكذا إتمام التنفيذ وحصولنا على الوثائق السابق ذكرها حتى نتمكن من التصرف في حقوقنا العقارية والتي إمتلكناها في 

وثائق فقط وحرمنا منها ميدانيا بسبب التواطؤ الواضح في عدم تطبيق القانون.
وفي إنتظار إلتفاتتكم لنا و ردكم اإليجابي تقبلوا منا سيادتكم فائق اإلحترام والتقدير.        وشكرا

                                                                                        إمضاء المعنية باألمر/
نسخة إلى وزير العدل

نسخة إلى والي والية جيجل
نسخة إلى قائد فرقة الدرك الوطني

نسخة إلى النائب العام لوالية جيجل.
نسخة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير.

المرفقات 
1 -  حكم رقم  1984/03/04 

2 - قرار المجلس يوم  1990/11/12 
3 - قرار المجلس الصادر يوم 1992/06/22
4 - مخطط مشروع قسمة قضائية للخبير جليط 

5 - محضر تنفيذ )بوبصيل محمد شريف (

النادي الرياضي للهواة االتحاد الرياضي لبلدية حمام الضلعة
المقر اإلجتماعي: حي أول نوفمبر 1954 بلدية حمام الضلعة

رقم االعتماد:106 تاريخ االعتماد:2002/08/25

إعالن خاص بالجمعية العامة االنتخابية
تعلن إدارة النادي بأن تاريخ انعقاد الجمعية العامة االنتخابية 

حدد يوم:2020/12/15 بالمقر المذكور أعاله في حدود 
الساعة الثانية زواال ً 14:00،حسب ما تنص عليه التعليمة 

الوزارية و البروتوكول الصحي المعمول به.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
إعالن عن حجر

مجلس قضاء عين الدفلى - محكمة خميس مليانة - القسم 
:شؤون األسرة

رقم الجدول : 00561/20  رقم الفهرس : 
02307/20 تاريخ الحكم :28/10/202

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة 
علنيا حضوريا ابتدائيا

في الشكل : قبول الدعوى
في الموضوع : افراغ األمرالصادر عن محكمة الحال 
بتاريخ 01/07/2020 واعتماد تقريرالخبرة المنجزة 

من طرف الخبير بورقعة الجياللي المودعة أمانة 
ضبط المحكمة بتاريخ 15/07/2020 تحت رقم 

347/2020 وبالنتيجة الحكم بالحجر على المدعى 
عليها بوعزني فاطمة المولودة بتاريخ 04/11/1938 

بثنية الحد ألبيها عبد القادر وأمها فقيرحليمة وتعيين 
المدعية ابنتها علي اسماعيل فاطمة مقدما عليها لرعايتها 
وإدارة شؤونها وتسيير أموالها وإلزامها بمسك حسابات 
بالمستندات عن األموال التي تتلقاها في عهدتها وتكون 

مسؤولة عنها طبقا لمقتضيات القانون العام مع األمر 
بالتأشير بافتتاح التقديم على هامش أصل عقد ميالد 

المدعى عليها بسعي من وكيل الجمهورية لدى محكمة 
الحال واألمر بنشرهذا الحكم في جريدة وطنية مقروءة 

وتحميل المدعية المصاريف القضائية .
-     بذا صدر الحكم وأفصح به جهارا بالجلسة العلنية 
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله ولصحته أمضيناه نحن 

الرئيس وأمين الضبط .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى

دائرة خميس مليانة
بلدية خميس مليانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب التنظيم العام

نموذج إشهاري لتجديد المكتب التنفيذي للجمعية المحلية
تحت رقم 16/2020 بتاريخ 09/12/2020

طبقا ألحكام القانون 12/06 المؤرخ في 18 صفر 
عام 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 المتعلق 

بالجمعيات ال سيما المادة 18 منه ، لقد تم تجديد 
المكتب التنفيذي للجمعية المحلية المسماة * جمعية 
إتحادية البيئة * المعتمدة تحت رقم 140/2015 

بتاريخ 23/11/2015
رئيس الجمعية السيد/ بن ركلة ياسين

مقرالجمعية : محل السيد/ شريفي محمد بحي جنان 
قدور بلعيد خميس مليانة

إشهــــــــــارإشهــــــــــار

Akhbar elwatane le 14-12-2020
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أخبار الرياضات

ىلع خلفية املشاكل الكبيرة التي تواجهه

استقالــــة جماعيــة للطاقـــم استقالــــة جماعيــة للطاقـــم 
المسيــر التحــاد بلعبـــاسالمسيــر التحــاد بلعبـــاس

ومساعديه  مرسلي  عباس  وينوي 
إيداع كامل امللفات اإلدارية لفريقهم لدى 
ذكره  ما  وفق  الوالئية,  السلطات  مصالح 
لالحتاد  الرسمية  الصفحة  على  املعنيون 

ب«فايسبوك«.
أيضا  تقرر  بأنه  املصدر  نفس  وأضاف 
الذي  بوغرارة  اليامني  املدرب  عقد  فسخ 
احتجاجا  أيام  عشرة  منذ  تشكيلته  يقاطع 
وعددهم  اجلدد,  العبيه  تأهيل  عدم  على 
املقابالت  يف  للمشاركة  عنصرا,   13

الرسمية ألبناء ''املكرة«.
الغرب اجلزائري مبارياته  نادي  ولعب 

بتشكيلة  البطولة  برسم  األولى  الثالث 
الفريق  العبي  من  كبير  بعدد  مدعمة 
العبي  من  بقي  ما  عن  فضال  الرديف 

تشكيلة املوسم الفارط.
نقطة  على  إال  يحرز  لم  الفريق  لكن 
واحدة جلبها من تنقله إلى برج بوعريريج 
)1-1( خالل اجلولة الثانية, قبل أن ينهزم 
على ميدانه يف مباراتيه أمام مولودية اجلزائر 
جعله  ما   ,)2-0( سطيف  ووفاق   )2-1(

يحتل الصف األخير يف الترتيب.
وفشلت إدارة االحتاد يف احلصول على 
إجازات العبيها اجلدد بسبب ديون النادي 

جلنة  لدى  اشتكوه  سابقني  العبني  جتاه 
املنازعات, وبلغت ما قيمته 53 مليون دج, 
سابق  وقت  يف  به  صرح  قد  كان  ما  وفق 

املدير العام للنادي.
جتميد  لتواصل  تأسف   األخير  هذا 
اإلعانة املالية للسلطات احمللية واملقدرة بنحو 
املمول  تسديد  عدم  وكذا  دج,  مليون   50
من  األول  للشطر  نفطال  للنادي  الرئيسي 
اإلعانة املتفق عليها  بعد توقيع الطرفني يف 
سبتمبر املنصرم على عقد إشهاري جديد.
حواش .أ

املدير العام بالنيابة لشباب 
قسنطينة، مجوج:  

»التحكيـم حرماننا »التحكيـم حرماننا 
مــن الفــوز أمـام مــن الفــوز أمـام 
جمعيـة الشلـف«جمعيـة الشلـف«

أعرب نصر الدين مجوج، 
املدير العام بالنيابة للنادي 
الرياضي القسنطيني، عن 
استيائه من احلكم بوكواسة 
وطاقمه املساعد، بسبب ما 
اعتبرها أخطاء مت ارتكابها، 

خالل مباراة فريقه أمام جمعية 
الشلف، ضمن اجلولة الثالثة 
من الرابطة األولى احملترفة.

وأكد مجوج، أن فريقه 
استحق ركلة جزاء يف الشوط 

الثاني، لكن احلكم  تغاضى عنها ورفضها ألسباب خاصة وتابع  
»صراحًة، فريقنا تعرض لظلم كبير، وكان قادًرا على اخلروج 
بالنقاط الثالث، لكن احلكم كان له رأي آخر، وغير مجرى 

املواجهة«، وأضاف »أعتقد أن األمور أصبحت ال تطاق، خاصًة 
أن التحكيم تسبب يف حرماننا من الفوز، ويف املباراة األخيرة 

أيضا أمام بارادو«.

األدوار  لعب  يف  نواياه  سطيف  وفاق  أكد 
احتاد  مضيفه  على  فوزه  بعد  املوسم  هذا  األولى 
بفارق  الترتيب  ليتصدر   ،2-0 بنتيجة  بلعباس 
كانت  بينما  املباشرين,  مطارديه  عن  نقطتني 
تعادالت   7 بواقع  األبرز  السمة  التعادل  نتيجة 
بطولة  من  الثالثة  اجلولة  مقابالت خالل   10 يف 
جرت  التي  القدم,  لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة 

يومي اجلمعة والسبت.
أفضل  حتقيق  يف  سطيف  وفاق  جنح  فقد 
الديار  خارج  بفوزه  اجلولة,  هذه  خالل  مكسب 
على احتاد بلعباس بثنائية دون رد, حيث سجل 
يف  ولعوايف   14 الدقيقة  يف  غشة  من  كل  للزوار 
الكامل  بالزاد  »الوفاق«  ليعود   ،59 الدقيقة 
فوزين خارج  الذي حقق  الوحيد  الفريق  ويصبح 
هذا  بداية  يف  مباريات  ثالث  أصل  من  الديار 

املوسم اجلديد.
الديار سمح ألبناء  الثمني خارج  الفوز  هذا 
بكرسي  االنفراد  كوكي  نبيل  التونسي  املدرب 
احلقيقية   نواياه  مؤكدا  نقاط,   7 برصيد   الريادة 

يف لعب األدوار األولى هذا املوسم.
فيها  يتخبط  التي  املشاكل  أن  يبدو  باملقابل 
التي  التشكيلة  مردود  على  أثرت  بلعباس  احتاد 
تعرضت لهزميتني يف ظرف أربعة أيام  وتعادل من 
أصل ثالث مقابالت, ليتذيل »العباسية« سلم 

الترتيب بنقطة وحيدة.
أما املباريات الثالثة األخرى يف برنامج يوم 
السلبي بعد  بالتعادل  فانتهت جميعها  السبت, 
هدف.  ادنى  تسجيل  يف  املهاجمون  عجز  ان 
عداد  تشغيل  من  يتمكن  لم   اجلزائر  فاحتاد 
تلمسان  وداد  ملعقل  تنقله  مبناسبة  االنتصارات 
الذي يبحث أيضا عن أول فوز مبناسبة عودته إلى 

التعادل  نقطة  األضواء, يف حني سمحت  قسم 
الرابع,  الشلف  أوملبي  و  بسكرة  احتاد  من  لكل 
العام  الترتيب  يف  الطليعة  كوكبة  ضمن  بالبقاء 

للمحترف األول.
يوم  الثالثة  اجلولة  لقاءات  افتتاح  وخالل 
حملة  بلوزداد  شباب  استهل  الفارط,  اجلمعة 
العريض  بتفوقه  مدوية  بطريقة  لقبه  عن  الدفاع 
يف   ,3-0 بنتيجة  القبائل  شبيبة  مضيفه  على 
مواجهة  كالسيكية, ناهيك عن حتقيق الصاعد 
قسم  يف  له  فوز  أول  سكيكدة,  شبيبة  اجلديد 
وتأتى ذلك  الغياب,  33 عاما من  منذ  األضواء 
بنتيجة  على حساب ضيفه أهلي برج بوعريريج 

.1-0
ثمينة  بنقطة  الساورة  شبيبة  عادت  بينما 
عليها  فرضت  بعدما  غليزان  سريع  ميدان  من 
التعادل بنتيجة 0-0, سمحت لها بالتمركز يف 
الصف الثاني مناصفة مع احتاد بسكرة. أما بقية 

املباريات فانتهت بالتعادل.

النتائج الكاملة:

جنم مقرة - احتاد بسكرة 0-0
احتاد بلعباس - وفاق سطيف 0-2

شباب قسنطينة - جمعية الشلف 0-0
وداد تلمسان - احتاد اجلزائر 0-0

شبيبة سكيكدة - أهلي البرج 1-0
سريع غليزان - شبيبة الساورة 0-0
أوملبي املدية - مولودية وهران 1-1

نصر حسني داي - جمعية عني مليلة 1-1
شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 0-3
نادي بارادو - مولودية اجلزائر 1-1

ختام الجولة الثالثة من الرابطة األولى املحترفة

وفاق سطيف ينفرد بريادة وفاق سطيف ينفرد بريادة 
الرابطــة األولــــى  الرابطــة األولــــى  

قرر الطاقم المسير التحاد بلعباس أمس األحد بقيادة المدير العام عباس مرسلي تقديم  
استقالة جماعية، على خلفية  المشاكل الكبيرة التي تواجه النادي.

إدارة وفــاق سطيـف تنتهــي إدارة وفــاق سطيـف تنتهــي 
مـن ترتيبات سفريـة تشـاد  مـن ترتيبات سفريـة تشـاد  
أنهى وفاق سطيف ترتيبات سفره إلى تشاد، ملواجهة مضيفه رونيسونس يوم 23 ديسمبر اجلاري، 

يف ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية اإلفريقية.
وكشف عبد احلكيم سرار، املتحدث الرسمي باسم وفاق سطيف، أن بعثة الفريق ستغادر إلى 
تشاد، يوم 21 من الشهر اجلاري، على منت طائرة خاصة، موضحا أن إدارة النادي اتخذت كل التدابير، 

لضمان رحلة مريحة للجميع.
كما أبرز أن املباراة التي ستجمع الفريق بضيفه جنم مقرة، ضمن اجلولة الرابعة من الرابطة األولى، 

مت تقدميها إلى اخلميس املقبل، بعد موافقة رابطة احملترفة على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي.
0-2، بدد  من جهة أخرى، أكد سرار أن فوز وفاق سطيف على مضيفه احتاد بلعباس بنتيجة 
أن  واعتبر  غليزان.  سريع  ضيفه  أمام  الثانية  اجلولة  يف  تعادله  بعد  بالفريق،  أحاطت  التي  الشكوك 

االنتصار سيسمح بالتنقل إلى تشاد، مبعنويات عالية ويف ظروف جيدة.
يشار إلى أن وفاق سطيف يتصدر جدول ترتيب الرابطة األولى حاليا، برصيد 7 نقاط، متقدما 

بنقطتني على شبيبة الساورة واحتاد بسكرة، مالحقيه املباشرين.
م.هشام

مدرب اتحاد بسكرة، معز بوعكاز:

"نقطـة التعـادل أمام "نقطـة التعـادل أمام 
مقرة كانت مستحقة"مقرة كانت مستحقة"

بسكرة،  احتاد  مدرب  قال 
إن   ، بوعكاز  معز  التونسي 
مضيفه  أمام  السلبي  التعادل 
الثالثة  اجلولة  يف  مقرة،  جنم 
من الرابطة األولى احملترفة كان 

مستحًقا.
وأضاف بوعكاز يف تصريح 
لالحتاد  الرسمي  للحساب 
وكنا  جيدة  مباراة  "خضنا 
بالفوز،  العودة  على  قادرين 
لكن عامل الرياح كان يف صالح 
الفريقني يف كل شوط، وهو ما 
جعل املباراة متكافئة". وأضاف 
"الحت لنا عدة فرص خصوصا 
املرحلة األولى لكننا عجزنا  يف 
عن جتسيدها أمام املرمى، ويف الشوط الثاني تراجعنا للخلف وأفسحنا 

املجال أمام العبي اخلصم، الذين صنعوا عدة فرص خطيرة".
وختم بوعكاز "أعتقد أن نقطة التعادل كانت إيجابية، خصوصا 
أننا نعلم أنها البداية فقط، وال زالت أمامنا حتديات كبيرة، وعملنا 
يف الوقت احلالي هو تشكيل فريق مستقر، وإيجاد تركيبة متكاملة".

محمد فارس ينهزم مع الزيو على أرضه أمام فيرونامحمد فارس ينهزم مع الزيو على أرضه أمام فيرونا
انهزم نادي الزيو روما, الذي يضم يف صفوفه الدولي اجلزائري محمد فارس, على أرضه أمام هيالس فيرونا بنتيجة  2-1, سهرة اول 

أمس ضمن اجلولة 11 من البطولة اإليطالية لكرة القدم.
وسجل هديف فيرونا مانويل التزاري )45 ضد مرماه( وأدريان تاميزي يف الدقيقة 67، فيما احرز هدف الزيو الوحيد فيليبي كايسيدو 

يف الدقيقة 56.
وبهذا الفوز يرفع فيرونا رصيده إلى 19 نقطة متقدما إلى املركز السادس, فيما يتراجع الزيو الى الصف الثامن ب17 نقطة.وشهدت 

املواجهة دخول الظهير االيسر اجلزائري محمد فارس بديال لزميله الزاري يف الدقيقة 81،  حيث تلقى انذارا بعدها بست دقائق.
م.هشام

المــدرب زكــــري يسقــــط المــدرب زكــــري يسقــــط 
برباعـية أمــام مبولحــيبرباعـية أمــام مبولحــي

انهزم نادي ضمك الذي يدربه اجلزائري نور الدين زكري, بنتيجة 2-4، امام  نادي االتفاق 
الذي يلعب له احلارس الدولي اجلزائري رايس مبوحلي, اول أمس برسم اجلولة الثامنة من البطولة 

السعودية لكرة القدم للمحترفني.
وسجل اهداف االتفاق كل من التونسي نعيم سليتي يف الدقيقتني 37 و39، والكويكبي يف 
الدقيقة 79، والغامدي يف الدقيقة  85، أما هديف ضمك فقد وقعهما االرجنتيني زيالية يف الدقيقة 

)1+45( و )90+4(.
فاروق شافعي يف  والقائد  واملدافع  زغبة مصطفى  اجلزائري  احلارس  مشاركة  املواجهة  وعرفت 

صفوف ضمك.
وتتواصل معاناة ضمك اثر هذه اخلسارة, يف ذيل الترتيب بأربع نقاط فقط, أما االتفاق فيرتقي 

الى الصف العاشر ب11 نقطة.
م.هشام
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يؤدي املديح الديني باحترافية عالية

حميد قويدري.. فّنان يبحث عن التألق وتحقيق الحلمحميد قويدري.. فّنان يبحث عن التألق وتحقيق الحلم
أحيانا تتحقق الشهرة والنجومية لمنشدين محدودي الموهبة، في المقابل تكون هناك أصوات عتيقة ومبدعة بكل المقاييس، لكن ليس لها حظ في النجومية ولم تأخذ 
حضورها الكافي في الساحة الفنية ألسباب كثيرة. الفنان حميد قويدري كان من األصوات المبدعة التي ظهرت في الساحة الفنية في التسعينيات، وكان له حضوره 

الذي شّد إليه أنظار عدد من المتابعين، وكَون له قاعدة جماهيرية ال بأس بها لكنه لم يأخذ من االهتمام الدعائي والمالي ما يمكنه من البروز، ويتساءل البعض عن 
األسباب الحقيقية في نجومية منشد وخفوت نجم آخر.

خلضر بن يوسف
حميــد قويــدري، فنــان مــن عــن احلجــل واليــة 
املســيلة، جمــع بــن األداء املوهبــة والصــوت، يــؤدي 
املديــح الدينــي واإلنشــاد باحترافيــة عاليــة، ذاع 
صيتــه يف املشــهد الفنــي احمللــي والوطنــي، مــن 
خــال حفــات ناجحــة أحياهــا يف عــدة تظاهــرات 

ــات. ومهرجان
َكــروان عــن احلجــل، صــوت تزدهــي بــه اآلذان 
ــّذب  ــل ويه ــه العق ــاح ب ــس، يرت ــه األنف ــب ب وتطي
ــاع  ــُه كل أض ــت في ــاٌن اكتمل ــد فن ــق، حمي اخلل
ــن املشــاركات  ــد م ــرَم يف العدي ــة، ُك ــع النجومي مرب
محليــا ووطنيــا، منشــد يعــد بالكثيــر، وفنــان ظهــر 
ــة  ــات يف اإلذاع ــى الشاش ــعينات عل ــة التس يف بداي
الوطنيــة عبــر حصــص: أيــام وأنغــام / حصــة رحلــة 
املســاء / حصــة فنــون ) االنطاقــة كانــت عــام 
1997، اكتشــفُه جمهــوره (، هــو مــن القائــل 
الذيــن ميتلكــون اإلرادة والصبــر الطويــل واالســتمرار 
يف احملاولــة، باإلضافــة إلــى اخلامــة الصوتيــة املهمــة 
مــع الثقافــة اإلنشــادية والرســالة الســامية للفــن 

ــادف. اله
تأثــر بعديــد املنشــدين محليــا وطنيــا حتــى 
عامليــن، فأنشــد بــكل حرفيــة وســجل حضــوره 
ــرات بــكل اقتــدار، وألن املنشــد  ــد مــن امل يف العدي
طريــق  لشــق  يطمــح  الشــاب حميــد  احلجيلــي 
مراحــل  إلــى  والوصــول  اإلنشــاد،  النجوميــة يف 
ــى  ــازات عل ــن االجن ــد م ــال املزي ــن خ ــة م متقدم
املســتوى العملــي مســتثمرا يف النجــاح الكبيــر الــذي 

حققــه يف البدايــات.
صوته يف نهائيات »أحلى صوت« 

MBC ىلع
اجلزائــري  العمومــي  التلفزيــون  إلــى  انتقــل 
ــر(  ــا جزائ عبــر برنامــج صباحيــات )صبــاح اخليــر ي
لــه  كانــت  حيــث  الشــباب،  جيــل  وبرنامــج 
األرواح«  »حــادي  برنامــج  يف  وطنيــة  مشــاركات 
و«صوتــك حياتــك« ي غردايــة، ومنشــد اجلزائــر 
عبــر قنــاة اجلزائريــة وان، أيــن رشــحه العديــد مــن 

ــق  ــح الطري ــاركات، فأصب ــوز يف املش ــن للف املختّص
ممهــدا أمــام ابــن حجيلــة مــن أجــل التطــور يف مجــال 
اإلنشــاد، وبلــوغ مراحــل متقدمــة مــن النجــاح 
ــد  ــا بع ــح ميتلكه ــي أصب ــهرة الت ــتثمار يف الش واالس
أن اكتســب شــعبية كبيــرة مــن خــال مشــاركته يف 

ــوت. ــي بالص ــة« تعتن ــة ودولي ــج »عربي برام
ولفــت ابــن مدينــة ألــف موهبــة وموهبــة »عــن 
احلجــل« األنظــار بصوتــه املميــز وإمكانياتــه الكبيــرة 
ــن،  ــن الف ــوع م ــذا الن ــن ه ــه م ــاد، ومتكن يف اإلنش
ــد أن  ــدة بع ــرة جي ــه اآلن خب ــت لدي ــث أصبح حي
احتــك مــع العديــد مــن املنشــدين املعروفــن علــى 

ــم خــال مشــاركاته املتعــددة. مســتوى العال
كبيــًرا  دعًمــا  حميــد  نــال  القــوي  بصوتــه 
وصــدى واســعًا علــى موقعــي التواصــل االجتماعــي 
»فيســبوك« و«يوتيــوب« مــن خــال ترديــده آليــات 
متعــددة مــن الذكــر احلكيــم، وكذلــك أناشــيد 

دينيــة متنوعــة، إضافــة إلــى اآلذان.
وعــن أهــم اجنازاتــه الفنيــة قــال حميد لـــ »أخبار 
قبولــي يف  يف  تتمثــل  اجنازاتــي  »آخــر  الوطــن«: 
برنامــج أحلــى صــوت املوســم اخلامــس عبــر قنــاة » 
MBC«، وبلوغــه املرحلــة النهائيــة مــن التصفيــات 
علــى  البرنامــج  ويســهل  البرنامــج،  يف  والظهــور 
ــاح،  ــق النج ــباب طري ــدين الش ــن املنش ــد م العدي
ــاه  ــت انتب ــم يف لف ــن مهمته ــّهل م ــه يس ــة أن خاص
كّتــاب الكلمــات واملنتجــن، الذيــن أصبحــوا مييلــون 
إلــى هــذا النــوع مــن الفــن الــذي يلقــى جتاوبــا كبيــرا 

مــن طــرف الشــباب.
ــبب  ــن الس ــول ع ــاب اخلج ــف الش ــذا وكش ه
»موهبتــي  فقــال:  بالكبــار  تأثــره  يف  احلقيقــي 
ــري مبحيطــي  ــة يف اإلنشــاد والتلحــن، وتأث احلقيقي
واألروع  األهــم  وبحثــي عــن  بــه  ولــدت  الــذي 
ــدرة  ــي الق ــة ل ــي بصراح ــر، ألن ــل واألكب واألجم
ــه  علــى تقــدمي فــن كبيــر ومهــم، وهــذا مــا أشــاد ب
وشــجعني عليــه كبــار املنشــدين العــرب، أجــد 
نفســي يف املديــح وأهيــم مــع الفــن الهــادف العربــي 
ــي  ــي ومكان ــي احلقيق ــو ملعب ــم، فه ــي العظي والعامل

ــه«. ــن أجل ــرًا م ــت كثي ــت وضحي ــذي تعب ال

 »تصوير أناشيد من التراث
 الجزائري هديف«

ــه املســتقبلية حتــدث حميــد  أمــا عــن طموحات
ــي  ــقف طموح ــف س ــن«: »ال يق ــار الوط لـــ »أخب
ــه  ــد أن ــارة يوضــح حمي ــذه العب ــوت«، به ــي امل حت
يــود النجــاح يف كل مــا يفعلــه دائًمــا، ومــن ذلــك 
أن يصبــح منشــًدا، وأن يشــارك يف أي عمــل فنــي 
إنشــادي يتوافــق مــع مبــادئ الفــن الهــادف والتراثي 
األصيــل العريــق، ليقــدم رســائل تنفــع النــاس مــن 
خــال املوهبــة التــي يحبهــا. يف اخلتــام قــال الفنــان 
ــد  ــي أري ــياء الت ــن أول األش ــدري: »م ــد قوي حمي
ــوم يف الســماع الروحــي  ــي تســجيل ألب ــا ه حتقيقه
بتوزيــع مهــذب وعصــري، إلــى جانــب أعمــال 
فنيــة أخــرى بصــدد تســطيرها، مــن بينهــا تصويــر 

أناشيد من التراث ».
كمــا لــم يخــف أســفه الشــديد للتهميــش 
واإلقصــاء الــذي يعــــانيه ليضيــف: اإلنشــاد الديني 
»غــذاء الــروح« و«طــرب الروحانيــات«، لكنــه رغــم 
تاريخــه العريــق، فــن يواجــه مشــاكل جمــة، فــا 
حصــر بعــدد املنشــدين، وال باإلمــكان الوصــول 
ــت:  ــس الوق ــا يف نف ــة، معترف ــة حقيقي ــكل موهب ل
»مــا ينقصنــي بصراحــه الدعــم اإلعامــي واملــادي، 
وقناعــة األيــدي اخلفيــة التــي تديــر كل مؤسســات 
لــي  الســماح  باألحــرى  أو  والتمهيــد،  اإلعــام 
الهــادف  والفــن  اإلنشــاد  يف  أملــك  مــا  بتقــدمي 
والرســالة النبيلــة إلــى مدينتــي وســكانها، ووطنــي 
اجلزائــر، وملــا ال العالــم العربــي والعاملــي، وســيكون 

ــًا«. ــًا وقريب ــك يوم ذل

الفنان املسرحي ميلود بوشربوش لـ »أخبار الوطن«:

 الكاستينغ فـي الجزائـر يعيـش تحـت ظل  الكاستينغ فـي الجزائـر يعيـش تحـت ظل »المعريفة« »المعريفة« 
قال الفنان المسرحي والسينمائي ميلود بوشربوش خريج قسم الفنون بسيدي بلعباس، لـ »أخبار الوطن«، إن االنتقاء أو ما يعرف بـ »الكاستينغ« في الجزائر يشبه 

مباراة كرة القدم في حي شعبي، يجرى تحت غطاء كبير اسمه »المعريفة« أوالوساطة.
صارة بوعياد

وأكــد املمثــل ميلــود بوشــربوش يف 
"الفنانــن  الوطــن":  "أخبــار  لـــ  حديثــه 
الكاذبــة  الوعــود  ضحيــة  الشــباب 
يعــرف  مــا  أو  واالنتقــاء  واإلســتهزاء، 
بـــ "الكاســتينغ" يعتبــر يف اجلزائــر عــن 
شــعبي  حــي  يف  القــدم  كــرة  مبــاراة 
ــوا  ــك وألعب ــوا أصدقائ ــدأ أدع ــب مب حس
مبفردكــم وصاحــب الكــرة مفــروض يف 
ــب  ــرف اللع ــى وإن كان ال يع ــاراة حت املب
حســب مقولتنــا الشــعبية "البالــون بلونتــي 
ــل منهــم  نلعــب وال نحــرم"، ليبقــى القلي
ــدان  ــون بشــفافية وهــم أصحــاب املي يعمل

احلقيقــي".
مــن هــذا املنطلــق قــال ميلــود أنــه 
ــن  ــن واملخرج ــار دور املنتج ــن اختص ميك
وتهميشــهم  احتكارهــم  يف  الدخــاء 

للطاقــات واملواهــب الشــابة، "نأخــذ علــى 
ــيناريو  ــاب الس ــن، كت ــال نوع ــبيل املث س
الشــباب الذيــن هــم أكثــر نســبة مســتغلة 
مــن طرفهــم حتــت غطــاء ســرقة أفكارهــم 
تتعلمــون"،  "مازلتــم  بكلمــة  وإغوائهــم 
همشــوهم  الذيــن  الشــباب  واملمثلــن 
بعــدم تقــدمي لهــم الفرصــة وتشــغيلهم 

ــذمم". ــع ال ــة وبي باملعرف
ومــن إســهاماته املتحــدث يف هــذا 
النقــاش قــال: "اقتــرح تطبيــق سياســة 
علــى  "احلفــاظ  شــعار  حتــت  املدرســة 
املشــعل قبــل أن تطفئــه الريــاح" مــن أجــل 
ــل  ــان الشــاب، ويتمث ــل الفن اخلــروج بجي
ذلــك يف االســتفادة مــن خبــرات الفنانــن 
الذيــن هم علــى رأس املســارح واإلنتاجات 
أجــل  مــن  وذلــك  الســينماتوغرافية، 
تكويــن الشــباب املســرحي الســينمائي 

الراقــي وخاصــة الشــباب الطمــوح الذيــن 
هــم يف هاويــة بعــض أفــكار التافهــن، 
وإعطــاء األخيريــن فرصــة اخلــروج مــن 

ــة. ــى االحترافي ــواة إل اله
ــن":  ــار الوط ــه لـــ "أخب ــا يف قول مضيف
بالشــباب  االحتفــاظ  إلــى  "باإلضافــة 
الثقافيــة  كمشــروع مســتقبل املؤسســات 
ــون  ــي تك ــينمائية، بالتال ــات الس واإلنتاج
هنــاك االســتمرارية، ويعيــش كل فنــان 
التافــه  علــى  الرقــي  ويتغلــب  عصــره 
لــدى  اخلاطئــة  األفــكار  كل  وتصحــح 
معنــى  اجتــاه  الصاعــد  الشــباب  بعــض 
ــذا  ــود ه ــينما ويع ــرح والس ــي للمس احلقيق
كلــه بالتأثيــر علــى اجلمهــور ورفــع مســتوى 
ــي تعــود قيمــة املســرح  ذوقــه الفنــي وبالتال
والســينما يف اجلزائــر كمــا كانــت يف جيــل 

عصــري". بطابــع  الســبعينيات 
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لـــــْن ُنهـــــــــّروْل..

 إخواننا في فلسطين.. جزائر الشهداء معكم...

جـــذور التطبيــــع املغربـــــي :
أن  علينــا  املغربــي  للتطبيــع  وللتأصيــل 
الثانــي  احلســن  امللــك  زمــن  إلــى  نعــود 
فالتطبيــع املغربــي ليــس جديــدا أو وليــد 
ــق  ــارب يف عم ــو ض ــس فه ــل أم ــس أو قب أم
التاريــخ لعــدة أســباب ســنذكرها فاحلســن 
الثانــي هــو مــن بــن الزعمــاء العــرب الذيــن 
ســاهموا يف جلــب الغربــاء لفلســطن إبــان 
الفتــرة التــي كانــت فيهــا العــروب العربيــة – 
ــح أوجــه  ــا تلف ــا ونيرانه اإلســرائيلية يف أوّجه
ــة  ــي يف صفق ــن الثان ــاع احلس ــد ب ــع فق اجلمي
ــى  ــي إل ــودي مغرب ــف يه ــة 80 أل ــر جتاري تعتب
املغــرب  اســتقالل  بعــد  مباشــرة  إســرائيل 
مقابــل 250 ألــف دوالر )ربــع مليــار دوالر( 
جعفــر  الســوداني  الرئيــس  شــأن  شــأنه   ،
النميــري الــذي ســاهم بســرية يف نقــل يهــود 
الفالشــا اإلثيوبيــن مــن إثيوبيــا إلــى فلســطن 
عــن طريــق اخلرطــوم والتــي عرفــت فيمــا بعــد 

بقضيــة »الفالشــا« .
مهنــدس  دائمــا  الثانــي  احلســن  وكان 
ــّراب  ــذي كان الع ــو ال ــة وه ــات املغربي اخليان
ــكاك  ــل إفت ــد مقاب ــة كامــب ديف األول إلتفاقي
إعتــراف أمريكــي إســرائيلي مبغربيــة الصحراء 

.
يعنــي أن الهرولــة نحــو أمريــكا وإســرائيل 
ــي  ــه احلســن الثان ــدمي أســس ل ــو مشــروع ق ه
مقابــل مغربيــة الصحــراء املزعومــة ، مشــروع 
محمــد  ونّفــذه  احلســن  لــه  خّطــط  قــدمي 
ــن  ــن ب ــن اجليل ــاء ب ــة الوف الســادس يف  قم

األب واإلبــن لكــن أي وفــاء وفــاء خليانــة 
العهــود واملواثيــق وشــحذ الســكاكن نحــو 

ــة ــد األم جس
فرئيــس جلنــة القــدس املزعــوم ومــن معــه 
ــى رأســهم أزوالي  مــن متسشــارين يهــود وعل
باعــوا شــرف املغاربــة بثمــن بخــص مــن أجــل 
احلصــول علــى حــق ليــس لهــم والهــدف مــن 
خلــف هــذا هــو اجلزائــر والتضييــق عليهــا وهي 
التــي بقيــت وفّيــة إلحــدى مبادئهــا وهــي 
ــر  ــر املصي ــرر وتقري ــا التح ــع قضاي ــوف م الوق
ــطينية  ــة الفلس ــوم ، والقضي ــه العم ــى وج عل
ــذي  ــف ال ــى وجــه اخلصــوص وهــذا املوق عل
ــه  ــون بإعالن ــد تب ــد املجي ــس عب ــّدده الرئي ج
ــة يف  ــع وأن القضي ــو التطبي ــة نح ــدم الهرول ع
ــتعمار وال  ــة إس ــة تصفي ــي قضي ــراء ه الصح
ميكــن تغطيتهــا بــأي شــرعية مزعومــة ولــو 

ــذا . ــد ه ــوى ض ــت كل الق حتالف
ــم أن  ــن ســار يف فلكه ــن وم ــى املطبع فعل
يطأطئــوا رؤوســهم وينقشــعو خانعــن نحــو 
ــهم  ــوا رؤوس ــخ وأن يدس ــة للتاري ــرب مزبل أق
يف الرمــل إن كان لهــم رؤوس وأن يحولــوا عــن 
ــع  ــم، واجلمي ــم وأرجله ــا أيديه ــذه القضاي ه
يعــرف أن الهــدف مــن هــذاه الهرولــة املغربيــة 
ليــس إال محاولــة مــن بــن احملــاوالت الفاشــلة 
األول  احلليــف  كونهــا  اجلزائــر  إلخضــاع 
ــر  ــن أكب ــة وم ــة الصحراوي ــة العربي للجمهوري
تقريــر  الصحــراوي يف  للشــعب  املســاندين 
مصيــره وحتــرره النهائــي مــن براثــن »قراصنــة« 
املخــزن فقــرار التطبيــع »صــدم« الكثيريــن 
لكــن أنــا شــخصيا لــم يصدمنــي هــذا القــرار 

فاملتأمــل يف هــذا القــرار يفهــم أن جــذوره 
بعيــدة وقدميــة قــدم العــدوان اإلســرائيلي على 
األمــة العربيــة ، وحتــى ال يقــال أننــي أجتنــى 
علــى املغــرب فاحلــرب اإلعالميــة القــذرة 
املمارســة مــن طــرف الذبــاب املخزنــي إجتــاه 
ــر  ــأن اجلزائ ــي ب ــد كالم ــة لتأكي ــر كافي اجلزائ
ــة وأن  ــراء الغربي ــس الصح ــدف ولي ــي اله ه
ــة  التكالــب هــذا ماهــو إال ســنُّ لســنان اخليان
وســيوف الغــدر وخناجــر اخليانــة إجتــاه اجلزائر 
والشــعب  والصحــراء  اجلزائــري  والشــعب 
الصحــراوي وفلســطن والشــعب الفلســطيني 
ــة  ــة اخليان ــي يف قص ــيء اإليجاب ــن الش ، لك
ــم  ــد للعال ــي أّك ــة أن املخــزن املغرب هــذه كامل
ــراء  ــى الصح ــة عل ــيادة املغربي ــة الس أن قضي
ــو  ــل ه ــه ب ــرّوج ل ــا ي ــُق كم ــس ح ــة لي الغربي
عــدوان وإال ملــاذا تســتعن باخلــارج كــي تطلب 
حقــك إضافــة أن املغــرب أغلــق بــاب اخليانــة 
ــو  ــن اآلن ه ــى فم ــه اليمن ــع قدم ــى أصاب عل
أعــرج آثــم أعمــى أمــام النــاس والتاريــخ شــأنه 
شــأن بقيــة املطبعــن فقــد نســف مشــروعه منذ 
ــس  ــالن الرئي ــن إع ــاعتن م ــد س ــة بع البداي
لتؤكــد  املتحــدة  األمم  تدّخلــت  األمريكــي 
تقريــر  قضيــة  هــي  الغربيــة  الصحــراء  أن 
ــة  ــر الغبط ــا يثي ــتعمار ومم ــة إس ــر وتصفي مصي
ــر  ــذالن نفخ ــذا اخل ــام ه ــا أم ــوس أنن يف النف
مبوقــف اجلزائــر واجلزائريــن الشــامخ فســتبقى 
ــا  ــّوار مهم ــة الث ــرار وقلع ــة األح ــر مّك اجلزائ
ــادق  ــة خن ــر اخلون ــا حف ــون ومهم ــع املطّبع طّب
ــو  ــرول ول ــن نه ــة فل ــراديب اخليان ــدر وس الغ

ــع .. ــرول اجلمي ه

ومــن يقــرأ التاريــخ ســيجد ممارســات كثيرة 
ــة  ــدم وخيان ــع األرض والشــرف وال ــة بي حملاول
ــد  ــاء موع ــد ج ــا ق ــم.. ه ــهداء ونضاله الش
ــة والعــار؟؟ وهــا  اســتعمال املــال لشــراء املهان
ــائل  ــة بالوس ــاوالت اجلهنمي ــددت احمل ــد جت ق
الناعمــة املاليــة والتجاريــة التــي توفــر مناصب 
بيــع  الشــغل وتنجــز االســتثمارات مقابــل 
الذاكــرة وخيانــة قوافــل الــدم الفلســطيني 
ــهداء؟؟وبدأ  ــر الش ــقت األرض بعط ــي س الت
عــداد التطبيــع يســجل اســماء املهانــة،اال
مارات،تلبحربن،الســودان،املغرب..وقريبا 
غيرهــم ينتظــر كتابــة اســمه.. فمــاذا نقــول؟
خذوهــا كلمــة حــق مــن أرض جزائــر 
خططكــم  تنجــح  واألحرار...لــن  الثــوار 
ــا  ــر كم ــع والقه ــع محــاوالت التجوي ــن تنف ول
الدولــي  املجهــود  وأد  عمليــات  تنفــع  لــم 
املــدارس  بغلــق  الفلســطينية  األراضــي  يف 

وحصارهــا؟؟...
ــرول  ــدوالر والبت ــا عــرب ال    واســتمروا ي
الصهيونيــن  أصدقائكــم  مــع  الرقــص  يف 
يومــا  ستكنســكم  فشــعوبكم  واألمريــكان 
وترميكــم لزبالــة التاريــخ ونفايــات اجلغرافيــا.
خذوهــا مــن أرض جزائــر الشــهداء.... 

وحلــول  اخليانــة  كالمــات  كل  يف  فشــرمت 
ــن  ــم للخزائ ــب أموالك ــذل ولتذه ــة وال املهان
ورقــة  الديــن  جعلتــم  مــن  يــا  األمريكيــة 
شــراء  أردمت  مــن  ويــا  اقتصاديــة؟؟  جتاريــة 
الســلم االجتماعــي يف بلدانكــم باجللــوس 
ــل أصــوات  ــى الشــرف الفلســطيني وجتاه عل
يف  واملرضــى  املعتقــالت  يف  األســرى 

املستشــفيات....
والشــرف  الثــورة  جزائــر  مــن  خذوهــا 
ــر األحــرار  ــاد البرب ــن أحف ــا م واملجــد خذوه
القضيــة  األبطــال....إن  والشــهداء 
الفلســطينية عادلــة ومجيــدة.. ومعهــا كل 
شــعوب أبنــاء العــرب واألمازيــغ األحــرار 
ألنهــا مبنيــة علــى املقاومــة واملقاطعــة وكشــف 
ــرة  ــة وحقي ــة عبثي ــة صهيوني ــات يهودي ممارس
فيهــا الدعايــة االســتعمارية والعنصريــة علــى 
الظاهــر  األمريكــي  الدعــم  وفيهــا  األرض 
وفيهــا  الصهيونيــة..  للمنظمــات  والباطــن 
تســخير قــوى العالــم واملنظمــات الدوليــة 
احملتــل  قــوة  ونعــرف  والســيطرة  للتوســع 
الصهيونــي وحتكمــه يف اإلعــالم والســينما 
وتوجيهــه للــرأي العــام العربــي والدولــي...
ــراء  ــي ش ــرن ه ــة الق ــاس..إن صفق ــا ن ي

ــي  ــذل السياس ــل ال ــادي مقاب ــو االقتص للنم
الــدول  بعــض  وتريــد  الوطنيــة  واخليانــة 
العربيــة التوقيــع علــى الصفقــة رغــم الرفــض 
ــدول  ــض ال ــد بع ــت عن ــطيني والصم الفلس
العربيــة ومــن ســار يف طريــق أمريــكا هــم مــن 
ــن خــالل  ــة االســتيعاب م ــوا حتــت نظري وقع
اإلعجــاب أي االنبهــار بنمــوذج الكيــان احملتــل 
ولــن تنجــح ورشــة البحريــن يف قتــل القضيــة 
والنضــال.. الثــورة  وســتتمر  الفلســطينية 
واجلزائــر  الفلســطينين  لإلخــوة  والنصــر 
مــع أحــرار الوطــن الفلســطيني... وأرض 

الشــهداء والصمــود ليســت للبيــع....
ــر الشــهداء  ــا يف فلســطن.. جزائ إخوانن
معكــم... واصلــوا فالديــن معكــم.. التاريــخ 
معكــم.. أبنــاء األميــر عبــد القــادر معكــم..
أراضيكــم  علــى  تتراجعوا..حافظــو  ال 
يف  الشــهداء..قوتكم  وعطــر  املجــد  بــدم 
خالفاتكــم.. جميــع  أجلــوا  وحدتكــم.. 
وســيروا يف طريــق الثــورة التحريريــة اجلزائريــة 
وشــعارها اجلزائــر قبــل كل شــيء ولتكــن 

ــيء ــل كل ش ــطن قب فلس

يتفق الجميع على أن سنة 
2020 كانت سنة المفاجآت ، 

وسنة انقشاع ضباب الخيانة 
والهرولة نحول حضن الغرب 

عمومًا والكيان المحتل 
خصوصًا فبعد اإلمارات 

والبحرين والسودان
هاهي الجارة الغربية تبيع 

ماتبقى من القضية العربية 
والفلسطينية مقابل ماذا 

..مقابل أن تبسط سيطرتها 
على الصحراء الغربية في 
قضية يعرف الجميع أنها 

قضية تصفية استعمار 
وليست قضية انفصال كما 

يرّوج له نظام المخزن .

     بعد أن اجتمع األمريكان 
مع بعض العرب الذين 

باعوا ضمائرهم وقراراتهم 
للقرار األمريكي إلى جانب 

ممثلي دولة الكيان المحتل 
الغاصب الصهيوني بأمريكان 
بعد ورشة المنامة بالبحرين 

للتسويق لصفقة القرن 
لبيع القضية الفلسطينية 

مقابل ماليير الدوالرات،توالت 
مشاهد و أخبار الهرولة 

التطبيقية ،وتجددت مواعيد  
محاصرة فلسطين وخنق 

أهلنا بفلسطين مجددا....

عـــالء الديـــــن مقــــــــورة

د.وليــــد بوعــــــديــلة

رغم الهرولة التطبيعية
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أقالم

كيـــف الريـــح فالبريــمة )2(
       اعتقد اجلميع أن بلوغ سّدة 
قوة  محتقرين  اليد  متناول  يف  احلكم 
البلد  أرباب  األشباح  وسلطة  سلطان 
نحن  وصرنا  العالنية.  ويف  السر  يف 
ما  بعد  نهارنا  نبدأ  الهائمة  كاجلرذان 
ينجلي  و  السماء  يف  الشمس  تسطع 
أنفسنا  نوهم  وظلمه.  الليل  ظالم 
املؤسسات  ونخدع  الصالح  بالعمل 
واإلنتاج  بالعمل  لنا  املستخدمة 
السلبي أي إثبات احلضور يف املؤسسة 
األسواق  يف  أوجهنا  على  نهيم  ثم 
أكانت  املخاطر  متحدين  الشعبية 
مسلحة  مداهمات  أم  موقوتة  قنابل 
لنختبئ يف جحورنا )بيوتنا( مع موعد 
العصر وتتحول بعدها مدننا وقرانا إلى 
ديار مهجورة ال حياة يف شوارعها سوى 
واملوت  والرعب  واخلوف  االكفهرار 

املرتقب لكل انس أو جن أو دابة.

         صرنا كاملوتى األحياء،«أغوال« 
يف  وجوهنا  على  هائمني  كالكسالى 
الطرقات والساحات العامة واألسواق 
هذه  من  املخّلصة  الضربة  ننتظر 
رائحة  نشّم  متناهية.  الاّل  الدوامة 
ومنضى  املتدفقة  الساخنة  الدماء 
طائشني يف اجتاه الهاوية رافعني أيدينا 
إلى السماء، إلى املوت اآلتي. نهيم 
يف الشوارع والطرقات متجنبني األزقة 
املظلمة من هول الرعب فينا. ننتشر يف 
حالة ال وعي كالغسيل الوسخ املتعفن 
املكدس يف زاوية معزولة ينتظر أيدي 

الغسالة أو دوامة املكينة.

اإلنفجارات  دوي  وعلى          
ننجلي.  الغدر  رصاص  وطلقات 
التالي  الصباح  يف  نتجدد  ولكننا 
كالكسيح  إقدامنا  جنّر  بالعشرات 
َغْرَغَرتنا   يف  امللفوفة  أناتنا  ضجة  يف 
طائشة ال  نظراتنا  وضجيج حناجرنا. 
من  واالنبهار  اخلوف  فيها سوى  حياة 
أصبحنا  وتشنيع.  تشييع  هو  ما  كل 
ال نخاف املوت وال نهرب من املوت 
يطاردنا.  واملوت  ميتني  أحياء  ونحن 
كذلك  يستيقظون  أطفالنا  حتى 
مسعورين  النوم،  عز  من  املسروق 
فتح  فور  بأرجلهم  الشمس  يضربون 
رقص  ساحة  يف  ويندمجون  عيونهم 

البشر  حلم  أكلة  األحياء  األموات 
وشاربي دماء اإلنسان.

          لم نعد ندرك جمال بالدنا 
األموات  مسيرة  زحمة  يف  الضائع 
هذا  يف  اجلدد  والغزاة  األحياء 
ينجلي.  أن  يريد  ال  الذي  الكابوس 
املعلقة  الدامية   املقطوعة  الرؤوس 
واألعمدة  احلديدية  األقضبة  على 
للشّر.  الباب كل صباح كظالل  أمام 
الغدر  برصاص  املتفجرة  والرؤوس 
واختالط أمخاخ البشر بالتربة الناشفة 
املتطايرة حتت وطأة أرجل العابرين إلى 

الهاوية.

        ُتأَْكل حلم البشر أمام أعيننا، 
ثدي  وتقطع  األطفال،  أجساد  ومتّزق 
حتت  والسيوف  بالشواقير  النساء 
كاالبتهاالت،  أكبر«  اهلل   « صيحات 
ونفكر حينها  يف الدقيقة التالية اآلتية 
احلقيرة  احلياة  بنسيان  نلتطم  لكي 

املهينة التي ال تريد أن تنكسر.

ما  زمن  حالنا  كان  هكذا         
نخرج  السوداء  بالعشرية  يسمى  كان 
العصر  يف  ونعود  مودعني  الصباح  يف 
ليالينا  ونبات  مفجعني  موجوعني 
الصمت  يعم  وعندما   مسطولني. 
كامتداد  الفراغ  َيْكُسوه  والسكون 
موعد  عن  ذعٍر  يف  نتساءل  لذاتنا. 
قدوم األموات األحياء التي تتقّمصها 
دواتنا  على حدود  الهمجية وعوالم 

الغدر والنفاق والرعب.

      يبدو أن عامِلا أو مفتي يف شؤون 
الدين أو جنراال أو شخصا آخر أقوى 
منهم جميعا قد خان اإلنسانية جمعاء 

واستنسخ هؤالء الوحوش الغازية.

    هكذا كان حالنا عندما داهمنا 
ألف  مأتى  حصد  اإلرهاب،  وباء 
ضحية وحطم بلدا كان  يف مقدوره أن 
على  واألمان  والنظارة  احلضارة  يبعث 

األقل يف شمال إفريقيا.

    بعد وباء اإلرهاب قرروا يف مكاننا 
من  فقط  والضحية  القاتل  يتصالح  أن 

أجل توقيف القتال لكن سفك الدماء 
ظل متواصل.

    استقال اليمني زروال من رئاسة 
انتخابات  بتنظيم  واعدا  اجلمهورية 
لهذه  سبعة  فرسان  تقدم  مفتوحة. 
انغالقها  كشفوا  ما  فور  االنتخابات 
السلطة  نية  وسوء  جديتها  وسوء 
الفعلية، وكّل الترتيبات التي أعدت 
التزوير.  تكريس  أجل  من  ووضعت 
فانسحب ست مرشحني من سبعة من 
السباق تاركني فارس النظام وحده يف 
الثاني  ووصل  وحده  جرى  املضمار. 
رأس  على  َب  ُنصِّ املطاف.  نهاية  يف 
الدولة وهو يصيح:« ال أريد أن أكون 

ثالثة أرباع رئيس«.

       يف خريفه األول نظم استفتاء 
كان  الوطنية.  املصاحلة  حول  شعبي 
مبثابة صفقة البهاليل. صّوت الشعب 
من  واخلروج  األمن  لصالح  بغزارة 
النتيجة  واحتسبت  اإلرهاب  دوامة 
خسارة  عن  تعوضه  للرئيس  دعما 

االنتخابات املنقوصة.

     سرنا على نهج املصاحلة يف غياب 
القاتل  اإلرهابي  وقايض  العدالة. 
مالية  بتعويضات  اجلرمية  عن  توقفه 
معتبرة. وهكذا أصبح »الزامبي« هذا 
ومّصاص  وسّفاف  سفاك  احلي  امليت 
يدخل  الليل،  عز  يف  يصل  الدماء 
احلالم يف  الطفل  عنق  يقطع  البيوت، 
حتى  دمه  من  يشرب  الشجي،  نومه 
إلى  ويعود  يسكر،  أن  الى  الثمالة، 
نتفرج  ونحن  ومعتقداته  ليله  ظلمات 
واحلريق  النار  ألسنة  قدوم  انتظار  يف 
عاملنا  يف  النازف  اجلرح  يطّهر  الذي 
التي  املعجزات  من  اخلالي  املخدوع 
تغنينا بها منذ سنني، تلك املعجزات 
عشية  بني  حتولت  التي  واملنجزات 
إلى  يومياتنا  وحولت  سرابا  وضحاها 

ليال أزلي ...« يتبع

+ كان البد أن أذكر بهذا...«ايه 
ليام كيف الريح فالبرمية«..قال الشيخ 
تلريخ، حّبيت  ليس  العفريت.. هذا 

نفرغ قلبي برك.

»اعتبرنا المجيء بمحمد 
بوضياف من منفاه في 16 

جانفي1992 وتنصيبه رئيسا 
للمجلس األعلى للدولة بعثا 

جديدا لمسار البالد لكنهم 
قتلوه على المباشر ستة 

شهور على مضي تنصيبه، 
في غفلة منه ومن المقربين 

منه. قضوا على ما كان 
يسمى باألمل الجديد. ثم 

انفتح باب الحركة التخريبية 
على مصراعيه. ودهسنا وباء 

اإلرهاب، رأت السلطة الفعلية 
في ذلك فرصة ذهبية 

لتمديد عمر النظام الذي 
يرفض التجدد وينفي التعدد 

ويتفادى التبدد. ووجد 
حكم األشباح ضالته، وزاد 
سلطانهم وجاههم. وأمام 

غباء المنادين للجهاد بالسالح 
في سبيل الدولة اإلسالمية 
وعدم تحكمهم في تقنيات 

العمل السرّي المسّلح 
أصبح لكّل طرف لياله. 

وانتشرت العمليات اإلجرامية 
للمجموعات اإلسالمية 

المسلحة إلى جانب جرائم 
الجيش اإلسالمي لإلنقاذ.

بقلــم: صــــالح شكيـــــرو

  chekirou@yahoo.fr

متابعات عابرة                                                     
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 البحث جار عن ثالثة بحارة مفقودين

غــرُق َسفينــة َصيــد بَخليــج الَجزائــر

قسنطينة

َمسبوٌق َقضائًيا َيستِعيُر َمركبًة 
ويعرُضهـــا للَبيــــع

باألمن  القضائية  الضبطية   متكنت 
احلضري السادس بأمن والية قسنطينة من 
توقيف 03 مسبوقني قضائيا تتراوح أعمارهم 
بني 29 و30 سنة،  تورطوا يف قضية تكوين 
جناية  الرتكاب  واإلعداد  أشرار،  جمعية 
املمتلكات،  أو  األشخاص  ضد  جنحة  أو 

خيانة األمانة والنصب واالحتيال.
حيثيات الواقعة تعود إلى شكوى تقدم 
السرقة  بها ضحية بخصوص تعرضه لفعل 
من   « بارتنا  »بيجو  نوع  من  مركبته  طالت 
إعارتها  منه  أن طلب  بعد  أقربائه  أحد  قبل 

له.
وعليهـ  فتح حتقيق يف القضية وكثفت 
الفاعل،  توقيف  مت  حيث  التحريات 

واسترجاع املركبة من قبل الضحية بعدما كانت مركونة باملدينة اجلديدة علي منجلي، وحتويل املعني على 
مقر األمن احلضري. ومواصلة للتحقيقات يف القضية، مت حتديد هوية شريكي املتهم بعدما حاول عرض 
املركبة للبيع مبساعدته، ليتم توقيفهما تباعا، وتبني أن جميع الضالعني يف اجلرم من ذوي السوابق العدلية، 

حيث مت تقدميهم أمام النيابة احمللية بعد استكمال مجريات التحقيق.
 أمينة.ب

جيجل

َمقطُع الكيلومتر الَخامس 
ريق محلَّ ُسخط!  من الطَّ
أغلق،  أمس األحد، مواطنون ببلدية جيجل الطريق 
الكيلومتر  مبنطقة  املوجود  مقطعه  مؤقتا يف   77 رقم  الوطني 
اخلامس، احتجاجا على وضعيته املتدهورة والتي تفاقمت 
على  تهاطلت  التي  األمطار  كمية  بسبب  كبير  بشكل 
الوالية. وطالب احملتجون السلطات احمللية بتجسيد وعودها 
وأنها  السوداء خاصة  النقطة  هذه  على  القضاء  املتكررة يف 

تقع باحملاذاة مع السوق األسبوعي باملدينة.
ب. زهرة

العاصمة،  باجلزائر  املدنية،  للحماية  الوالئية  باملديرية  باإلعالم  املكلف  أفاد 
املالزم أول خالد بن خلف اهلل لوكالة األنباء اجلزائرية بأن البحث جار عن ثالثة بحارة 
الصابالت  يوم أمس األحد على مستوى  مفقودين بعد غرق سفينة صيد صبيحة 

)خليج اجلزائر( يف حني مت إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة.
من  دقيقة  و15  3 صباحا  الساعة  تسجيل يف حدود  مت  أنه  ذاته   املصدر  وذكر 
صباح يوم األحد غرق سفينة صيد على مستوى خليج اجلزائر )الصابالت(، حيث  
أنقذ أعوان احلماية املدنية وحراس السواحل 6 بحارة من طاقم السفينة مبا فيهم مالك 

السفينة، تتراوح أعمارهم ما بني 27 و40 سنة.
وأشار املتحدث إلى أن عمليات البحث عن البحارة الثالثة املفقودين إثر انقالب 

السفينة ماتزال متواصلة.
وأضاف املالزم أّول بن خلف اهلل أنه مت تسخير للعملية زورق و4 غطاسني إضافة 

إلى شاحنة إطفاء و3 سيارات إسعاف. فيما لم حتدد بعد أسباب احلادث.
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 مرة أخرى، يقترب اخلطر 
اخلارجي من حدودنا، ويجعل 

من االستعداد الحتماالت 
قد تكون غير سارة ضرورة 
أمنية وعسكرية وسياسية 
ودبلوماسية أيضا. ويف مثل 
هذا الوضع املعّقد إقليميا 
ودوليا، عاد احلديث مرة 

أخرى على ما يسمى » تقوية 
اجلبهة الداخلية«؛ طبعا 

ملواجهة اجلبهات اخلارجية 
التي تتكالب على اجلزائر كما 

تتكالب األكلة على قصعتها.
 املالحظ أن السلطة التي 
سارعت إلى إطالق صفارة 

اإلنذار، أول أمس، من املركز 
الوطني لألرشيف على لسان 

الوزير األول عبد العزيز 
جراد، ودعوته اجلزائريني 
لالحتاد من أجل مواجهة 
العدو اخلارجي، تكون قد 
أدركت متام اإلدراك مايلي:

ال ميكن ألي بلد مهما كانت 
قوته مواجهُة خطر خارجي 

بتصدع داخلي!
 ال ميكن ألي سلطة مهما 

كان نفوذها وسيطرتها على 
الوضع مواجهة األزمات دون 

سند شعبي!
هذا االعتراف الضمني 

الذي حمله تصريح الوزير 
األول قوبل بنوع من اللوم 
الذي ألقي على السلطة 

وليس الرفض- فالظاهر أن 
كل اجلزائريني يرفضون 

أي تدخل خارجي يف شؤون 
اجلزائر- لكن الّلوم متحور 

حول النقاط التالية:
لوم احلكومة على عدم 

االستجابة ملطالب التغيير. 
 لوم احلكومة على االنفراد 

بالقرار وغلق باب احلوار 
والتعّسف يف استخدام 

السلطة.
لوم احلكومة ومنها السلطة 

على تهميش الشعب 
يف القضايا املصيرية 

واالستنجاد به يف األزمات، 
سواء كانت أزمات داخلية أو 

خارجية وكأني بهم يقولون: 
إّننا ال نصلح لبناء دولة 

ولسنا سوى جدران وقاية من 
األزمات فقط! 

لكن خالصة القول، وأنا أتابع 
تطورات الوضع أجد نفسي 

متفائال لسببني اثنني:
أولهما: أن كل اجلزائريني 
تقريبا مدركون خطورة 

الوضع ومستعدون للدفاع عن 
اجلزائر بأي ثمن.

ثانيهما: أن اجلزائريني 
يفرقون جيدا بني خالفهم 

السياسي مع السلطة ووالئهم 
للجزائر دولة ووطنا.

هذان األمران مطمئنان، 
ويدفعاني إلى جتديد 
الدعوة إلى احلوار بني 

اجلزائريني حلل كل 
اإلشكاالت العالقة سياسيا 
واقتصاديا؛ فاحلوار وحده 

اإلسمنت املسلح للجدار 
الوطني، وحده احلوار ما 
يقوي مناعة جسد األمة 

ويصونها من خطر االنتهاك. 

بلســــــان: ريــاض هـــويلي

َجبـهــٌة.. 
وَجبـهـاٌت!

دارَس   ألمانيــا ُتغِلــق المــــَ
والَمتاجــَر إلـى 10 َجانفي

»كوفيد19-«،  وباء  تفشي  من  الثانية  املوجة  تسارع  أمام  مشددة  قيودًا  أملانيا  فرضت 
تتضمن غلق املتاجر »غير الضرورية«، خشية من خروج الفيروس عن السيطرة خالل فترة 

عيدي امليالد ورأس السنة.
ودور  واملدارس  الضرورية  غير  املتاجر  أن  األحد،   أمس  األملانية،  املستشارة   وأعلنت 

احلضانة ستغلق أبوابها اعتبارًا من األربعاء وحتى 10 جانفي.
أمام  اآلن«،  نتصرف  نحن  وها  التصرف،  على  مجبرون  »إننا  ميركل:   وأكدت 
بعدد  املطرد«  و«االرتفاع  الفيروس  عن  الناجمة  الوفيات«  لعدد  الكبير  »االرتفاع 

اإلصابات.
الـ16،  احمللية  املقاطعات  الفدرالية وحكومات  احلكومة  اعتمدته  الذي  القرار  ومبوجب 
عطل  منح  أو  اإلمكان،  بقدر  املنزل  من  للعمل  األولوية  إعطاء  إلى  العمل  أصحاب  دعي 
كل  املنزل« يف  »سنبقى يف  تطبيق شعار  »بهدف  أسبوع  ونصف  أسابيع  لثالثة  ملوظفيهم 

أنحاء البالد«.
وكاالت

سكيكدة

ُسّكــان َحــي لبُشـوش بـأّم الُطوب 
َيقطعـــون الطريـــــَق

من  العشرات  األحد،  أمس  أقدم، 
سكان حي البشوش يف بلدية أم الطوب 
غربي والية سكيكدة على قطع الطرقات 
وحتى  البلدية  مركز  إلى  املؤدية  الفرعية 
الطريق الرئيس، وطالبوا بالتنمية احمللية.
ورئيس  البلدية  رئيس  ممثل  وسارع 
مكان  إلى  األمنية  واملصالح  الدائرة 
الغاضبني،   مع  واجتمعوا  االحتجاج 
بتجسيد  والتزامات  ضمانات  مقدمني 
وهي  أغلبها،  برمج  التي  الوعود  تلك 
محل إجراءات إدارية ال غير،  حيث مت 

عقد اجتماع عاجل ضم ممثلي احلي والسلطات احمللية على مستوى مقر الدائرة ومت تقدمي مهلة أخيرة للبلدية 
وباقي املصالح لتحريك التنمية احمللية وخاصة البرامج القطاعية التي ال تزال عالقة منها، شبكة الغاز.

ج. ب

َجمــارُك تبّسـة ُتحِبـط َعمليَة 
َتهريـِب 9000 َهاتــٍف َذكيٍّ

 كشف، مساء أمس، "حمالوي عمار" مفتش عميد ومكلف باإلعالم مبديرية اجلمارك 
لوالية تبسة أن املفتشية الرئيسة للجمارك اخلاصة مبراقبة العمليات التجارية باملركز احلدودي 
مختلف  من  ذكي  نقال  هاتف   9000 من  أزيد  تهريب  عملية  أحبطت  بتبسة،  بوشبكة 
األنواع غير مصرح بها، كانت مخبأة بإحكام داخل املالبس على منت حاوية من احلجم 

الكبير.
وحسب املصدر ذاته، فالعملية متت خالل معاجلة وتفتيش حمولة من البضائع املصرح 
أعوان اجلمارك مت اكتشاف هذه  الدقيق وفطنة  الفحص  أنها مالبس، لكن بعد  بها على 
الكمية الكبيرة من الهواتف الذكية غير املصّرح بها مخبأة داخل ألبسة وأحذية نسائية ملنع 

اكتشافها، حيث قدرت بـ 9814 هاتفا محموال من العالمات التجارية العاملية .
فيروز رحال

 الَجزاِئـــُر ُتحِصـــي 464 إصابـــًة 
بـــ "كوفيـــــد 19"

جائحة  تفشي  ومتابعة  برصد  املكلفة  العلمية  اللجنة  كشفت 
"كوفيد يف اجلزائر، يوم أمس، أن اجلزائر سجلت 464 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا املستجد.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  فورار،  جمال  الدكتور  أضاف  و 

العلمية، أن 429 مريضا متاثلوا للشفاء.
ساعة  الـ24  خالل  ببالوباء،  وفاة  حالة   12 تسجيل  مت  كما 
األخيرة، ليرتفع عدد الوفيات اإلجمالي منذ بداية اجلائحة يف البالد 

إلى 2.596 حالة .
و بهذا يرتفع العدد اإلجمالي إلصابات "كوفيد19-" املؤكدة منذ 

ظهور اجلائحة يف اجلزائر أواخر شهر فيفري إلى 92.102 حالة.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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