
د. عزالدين معــــزة  	

كَرى الَخامسُة والّثالثوَن  الذِّ
ئيـــــــِس  لَوفــــاة الرَّ
الُمجاهــد فرَحـات عبَّـاس

    يف البداية، أحاول أن أسجل موقفي منه بكل 
نزاهة ومبا يقتضيه البحث العلمي، وأربأ بنفسي 

عن أي موقف أيديولوجي أو عاطفي اجتاهه؛ 
لكوني من أخواله ومن قبيلته وخالطته قليال 
أثناء أدائي اخلدمة الوطنية بالعاصمة خالل 
ثمانينّيات القرن املاضي؛ أي قبل وفاته ببضع 
سنوات. عرفته ألول مرة وأنا طفل صغير، يف 

صائفة 1965 حني أقام وليمة ألخواله وأعمامه 
مبناسبة إطالق سراحه من السجن.

أقــــالم15
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05
عنابة

َسائُقـو َسّيـارات األجـَرة 
الَناشطوَن بين الواليـات 
ُيطالبوَن باستئَناف الَعمل

06
البليدة

كـن بمفَتـاح  َطالبـو السَّ
يحَتجـوَن ويخُرجــوَن 
إلـــى الشـــــارع! 

08
أدرار

ُخـروٌق َقانونّيـٌة َشاَبـت 
كـن  َعملّيـَة َتوزيـِع السَّ
والبنــاء الّريفــــّي!

04
أمطاٌر َرعدّيٌة َغزيرٌة َتهاَطلت عشَر ساعاٍت دوَن انقطاٍع

ليلــٌة َسـوداٌء حاِلكـٌة َخّيمت 
علــى جيجــل وسكيكـدة

اتهم املدير العام ملؤسسة األرشيف الوطني واملستشار لدى رئيس 
اجلمهورية املكلف باألرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد املجيد 
شيخي، أمس اإلثنني، الطرف الفرنسي بعدم اجلدية يف التعاطي 

مع ملف استرجاع األرشيف والذاكرة الوطنية،  وأكد أنه يراوح 
مكانه بسبب سوء نية الطرف الفرنسي!

 عرفت واليتا سكيكدة وجيجل هطول أمطار غزيرة ليلة 
األحد إلى اإلثنني،  تشكلت على إثرها سيول جرفت معها 
الشاحنات والسيارات وخّلفت أضرارا يف البنايات واجلسور. 

الفياضانات التي شهدتها الواليتان كشفت للمرة األلف 
سياسة »البريكوالج« التي تنتهجها اجلماعات احمللية 

وعدم جدية متابعتها مشاريع البنى التحتية. 

بي   لِك الطِّ  ُمتابعاٌت َقضائّيٌة وُلوبّياٌت َتقُف حاِئاًل أماَم إدراِجهنَّ يف السِّ

09

يالحق العائالت التي تقطن حي »سوناتيبا« أو حي »الضغط العالي« هاجٌس، 
بات مصدًرا للخوف والفزع من موت بات يتربص باجلميع هناك، إنها كوابل 
كهربائية ضخمة ذات ضغط عاٍل متر فوق سكناتهم الهشة واحملاذية لشركة 

سوناطراك، بلغت شدتها 60 فولطا، ما حول حياتهم إلى جحيم.

د حياَة  غِط الَعالّي ُتهدِّ د حياَة َكوابُل الضَّ غِط الَعالّي ُتهدِّ َكوابُل الضَّ
6060 عائلـة بحـّي »ُسوناتيبا« عائلـة بحـّي »ُسوناتيبا«

غامـــض!غامـــض!

َعبد امَلِجيد ِشيخي يف ُفوروم اإلذاَعة:

ســوُء نّيــِة الفرنسّييـن يَعرقُل 
َتقـــّدَم ملــّف الذاكـــرة 

16

َتقطُن مُبحاذاِة ُسوناطراك بسِكيكَدة

03

القابـالت..القابـالت..
َوضـــٌع َوضـــٌع 

 َنعيَمــة رّباِعي: ال بدَّ ِمن رفِع 
الُعقوبــاِت َووقـــِف امُلتابعــات 
الَقضائّيـــة ضــَذ الَقابــالت! 

ُُ

ِِ
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الحــدث
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أعرب عن انشغاله العميق تجاه أحداث “الكركرات”

اختيــار الّلقـاح علــى طاولــة 
جــراد واللجنــة العلميــة!

رضوان. ب
»عمال  أنه  ذاته  املصدر   وأوضح 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  بتعليمات 
شهر  التلقيح  عملية  مبباشرة  القاضية  تبون، 
جانفي القادم، بدأت أشغال اجتماع يترأسه 
مع  جراد،  العزيز  عبد  األول،  الوزير  السيد 
أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي 
اقتناء  لدراسة  اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس 

اللقاح األنسب ضد »كوفيد19-«.
أن  األول  الوزير  مصالح   وذكرت 
الوزاري  املجلس  خالل  نصبت،  »احلكومة 
 ،2020 نوفمبر   29 يف  املنعقد  املشترك 

وزير  من  كل  يترأسهما  عمل  فريقي 
والتهيئة  الـمحلية  واجلماعات  الداخلية 
وإصالح  والسكان  الصحة  ووزير  العمرانية، 

املستشفيات«.
حول  العمل  فريقي  مهام  انصبت  وقد 
لوباء  املضاد  للقاح  الصحي  باجلانب  التكفل 
والسيما  )كوفيد19-(،  كورونا  فيروس 
التطعيم  ومخطط  االقتناء  إستراتيجية 
البشرية، من جهة. واجلانب  املوارد  وحتضير 
وتخزينه  اللقاح  بنقل  اخلاص  اللوجستيكي 
جهة  من  الوطني،  التراب  عبر  وتوزيعه 

أخرى«، يضيف املصدر.

يوم  أصدر  كان  تبون  الرئيس  أن  يذكر 
تقضي  األول  للوزير  أوامر  املنقضي  األحد 
بأن يترأس »فورا« اجتماعا مع اللجنة العلمية 
الختيار  الوبائية  الوضعية  مبتابعة  املكلفة 
اللقاح األنسب ضد وباء فيروس »كوفيد19-« 
شهر  من  ابتداء  التلقيح  عملية  يف  والشروع 
أمر  حتت  االجتماع  املقبل.وجاء  جانفي 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، بخصوص 
اختيار اللقاح األنسب لكورونا، الذي وجهه 
يف  اجلمهورية  رئيس  أكد  كما  األول.  للوزير 
تغريدة له على ضرورة جلب اللقاح والبدء يف 

عملية التلقيح شهر جانفي القادم.

تطور  حول  تقرير  أحدث  كشف   
يف  والنقال  الثابت  اإلنترنت  سوق 
واالتصاالت  البريد  ضبط  لسلطة  اجلزائر 
الثالثي  غاية  إلى  مت  أنه  اإللكترونية 
نحو  تسجيل   2020 سنة  من  الثالث 
الثابت  الهاتف  يف  ُمشترك  مليون   42
 - ADSL الرقمي االشتراك  )خط 
اجليل   - FTTH البصرية االلياف 
والنقال   )LTE/Wimax الرابع

)اجليل الثالث والرابع(.
أن عدد  الضبط  تقرير سلطة  وكشف 
فاق  قد  الثابت  اإلنترنت  يف  املشتركني 
النقال فقد  أما فيما يخص  7،3 مليون. 

تعدى 38 مليون إلى غاية الثالثي الثالث 
من سنة 2020.

اإلنترنت  يف  االشتراك  سجل  وقد 
الثابت مجموع 3.730.931 مشتركا إلى 
غاية الثالثي الثالث من سنة 2020 فيما 
نفسها  الفترة  يف   3.503.474 يعد  كان 
بزيادة بنسبة 49،6  2019، أي  من سنة 
% يف ظرف سنة.و أضاف املصدر ذاته أنه 
الهاتف  يف  مشترك   3.730.931 بني  من 
مشتركون  هم   2.454.574 فإن  الثابت 
 )ADSL( التردد  عالي  اإلنترنت  يف 
حتى  البصرية  األلياف  يف  و59.750 
يف  و1.216.164   )FTTH( املنزل 

تكنولوجية  يف  و443  الثابت  الرابع  اجليل 
ومياكس.أما بخصوص نسبة ولوج اإلنترنت 
من  منتقلة  ارتفاعا  شهدت  فقد  الثابت، 
السنة  من  الثالث  الثالثي  يف   %  96،7
الثالثي  خالل   %  49،8 إلى  املاضية 

الثالث من السنة اجلارية.
ارتفاع  آخر،  من جانب  كما سجل،  
اجلزائر خالل  الترددي يف  النطاق  استعمال 
بلغ  2020 حيث  الثالث من سنة  الثالثي 
1580 غيغابايت )1.58 تيرابايت(، مقابل 
تيرابايت( خالل  998 غيغابايت )0.998 

الفترة نفسها من سنة 2019.
ق.م

مع  للتضامن  العربية  اللجنة  جددت 
موقفها  أمس،  أول  الصحراوي،  الشعب 
الصحراوي  الشعب  لكفاح  واملساند  الداعم 
مستقبله  اختيار  يف  حقه  تكريس  أجل  من 
النظام  بتطبيع  منددة  بكل حرية،  السياسي 
املغربي مع االحتالل الصهيوني على حساب 

القضية الفلسطينية.
احملامي  األستاذ  اللجنة،  رئيس  وندد 
يف  اإلثنني،  أمس  مرعي،  محمود 
الصحراوية  األنباء  لوكالة  به  أدلى  تصريح 
)و.أ.ص(، بـ »محاوالت االحتالل املغربي 
تراب  من  أجزاء  وضم  قسرية  حلول  فرض 

اجلمهورية الصحراوية بالقوة ». 
مع  املغربي  النظام  تطبيع  وبخصوص 
محمود  احملامي  قال  الصهيوني  االحتالل 
 – املغربية  »العالقات  إرساء  إن  مرعي 
الصهيونية« على حساب القضية الفلسطينية 
السرية  والعالقات  اجلديد،  بالشيء  ليس 
غائبة عن  أو  تكن أصال مجهولة  لم  بينهما 

الرأي العام العربي«. 
للتذكير، فإن اخلرق املغرب التفاق وقف 
إطالق النار يف 13 نوفمبر املاضي، من خالل 
تدخله العسكري يف حق مواطنني صحراويني 

من  واسعة  حملة  شهد  للكركرات،  مبنطقة 
التنديد من قبل عدد من الدول واملؤسسات 

والهيئات والشخصيات الدولية الوازنة. 
األمريكي  الرئيس  قرار  عرف  كما 
»اعترافه«  بخصوص  ترامب«،  »دونالد 
الصحراء  على  للمغرب  املزعومة  بالسيادة 
االحتالل  مع  التطبيع  مقابل  الغربية، 
والتنديد  االنتقادات  من  موجة  الصهيوني، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  داخل  من 
وهيئات  دول  فيها  شاركت  وخارجها، 

مجتمع مدني وشخصيات دولية وازنة.
ق.د

أكدت حقه يف تقرير مصيره عبر استفتاء

اللجنة العربية للتضامن تجّدد 
دعمهـا الشعـَب الصحـراوي 

مقتـل شاب فـي حـرب عصابات بتلمسانمقتـل شاب فـي حـرب عصابات بتلمسان
تعرض شاب يف العقد الثاني من عمره 
لعدد من الطعنات تلقاها على مستوى عدة 
حرب  خوضه  بعد  جسمه،  من  مناطق 
السيوف  باستعمال  رحاها  دارت  عصابات 

التي  الرمشي  مبدينة  احمد  يف حي سيدي 
تقع على بعد نحو 25 كلم شمالي تلمسان. 
بعد  األخيرة  أنفاسه  لفظ  الضحية  الشاب 
الطبية  االستعجاالت  مصلحة  إلى  نقله 

 « اجلامعي  االستشفائي  للمركز  واجلراحية 
تيجاني دمرجي »،  متأثرا بجروحه البليغة. 
فيما فتحت مصالح األمن حتقيقات معمقة 

حول احلادثة.

النقل  مديرية  أمام  أمس،  نهار  جتّمع، 
نقل  خطوط  من  مستفيدون  ببسكرة، 
واملقاطعة  الوالية  عاصمة  بني  املسافرين 
احتجاجية،  وقفة  يف  جالل  أوالد  اإلدارية 
االستغالل  رخص  مبنحهم  خاللها  طالبوا 
قصد متكينهم من االنطالق يف عملهم هذا. 
من  الشديد  غضبهم  احملتجون  وأبدى 
سنة  من  أزيد  مرور  رغم  احلالية  وضعيتهم 

النشاط  هذا  ممارسة  يف  شروعهم  على  كاملة 
ضمن مؤسسات دعم وتشغيل الشباب، لكن 
بداية عملهم بصفة رسمية ال تزال مؤجلة رغم 
الوصية  اجلهة  سابقة  مناسبات  يف  مطالبتهم 
بتلبية طلبهم، لكن األمور بقيت تراوح مكانها 
األمر الذي أثار قلقهم ودفعهم إلى االحتجاج.
مقلقة  أضحت  وضعيتهم  أن  هؤالء   وأكد 
بعد استفادتهم من خطوط لنقل املسافرين، حيث 

لعدم استفادتهم  أطراف تضغط  إلى وجود  أشاروا 
من رخص العمل رغم أحقيتهم بذلك -حسبهم- 
بسكرة  بني  خطوط  استحداث  إلى  واحلاجة 
حلافالت  جالل  أوالد  املنتدبة  الوالية  وبلديات 
إضافية، على خلفية دراسة ميدانية أكدت ذلك. 
على  املعنيون  أكد  االحتجاجية،  وقفتهم  وخالل 
أهمية تدخل اجلهات املعنية لتجسيد مطلبهم يف 

أقرب اآلجال.

بسكرة 

ناقلـو المسافرين الجـدد يشتكون تأخـر 
صـــدور رخــص االستغـــــالل

اجتمع، أمس اإلثنين، الوزير األول عبد العزيز جراد مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا 
في الجزائر، لدراسة مسألة اقتناء اللقاح األنسب ضد هذه الجائحة، حسبما علم من لدن مصالح الوزير األول.

عبد القادر بن خالد

النمساوي  بالبرملان  نواب  حّذر   
واألوروبي، أمس اإلثنني، من تفاقم الوضع 
التي  األخيرة  التصريحات  بعد  املنطقة،  يف 
املنتهية واليته،  الرئيس األمريكي  أدلى بها 
دونالد ترامب، بشأن اعترافه بسيادة املغرب 
املزعومة على الصحراء الغربية، واالشتباكات 
املسلحة بني قوات االحتالل املغربية وجبهة 

البوليساريو يف منطقة الكركرات.
وكالة  أوردته  بيان  يف  النواب،  ودعا 
»وساطة  إلى  )و.أ.ص(  الصحراوية  األنباء 
دولية ملتزمة« من قبل االحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة، بخصوص هذا الصراع الذي دام أكثر 
من 40 عاًما، لتفادي حتول يف االشتباكات 
إلى حرب مفتوحة وشاملة يف املنطقة.وحث 
شيدر«  »أندرياس  بـ  األمر  ويتعلق  النواب، 
و«كارين سكشيل« و«غونتر سيدل«، االحتاد 
عدم  ضرورة  على  املتحدة  واألمم  األوروبي 
اآلن،  بعد  الغربية  الصحراء  شعب  إهمال 
بدًءا بتعيني مبعوث أممي لسد الفراغ احلاصل 

منذ اعتزال »هورست كولر«.
املغرب،  على  »الضغط  بـ  طالبو  كما 

فيما  األوروبي،  االحتاد  قبل  من  السيما 
اتفاقية  أو  االقتصادية  باملساعدة  يتعلق 
املغرب  يواصل  طاملا  ألنه  املصائد، 
احلفاظ على سياسته غير القانونية،  فإن 
بشكل  ستتأثر  واالحتاد  بينه  العالقات 

كبير«، بحسب البيان.
أنه  على  النواب  أكد  آخر،  جانب  من 
إال  للنزاع  مستدام  حل  حتقيق  ميكن  »ال 
املتحدة  األمم  بعثة  تنفيذ  توسيع  خالل  من 
)مينورسو(  الغربية  الصحراء  يف  لالستفتاء 
املدنيني الصحراويني  لواليتها كاملة وحماية 

وحقوق اإلنسان للشعب الصحراوي.
جانب  من  الشرعية  إضفاء  يف  بداًل 
واحد على املطالبات اإلقليمية عبر التويتر«.

ويرى السياسيون النمساويون أن »تسوية 
باالعتدال  إال  حتصل  أن  ميكن  ال  النزاع 
وأن  السيما  دولية،  ووساطة  البراغماتي 
برئاسة  اجلديدة  األمريكية  احلكومة  وصول 
»جو بايدن« يف يناير سيقدم مساهمة مهمة 

يف هذا االجتاه«.
ق.د

نـواب نمساويــون يحـذرون 
مــن تفاقــــم الوضـــــع 

بالصحــراء الغربيـــــة

البريطانية  »غارديان«  جريدة  وصفت 
واليته,  املنتهية  األمريكي  الرئيس  إعالن 
دونالد ترامب, بخصوص الصحراء الغربية, 
يف  »السالم  عنوان  حتت  احتيال  بعملية 
أربع سنوات  لتعويض  منه  ومحاولة  عصرنا« 
من إخفاقات السياسة اخلارجي، معتبرة أن 
يف  املتحدة  الواليات  وضعت  املقايضة  هذه 
واالحتادين  املتحدة  األمم  قرارات  مع  تعارض 

اإلفريقي واألوروبي ذات الصلة بالقضية.
اعتراف  فإن  »غارديان«،  جريدة  ووفق 
على  املزعومة  املغربية  بالسيادة  ترامب 
السياسة  عن  تراجع  الغربية  الصحراء 
والتزاماتها  عقود  منذ  املعهودة  األمريكية 
بإجراء استفتاء على االستقالل حتت إشراف 
مشيرة  الغربية,  الصحراء  يف  املتحدة  األمم 
رسمي  »اعتراف  تتمثل يف  املقايضة  أن  إلى 

النظام  قبل  من  الصهيوني  الكيان  بدولة 
املغربي واالعتراف لهذا األخير بالسيادة على 
الصحراء  من  حتتلها  التي  الكبيرة  األجزاء 
»املقايضة  أن  الصحيفة  الغربية«.واعتبرت 
»وضع  ترامب  فعل  كما  الغربية«  بالصحراء 
قرارات  مع  تعارض  يف  املتحدة  الواليات 
اإلفريقي  االحتادين  مع  وكذا  املتحدة  األمم 

واألوروبي«.
الذي  الالذع  بالنقد  التذكير  وأعادت 
القومي  األمن  مستشار  بولتون  جون  أبداه 
أن  واعتبر  وقراره.  ترامب،  جتاه  السابق 
رئيسه القدمي ألقى بالشعب الصحراوي »حتت 
احلافلة« بهذا القرار املتهور الذي يهدد بإشعال 
صراع مجمد يف منطقة قابلة لإلشتعال على 

حافة الساحل.
ق.د

صحيفة الـ »غارديان«

إعــالن ترامـب احتيـال باسـم 
الّســـالم العالمــــي

 إلى غاية الثالثي الثالث من 2020

إحصـــاء 42 مليــون جزائـري مشترك 
فـــي خطــوط اإلنترنــــت 

م. بن مبارك
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متباعات قضائية تطالهن يف ظل غموض وضعهن قانونًيا 

 القابــالت..نرفــض
أن نكون كبش فداء!

ترفض النقابة الوطنیة للقابالت تقدمي القابالت »كبش 
فداء« وحتمیلهن حوادث وفیات األمهات واملولودين اجلدد، 

وطالبوا وزارة الصحة وإصالح املستشفیات بفتح حتقیق معمق 
يف املوضوع، يف الوقت الذي تواجه إدارة املستشفیات اتهاما 
بالتستر على أخطاء األطباء، وجرهن إلى أروقة احملاكم إذ 
تشیر األرقام إلى أن  60 % من القابالت متابعات قضائیا.

األمينة العامة لنقابة القابالت، رشيدة شطي لـ »أخبار الوطن« : 

هنــاك »لوبيات« ترفض إدراجنا 
فـــي الّسلـــك الطبـــــي

 القانون "حقرنا" وىلع الوزارة إعادة النظر يف تحديد مسؤوليات القابلة!

 املتابعات القضائية ضد القابالت "موضة" وكل من هّب ودّب يشتكيهّن!

 قابالت يعملن فوق طاقتهن وأخريات معرضات لألمراض النفسیة، يف ظل غیاب قوانني واضحة 
حتدد مهامهم ومسؤولیاتهن، الوضع الذي يفسر األرقام الهائلة لعدد املتابعات القضائیة التي تسجلها 

أورقة احملاكم بشكل مستمر التي غالبا ما تكون ألسباب تافهة وأخرى خارجة عن نطاق مسؤولیاتها.
"أخبار الوطن" حاورت األمنیة العامة لنقابة القابالت، رشیدة شطي، التي كشفت حجم الظلم 

)احلقرة( الذي طال هذه الفئة.

حاورتها: أسماء بوصبیع

نعلم أن تصنیف القابلة قبل 
االستقالل أحلق بالسلك الطبي، 

إال أن وضعها املهني الیوم غیر 
محددة، ملاذا؟ 

إدراجنــا  ترفــض  "لوبيــات"   هنــاك 
وذلــك خوفــا علــى  الطبــي،  الســلك  يف 
ــا  ــك فأن ــة، لذل ــم املادي ــم ومصاحله مناصبه
ضــد تســمية "القابلــة" وهــو لقــب تقليــدي ال 
يتناســب مــع املهــام التــي تزاولهــا هــذه الفئــة 
حاليــا، حيــث كان مــن املفــروض تســميتها 
مبهــام  تقــوم  أنهــا  باعتبــار  "احلكيمــة"  بـــ 
ــوالدة  ــز ال ــها تعزي ــى رأس ــعة عل ــة واس طبي
املضاعفــات  عــن  والكشــف  الطبيعيــة، 
التــي قــد تتعــرض لهــا األم والطفــل كخطــر 
ــاة، إلــى جانــب مســاهمتها يف التقليــل  الوف
ــرار  ــى غ ــة عل ــن نســبة التداخــات الطبي م
بامللقــاط  والــوالدة  القيصريــة  العمليــات 

ــان. ــص العج وق
ــف  ــة تصن ــة أن القابل ــة العجيب  واملفارق
ضمــن الســلك الطبــي إال يف حالــة واحــدة، 
ــال  ــة خ ــاءلة القانوني ــر باملس ــق األم ويتعل
خضوعهــا للتحقيــق، أو عنــد وجودهــا بأروقة 
احملاكــم، لكــن إذا مــا تعلــق األمــر باحلقــوق 
واالمتيــازات جتدهــا محرومــة مــن االســتفادة 
مــن املنــح والتحفيــزات بجميــع أشــكالها 
ومــن النظــام التعويضــي، مثلمــا هــو معمــول 
بــه يف األســاك األخــرى، وهــو مــا نعتبــره 
ظلمــا قانونيــا نظيــر اخلدمــات التــي تقدمهــا 
ــر  ــة بتأطي ــي، خاص ــلك الطب ــواء يف الس س
طلبــة الطــب يف املجــال التطبيقــي، أو يف 
الســلك شــبه الطبــي نظــرا إلــى تداخــل 
مهامــه. واملؤســف أن اجلهــات القضائيــة 
يحددهــا  لــم  مســؤوليات  علــى  حتاســبها 
وهــي  معقــدة  أغلبهــا حــاالت  القانــون، 
خارجــة عــن نطاقهــا، أضــف إليهــا األخطــاء 
ــرا إلى  ــا نظ ــى عاتقه ــع عل ــي تق ــة الت الطبي

ــا. ــن إليه ــي تتعرض ــوط الت الضغ

 هل تقصدين أن هناك فراغا 
 قانونیا يف حتديد

 مسؤولیات القابلة؟
القانــون األساســي 122/2011 ملهنــة 
إن  إذ  منصــف،  وغيــر  غامــض  القابلــة 

مــن  واســعة  شــريحة  ظلمــت  نصوصــه 
القابــات وأوقعتهــن يف الكثيــر مــن املشــاكل 
قــادت  التــي  والتجــاوزات،  واملغالطــات 
العشــرات منهــن إلــى قضبــان الســجن، 
أضــف إلــى هــذا الفــراغ القانونــي الــذي 
القابلــة، حيــث جنــد  يحــدد مســؤوليات 
أن مهامهــا تتجــاوز مهــام الســلك الطبــي 
وشــبه الطبــي، وهــي تفــوق طاقــة القابلــة. 
ــة  ــة العاملي ــه يف الصح ــول ب ــو معم ــا ه مثلم
التــي حــددت مهمــة القابلــة يف توليــد 157 
القابلــة  أن  حامــا ســنويا يف حــن جنــد 
اجلزائريــة تقــوم بتوليــد نســبة 80 باملائــة 
ــن  ــد م ــت أزي ــي فاق ــد الت ــبة املوالي ــن نس م
مليــون ومائتــن مولــود، يحــدث هــذا يف 
ظــل غيــاب نصــوص تنظيميــة واضحــة 

حتــدد مســؤولياتها.
ــة  ــل القابل ــول أن تتكف ــر املعق ــن غي فم
بجميــع املهــام مــن متابعــة احلمــل والــوالدة 
التــي غالبــا مــا تقــوم بهــا وحدهــا، يف ظــل 
ــر  ــرية، األم ــة والبش ــائل املادي ــف الوس ضع
الــذي قــد يعصــف بــكل اجلهــود واملســاعي 
بصحــة  التكفــل  حتســن  إلــى  الراميــة 
احلوامــل واالرتقــاء بالصحــة اإلجنابيــة يف 

اجلزائــر.

 غالبا ما ارتبط لقب " القابلة" 
بأوصاف سیئة ما السبب الذي أدى 

إلى تشكل هذا االنطباع؟ 
لألســف هــذا صحيــح، الظــروف املهنية 
واملشــاكل التــي تعيشــها القابلــة حولتهــا إلــى 
ــل  ــة، إذ جنــد أن النســاء احلوام ــرأة عصبي ام
القابــات،  يشــتكن مــن ســوء معاملــة 
ــش  ــرة والتهمي ــا للحق ــا أساس ــك راجع وذل
إلــى  يوميــا،  القابــات  يطــاالن  اللذيــن 
لهــا  تتعرضــن  التــي  املضايقــات  جانــب 
خــال تأديــة مهامهــن مبصالــح التوليــد، 
وشــفوية  مكتوبــة  تقاريــر  منلــك  ونحــن 
تكشــف حجــم التعســف والظلــم الــذي 
ــات بشــكل مســتمر. ــه القاب تتعرضــن إلي

 أروقة احملاكم تعّج باملتابعات 
القضائیة التي طالت القابالت، مباذا 

تفسرون هذا؟ 
 عــدد املتابعــات القضائيــة التــي طالــت 
القابــات يف تزايــد مســتمر بعــد أن حتولــت 
املتابعــات القضائيــة إلــى "موضــة"، إذ أصبــح 

بالقابلــة  يشــتكي  ودب  هــّب  مــن  كل 
ــباب  ــق، ألس ــز التحقي ــى مراك ــا إل ويقوده
تكــون غالبــا تافهــة وغيــر منطقيــة، متهمــن 
ــم  ــى وإن ل ــا، حت ــر يف مهامه ــا بالتقصي إياه
تخطــأ فهــي مجبــرة علــى الذهــاب إلــى 
بخصــوص  بشــهادتها  لــإدالء  احملكمــة 
اتهــام إحــدى زمياتهــا أي بصفتهــا شــاهد.
تســجيل  مت  فقــد  األرقــام،  وبلغــة 
مــا نســبته نســبة 60 باملائــة مــن نســبة 
ــا  ــادل 7 قضاي ــا يع ــة، م ــات القضائي املتابع

مســتمر.  تزايــد  يف  والعــدد  شــهريا 

  ما هي مطالبكم حتى تسترجع 
القابلة مكانتها؟

املراســم  يف  النظــر  بإعــادة    أطالــب 
الصــادر  األساســي  والقانــون  التنفيذيــة 
مهنــة  وإدراج   ،)122/2011( يف2011 
القابلــة ضمــن الســلك الطبــي، والتخفيــف 
ــن  ــا م ــة، وحمايته ــات القضائي ــن املتابع م
وضــع  خــال  مــن  الكيديــة  االتهامــات 
ــر يف  ــادة النظ ــع إع ــا م ــدد مهامه ــن حت قوان
تفعيــل مجلــس أخاقيــات املهنــة، بعــد أن 
ــتينيات.  ــرة الس ــد فت ــه بع ــد مهام مت جتمي

الوطنيــة  للنقابــة  العامــة  األمينــة  طالبــت 
رباعــي،  نعيمــة  العاصمــة(،  )مكتــب  للقابــات 
ــد  ــن" بالتقي ــار الوط ــا بـــ "أخب ــث جمعه ــال حدي خ
مبحتــوى املرســوم التنفيــذي رقــم 122-11 املتعلــق 
بســلك القابــات، خاصــة املتمثــل يف عــدم تكليــف 
أي قابلــة مبهــام خــارج إطــار القانــون األساســي، وعــدم 
تعيينهــا يف مصالــح خــارج إطــار مهامهــا إال يف حــدود 

ــل. ــب العم ــق ط ــن طري ــون ع ــه القان ــمح ب ــا يس م
وأكــدت نعيمــة رباعــي علــى أهميــة ووجــوب 
رفــع العقوبــات الصــادرة ضــد القابــات، ووقــف 
املتابعــات القضائيــة املرفوعــة ضدهــن، بعــد دراســة 
ــن  ــل املادت ــب تفعي ــى جان ــة، إل ــات التأديبي العقوب
املتعلــق   )06-03( الرئاســي  األمــر  مــن  و31   30
بالقانــون األساســي العــام للوظيفــة العموميــة بهــدف 

ــن. ــة مهامه ــاء ممارس ــات أث ــة للقاب ــر احلماي توفي
ــام  ــة النظ ــى مراجع ــة إل ــت املتحدث ــا دع  كم
ــى مســتوى، خاصــة  ــى أعل ــات إل التعويضــي للقاب

ــاح اســتعمالها،  ــة املت ــة بجــدول األدوي ــك املتعلق تل
دفتــر  مراجعــة  ملطلــب  االســتجابة  جانــب  إلــى 
يف  العاملــة  القابــات  بنشــاط  املتعلــق  الشــروط 
القطــاع اخلــاص، باإلضافــة إلــى إنشــاء مدونــة 
القانــون  حملتــوى  وفقــا  القابلــة  مهنــة  أخاقيــات 
)11-18(، وكــذا تعزيــز التكويــن األولــي للقابــات، 

ومنحهــا احلــق يف التــدرج يف املســار املهنــي.
القابــات  لنقابــة  العامــة  األمينــة   وأحلــت 
ــة  ــى إنشــاء نصــوص تنظيمي ــب العاصمــة( إل )مكت
متعلقــة بالنظــام األساســي اجلديــد للمعاهــد العليــا، 
القابــات  "دبلــوم"  شــهادة  تســمية  وباخلصــوص 
 5  + )بكالوريــا  العليــا  املعاهــد  مــن  املتخرجــات 
ســنوات(، إلــى جانــب إعــادة النظــر يف جــدول 
ومهامهــا  القابلــة  بأعمــال  اخلاصــة  املصطلحــات 
واألدويــة املتــاح اســتعمالها، إذ يجــب حتديــد مجــال 

مســؤولياتها. لتحديــد  القابــات  اختصاصــات 
اسماء بوصبیع

 األمينة العامة للنقابة الوطنية للقابالت »مكتب العاصمة«، نعيمة رباعي :

ال بدَّ مــن رفع العقوبات ووقف 
المتابعات القضائية ضذ القابالت! 

تعــرف املستشــفيات اجلزائريــة نقصــا كبيــرا يف 
عــدد القابــات، ممــا تســبب يف ضغــط كبيــر علــى 
ــات للحوامــل  ــات العامــات، وحــدوث وفي القاب
ــة  ــد اجلــدد.ويف هــذا الصــدد، تقــول األمين واملوالي
الســنوي  املعــدل  إن  القابــات  لنقابــة  العامــة 
10 مايــن حالــة،  يفــوق  للمواليــد يف اجلزائــر 
ــة، وتضيــف  ــك زهــاء 8 آالف قابل ويؤطرهــن يف ذل
»مــن املفتــرض أن تشــرف القابلــة علــى توليــد 175 

ــة، لكــن يف  ــق املقاييــس العاملي ــرأة يف الســنة وف ام
اجلزائــر القابلــة تســتقبل 45 حامــًا يف اليــوم، 

ــد يف الســنة«. ــة تولي ــغ ذروة الـــ1000 حال وتبل
  ويف مقابــل هــذا الضغــط، تعــرف أروقــة 
ــن  ــه م ــات إذ تواج ــا للقاب ــورا دائم ــم حض احملاك
3 إلــى 6 قابــات شــهريا مــن كل والية دعــوة 
قضائيــة، يف وقــت تتحمــل القابــات مســؤولية 
األخطــاء الطبيــة التــي يتســبب فيهــا األطبــاء.

القابالت يواجهن ضغطا مضاعفا! القابالت يواجهن ضغطا مضاعفا! 

القابلــة  العامليــة  الصحــة  منظمــة  اختــارت 
اجلزائريــة ســميرة بــن بــركات ضمــن 100 قابلــة 
ــن  ــد م ــى أزي ــا عل ــد فوزه ــام 2020، بع ــة لع وممرض
لتتــوج بلقــب أحســن قابلــة يف  300 مترشــحة، 

الوطــن العربــي.
 توجــت احلكيمــة والقابلــة ســميرة بــركات 
ابنــة مدينــة بشــار بلقــب أحســن قابلــة علــى مســتوى 
ــر منافســة شرســة  ــي لســنة 2020، إث ــن العرب الوط
خاضتهــا ضــد مئــات القابــات مــن مختلــف بلــدان 
ــن  ــة وأعماله ــير الذاتي ــم بالس ــد تقدمه ــم، بع العال
ــاء. ــة االنتق ــى أساســها عملي ــي مت عل اإلنســانية الت

وبهــذه املناســبة، قالــت الفائــزة خــال حديثهــا 
لـــ » أخبــار الوطــن« أنــا »فخــورة جــدا بتمثيــل اجلزائــر 
والوطــن العربــي يف هــذه املبــادرة التــي أضافــت 
لســيرتي الذاتيــة التميــز وكل الدعــم مــن أجــل شــق 
طريقــي قدمــا نحــو األمــام. وأضافــت ســميرة : 
»أغتنــم الفرصــة وادعــو القائمــن علــى قطــاع الصحــة 
ــا  ــة وترقيته ــة القابل ــى النهــوض مبهن ــى العمــل عل إل

ــه يف اخلــارج. وتطويرهــا مثلمــا هــو معمــول ب
ــة  ــة املهم ــذه الفئ ــرا له ــزة تقدي ــاءت اجلائ وج
ــزا  ــن وحتفي ــات وعطاءه ــات واملمرض ــة للقاب والفعال
ــم التنافســية يف مجــاالت البحــث العاجــي  لروحه
ــار  ــة االختي واإلنســاني، وذلــك بعــد أن قدمــت جلن
العامليــة  الصحــة  منظمــة  إلــى  الفائزيــن  أســماء 
ــة  ــي الفئ ــة، وه ــة وممرض ــن 100 قابل ــغ عدده والبال

ــن  ــر دوره ــر نظي ــم والتقدي ــتحق كل الدع ــي تس الت
املميــز وجهودهــن يف خدمــة املجتمــع بحســب تأكيــد 

ــة. ــة العاملي ــة الصح منضم
يشــار إلــى أن القابلــة ســميرة بــن بــركات 
ــل 1978 وأم  ــد 1 أفري ــن موالي ــار م ــة بش ــة مدين ابن
لثاثــة أطفــال، خريجــة معهــد التكنولوجيــا للصحــة 
العموميــة بوهــران، وحاصلــة علــى شــهادة ماســتر2 
تخصــص نقــد أدبــي املعاصــر بجامعــة طاهــري 
محمــد بشــار، وقــد ســبق وأن شــاركت يف مبــادرات 
أصحــاب  لفائــدة  خاصــة  وحتسيســية  إنســانية 

ــة. ــة الهش ــة والفئ ــراض املزمن األم
أسماء بوصبیع

منظمة الصحة العاملية اختارتها ضمن 300 قابلة 

سميـرة بن بركــات تتــّوج بلقب 
أحسن قابلة عربيـا لسنة 2020
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 أمطار رعدية غزيرة تساقطت عشر ساعات دون انقطاع

يــوم أسـود حالـك فـي جيجـل وسكيكـدةيــوم أسـود حالـك فـي جيجـل وسكيكـدة
عرفت واليتا سكيكدة وجيجل هطول أمطار غزيرة، جرفت معها الشاحنات وخلفت اضرارا في البنايات والجسور، وكشفت للمرة األلف سياسة عرفت واليتا سكيكدة وجيجل هطول أمطار غزيرة، جرفت معها الشاحنات وخلفت اضرارا في البنايات والجسور، وكشفت للمرة األلف سياسة 

»البريكوالج« التي ينتهجها رؤساء البلديات في كل مرة. »البريكوالج« التي ينتهجها رؤساء البلديات في كل مرة. 

بوعباني زهرة
ســاعات  منــذ  الوطــن"  "أخبــار   ووقفــت 
ــا  ــم تعرفه ــة ل ــرار بالغ ــى أض ــى عل ــاح األول الصب
عاصمــة الكورنيــش مــن قبــل، فاألوحــال غطــت 
الطرقــات الرئيســة املمتــدة مــن الكيلومتــر الثالــث 
ــى  ــي موس ــذا ح ــي وك ــي العقاب ــل ح ــى مدخ إل
ــي  ــى ح ــؤدي إل ــق امل ــن الطري ــرى م ــزاء أخ وأج
املقاســب، حيــث حتــول املــرور عبــر هــذه الطرقــات 
ــن  ــى الراجل ــبة إل ــة بالنس ــغ الصعوب ــر بال ــى أم إل
وكــذا املركبــات التــي شــكلت طوابيــر طويلــة 
ــة  ــى أمــل متكــن اجلهــات املتخصصــة مــن إزال عل
مخلفــات الفيضــان يف وقــت قياســي، هــذا الوضــع 
ــات  ــن ببلدي ــن القاطن ــن املوظف ــد م ــرم العدي ح
الواليــة والعاملــن مبدينــة جيجــل  مختلفــة يف 
ــت احملــدد،  ــم يف الوق ــكان عمله ــن االلتحــاق مب م
حيــث جلــأ بعــض الناقلــن اخلــواص إلــى التوقــف 
باملدخــل الشــرقي للمدينــة دون املغامــرة بدخولهــا، 
ليضطــر العمــال للســير مشــيا علــى األقــدام ملســافة 
ــن  ــرات. م ــة كيلومت ــاث وخمس ــن ث ــراوح ب تت
جانــب آخــر، كان مــاك احملــات التجاريــة الواقعة 
باملنطقــة ذاتهــا أكبــر املتضرريــن مــن هــذه الكارثــة 
الطبيعيــة، حيــث غمــرت الســيول جميــع الطوابــق 
ــارة عــن مخــازن للســلع  األرضيــة التــي كانــت عب
ــون  ــار يقض ــل جت ــا جع ــف مم ــريعة التل ــة س الغذائي
ســاعات عــدة يف عمليــة إخــراج األوحــال وإنقــاذ 

ــا ميكــن إنقــاذه مــن ســلع. م

والي جيجل عبد القادر 
كلكال: إيفاد لجنة والئية 

إلحصاء األضرار
يف  جيجــل  مبدينــة  الفيضانــات  تســببت   
حالــة طــوارئ حقيقيــة اســتدعت تنقــل مســؤولي 
ــا  ــي خلفته ــرار الت ــة األض ــة ملعاين ــلطات احمللي الس
ــل،  ــي جيج ــن وال ــل كل م ــث تنق ــار، حي األمط
ــعبي  ــس الش ــس املجل ــكال، ورئي ــادر كل ــد الق عب
عمليــة  ملتابعــة  برينــط،  حســن  الوالئــي، 
التخلــص مــن كتــل النفايــات املتراكمــة وســحب 
الســيارات التــي جرفتهــا امليــاه القويــة إلــى أســفل 
اجلســر. وقــال الوالــي كلــكال يف تصريحــات أدلــى 
ــة  ــذه الكارث ــى ه ــا عل ــن تعقيب ــام الصحفي ــا أم به
تســاقطت  التــي  الغزيــرة  األمطــار  إن  الطبيعيــة 
ــوم  ــن ي ــا م ــة عشــر لي ــن الســاعة احلادي ــة م بداي
األحــد واســتمرت إلــى غايــة الســاعة الثالثــة 
لــم تكــن متوقعــة  يــوم اإلثنــن  صباحــا مــن 
متامــا، وقــد بلغــت أكثــر مــن 75 ملــم منــذ بدايــة 
التســاقط وحتــى الســاعة الواحــدة، وأكثــر مــن 45 
ــة  ــى الثالث ــا إل ــدة صباح ــاعة الواح ــن الس ــم م مل
صباحــا. وقــال املتحــدث ذاتــه أيضــا إن وادي 
القنطــرة املوجــود باملنطقــة كان مكبــا للنفايــات 
التــي  البنــاء  مــواد  ومخلفــات  الباســتيكية 
ــا ارتياحــه  ــع املنافــذ، مبدي ــق جمي تســببت يف غل
ــة خســائر بشــرية، كاشــفا عــن  لعــدم تســجيل أي

ــع  ــاء جمي ــا إحص ــة مهمته ــة خاص ــكيل جلن تش
ــة  ــة جيجــل ومبنطق ــة املســجلة مبدين اخلســائر املادي
تاســيفت التــي ســجلت أضــرارا مبســاكن املواطنــن 
ــود  ــا أن اجله ــد أيض ــا أك ــات، كم ــر واحمل واملتاج
ــرور  ــة امل ــادة حرك ــاق إلع ــدم وس ــى ق ــة عل جاري

ــت. ــرب وق ــا يف أق ــى طبيعته إل

رئيس مصلحة الوقاية 
بمديرية الحماية املدنية: 
إجالء عائلة من سبع أفراد 

وإنقاذ أربع أشخاص من 
موت محقق

ويف هــذا الســياق، أكــد رئيــس مصلحــة 
أن  لعــرج،  صالــح  املدنيــة،  باحلمايــة  الوقايــة 
الواليــة عرفــت تســجيل كميــة هائلــة مــن األمطــار 
ليلــة األحــد علــى مســتوى كل مــن بلديتــي 
تاســيفت  أن حــي  كاشــفا  والطاهيــر،  جيجــل 
بســبب  املتضرريــن  أكثــر  كان  الطاهيــر  ببلديــة 
فيضــان وادي تاســيفت الــذي غمــر بعــض منــازل 
املواطنــن، وهــو مــا جعــل مصالــح احلمايــة املدنيــة 
تتدخــل إلجــاء إحــدى العائــات املتكونــة مــن 
ســبعة أفــراد، أمــا علــى مســتوى عاصمــة الواليــة 
فذكــر املتحــدث أن هنــاك عــدة نقــاط وأحيــاء 
الرابطــة  الصومــام،  وهــي حــي  امليــاه  غمرتهــا 
واحملطــة الشــرقية بحــي موســى والتــي توقفــت 
ــاه  عــن العمــل بشــكل نهائــي حيــث غمرتهــا املي
ــع  ــة باملوق ــت مركون ــة كان ــى درجــة أن 25 حافل إل
ــبب  ــدا أن س ــام، مؤك ــكل ت ــاه بش ــا املي حاصرته
كل هــذا يعــود إلــى ارتفــاع الفــت يف منســوب 
ميــاه وادي القنطــرة الــذي ميــر عبــر حــي املقاســب 
ــذي جرفــت ســيوله  ــة حــي موســى، وال ــى غاي إل
ــة  ــى غاي ــاحنة إل ــياحية وش ــة وس ــيارة نفعي 18 س
مدخــل اجلســر املــؤدي إلــى احملطــة الشــرقية. 

كمــا أدت الســيول إلــى انهيــار جزئــي للجســر ممــا 
ــة  ــص عملي ــا يخ ــا فيم ــرور. أم ــة امل ــل حرك عط
امتصــاص امليــاه علــى مســتوى مصالــح املديريــة، 
ــتعمال  ــرى اس ــه ج ــه إن ــدث ذات ــال املتح ــد ق فق
ســبع شــاحنات تدّخــل وشــاحنة جــرف وزورقــن 
مت إلنقــاذ شــخص بأحــد احملــات التجاريــة وإنقــاذ 
ثــاث أشــخاص باحملطــة املغمــورة بالســيول مؤكــدا 
ال  وأن  مســتمرة  تــزال  ال  اإلجــاء  عمليــة  أن 

ــرية. ــائر بش خس

جهود حثيثة بذلت إلعادة 
األمور إلى نصابها

 وشــهد، يــوم أمــس، بــذل جهــود كبيــرة مــن 
ــاهد  ــة مش ــح واإلدارات إلزال ــع املصال ــرف جمي ط
ــة الشــرقية،  ــة احمليطــة باحملطــة البري ــار باملنطق الدم
وكــذا بعــض األحيــاء الســكنية املتضــررة، حيــث 
للتطهير علــى  الوطنــي  الديــوان  أعــوان  تدخــل 
نتائــج  علــى  للوقــوف  جيجــل  مســتوى وحدة 
ــد  ــرة، إذ مت جتني ــاه وادي القنط ــاع منســوب مي ارتف
كل الوســائل املاديــة والبشــرية للديوان ومبســاعدات 
مــن الســلطات احملليــة واحلمايــة املدنيــة واجلزائريــة 
ملباشــرة  العموميــة،  للميــاه ومديريــة األشــغال 
ــة  ــي العملي ــال، وه ــركام واألوح ــة ال ــة إزال عملي
التــي يرتقــب أن متتــد أليــام. واجلديــر بالذكــر 
العامــة  للمديريــة  األخيــر  البريــد  أن مضمــون 
ــى  ــث عل ــي للتطهير )ONA( ح ــوان الوطن لدي
ضــرورة حتســن خدمــة الصــرف الصحــي لتفــادي 
ــن  ــرة م ــذه الفت ــة يف ه ــات خاص ــر الفيضان مخاط
ــي  ــوان الوطن ــال الدي ــل عم ــا جع ــو م ــنة، وه الس
ــة  ــة تنقي ــون حمل ــه يواصل للتطهير مبختلف وحدات
وكــذا  بالبالوعــات  املوجــودة  الرواســب  وإزالــة 
وتطهيــر مجــاري الصــرف الصحــي علــى مســتوى 
ــن  ــي ب ــا ح ــة، ومنه ــات الوالي ــف بلدي كل مختل
عيســى، حــي 160 مســكنا، احملطــة القدميــة، 

واليــة  أمــس،  أول  منــد  شــهدت، 
ســكيكدة تهاطــا قويــا لألمطــار، ممــا تســبب 
بلديــات  أربــع  عبــر  عديــدة  فيضانــات  يف 
ــال  ــان جم ــة رمض ــة فلفل ــادي كروم ــي حم ه
وعاصمــة الواليــة ســكيكدة، التــي كانــت 
األكثــر تضــررا بعدمــا غرقــت كل األحيــاء 
وحتولــت إلــى مســابح كبيــرة، رغــم جهــود 
بذلتهــا خليــة األزمــة التــي نصبهــا الوالــي 
ــاء  ــم اســتعمال مضخــات امل ــام بتعمي ــل أي قب
ــة  ــة املدني ــة واحلماي ــة للوالي ــة التابع الضخم

وبلديــة ســكيكدة.
و يف هــذا الســياق، غرقــت بلديــة فلفلــة 
يف ســيول األمطــار وفيضانــات "وادي بوموســي" 
الــذي انفجــر مــن كل زاويــة يف منطقــة رميــة، 
ــة  ــط املدين ــى وس ــيول إل ــت الس ــث زحف حي
ــت  ــي حتول ــة الت ــكانية الهش ــات الس والتجمع
ــَو  ــم تق ــى الهــواء، ل ــى مســابح مفتوحــة عل إل
جهــود الســلطات احملليــة يف مواجهــة تلــك 
إلــى غايــة  التــي وصلــت  القويــة  الســيول 
التــي  البلديــة  بوســط  التجاريــة  احملــات 
ــرة للتجــار،  أغرقتهــا وتســببت يف خســائر كبي
مواطنــي  الوضعيــة  هــذه  أخرجــت  كمــا 
الصفيــح والبيــوت الهشــة إلــى االحتجــاج 
ــوت  ــى بي ــورا إل ــم ف ــي بترحيله ــن الوال مطالب

جديــدة.
ــال  ــان جم ــة رمض ــلم بلدي ــم تس ــا ل كم
مــن الفيضانــات القويــة التــي تســببت يف 
غــرق الشــارع الرئيــس وعــدد مــن التجمعــات 
يقطــع  الــذي  الرئيــس،  للــوادي  القريبــة 
ومخــرج  مدخــل  يف  القدميــة  التجمعــات 
املدينــة وحتــى الســكة احلديديــة التــي غرقــت 
ــكيكدة  ــة س ــة الوالي ــت عاصم بالكامل.كان
ــة،  ــردي األحــوال اجلوي ــن ت ــر تضــررا م األكث
حيــث حتولــت العديــد مــن شــوارع املدينــة إلى 
مســابح مفتوحــة بعدمــا غمرتهــا األمطــار ولــم 
ــا،  ــى امتصاصه ــات واملجــاري عل ــو البالوع تق
وبعدمــا فــاض مجــرى الــوادي بقلــب عاصمــة 
ــزل  ــة الن ــى غاي ــة مــن حــي 20 أوت إل الوالي
ــول  ــن دخ ــذ ع ــع التامي ــا امتن ــدي، فيم البل
املــدارس يف قلــب عاصمــة الواليــة بعــد غــرق 
ــول يف كل  ــر لتج ــرض حظ ــا ف ــام، فيم األقس
ــاكر  ــوة س ــة واإلخ ــوة بوحج ــي اإلخ ــن ح م

وحــي 700 و500 مســكن.
ــر  ــت أكث ــها وإن كان ــورة نفس ــي الص  وه
معانــاة عاشــها ســكان الصفيــح يف بحيــرة 
الطيــور واملاتــش، حيــث تســببت تلــك األمطار 

يف انهيــار ثاثــة بنايــات قدميــة بشــكل جزئــي 
ــا. ــى مغادرته ــا عل ــر قاطنيه أجب

 غرق املنطقة
 الصناعية البترولية 

الكبرى والصغرى
الصغــرى  الصناعيــة  املنطقــة  غرقــت 
ــكل  ــرول ب ــي تضــم مركــب البت ــرى الت والكب
ــة  ــة الصناعي ــه احليوي ــه ومناطق ــه وإدارت فروع
ــت  ــي حول ــار، الت ــيول األمط ــة يف س البترولي
ــت  ــا تدخل ــرة، فيم ــرة كبي ــى بحي ــة إل املنقط
أجــل  مــن  املدينــة  احلمايــة  وحــدات 
ــدة يف املناطــق  ــار الراك ــاه األمط امتصــاص مي
الطــوارئ  حالــة  إعــان  مت  فيمــا  احليويــة، 
حتســبا ألي طــارئ ملــا متثلــه املنطقــة مــن 

أهميــة القتصــاد البــاد. 

 والي الوالية
  يشرف شخصيا

 ىلع عملية اإلنقاذ
ــن  ــادر ب ــد الق ــة، عب ــي الوالي ــارع وال س
يف  االجتمــاع  إلــى  جهتــه،  مــن  ســعيد، 
الســاعات األولــى مــن النهــار مــع أعضــاء 
اللجنــة األمنيــة والســلطات احملليــة واملــدراء 
التنفيذيــن املعنيــن بالتدخــل، حيــث أعطــى 
لرجــال  العــون  يــد  ملــد  صارمــة  تعليمــات 
احلمايــة املدنيــة الذيــن ظلــوا وحدهــم ليــا 
يف مواجهــة "غضــب" الطبيعــة، حيــث مت تزويــد 
املناطــق املتضــررة مــن الفيضانــات واحملتمــل 
ونشــر  امليــاه  مبضخــات  كذالــك  تضررهــا 
ــة  ــات والوالي ــة للبلدي وحــدات التدخــل التابع
ــر وتســخير رجــال األشــغال  ــة للتطهي واجلزائري
ــة والبشــرية،  ــكل إمكانياتهــا املادي ــة ب العمومي
عبــر كامــل الطرقــات الوالئيــة والوطنيــة، كمــا 
ــة  ــه ومتابع ــن مكتب ــروج م ــي للخ ــارع الوال س
عمليــة التدخــل يف قلــب عاصمــة الواليــة 
التــي تضــررت، وتفقــد أشــغال مشــروع حمايــة 
ــة  ــغ مرحل ــذي بل ــات ال ــن الفيضان ــة م املدين
جــد متقدمــة مــن األشــغال، كمــا ســمع 
الوالــي النشــغاالت املواطنــن املنكوبــن الذيــن 
يتطلعــون علــى أحــر مــن اجلمــر النطــاق 

عمليــة ترحيلهــم إلــى ســكنات الئقــة.
جمال بوالديس 

عشر ساعات كانت كافية إلغراق أحياء بكاملها يف الوالية

خسائـر ماديـة فادحـة وإيفاد لجنـة خسائـر ماديـة فادحـة وإيفاد لجنـة 
والئيـة إلحصـاء األضـرار بجيجـلوالئيـة إلحصـاء األضـرار بجيجـل

 استيقظ سكان والية جيجل، أمس اإلثنين، على وقع مشاهد مروعة تسببت فيها أكثر من عشر ساعات 
متواصلة من تساقط األمطار الرعدية الغزيرة، ما خلف أيضا خسائر مادية كبيرة وتوقف تام لحركة 

المرور، فيما تمكن أفراد الحماية المدنية من إجالء العديد من األشخاص.

فيضان الوديان....و حالة طوارئ يف عاصمة الوالية

السيــول تغرق ثالث بلديات 
وتقطع الطرقات في سكيكدة

وزير املوارد املائية أرزقي براقي: 

قاطنو األودية وارتفاع منسوب 
الميـاه سبب فيضانـات جيجــل

  
أرجــع وزيــر املــوارد املائيــة، أرزقــي براقــي، ســبب حــدوث الفيضانــات التــي شــهدتها واليــة 
جيجــل، صبيحــة أمــس، إلــى إقــدام املواطنــن علــى تشــييد ســكناتهم علــى حافــة األوديــة، 

باإلضافــة إلــى ارتفــاع منســوب ميــاه األمطــار.
وحتــدث الوزيــر براقــي، يــوم أمــس اإلثنــن، علــى هامــش زيــارة العمــل والتفقــد التــي قادهــا 
إلــى واليــة العاصمــة، عــن الفيضــان الــذي اجتــاح جيجــل، حيــث قــال إّنــه “خــال ســاعتن 

ســجلت الواليــة 75 ملــم مــن األمطــار، مــا أدى إلــى حــدوث الفيضانــات”.
ــة، والتســاقط  ــون األودي ــذي يقطن ــون ال ــات ســببها املواطن ــر ” الفيضان ــا أضــاف الوزي كم

ــار”. ــب لألمط الرهي
كمــا طمــأن املتحــدث املواطنــن بخصــوص الفيضانــات، مؤكــدا أّنــه هنــاك بعــض 

واملمتلــكات. األرواح  لتفــادي خســائر يف  اتخاذهــا  مت  التــي  اإلجــراءات 
ويف الســياق ذاتــه، صــرح وزيــر املــوارد املائيــة بــأّن 300 مليــار صرفــت مــن أجــل حمايــة 

ــات، ومت تســجيل 865 نقطــة حساســة. املــدن مــن الفيضان
عبد اجلالل نويس



ال تــزال حــوادث ارهــاب الطرقــات حتصــد 
العشــرات مــن األرواح بشــكل دوري كل ســنة،  
حيــث كان لواليــة املســيلة املرتبــة األولــى وطنيــا 
مــن حيــث عــدد الضحايــا والبالــغ عددهــم 114 

ــة.  شــخص خــال الســنة احلالي
ــة املســيلة قــد شــهدت  وكانــت طرقــات والي
خــال ســنة 2020 تســجيل 215 حادثــا مروريــا 
أدى إلــى وفــاة 114 شــخص وإصابــة 426 آخرين 
ــب  ــد النقي ــن أك ــورة،  أي ــة اخلط ــروح متفاوت بج
حمدانــي محمــد أن عــدد الضحايــا ارتفــع مبعــدل 
4.85 باملائــة مقارنــة بالســنة املاضيــة،  وهــو 

ــي  ــرور الت ــق بحــوادث امل ــا يتعل ــه فيم ــر ذات األم
ــى أن  ــيرا ال ــة،  مش ــى 11.34 باملائ ــت ال ارتفع
األســباب املتعلقــة بالعنصــر البشــري متثــل اكثــر 
ــرور بينمــا  ــة مــن عــدد حــوادث امل مــن 89 باملائ
األســباب املتعلقــة باملركبــات فقــد حــدد ب 

ــة. 8.75 باملائ
ــرية  ــباب البش ــع األس ــد أرج ــب ق وكان النقي
ــى عــدم تخفيــض الســرعة  ــذه احلــوادث ال يف ه
ــاوزت  ــي جت ــائقني والت ــل الس ــن قب ــرج م يف املنع
ــائق بـــ  ــل الس ــا تغاف ــة تليه ــبة 19.81 باملائ نس

12.90 باملائــة.                           ص. ب

ف.سليم
ــم  ــف بالتنظي ــي املكل ــني الوالئ ــتقبل األم  اس
ــة عــن  »بــن غــرس اهلل أحســن« مبقــر االحتــاد نياب
املنســق الوالئــي »ســليماني ريــاض« مجموعــة 
ــاش  ــد النق ــرة.  وبع ــيارات األج ــائقي س ــن س م
واالســتماع النشــغالهم مت التطــرق إلــى جملــة 
ــة  ــان اإلحتــاد يف مطالب ــا بي ــاط أشــار إليه مــن النق
ــل  ــاط النق ــث نش ــادة بع ــة بإع ــلطات املركزي الس
ــهر  ــعة أش ــدة تس ــه مل ــد توقف ــات بع ــني الوالي ماب
ــم  ــاص به ــي اخل ــول الصح ــق البروتوك ــع تطبي م

ــات  ــون وتســوية ملف ــرة الطع ــد فت ــة بتمدي واملطالب
اإلســتفادة مــن املســاعدة املاليــة إلــى غايــة 31 
ــدوق  ــق بصن ــا يتعل ــة فيم ــمبر 2020 خاص ديس
CAS� األجــرا ء لغيــر  االجتماعــي   الضمــان 
ــد  ــس جدي ــة انتخــاب رئي ــم عملي NOS وتنظي
ــات خاصــة  ــني الوالي حملطــة ســيارات األجــرة ماب
بعــد إســتقالة رئيــس احملطــة ألســباب صحيــة 
وتشــكيل جلنــة وتكليفهــا بتنظيــم عمليــة هيكلــة 
وإنتخــاب رئيــس للمحطــة يتــم إختيــاره مــن 
ــر  ــن تتوف ــاب الترشــح مل ــح ب طــرف الســائقني وفت

فيهــم الشــروط القانونيــة ملمارســة العمــل النقابي.
ــني  ــأن األم ــاط طم ــكل النق ــرق ل ــد التط و بع
بــأن  احلضــور  كل  بالتنظيــم  املكلــف  الوالئــي 
األمانــة التنفيذيــة ســوف تتكفــل برفــع بــكل 
النقــاط إلــى اجلهــات املعنيــة،  وأمــا فيمــا يتعلــق 
ــة  ــد للمحط ــس جدي ــاب رئي ــادة إنتخ ــوع إع مبوض
ــة ســوف  ــذه العملي ــأن ه ــر ب ــم األخي ــد أخبره فق
ــي  ــام الداخل ــي والنظ ــون األساس ــق القان ــم وف تت
ــرام اإلجــرا ءات املنظمــة للعمــل  ــع إحت لاحتــاد م

ــي. النقاب

كشــف أول أمــس والــي والية تبســة »محمـــد 
ــن 26  ــر م ــة أكث ــن برمج ــاج«،  ع ــة داح البرك
مليــار للتكفــل بحوالــي 1479 عمليــة تنمويــة يف 

205 منطقــة ظــل عبــر إقليــم الواليــة.
جــا ء هــذا خــال نزولــه ضيفــا بإذاعــة تبســة 
ــق  ــى مناط ــوح عل ــي املفت ــوم اإلذاع ــار الي يف إط
ــى النقائــص املســجلة  الظــل لتســليط الضــو ء عل
وانشــغاالت الســكان بهــذه املناطــق،  وللحديــث 
عــن مــا حتقــق يف امليــدان مــن تنميــة لترقيــة هــذه 
املناطــق والنهــوض بهــا،  أيــن أكــد علــى انتهــا ء 
األشــغال بأزيــد مــن 100 عمليــة مــن أصــل 
ــق  ــدة مناط ــة لفائ ــا موجه ــروعا تنموي 1479 مش
الظــل بعــد االنتهــا ء مــن عمليــة اإلحصــا ء واجنــاز 
بطاقــات تقنيــة حســب كل منطقــة واحتياجاتها، 
وأضــاف ذات املتحــدث أن مصاحلــه ســجلت هذا 
العــدد مــن العمليــات التنمويــة حســب أولويــات 
ــي  ــغ مال ــا مبل ــص له ــث خص ــة، حي كل منطق

ضخــم قــّدر بـــأكثر مــن 26 مليــار. 

ــة  ــر الطاق ــي« مدي ــذا وكشــف »ناصــري عل ه
منطقــة   368 تســجيل  عــن  تبســة  لواليــة 
ظــل  يتــوزع بهــا 15000 مســكن بحاجــة لربطهــا 
ــى  ــا األشــغال عل ــت به ــاز، انته ــا ء والغ بالكهرب
ــن  ــد م ــط أزي ــث مت رب ــروعا حي ــتوى 37 مش مس

3200 مســكنا بالكهربــا ء. 
و أضــاف هــذا األخيــر،  أن 319 منطقــة مــن 
مناطــق الظــل هــذه التــي حتتــاج للربــط بالكهربــا ء 
ــل  ــن قب ــا م ــزودة نهائي ــر م ــة غي ــا 93 منطق منه
بالكهربــا ء  و179 األخــرى حتتــاج لتوســعة يف 

الشــبكة فقــط
و لإلشــارة،  فقــد أحصــت واليــة تبســة 456 
منطقــة ظــل تفتقــر ملقومــات احليــاة الكرميــة ســيتم 
التكفــل بنقائصهــا حســب األولويــات احملــددة 
للنهــوض بالواقــع املعيشــي لقاطنيهــا حســب 

ــي. ــح الوال تصري
فيروز رحال

ســكيكدة  واليــة  أمــن  مصالــح  شــرعت 
النطــاق  واســعة  حملــة  يف  األحــد  صبيحــة 
للقضــا ء علــى ظاهــرة اســتغال الرصيــف والطريق 
ــر مشــروعة خصوصا مــن قبــل  العــام بطريقــة غي

التجاريــة.  احملــات  أصحــاب 
 العمليــة اليــت باشــرتها مصالــح االمــن مــن 
خــال التدخــل امليدانــي بالتنســيق مــع مصالــح 
البلديــة،  لنــزع كل املعوقــات واحلواجــز املوضوعــة 
الساســل  متاريــس،   مــن  األرصفــة  علــى 
ــق  ــة أو اإلســمنتية،  الصنادي واألعمــدة احلديدي
وغيرهــا والتــي تهــدف حلجــز تلــك األماكــن 
ــل حركــة مســتعملي  ــا يعرق ــدون وجــه حــق مم ب
ــذا  ــات،  ه ــني أو مركب ــن راجل ــوا ء م ــق س الطري

ــة جتــاه  ــة واإلداري مــع إتخــاد اإلجــرا ءات القانوني
ــني.  املخالف

العمليــة شــملت يف بدايتهــا أحيــا ء وســط 
ــاع  ــة قط ــمل كاف ــى أن تش ــكيكدة عل ــة س مدين
إختصــاص أمــن الواليــة خصوصــا البلديــات 

ــرة.  ــه الظاه ــارا لهات ــرف إنتش ــي تع الت
املواطنــني  كافــة  دعــت  الشــرطة   مصالــح 
للمشــاركة للقضــا ء علــى مثــل هاتــه الظواهــر 
ــر  ــغ عب ــة التبلي ــي ثقاف ــال تبن ــن خ ــلبية م الس
كافــة وســائل التواصــل املوضوعــة حتــت تصرفهــم 
مــن هواتــف خضــرا ء،  تطبيقــة ألــو شــرطة،  

وكــذا صفحــة الفايســبوك ألمــن الواليــة.
نسيبة شالبي

أمينة.ب
مدينــة  بوســط  حوحــو  رضــا  ثانويــة  وتعــد   
قســنطينة، مــن معالــم قســنطينة القدميــة وجــز ء 
ــية  ــتها األندلس ــز بهندس ــق، تتمي ــا العري ــن تراثه م
واإلســامية، وتــؤرخ ملراحــل مهمــة مــن تاريــخ 
عاصمــة الشــرق، تدرجــت فيهــا أســما ء عربيــة 
الشــخصيات  خيــرة  وكونــت  كبيــرة،  وأجنبيــة 
منهــم  والفرنســية  اجلزائريــة  واألدبيــة  العلميــة 
ــف  ــني يف مختل ــرة وباحث ــون، دكات ــفة ومؤرخ فاس
التخصصــات، علــى غــرار البروفيســور » عبــد املومــن 
ــى  ــة إل ــة« باإلضاف ــة الدولي ــة الصح ــد« منظم محم
سياســيني جزائريــني منهــم الوزيــر الســابق عيــد 
وحتــى  زيــاري،  العزيــز  وعبــد  ســال،  املالــك 
الفرنســيني كاملــؤرخ موريــس غوســتاف، وبــن يامــني 
ــد  ــا بع ــا عام ــد بريقه ــة تفق ــدأت الثانوي ــتورا، وب س
ــل  ــا بفع ــزا ء منه ــار أج ــا النهي ــل تعرضه ــام، بفع ع

العوامــل الطبيعــة، وســو ء املتبعــة التقنيــة بهــا.
ــخ  ــون بتاري ــاتذة واملهتم ــن األس ــدد م ــب ع وطال
حــول  وجــاد  عاجــل  حتقيــق  بفتــح  قســنطينة، 
ــا  ــي وصفه ــو، الت ــا حوح ــة رض ــم ثانوي ــة ترمي عملي
الكثيــرون بالكارثيــة، والتــي ســاهمت يف حتويــل 
املؤسســة التاريخيــة خلــراب حقيقــي بعــد عامــني 
ــتنزفت  ــم، اس ــات ترمي ــا لعملي ــن خضوعه ــط م فق
ميزانيــة باهظــة تقــدر باملاييــر، لــم يتــم اســتغالها 
ــا  ــا وبريقه ــة مجده ــد للثانوي ــذي يعي ــى الوجــه ال عل

ــود. املفق
جــا ء ذلــك بعــد انتشــار صــور حديثــة لثانويــة رضا 
حوحــو، شــكلت صدمــة للكثيريــن بســبب التدهــور 
ــة  ــن ناحي ــوا ء م ــة س ــه املؤسس ــذي عرفت ــر ال الكبي
التصدعــات التــي طالــت اجلــدران أو انهيــار األســقف 
وســو ء الكتامــة، مطالبــني مــن اجلهــات املســؤولة عــن 

عمليــة الترميــم ببــذل املزيــد مــن اجلهــود يف ســبيل 
مبديــن  الهــام،  التاريخــي  املعلــم  هــذا  حمايــة 
تســاؤالت عــن مصيــر املاييــر التــي اســتنزفتها 
املؤسســة،  لهــا  التــي خضعــت  الترميــم  أشــغال 
والتــي تكفــي –علــى حــد تعبيرهــم- لتشــييد عــدد 
مــن املؤسســات اجلديــدة، واصفــني عمليــة الترميــم 
بالفســاد املقــن، باعتبــار كارثيــة الوضــع الــذي آلــت 
ــى  ــل الصــور عل ــه وبعــد تناق ــه الثانوية،مــن جهت إلي
نطــاق واســع عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي، 
قــام أول أمــس والــي قســنطينة »ساســي أحمــد عبــد 
ــى  ــف عل ــو ووق ــا حوح ــة رض ــد ثانوي ــظ« بتفق احلفي
وضعهــا، أيــن أمــر بإعــادة الدراســة اخلاصــة بإعــادة 
ــة  ــح الوالي ــه مصال ــت عن ــا أعلن ــا، حســب م تأهيله
يف منشــور علــى صفحتهــا، معتبــرا ٍأن قيمــة الثانويــة 

ــا. ــا ورمزيته تكمــن يف تاريخه
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متوقفون عن العمل منذ تسعة أشهر 
سائقــــو سيــارات األجـــرة الناشطـــون سائقــــو سيــارات األجـــرة الناشطـــون 
بيـن الواليـات يطالبـون باستئنـاف نشاطهمبيـن الواليـات يطالبـون باستئنـاف نشاطهم

تبسة
رصــــد نحو رصــــد نحو 2626 مليــــارا للتكفـــل  مليــــارا للتكفـــل 

بـــ بـــ 205205 منــــاطق ظـــل منــــاطق ظـــل

سكيكدة
تنظيــــم حمـــلة للقضــــاء تنظيــــم حمـــلة للقضــــاء 

علــى ظـــاهرة استغـــالل األرصـفة علــى ظـــاهرة استغـــالل األرصـفة 
قسنطينة 

 المالييـــر المخصصــة لترميـــم ثانويـــة  المالييـــر المخصصــة لترميـــم ثانويـــة 
رضــا رضــا حـــوحـــو ذهبــت هبــــاًءحـــوحـــو ذهبــت هبــــاًء

المسيلة

إرهــــــاب الطرقـــــــات إرهــــــاب الطرقـــــــات 
يحصـــــد أرواح يحصـــــد أرواح 114114 شخصـا  شخصـا 

هــــــذه السنــــــــةهــــــذه السنــــــــة
أفادت األمانة 

التنفيذية الحتاد 
التجار واحلرفيني 
اجلزائريني لوالية 

عنابة، أمس اإلثنني، 
بأنه مواصلة لسلسلة 

اللقاءات التي 
تقوم بها األخيرة، 
واستجابة لطلب 
سائقي سيارات 

األجرة الناشطني ما 
بني الواليات، 

لواليــة  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  تدخلــت 
عنابــة إلخمــاد حريــق كان إندلــع فجــأة بإحــدى 
اجلامعيــة  باإلقامــة  بجناح الطالبــات  الغــرف 
البونــي) 2( وحلســن احلــظ لــم  3000 ســرير 

يتســبب احلــادث يف خســائر بشــرية. 
اخلبــر  أوردت  التــي  مصادرنــا  وحســب 
فــإن احلريــق شــب عشــية أول أمــس األحــد 
ــن  ــفر ع ــا أس ــات م ــاص بالطالب باجلناح )B( اخل
ــة مــن الهلــع واخلــوف الشــديدين يف أوســاط  حال
ــرف  ــن الغ ــي ســارعن للخــروج م ــات الات املقيم
إلــى ســاحة اإلقامــة بعــد مشــاهدة ألســنة اللعــب 

بالتدخــل إلخمــاد  طالبهــن  حيــث  والذخــان 
ــا  ــور بلوغه ــاذه. وف ــن إنق ــا ميك ــاذ م ــق وإنق احلري
بخبــر إنــدالع احلريــق ســارع أعــوان اإلطفــا ء 
التابعــني ملديريــة احلمايــة املدنيــة إلطفــا ء النيــران 
ــرا ء  ــن كإج ــن غرفه ــات م ــع الطالب ــا ء جمي وإج
علــى  الســيطرة  مــن  متكنهــم  بعــد  إحتــرازي 
ــى  ــات املختصــة إل ــق. فيمــا ســارعت اجله احلري
ــذي  ــق ال ــدوث احلري ــباب ح ــق يف أس ــح حتقي فت

كاد يحــد كارثــة حقيقيــة. 
ف. سليم

انــدالع حريــق فــي جنـاح الطالبــات انــدالع حريــق فــي جنـاح الطالبــات 
باإلقــامة الجامعــية باإلقــامة الجامعــية 30003000 سريـــر سريـــر

تفاجأ مواطنو والية 
قسنطينة، بعد عرض صورة 
حديثة لثانوية رضا حوحو 
العريقة، بعد خضوعها قبل 

عامني لعمليات ترميم، وأبدى 
مهتمون بحماية تاريخ وتراث 

املادي بالوالية، واألساتذة 
والطلبة الذين مروا على 

هذه املؤسسة التي تعد من 
أعرق وأقدم ثانويات الوالية، 

امتعاضهم من اخلراب الذي 
طال الثانوية، مطالبني بفتح 
حتقيق عاجل حول مسألة 
الترميم الذي ال يرقى إلى 

مستواها وتاريخها ورمزيتها.

أخبار الطارف
جمعها : ف. سليم

إيــــداع أفــــراد عصــــابة تمتهـــن ترويـــج إيــــداع أفــــراد عصــــابة تمتهـــن ترويـــج 
المؤثــــرات العقلــــية الحبــــس المؤثــــرات العقلــــية الحبــــس 

 
أمــر وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة الذرعــان بالطــارف إيــداع 3 مشــتبه فيهــم احلبــس املؤقــت 

باملؤسســة العقابيــة عــن تهمــة حيــازة املؤثــرات العقليــة لغــرض العــرض علــى الغيــر.
وحسب بيان خلية اإلعام واإلتصال ألمن الوالية فإنه

ــة اجلرميــة بشــتى أشــكالها خاصــة مــا تعلــق باإلجتــار الغيــر املشــروع باملخــدرات  يف إطــار محارب
واملؤثــرات العقليــة أمــن واليــة الطــارف ممثــا يف الفرقــة املتنقلــة للشــرطة القضائيــة الذرعــان متكــن 
ــخاص  ــن 03 أش ــة م ــة متكون ــة إجرامي ــة بعصاب ــك واإلطاح ــن تفكي ــة م ــة نوعي ــر عملي ــى إث عل
ــط  ــة منضب ــن مكنــت العملي ــة الذرعــان أي ــة ينحــدرون مــن مدين ــرات العقلي ــع املؤث مختصــة يف بي

ــواع. ــف األن ــوس مــن مختل ــرص مهل وحجــز 820 ق
 

إحبـــاط محــــاولة تهريـــــبإحبـــاط محــــاولة تهريـــــب
  2525 رأس غنــــم إلـــــى تــــــونس رأس غنــــم إلـــــى تــــــونس

 
ــة بوحجــار التابعــة  متكــن أعــوان اجلمــارك العاملــني علــى مســتوى الفرقــة املتعــددة املهــام ببلدي
ملفتشــية أقســام اجلمــارك بواليــة الطــارف، إثــر عمــل ميدانــي مشــترك مــع أفــراد اجليــش الوطنــي 
الشــعبي،  مــن إحبــاط محاولــة جديــدة،  لتهريــب مجموعــة مــن األغنــام، أيــن جنحــت يف حجــز 

25 رأس غنــم،  كانــت موجهــة للتهريــب نحــو البلــد املجــاور )تونــس(.
ــى  ــني عل ــف 3 مهرب ــة توقي ــال العملي ــد مت خ ــس فق ــي أم ــلك النظام ــذا الس ــان ه ــب بي وحس
عاقــة بعمليــة التهريــب املذكــورة،  أيــن حــررت بشــأنهم،  محاضــر مــن أجــل املتابعــة القضائيــة،  
ــة  ــى اجلهــات القضائي ــف عل ــة املل ــة وإحال ــي يف القضي ــح اجلمــارك كطــرف مدن ــع تأســس مصال م

ــدى محكمــة بوحجــار. املختصــة،  ل
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بواليــة  القضائيــة  الســلطات  باشــرت   
ــة  ــة البزنس ــة يف عملي ــات معمق ــان حتقيق تلمس
ــن  ــل اطــارات ســامية م ــن قب ــب م ــودرة احللي بب
الفالحــة  مديــر  يتقدمهــم  الفالحــة  مديريــة 
مــن  ومجموعــة  اطــارات  وثــالث  الســابق 
ــة، تلمســان  ــكل مــن مغني ــات ب اصحــاب امللبن

وعميــر. ،ســبدو 
التــي كلفــت عناصــر الشــرطة  القضيــة 
االقتصاديــة باملجموعــة الوالئيــة للــدرك الوطنــي 
يف  كبيــرة  جتــاوزات  كشــفت  فيهــا  للتحقيــق 

ــن  ــة اجل ــا لصناع ــب وحتويله ــودرة احللي ــب ب نه
يف الوقــت الــذي هــي مدعمــة لصناعــة احلليــب. 
هــذا ومت االســتماع للمتهمــن يف انتظــار حتويلهــم 

ــة ــى النياب ال
مــن جهــة اخــرى مت انهــاء مهــام مديــر 
شــأن  مــن  كمــا  بتلمســان  احلليــب  ديــوان 
القضيــة أن حتيــل العديــد مــن اإلطــارات مبديريــة 
ــة  ــي ومجموع ــف التحفظ ــى التوقي ــة عل الفالح

مــن أصحــاب امللبنــات.
بن خالد عبد القادر.

 تعــرف نقــاط بيــع احلليــب املدعــم اآلونــة 
ــة  ــدة وطويل ــر عدي ــة الليــض طوابي ــرة مبدين األخي
اســتفحلت  التــي  الظاهــره  وهــي  للمواطنــن 
مؤخــرا عــادت مــن جديــد وســط تســاؤالت 

ــبابها.  ــن أس ــن ع املواطن
 وأمــام هــذه الوضعيــة يضطــر القائمــون 
علــى بيــع احلليــب املدعــم الــى تقليــص الكميــة 
ــط. ويف  ــن فق ــن بكيس ــكل مواط ــاع ل ــي تب الت
هــذا الصــدد قــال القائــم علــى الوحــدة الوحيــدة 
إلنتــاج احلليــب بالبيــض الــى ان الكميــة التــي 
تنتجهــا الوحــدة حاليــا ومنــذ بدايــة الســنة تقــدر 
ب 6 آالف لتــر يوميــا ولــم يطــرأ اي نقــص عليهــا 
ــى  ــود ال ــه يع ــر احلالي ــبب يف الطوابي ــر ان الس غي
زيــادة الطلــب واالســتهالك علــى احلليــب املدعــم 
ــد. ذات  ــر الواح ــعرة 25 دج للت ــى س ــر ال بالنظ

ــم  ــب املدع ــة احللي ــى ان كمي املتحــدث اشــار ال
التــي يفتــرض أنهــا تغطــي حاجــة الســكان 
تقــدر بحوالــي 15 ألــف لتــر يوميــا والوحــدة 
ــة  ــة مديري ــة خاص ــات املعني ــا للجه ــت طلب قدم
التجــارة للتدخــل لزيــادة حصــة الوحــدة مــن 
ــا ان  ــة كم ــوق احمللي ــة الس ــب لتغطي ــودرة احللي ب
ــالل  ــارة خ ــر التج ــى وزي ــا عل ــة مت عرضه القضي
زيارتــه لواليــة البيــض شــهر ســبتمبر املاضــي يف 
إنتطــار اإلســتجابة لهــذا الطلــب. نشــير إلــى أن 
واليــه البيــض تتوفــر حاليــا علــى وحــدة وحيــدة 
إلنتــاج احلليــب رغــم ان حتصــي ثــروة مــن البقــر 
ــح  ــة املصال ــف رأس حســب مديري ــرب 38 أل تقت

ــة.  الفالحي
نورالدين رحماني

يف  العموميــة  االشــغال  عمــال  دخــل 
ــدة 3  ــة يف إضــراب مل ــة بجاي ــروع لوالي ــة الف كاف
أيــام  تنديــدا بالوضــع املــزري الــذي يعانــون منــه 
ــة ســناباب  ــة فديرالي ــان لنقاب ــا وحســب بي يومي
لبجايــة حتــوز » أخبــار الوطــن » علــى نســخة منــه 
فهــي تدعــو مــن خاللــه كافــة العمــال إلــى شــن 
ــاري  ــهر اجل ــن الش ــام 23/22/21 م ــراب أي إض
وذلــك علــى خلفيــة فشــل التفــاوض حــول 
ــي مت  ــب خــالل جلســة العمــل الت ــة املطال أرضي
ــة  ــر املديري ــوم 2020/12/20م  يف مق ــا ي عقده
بــن ممثلــي العمــال ومديريــة األشــغال العموميــة 

لواليــة بجايــة      عبدالســالم.ق

كشــف والــي تيــزي وزو محمــود جامــع 
امــس يف تصريــح صحفــي عــن تخصيص80مليار 
ســنتيم مــن اجــل مرافقة مــا يزيد عن80مؤسســة 

تكوينيــة عبــر اقليــم الواليــة. 
اجلهــاز  علــى  االول  املســؤول  اضــاف  و 
ــه اشــارة انطــالق  التنفيــذي علــى هامــش اعطائ
واد  معهــد  مــن  اجلديــد  التكوينــي  املوســم 
ــة  ــبب جائح ــة بس ــرت العملي ــا تأخ ــي بعدم فال
كورونــا,ان الســلطات العموميــة تولــى اهميــة 
كبيــرة لقطــاع التكويــن املهنتــي كبوابــه جنــاح 
ــة  ــذه املرافق ــا ان ه ــغل ,مضيف ــم الش ــوج عال لول

ستســمح بتوظيــف شــباب يف ظــروف حســنة 
الســيما يف ظــل توفــر تخصصــات هامــة يتطلبهــا 
عالــم الشــغل اليــوم مؤكــدا يف نفــس الســياق ان 
ــز  ــة تتمرك ــروع منتدب ــي اليوم8ف ــزي وزو حتص تي
ــب  ــن اجــل تقري ــدة, م اساســا يف املناطــق البعي
يســعفهم  لــم  الذيــن  هــؤوالء  مــن  التكويــن 
ــر  ــدر بالذك ــي, ج ــارهم العال ــة مس ــظ مواصل احل
ان الدخــول املهنــي اجلديــد بتيــزي وزو عــرف 
مرتبــص  عن12الــف  اليقــل  مــا  التحــاق 

مبقاعدهــم. 
جمال عميروش

ــة  ــة والي ــية بعاصم ــوارع الرئيس ــهد الش تش
ــهر  ــدة أش ــذ ع ــة من ــة خانق ــة مروري ــة، أزم اجللف
ــر  ــا أث ــة، م ــرور الضوئي بســبب تعطــل إشــارات امل
علــى جميــع املســالك خاصــة باألحيــاء اإلداريــة 
كحــي محمــد بوضيــاف بوســط املدينــة والطريــق 
ــب  ــفى ط ــع مستش ــن يق ــة أي ــر الوالي ــؤدي ملق امل
للمرضــى  كبيــر  توافــد  يعــرف  الــذي  العيــون 
ــة  ــات الوطن، إضاف ــع والي ــن جمي ــم م ومرافقيه

ــم. ــرات عمله ــال مبق ــاق العم اللتح
بهــم  التقــت  الذيــن  الســائقون  واســتاء 
ــر  ــذي أث ــزري ال ــع امل ــن الوض ــن« م ــار الوط »أخب
علــى حياتهــم اليوميــة، خاصــة املوظفــن والطلبــة 
الــذي تأثــروا كثيــرا مــن التأخــر املفــروض عليهــم، 
كما أشــار آخــرون بأنهــم يقضــون وقــت طويــل يف 
ــرة، إذ حتولــت الطــرق  الطريــق لقطــع مســافة قصي
الرئيســية إلــى مصــدر إزعــاج بالنســبة للكثيريــن، 
ــي تشــهدها  ــرة الت ــة الكبي ــة املروري بســبب الزحم

ــا يف  ــزداد حدته ــبوع وت ــام األس ــة أي ــرة طيل األخي
ــذروة. ــات ال أوق

وأضــاف مــن حتدثنــا معهــم، أنهــم يحاولــون 
املــرور عبــر الطــرق املختصــر باملدينــة للوصــول إلــى 
ــون مبمهــالت  ــرات عملهــم، إال أنهــم يصطدم مق
غيــر مدروســة ســببت لهــم مشــاكل وأعطــاب يف 
ــرق  ــر الط ــرون عب ــم مي ــا يجعله ــذا م ســياراتهم وه

الرئيســية غصبــًا عنهــم.
ــى  ــا أدى إل ــر الســائقن مم ومــن امللحــوظ توت
باأليــدي يف  التشــابك  إلــى  تصــل  مناوشــات 
العديــد مــن املــرات، ويبقــى الســبب حســب 
املواطنــن توقــف إشــارات املــرور الضوئيــة مطالبــن 
بضــرورة تدخــل الســلطات احملليــة مــن أجــل 

إصالحهــا يف أقــرب وقــت.
حمزة بن حلرش

عمر الفاروق
 وقــال ممثــل احملتجــن يف لقــاء مــع »أخبــار 
الوطــن« إنهــم أودعــوا ملفاتهــم ســنة 2010 ودفعــوا 
ــي  ــإن املشــروع بق الشــطر األول وحســب احملتجــن ف
التــي  يــراوح مكانــه بســبب اخلالفــات الكبيــرة 
ســادت مراحــل اإلجنــاز مــع مقــاوالت عديــدة التــي 
ــر  ــة احملاكــم األم ــت أروق ــت عــن املشــروع ودخل تخل
ــرة  ــت كل م ــرا وكان ــور تطــول كثي ــذي جعــل األم ال
ــور  ــوية األم ــل تس ــن أج ــي« م ــل إدارة »اوبيج تتدخ
ــرة  ــدة وكل م ــة جدي ــالن مناقص ــود واع ــخ العق بفس
ــا  ــو م ــه وه ــى حال ــال عل ــي احل ــة وبق ــدم مقاول تتق
ــتفيدين  ــى املس ــلب عل ــس بالس ــر ينعك ــل األم جع

ــطى.  ــة الوس ــن الطبق ــم م ــن وغالبيته املتضرري
ــن  ــد تعي ــاءت بع ــرة ج ــأة الكبي  إال أن املفاج
مديــر عــام جديــد لديــوان الترقيــة والتســيير العقــاري 
الــذي قــام بفســخ صفقــة إجنــاز عمــارة مــن 9 طوابــق 
ــبب  ــة بس ــة وخدماتي ــالت جتاري ــقة ومح ــا 88 ش به
املبلــغ اخليالــي لهــا واملقــدر بـــ 25 مليــار ســنتيم 
ــات  ــش االحتجاج ــى هام ــس عل ــده أم ــا أك ــو م وه
التــي كانــت أمــام مقــر الديــوان وأوضــح أن املشــروع 
ــل  ــار قب ــرى بـــ 15 ملي ــة أخ ــه مقاول ــتفادت من إس
أخــرى  مناقصــة  اعــالن  ويتــم  عنــه  تتخلــى  أن 
ــى املشــروع بـــ  ــدة حــازت عل ــة ملؤسســة جدي بصفق
ــد  ــام اجلدي ــر الع ــا مدي ــا رأى فيه ــو م ــار وه 25 ملي

ــر  ــرك اخ ــر معت ــل األم ــبة ، ليدخ ــر مناس ــا غي أنه
ــد  ــل جدي ــه تعطي ــتفيدون أن ــه املس ــا رأى في ــو م وه
مناقصــة  اعــالن  إجــراءات  أن  للمشــروع خاصــة 
مــن جديــد ســيأخذ وقتــا جديــدا وســتتأخر عمليــة 
ــون أن تدخــل القضــة  ــا يتخوف ــة كم ــب املقاول تنصي
ــى  ــم عل ــد حتت ــي ق ــة الت ــة العدال ــدة ألروق ــن جدي م
اجلميــع التريــث حتــى يف إطــالق املناقصــة ، لتبقــى 
الكثيــر مــن املشــاريع الســكنية متأخــرة بهــذا الشــكل 
ومنهــا مــا هــو معلــق بســبب عــدم الدقــة يف تســيير 
ملفاتهــا ، ليبقــى الضحيــة هــو املواطــن الــذي ينتظــر 
ــه  ــى يرهق ــكن حت ــن الس ــتفادة م ــنوات لإلس 10 س

ــراء الك

ــاح  ــة مفت ــو الســكن ببلدي ــس طالب ــج أم احت
يف البليــدة ، أمــام مقــر الدائــرة مفتــاح ، للمطالبــة 
الســكنات  قائمــة  عــن  اإلفــراج  يف  بالتعجيــل 
اجلاهــزة ، خاصــة يف حصــة 212 مســكن ، والتــي 
ــا  ــر حوله ــد أن أثي ــي ، بع ــام املاض ــا الع مت جتميده

ــتفادات. ــبهة يف االس ــع وش ــدل واس ج
املتضــررون احملتجــون ســلميا ، نــادوا بضــرورة 
اإلفــراج عــن قوائــم الســكن اجلاهــزة ، وعلــى 
رأســها حصــة 212 مســكن اجتماعــي إيجــاري ، 

ــن » ،  ــار الوط ــن لـــ » أخب ــض احملتج ــف بع وكش
انهــم بعــد تعليــق القائمــة العــام املاضــي ، بســبب 
ــق  ــة يف ش ــا ، خاص ــرت حوله ــي اثي ــة الت الضج
ــر  ــبوهن ، ال تتوف ــتفيدين مش ــه مس ــاد ان في انتق
فيهــم الشــروط ، ومت ادراجهــم ضمــن القائمــة 
اصحــاب  خاصــة   ، انتظروهــا  لطاملــا  والتــي   ،
الطلبــات ، والتــي يعــود بعضهــا الــى ســنوات 
ــون  ــوم يطالب ــم الي ــعينات ، وه ــات والتس الثمانيني
القائمــة  عــن  االفــراج  علــى ضــرورة  ويصــرون 

ــد ، بعــد مراجعــة االســماء فيهــا ،  هــذه بالتحدي
فيمــا دعــا محتجــون أيضــا الــى االفــراج عــن بقيــة 
املشــاريع واحلصــص الســكنية اجلاهــزة ، خصوصــا 
ــا الـــ 3000  ــات االســتفادة جتــاوزت تقريب وأن طلب
االف طلــب ، وأن حصــة 212 وحــدة ســكنية 
هــي غيــر كافيــة ، وســط حجــم الطلبــات الهائــل 
ــاح.  ــرة مفت ــكن بدائ ــة الس ــن أزم ــن م واملتضرري
عبد الناصر حمودة

ناشــد عــدد مــن املتربصــن تخصــص تقنــي 
ســامي يف االتصــاالت الســلكية والالســلكية 
التابعــن لشــركة اتصــاالت اجلزائــر ، بواليــة 
إلــى  النظــر  وزيــر االتصــال  بلعبــاس  ســيدي 
ــب  ــم يف مناص ــة املتعلقةبإدماجه وضعيتهماملهني

ــارة.  ــغل ق ش
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــون يف وقف ــر املتربص عب
مقــر واليــة ســيدي بلعبــاس أول أمــس عــن 
مســتقبلهم  ضبابيــة  مــن  الشــديد  اســتيائهم 
ــم  ــالل حديثه ــن خ ــن م ــم مطالب ــي واملبه املهن
إلــى جريــدة أخبــار الوطــن إلــى تكافــئ الفــرص 

بينهــم وبينهــم باقــي الدفعــات التــي ســبقت 
باعتبارهــا قــد اســتفادة مــن عمليــة االدمــاج 
ــم  ــا يف حقه ــك اجحاف ــن ذل ــم معتبري ــن دونه م
بعــد أكثــر مــن 30 شــهر مــن التربــص والعمــل 

امليدانــي.
كمــا رفعــوا شــعارات حثــوا فيهــا وزيــر 
االتصــال بالتدخــل وانقاضهــم مــن شــبح البطالــة 
داعينــه الــى اعــادة تفعيــل برنامــج التوظيــف 
املوجــه لفئــة متربصــي شــركة اتصــاالت اجلزائــر 
الرامــي إلــى توظيــف أزيــد مــن 3 أالف متربــص 
مــن مختلــف التخصصــات والــذي مت تعليــق 

العمــل بــه مؤخــرا وانهــاء معاناتهــم مســتغربن يف 
نفــس الوقــت أن يتــم تســريحهم دون االســتفادة 
ــد مــن عامــن  مــن خبراتهــم وطاقاتهــم بعــد أزي

ــن.  ــن التكوي م
ــاالت  ــة اتص ــر وكال ــرى مدي ــه أق ــن جهت م
ــة مــن خــالل لقائهــم بهــم حاجــة  ــر احمللي اجلزائ
شــغل  مناصــب  فتــح  إلــى  املاســة  املؤسســة 
لتدعيــم مختلــف مصالــح املؤسســة املنشــرة عبــر 
ــاوز  ــكلة تتج ــي إال أن املش ــراب الوالئ ــل الت كام

صالحياتــه                        حــواش.أ

مدير ديوان الترقية بوهران ألغى صفقة إنجازها بسبب مبلغها الخيالي
المستفيـــدون مــن حصــة المستفيـــدون مــن حصــة 197197 سكــنا  سكــنا 

ترقــــويا مدعـــما يحتجــــونترقــــويا مدعـــما يحتجــــون
احتج عشرات املستفيدين 

من حصة 197 سكنا 
بصيغة الترقوي املدعم 
» LPA« بوالية وهران 

أمام مقر ديوان الترقية 
والتسيير العقاري، بسبب 

تأخر املشروع منذ سنة 
2013 ، وخاصة بعد فسخ 
»أوبيجي« صفقة إجناز 

عمارة من هذا املشروع مع 
مقاولة اإلجناز بسبب 

السعر اخليالي للصفقة، 
وهي النقطة التي أفاضت 

الكأس وجعلت املستفيدين 
يتجمعون أمام اإلدارة 
للمطالبة بإيجاد حل 

نهائي ملعاناتهم املستمرة.

 البيض
تسجيل نقـص فـادح تسجيل نقـص فـادح فـي مادة الحليـبفـي مادة الحليـب

بجاية 
عمـــال األشغـــال العمـــومية عمـــال األشغـــال العمـــومية 
يدخـــلون  فــي إضـــراب يدخـــلون  فــي إضـــراب 

تيزي وزو
رصـــد رصـــد 8080 مليـــار سنتيـــم لدعـــم  مليـــار سنتيـــم لدعـــم 

مؤسســـات التكويــــن المهنـــيمؤسســـات التكويــــن المهنـــي

تلمسان
تحقيـــقات فــــي التــــالعــــب تحقيـــقات فــــي التــــالعــــب 

ببـــودرة الحليـــــبببـــودرة الحليـــــب

البليدة 
طالبـــو السكـــن بمفتـــاح طالبـــو السكـــن بمفتـــاح 

يحتجـــون أمــام مقــر الدائــرةيحتجـــون أمــام مقــر الدائــرة

سيدي بلعباس
المتربصـــون بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر المتربصـــون بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر 

يطالبــــون باإلدمـــــاجيطالبــــون باإلدمـــــاج

الجلفة
تعـــطل إشـــارات المـرور الضوئــية تعـــطل إشـــارات المـرور الضوئــية 
يســـبب أزمـــة مـــرور خـــانقة يســـبب أزمـــة مـــرور خـــانقة 
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وجه   أزيد من 100 عائلة من حي احلفرة بواد السمار يف 
العاصمة، نداء الى  والي العاصمة،  قصد التدخل والنظر فبال     

الطعون التي قدموها للمصالح املختصة .
وأكد    املقصيون أنهم ينتظرون نتائج الطعون منذ أزيد من 4 

سنوات دون أن يتلقوا أي رد من مديرية السكن.
 واحتج السكان مؤخرا أمام مقر الدائرة ، أين تلقوا وعودا بحل 

قضيتهم ككل مرة  .

قال الكاتب واإلعالمي عبد الرزاق 
بوبكة عبر صفحته الرسمية على 

الفايسبوك »بعض األخبار تقع على 
الّرؤوس مثل الّصاعقة خاّصًة الّرؤوس 

الّتي تعي آثاَرها على احمليط والّنفسيات 
والّذهنيات، ومن هذه األخبار خبُر 

حتويل املكتبة احلضرّية الّتي حتمل 
اسم دّحو مزيان فنان فكاهي ومسرحي 

ورفيق مفدي زكرّيا يف الّزنزانة يف 
حّي احملّطة مبدينة معسكر، إلى مقرٍّ 

لإلذاعة اجلهوّية.
متسائال: »فهل نفذت كّل الفضاءات 

املؤّهلة ألن حتتضن اإلذاعة، ولم يبَق إّل 
فضاء املكتبة احلضرّية؟«.

من سلسلة مشاريع املجلس احلالي 
لبلدية التالغمة الواقعة جنوب 
ولية ميلة .....زخات مطر تعري 

مشاريع املجلس رغم قلتها هو مشروع 
احلديقة و التي متت إعادة تهيئتها 

مببلغ خيالي قارب 800 مليون 
سنتيم .

اذ حتولت الى برك مائية  مع سقوط 
املطر هذه اليام ، اذ ميكنها حمل 

أي اسم ال اسم حديقة  ، مما جعل 
السكان يتحسرون على صورتها 

األولى.

مشاريـــع »كعبـــر واعطــي لألعــــور«

مــــانا فــي دقيقـــنا

4 سنـــوات في انتــظار تحويــل مكتبــة إلــى إذاعـة بمعسكــر!
الــرد على الطعــــون

استغرب العديد من سكان بلديه الهامل باملسيلة من تخصيص غالف 
مالي يقدر بأكثر من 04 ماليير سنتيم كمشاريع غاز وماء وكهرباء 

وو، ل08 عائالت من البدو الرحل مبنطقه لقرارة لظهراوية التي 
تعود ملكيتها يف األصل لسكان املنطقة وبوثائق مثبتة.وما يزيد 

األمر استغرابا هو أن عائالت البدو الرحل يستقرون باملكان املذكور 
خالل فصل الشتاء فقط ويرحلوا للرعي إلى أماكن أخرى صيفا.
وتساءل العديد منهم عن السبب الذي يدفع إلى تصنيف هته 

املنطقة كمناطق ظل وتخصيص غالف مالي لها وأحياء وقرى سكنيه 
كبيره يف حاجة ماسة لها .

وعلق الكثيرون بالقول لزم »انصبوا مانا يف دقيقنا«.

تشهد ولية اجللفة خالل األيام القليلة املاضية احتجاجات بأغلب البلديات وخاصة أمام مقر الولية، آخرها 
احتجاج الطلبة املتخرجني من اجلامعات بسبب البطالة واألساتذة أمام مديرية التربية، ناهيك عن الوقفات أمام 

مقرات أغلب البلديات لغياب التهيئة وعدة انشغالت عالوة على املتابعات القضائية التي تطارد الميار ... فهل يعلم 
الوالي ما الذي يجري يف وليته ومتى يشرع يف زيارته للبلديات؟

هــل يعلــم والــي الجلــفة ما يجــــري ؟

مفـــــــارقـــة !..مفـــــــارقـــة !..
    يقال أن رئيس دائرة بولية جيجل بالغ كثيرا يف إهمال القيام 

باخلرجات امليدانية ملعاينة ما يحدث داخل البلديات التي يتولى 
اإلشراف عليها، فمند تقلده ملنصبه لم يرى له أثر خالل الظروف 
الصعبة التي عاشها السكان وخاصة تلك التي أعقبت بداية تفشي 
وباء كورونا وحتول عاصمة الكورنيش إلى بؤرة له، لكن املفارقة أن 

هذا املسؤول ل يفوت أي فرصة لتسجيل حضوره خالل الحتفالت 
التي تعرف حضور  والي الولية، والتي التي يكون مجبرا على التواجد 

بها، كحملة التشجير األخيرة حتت شعار لنغرسها. فهل أضحت هذه 
املناسبات أهم من الوقوف على املعاناة اليومية للمواطنني؟
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يطالــب أوليــاء تالميــذ بلديــات دائــرة بريــدة 
تاويالــة   ، املشــري  احلــاج   ، بريــدة  الثــالث 
بإنشــاء مركــز ألبنائهــم إلمتحانــات شــهادة 
ــع  ــرة لوض ــر الدائ ــتوى مق ــى مس ــا عل البكالوري
حــد للمعانــاة التــي يتكبدونهــا ســنويا يف التنقــل 
ــذه الشــهادة  ــات ه ــاز امتحان ــو الجتي ــة آفل ملدين

ــة. املصيري
 وأفــاد عــدد مــن األوليــاء يف تصريــح لـ«أخبار 
الوطــن« أن التنقــل اليومــي ذهابــا وإيابــا خاصــة 
تبعــد  التــي  املشــري  احلــاج  بلديــة  تالميــذ 
ــا يســببه لهــم  ــم وم ــو ب80كل ــة آفل ــى مدين عل
مــن متاعــب نفســية وجســمية وإرهــاق أثــر 

ســلبا علــى النتائــج التــي يتحصلــون عليهــا 
الثانويــة  أن  هــؤالء  ،وكشــف  البكالوريــا  يف 
ــى كل  ــر عل ــدة تتوف ــرة بري ــر الدائ ــدة مبق املتواج
تنظيــم  التــي مــن شــأنها احتضــان  املرافــق 

امتحانــات البكالوريــا بهــا. 
ونفــس املطلــب يرفعــه أوليــاء تالميــذ الطــور 
ــن الزال أبناءهــم  ــرة الذي ــة واد م املتوســط ببلدي
يتنقلــون إلجــراء امتحانــات شــهادة التعليــم 
املتوســط بآفلــو رغــم توفــر الهيــاكل والتأطيــر 
ــا فتــح املتوســطة  ــه ســيتم قريب ،مــع االشــارة أن
أمــام  اجلــدر  بقريــة  إجنازهــا  مت  التــي  الثانيــة 
ــا ــون حالي ــن يزال ــرة والذي ــذ املناطــق املبعث تالمي

التكويــن  مبركــز  االول  امــس  انطلقــت 
املهنــي والتمهــن الشــهيد » ســليماني حمــة 
بورقلــة دورة  البيضــاء  ببلديــة عــن   « العيــد 
بالســنة  املهنــي  والتعليــم  للتكويــن  ديســمبر 
/2021 والتــي   2020 احلديــدة  التكوينيــة 
تأتــي هــذه الســنة يف ظــروف اســتثنائية بتطبيــق 
إجــراءات البروتوكــول الصحــي الوقائيــة بســبب 
ــا كوفيــد19 والتــي ســتعرف  ــاء كورون انتشــار وب
ملنطقتــي  متربــص   13400 حوالــي  دخــول 
ــص  ــم 344 مترب ــن بينه ــا م ــرت مع ــة وتق ورقل

باملؤسســات خاصــة يؤطرهــم 814 أســتاذ.
وقــد اشــرف والــي الواليــة مرفوقــًا بــكل 
ــي  ــس الشــعبي الوالئ ــس املجل ــن الســادة رئي م
، ممثلــي الســلطات املدنيــة األمنيــة والعســكرية 
ــي لهــذا  ــاح املوســم التكوين ــات افتت ــى فعالي عل
العــام ايــن قــام بزيــارة لوضعيــة القطــاع بالواليــة 

، تابــع درســا منوذجيــا حــول » مظاهــرات 11 
لهــذا  افتتاحــي  كــدرس   «  1960 ديســبمبر 

للموســم.
زاهية سعاد

ــرة  ــي بدائ ــة الدبيديب ــو منطق ــتنكر فالح اس
الطيبــات الواقعــة علــى بعــد 200كلــم عــن مقــر 
عاصمــة الواليــة ورقلــة، ظاهرةاســتنزاف مخزون 
اراضيهــم  لســقي  املخصصــة  العذبــة  امليــاه 

ــة«. ــة »منقةضريبين ــة بجه ــة الواقع الفالحي
 « مــع  لقــاء  يف  الفالحــن  ممثــل   وقــال 
أخبــار الوطن«بورقلــة أن هنــاك مجموعــة مــن 
للشــاحنات  املــاء  ببيــع  يقومــون  االشــخاص 
بصهاريــج تأتــي مــن خــارج الدائــرة قــدرت 
ــتنزاف  ــوم باس ــا تق ــاحنة يومي ــن 12ش ــر م بأكث
ــة املخصصــة لبســاتينهم وأراضيهــم  ــروة املائي الث
الفالحيــة املنتجــة، باإلضافــة الــى وحتطيــم 
رغــم  ذلــك  يحــدث  الفالحيــة  املســالك 

مراســالتهم املتكــررة للجهــات الوصيــة علــى 
ــذه  ــرك ه ــم حت ــي ل ــا الت ــة محلي ــاع الفالح قط
االخيــرة ســاكنا جتــاه هــذا االنشــغال الــذي 
مصــدر  مــن  يخرمهــم  وقــد  يؤرقهــم  بــات 
تبــدي  لــم  كمــا  عيالهــم  وقــوت  معيشــتهم 
الســلطات احملليــة بهــذه الدائــرة أي رد فعــل يذكر 
ــالكها  ــة ومس ــم املائي ــة ثروته ــل حماي ــن أج م
ــص  ــر املرخ ــطة غي ــة االنش ــة ومكافح الفالحي
لهــا كظهــارة بيــع امليــاه الغذبــة والتــي اصبحــت 
تشــكل عائقــا يف ممارســة الفالحــن لنشــاطاتهم 
الواليــة  والــي  مــن  طالبــوت  كمــا  اليوميــة 

التدخــل العاجــل اليقــاف هــذه املهزلــة.
زاهية سعاد

قــام والــي ادرار » العربــي بهلــول« التكفــل بإعادة 
إســكان يتيمة تعيــش مبفردهــا يف منــزل طوبــي آيــل 
ــع  ــراس التاب ــان ال ــزوال يف أي حلظــة، بقصــر عري لل
إدرايــا لبلديــة تســابيت شــمال الواليــة ، بعــد 
التواصــل  منصــات  وصور علــى  منشــور  تــداول 

االجتماعــي.
 وقــال مصــدر مــن واليــة أدرار لـ«أخبــار الوطــن« 
علــى  حوصلهــا  وفــور  الواليــة  مصالــح  »إن   ،
ــوية  ــة املأس ــوص الوضعي ــة بخص ــات املطلوب املعلوم

ــص  ــت قامت بتخصي ــا هذهالبن ــش فيه ــي تعي الت
ــق  ــن طري ــه ع ــيتم بنائ ــا وس ــي لفائدته ــكن ريف س
ــة،  ــكن بالوالي ــة الس ــن مديري ــف م ــاول بتكلي مق
كمــا أعطــى تعليمــات للمصالــح املعنيــة قصــد 
الوقــوف علــى حالتهــا ومتابعتهــا مــن أجــل التكفــل 
مبــا يحفــظ كرامتهــا ويلبــي احتياجاتهــا اليوميــة نظــرا 

ــها. ــي تعيش ــة الت ــروف الصعب للظ
عبد اهلل مجبري

عبداهلل مجبري
ــذي  ــاز التنفي ــن اجله ــؤول األول ع ــح املس  وأوض
يف الواليــة أن القوائــم املســتفيدين مــن الســكن 
ــكل أنواعــه حتــوي أشــخاًصاالتتوفر فيهــم شــروط  ب
االســتفادة مشــيرا إلــى وجــود مــن يفــوق راتبــه أزيــد 
ــك  ــن ميتل ــم م ــري ومنه ــار جزائ ــف دين ــن 60 أل م
ثــالث شــاحنات تقــدر بأربــع مالييــر ســنتيم فضــال 

ــك ســكنن.  ــى مــن ميل عل
ــع  ــول علــى تطهيــر عمليــات توزي  وقــد أكــد بهل
الســكن مــن هــذه التجــاوزات وأن تذهــب إلــى 
أصحابهــا احملتاجــن الذيــن تتوفــر شــروط احلصــول 

ــة.  ــع األرضي ــكن أوالقط ــى س عل
ــة أدرار لديهــا  ــول أن عاصمــة الوالي وأضــاف بهل
مــن  للبنــاء  مخصصــة  اجتماعيــة  جتزئــة   7333
ضمنهــا 4 أالف قطعــة ســتوزع يف القريــب العاجــل 
ــم املرشــحة  ــق يف القوائ ولكــن بعــد متحيــص وتدقي
للحصــول عليهــا حتــى التتكــرر نفــس املشــاكل 
ــن طــرف  ــة م ــع قطــع أرضي ــرار بي ــى غ الســابقة عل

أصحابهــا علــى مرتــن موضحــا أن تأخيــر التوزيــع يف 
البلديــة املذكــورة وغيرهــا كبلديــة أوالد أحمــد وبــودة 
وتيميمــون مــرده إلــى األســباب التــي ذكــرت أنفــا. 
وكشــف والــي الواليــة عبــر برنامــج اذاعــي مــن 
أدرار عــن قــرب توزيــع 136 ســكن عمومــي إيجــاري 
يف بلديــة أدرار و32 ســكن يف بلديــة بــودة فيــم 
ــي  ــكن اجتماع ــتوزع 18 س ــد س ــة أوالد أحم بلدي

ــاري.  إيج
قــد  أنهــا  الطعــون  بخصــوص  بهلــول  وقــال 
الدوائــر  مســتوى  علــى  للطعــون  شــكلت جلــان 
ــات  ــكن كل امللف ــع الس ــد توزي ــل وبع ــتدرس قب س
ــى  ــن. وأعط ــرف املواطن ــن ط ــا م ــدم إليه ــي تق الت
الوالــي تعليمــات لرؤســاء البلديــات للقيــام بدراســة 
التجزئــات واختيارهــا قبــل 28 فيفــري يف الســنة 

اجلديــدة. 
و أشــار املتحــدث ذاتــه ا إلــى أن هــذه التجزئــات 
ســيتكفل بإجنازهــا مقاولــن مــن اختيــار املســتفيدين 
اإلعانــات  أوتذهــب  األشــغال  التتعطــل  حتــى 

ــي  ــكن الريف ــوص الس ــا. وبخص ــر موضعه ــى غي إل
ــود  ــدم وج ــن ع ــدث ع ــد ذات املتح ــات أك واإلعان
هــذه البرامــج يف الوقــت الراهــن وهــذا لعــدة أســباب 
ــا ال  ــوع ذكــر منه ــذا الن ــب ه ــة بطل التســمح للوالي
للحصــر 1946 ســكن ومقــرر إعانــة منــذ أكثــر مــن 
ــد اآلن  ــى ح ــغال إل ــا األش ــق به ــم تنطل ــنتن ل س
كمــا توجــد 933 إعانــة أخــذ أصحابهــا الشــطر 
األول منــذ ثــالث ســنوات ثــم اختفــوا ناهيــك 
ــاوزات  ــذه التج ــن ه ــكنن وعقدي ــك س ــى ميتل عل
لــم تشــجع مصالــح الواليــة علــى املضــي قدمــا علــى 

ــذا الســكن.  ــب ه طل
كمــا حيــا والــي أدرار شــباب الواليــة علــى 
أمــام  أثنــن  تقــام كل  التــي  الســلمية  وقفاتهــم 
ــع الســكنات  ــة مــن أجــل اإلفــراج علــى توزي الوالي
والقطــع األرضيــة مؤكــدا أن هدفــه مــن هــذا التأخيــر 
ــف  ــاء دراســة مل ــدل أثن ــاء الشــفافية والع ــو إضف ه

ــكن ــي الس طالب

شــهدت فعاليــات االفتتــاح الرســمي النطــالق 
بواليــة  امــس  يــوم  اجلديــد  التكوينــي  املوســم 
ــص  ــي املتخص ــد الوطن ــم باملعه ــذي اقي ــزي وال الي
ــة شــراكة وتعــاون  ــرام اتفاقي ــي اب ــن املهن يف التكوي
مــع كال مــن مجلــس القضــاء ومديريــة املجاهديــن 

وذوي احلقــوق. 
ــي  ــن املهن ــاع التكوي ــي لقط ــر الوالئ ــال املدي وق
يوســف حمدانــي يف تصريــح لــه لـــ« اخبــار الوطن« 
ان اتفاقيــة تعــاون وشــراكة مــع مجلــس قضــاء 
اليــزي مــن شــانها التفعيــل املشــترك يف عديــد 
ــكلة  ــل والرس ــال التأهي ــة يف مج ــاطات خاص النش
ــدان التســيير  ــن مي ــارف الســيما ضم ــد املع وجتدي
علــى غــرار االعــالم االلــي والتقنيــات احلديثــة 
االتفاقيــة  ان  املســؤول  ذات  ويضيــف  لالتصــال 
ــن  ــن اي ــة املجاهدي ــع مديري ــة م ــي ابرم ــة الت الثاني
ســيتم مبوجبهــا جتســيد اعمــال مشــتركة خاصــة يف 
ــة  ــة باإلضاف ــاد الوطني ــام واألعي ــاء االي مجــال احي
ــم  ــر النشــاطات املســتهدفة لترســيخ القي ــى تاطي إل
الوطنيــة وإحيــاء الذاكــرة لــدى الناشــئة مبؤسســات 
بــن  اخلدمــات  تبــادل  عــن  فضــال  التكويــن 

القطاعــن. 
ويضيــف يوســف حمدانــي انــه التحــق يــوم 
املهنــي  التكويــن  مؤسســات  مبختلــف  امــس 
عبــر الواليــة ازيــد مــن 1700 متربــص مــزاول 
الالزمــة وتوفيــر  التدابيــر  اتخــاذ جميــع  وســط 

ــق  ــا تعل ــة والبشــرية الســيما م كل الوســائل املادي
باحتــرام البروتوكــول الصحــي املعمــول بــه لضمــان 
مــن  خاصــة  التكويــن  لعمليــة  االمنــة  العــودة 
ناحيــة توفيــر الكمامــات الوقائيــة ومــواد التنظيــف 
وكــذا اجــراءات التعقيــم الدوريــة جلميــع احملــالت 
ــا  ــواء.  وكم ــة واخلاصــة باإلي ــة االداري البيداغوجي
اوضــح مديــر القطــاع ان جميــع مؤسســات القطــاع 

ــادة  ــة وإع ــات التهيئ ــن عملي ــتفادة م ــة اس بالوالي
ــتقبال  ــروف اس ــن ظ ــمح بالتحس ــا يس ــم مل الترمي
املتربصــن.  وكمــا عرفــت مراســيم االفتتــاح التــي 
ــليم 1500  ــة تس ــلطات الوالئي ــا الس ــرفت عليه اش
كمامــة وقائيــة لفائــدة كال مــن املؤسســة العقابيــة 

ــة. ــة بالوالي ــاع التربي وقط
 براهيم مالك

أمر بإعادة النظر في القوائم.. والي أدرار:
توزيـــع الّسكـــن والبنـــاء الريفـــيتوزيـــع الّسكـــن والبنـــاء الريفـــي

 شـــابه تجـــاوزات وخـــرق للقانـــون!  شـــابه تجـــاوزات وخـــرق للقانـــون! 

اليزي
إبــــرام اتفاقيـــات شراكــــــة إبــــرام اتفاقيـــات شراكــــــة 

لفائــــدة متربصــــي التكويـــــن المهنـــيلفائــــدة متربصــــي التكويـــــن المهنـــي

الوالــي يتكفــل بإسكــان يتيـمة الوالــي يتكفــل بإسكــان يتيـمة 
تقطــن بــ»قصــر عريـــان«تقطــن بــ»قصــر عريـــان«

كشف والي أدرار أن 
مصاحله سجلت وجود 

جتاوزات وتالعب يف 
عملية توزيع السكن 

بكل أنواعه، سواء 
ما تعلق بالسكن 

االجتماعي أو التجزئة 
االجتماعية والبناء 

الريفي، ما دفع املصالح 
ذاتها إلى تطهير 

عمليات التوزيع وإعادة 
توزيع السكنات على 

املواطنني الذين تتوفر 
فيهم الشروط املطلوبة. 

األغواط
مطـــالب بإنشـــاء مراكـــز إلجـــراء مطـــالب بإنشـــاء مراكـــز إلجـــراء 

امتحـــانات نهــــاية السنــــةامتحـــانات نهــــاية السنــــة

ورقلة
التحـــاق التحـــاق 1313 ألـــف متربـــص ألـــف متربـــص

 بمراكــــز التكويــــن المهنــــــي بمراكــــز التكويــــن المهنــــــي

فالحـــو »الدبيـــديبــي« يستنكـرون فالحـــو »الدبيـــديبــي« يستنكـرون 
استغـــالل الشاحنـــات ِميــاَه السقــياستغـــالل الشاحنـــات ِميــاَه السقــي

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com
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 ربورتاج: نسيبة شالبي
هي ليست محطة لتوليد الكهرباء وال مكان لكب النفايات، إنها املنطقة الصناعية 
الصغرى وبالضبط حي سوناتيبا أو كما يطلق عليه سكانها »حي الذي يحوي قرابة 
60 عائلة املتواجدة بقلب مدينة سكيكدة،يأمل قاطنوها يطالبون بترحيلهم قبل وقوع 
وانشغاالتهم  السكان  مخاوف  ونقلت  املنطقة  بزيارة  قامت  الوطن«  »أخبار  الكارثة، 

التي امتدت لسنوات.

 كوابل الضغط العالي تعتلي السكنات
» نحن نعيش حالة  الوطن  لـ«أخبار  ممثل سكان حي سوناتيبا يف تصريح   قال 
واملنصبة  منازلنا  جتاور  التي  العالي  الضغط  اسالك  أعمدة  بسبب  والرعب  القلق  من 
قادتنا  التي  القاطنات باحلي  السيدة »عبلة« إحدى  العمراني« وأضافت  داخل احليز 
الى بيتها حيث يتواجد أضخم عمود كهربائي ال يبعد عن بيتها سوى بـ4 أمتار فقط،  
املعنية حدثتنا بالصور والوثائق عن حادثة سقوط كابل كهربائي ضخم على بيتها أثناء 
األشغال التي كانت تقوم بها الشركة املصرية قبل 9 سنوات مما أسفر عنها انهيار كلي 
العائلة  أفراد  لدى  كبيرين  وهلع  وإحداث صدمة  املنزل  اثاث  وحتطيم  الغرفة  لسقف 
املكونة من 7 أفراد أغلبهم اطفال صغار اين رفع الزوج السيد »مراد« دعوى قضائية 
ضد الشركة األجنبية التي قامت بتعويضهم مقابل اخلسائر املادية التي أتلفت ال غير، 
رغم أنهم راسلوا آنذاك السلطات احمللية وإعالمها باخلطر الذي يهدد أرواحهم أمال يف 

ترحيلهم إلى سكن ينهي كابوسهم لكن الحياة ملن تنادي.

مسالك جبلية وصخرية وعرة
أضحت مسالك حي سوناتيبا غير صاحلة للسير فهي عبارة عن مسالك صخرية 
وترابية تتحول إلى برك مائية ممزوجة باألوحال شتاًء،  ما جعل السير بها أمرا يكاد 
يكزن مستحياًل، ويف هذا الصدد قال ممثل السكان »إن كبار السن أصبحوا ال يبرحون 
االنزالق  من  خوفًا  املتدهورة،   احلي  بطرقات  السير  عن  عجزهم  بسبب  سكناتهم 
الذين ي  التالميذ واألولياء  ناهيك عن  إلى ماال يحمد عقباه،  والسقوط وتعرضهم 

يضطرون السير عبر تلك املسالك الوعرة يوميا رغما عنهم، فيجدون صعوبة يف اخلروج 
إلى الطريق الرئيس ويف العودة إلى بيوتهم أيضا.

سوناطراك.. مصدر األمراض املزمنة
اين  واحلساسية  الربو  السيما  مزمنة  أمراض  من  املنطقة  سكان  أغلب  يعاني 
صادفنا طفل يبلغ من العمر 11 سنة مع أمه حتمل اكياس من الدواء اخلاصة به اين 
أوضحت لنا أن الطفل منذ والدته بهذا البيت القريب جدا من مصنع البترول والغاز 
وهوا يعاني من مرض الربو، وحسبما قالت األم أن الطبيب ارجع سبب املرض بعد 
تشخيصه الى الهواء امللوث والغازات املنبعثة يف الهواء واستنشاقها ما يؤدي إلى أمراض 
اصبحوا  اين  السن.  والكبار يف  األطفال  فئة  األولى  بالدرجة  ومتس  عقباها  اليحمد 
ينفقون أموالهم على زيارة الطبيب الدورية ككل مرة واكياس الدواء هم يف غنى عنها.

غاز البوتان ملن استطاع إليه سبيال
عبر سكان املنطقة ممن التقتهم »أخبار الوطن« عن تذمرهم واستيائهم الشديدين 
إزاء املعاناة اليومية التي يعيشونها باستمرار، بسبب حالة اإلرهاق والتعب أثناء رحلة 
البحث عن قارورات غاز البوتان، وذلك من خالل قطعهم مسافات طويلة ذهابا إلى 
وسط مدينة سكيكدة من أجل الظفر بقارورة غاز والتي يترواح سعرها بني 400 الى 
500 دج، خاصة وأن سكان املنطقة تتضاعف معاناتهم مع كل فصل شتاء بسبب 
على  تطل  املنطقة  أن  بحكم  الشديدة  البرودة  ظل  يف  الضرورية  املادة  لهذه  افتقارهم 
شاطئ ليلو املصنف ضمن الشواطئ املمنوعة من السباحة نظرا للتلوث الذي يشهده 

ذلك الشاطئ بسبب تسربات كيمياوية من مصانع تكرير الغاز والبترول.

مرافق عمومية منعدمة
يعرف احلي انعدام كلي للمرافق العمومية بأنواعها، حيث يشهد تدهورا كبيرا 
بسبب انعدام الطرقات وانتشار القمامة لعدم وجود أماكن مخصصة لها حيث ال أثر 
حلاوية هناك ما ساعد على تكدس أكوام القاذورات اسفل البنايات، وكأن األمر يتعلق 

مبفرغة ترمى بها جميع انواع الفضالت يف مظهر ينذر بخطر بيئي وصحي.
حافالت  فباستثناء  املنتظم  غير  النقل  مشكل  من  هناك  السكان  اشتكى  كما 
النقل احلضري خط بويعلى_وسط املدينة، كما ال يتوفر احلي على محطة أو موقف 
خاص باحلافالت. اذا ينتظرون حسب قولهم لدقائق طويلة تصل حتى إلى ساعة من 

الزمن على قارعة الطريق للظفر مبكان يف احلافلة.
أما من يريد أن يتعالج أو حتى أخد إبرة عليه التنقل إلى وسط املدينة واألمر ذاته 

بالنسبة للمساجد واملدارس فيما التوجد مساحات لعب أو مالعب جوارية للترفيه.

السكان يأملون يف التعجيل بترحيلهم
اخلاصة  السكنات  من  استفادتهم  عدم  من  غضبهم  عن  املنطقة  سكان  عبر 
بالقضاء على البيوت الهشة والقصديرية التي يقيمون فيها منذ عقود من الزمن، أكثر 
مسكن لفت انتباهنا كوخ بني من الطني األحمر يف صورة تعود بك الى الزمن الغابر، 
املنزل من تشققات وتصدعات عميقة  أبنائها ال6 ويعاني  تسكنه احلاجة ميينة رفقة 
آيلة للسقوط يف أي حلظة، حيث أكدت لنا احلاجة »ميينة« انها وضعت ملف طلب 
سكن منذ أزيد من 20 سنة،امال يف سكن الئق يأويها وأبنائها،لكنها اآلن تعبر لنا 
عن يأسها من اجلهات احمللية املسؤولة على مستوى البلدية والدائرة التي اكتفت بتوزيع 
الوعود رغم أن املطلب شرعي وحق من حقوقها،  السكان طالبوا بتدخل الوالي عبد 
القادر بن سعيد ومقابلته من أجل انصافهم وتخصيص حصة سكنية لهم التي سيتم 
توزيع كوطات معتبرة منها، نهاية السنة اجلارية شملت سكان الضيق متناسني سكان 
بالترحيل  مطالبني  واالقصاء  والتهميش  باحلقرة  السكان  ندد  القصديرية،و  البيوت 
العاجل وتوديع حياة املعاناة التي ال تليق باإلنسانية والتي حسبهم منطقة اجتمعت 

فيها كل املشاكل.

رئيسا البلدية والدائرة.. سكوت مطبق
 و لالستفسار عن مصير سكان احلي والتزامنا مبسؤولية نقل الرد والرد اآلخر 
لم  لكننا  وتكرارا  مرارا  بلدية سكيكدة  ورئيس  الدائرة  برئيس  االتصال  حاولنا 

نلقى اي رد منهما.

كوابــل الضغــط العالـــي كوابــل الضغــط العالـــي 
تهـّدد حيــاة تهـّدد حيــاة 6060 عائلــة  عائلــة 

بحـي »سوناتيبـــا«بحـي »سوناتيبـــا«

تقطن بمحاذاة شركة سوناطراك يف سكيكدة

·· عائالت تترقب املوت وتطالب بالترحيل قبل وقوع الكارثة! عائالت تترقب املوت وتطالب بالترحيل قبل وقوع الكارثة!
·· سقوط األعمدة الكهربائية يهّدد حياة العائالت! سقوط األعمدة الكهربائية يهّدد حياة العائالت!

·· املرافق الضرورية منعدمة واألمراض املزمنة متفشية! املرافق الضرورية منعدمة واألمراض املزمنة متفشية!
يالحق العائالت التي تقطن حي »سوناتيبا« أو حي 

»الضغط العالي« هاجٌس،  بات مصدًرا للخوف والفزع 
من موت بات يتربص باجلميع هناك،  إنها كوابل 
كهربائية ضخمة ذات ضغط عاٍل تعتلي سكناتهم 

الهشة واحملاذية لشركة سوناطراك، بلغت شدتها 60 
فولطا، ما حول حياتهم إلى جحيم.
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السنة 02  - العدد 368 -الثالثاء  07 جمادى األول 1442  هـ  22 ديسمبر 2020م   

مدرب مانشستر يونايتد اولي غونار سولسكاير

»ماكتـــــومينــاي وحــــش بدنــــي.. »ماكتـــــومينــاي وحــــش بدنــــي.. 
والترتــيــــب ال يهمنـــــي«والترتــيــــب ال يهمنـــــي«

عبر مدرب مانشستر يونايتد اولي غونار سولسكاير، عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه ليدز يونايتد 2-6 اول أمس، ضمن اجلولة 14 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
 وقدم يونايتد عرضا هجوميا ساحرا، وكان بإمكانه اخلروج بنتيجة أعرض، لوال سوء الطالع الذي رافق مهاجميه يف الكثير من الهجمات، كما أن ليدز ورغم النتيجة العريضة، هاجم بضراوة 

وكان باستطاعته تسجيل أهداف أكثر أيضا.
 وبهذا الفوز، ارتقى مانشستر يونايتد إلى املركز الثالث، بفارق األهداف أمام إيفرتون، علما بأن له مباراة مؤجلة.

 وقال سولسكاير يف تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس« عقب انتهاء اللقاء: »كان عرضا رائعا منذ الدقيقة األولى، كانت لدينا خطة ملطاردتهم والتقدم لألمام عند امتالك الكرة، ومتكن سكوت 
ماكتوميناي من تسجيل هدفني يف أول 3 دقائق«.

 وأضاف: »وجدنا طريقة إلشغالهم، تخيل لو تواجد 75 ألف متفرج، كان سينتهي اللقاء يف سجالت التاريخ باعتباره أحد أجمل العروض التي نقدمها أمام ليدز«.
 واعترف سولسكاير بأن فريقه كان بإمكانه تسجيل املزيد من األهداف، وقال: »توجب علينا التفوق عليهم من خالل اجلري يف امللعب أكثر منهم، هذا حتد، كان ميكن للنتيجة أن تنتهي 12-4، 

استمتعت باملباراة، كانت غريبة وجنونية، مهما كانت النتيجة لديهم سلوك وأسلوب معني، لو تفوقوا بخمسة أهداف نظيفة أو تخلفوا بالنتيجة ذاتها«.
 ولم يعر سولسكاير اهتماما ملوقع يونايتد احلالي على سلم الترتيب، وقال: »لم نصل بعد إلى منتصف املوسم، موقعنا يف الدوري أمر ال ننظر إليه، ننظر إلى حتسن الفريق، اآلن نصبح الئقني أكثر وأقوى، مشجعونا كان يحتاجون لهذه النتيجة«.
 ويف تصريحات أخرى لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، كال سولسكاير املديح لنجمه سكوت ماكتوميناي الذي سجل هدفني يف أول 3 دقائق، وقال: »اعتاد سكوت أن يكون مهاجما وهو طفل، إنه وحش بدني، ميكنه الفوز بألعاب 

الهواء، وكذلك محاوالت استخالص الكرة، لكنه قوي وسريع يف الوقت ذاته«.
 وتابع: »جرى يف املساحات التي رغبنا بتوفيرها له، وأدى البقية عمال جيدا حملاولة توفير هذه املساحات والنهايات اجليدة، يجب أن أوقف سكوت عن فعل ذلك أحيانا، إنه العب وسط هجومي بالفطرة، لكن عندما يرى املساحات أمامه، ملاذا 

نوقفه؟ لكنه جيد أيضا يف حماية اخلط اخللفي الرباعي«.
مورينيو يشكك يف التزام بعض العبي توتنهام

شكك جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، اول أمس يف التزام بعض العبيه بعد الهزمية 2-0 أمام ليستر سيتي يف الدوري اإلجنليزي املمتاز.
وحصل الفريق الزائر على ركلة جزاء يف الوقت احملتسب بدل الضائع من الشوط األول، بعد دفعة من املدافع سيرج أورييه يف ظهر ويسلي فوفانا، وسجل جيمي فاردي من عالمة اجلزاء.

وأكد فريق املدرب بريندان رودغرز، انتصاره بعد هدف سجله توبي ألديرفيرلد مدافع توتنهام يف مرماه يف الشوط الثاني.
وقال مورينيو إن أورييه يجب أن يكون على دراية باملوقف، لكنه لم يلق باللوم على املدافع يف املخالفة املتهورة.

وأبلغ املدرب البرتغالي، سكاي سبورتس »سأقول إنه خطأ. عليك أن تعلم أين أنت وأنك داخل منطقة اجلزاء والالعب يبتعد عن مرماك بدون أي نوع من اخلطورة«.
وتابع »سيرج كان رائًعا أمام ليفربول، ورمبا كان الالعب األفضل أمام ليستر، لكنه ارتكب هذا اخلطأ. هل كلفنا ذلك النقاط الثالث؟ أعتقد أن من الظلم قول ذلك«. وقال مورينيو إن رغم أنه من الظلم القاء اللوم على أورييه، فإن هناك آخرين يف 
الفريق لم يظهروا االلتزام املطلوب. وأضاف »إذا كان علي التحدث عن أفراد، سأذهب يف اجتاهات أخرى حيث لم يكون االلتزام مثلما أريد«. وبهذه الهزمية تراجع توتنهام إلى املركز اخلامس برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول املتصدر. 

ويلتقي يف مباراته التالية مع ستوك سيتي يف كأس رابطة األندية اإلجنليزية بعد غد األربعاء.                                                                                                                                                                    القسم الرياضي

مدرب ليستر سيتي، رودغرز:
»أبطلــــنا خطـــــورة توتنهـــام«»أبطلــــنا خطـــــورة توتنهـــام«

 أكد بريندان رودغرز، مدرب ليستر سيتي، أن فريقه استحق الفوز على مضيفه توتنهام هوتسبير )0-2(، اول أمس 
يف الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وقال رودغرز، عقب املباراة »أعتقد بصفة عامة أننا نستحق الفوز متاما.. من الناحية التكتيكية كان الالعبون جيدين 
للغاية«.

وتابع »اليوم استطعنا التحكم يف الكرة، ومنع أي تهديد من جانبهم.. كنا توقع املزيد من الضغط منهم يف الشوط 
الثاني، لكننا كنا قادرين بصورة مستمرة على رقابة عناصرهم اخلطيرة، وهددنا مرماهم يف أكثر من فرصة.. قدمنا أداًء 
جيًدا حقا«. وافتتح ليستر التسجيل عبر العبه جيمي فاردي، يف الدقيقة )4+45(، قبل أن يأتي الهدف الثاني من النيران 

الصديقة، حيث سجله البلجيكي توبي ألديرفيريلد، مدافع توتنهام، يف الدقيقة 59.

رافائيـــل ليـــاو يسجــل أســرع هــدف رافائيـــل ليـــاو يسجــل أســرع هــدف 
في تــاريـخ »الكالتشيـــو«في تــاريـخ »الكالتشيـــو«

لفريقه يف  التقدم  لياو، مهاجم ميالن، من تسجيل هدف  رافائيل   متكن 
من   13 اجلولة  منافسات  إطار  يف  أقيمت  التي  باملباراة  ساسولو،  أمام  مباراته 

الدوري اإليطالي.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن لياو أحرز هدفه بعد )6 ثوان 
اإليطالي.  الدوري  تاريخ  يف  هدف  أسرع  ليسجل  املباراة،  انطالق  من  فقط( 
وأضافت أن لياو تفوق على باولو بوجي، الذي سجل هدفه بعد )8 ثوان فقط( 
يف ديسمبر عام 2001 مع فريق بياتشينزا. وفاز ميالن بنتيجة 1-2 ليضمن صدارة 

الدوري اإليطالي.

رونالــدو يتســـــلم رونالــدو يتســـــلم 
جائـــــزة القـــــدم جائـــــزة القـــــدم 
الذهبــــــيةالذهبــــــية

تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم يوفنتوس، جائزة القدم 
الذهبية، التي فاز بها مطلع الشهر اجلاري، يف نسختها 18.

كان رونالدو قد حصد أصواتا أكثر من ميسي، ليفاندوفسكي، 
صالح، نيمار، راموس، أغويرو، كيليني، بيكيه وفيدال.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، فإن رونالدو تسلم 
جائزة القدم الذهبية، حيث حصل عليها خلف األبواب املغلقة 
أقدامه  آثار  البرتغالي  البطل  وترك  كورونا.  وباء  بسبب 
يف  سيعرض  الذي  القدم،  لكرة  املشاهير  ممشى  على 
بروميناد األبطال الشهير يف مونتي كارلو مبوناكو. وقال 
أنا  لي،  شرف  اجلائزة  هذه  على  »احلصول  رونالدو: 
سعيد ألن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار األبطال 
اجلمهور  كل  »أشكر  وأمت:  اآلخرين«.  العظماء 
الذي صوت لي، سأبذل قصارى جهدي دائما 

للعب بشكل جيد وإحراز األهداف«.

Akhbar elwatan le 22-12-2020

Akhbar elwatan le 22-12-2020

Akhbar elwatan le 22-12-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والية بجاية 
دائرة بجاية 

المجلس الشعبي البلدي 
مصلحة م.ت.ش.ق 
رقم : 2020/346

إعــــــالن إلعــــــداد شهـــــــادة الحيــــــــــــــــازة 
تطبيقا للمرسوم  رقم 91/254 المؤرخ في 27جويلية 1991 ,قدم السيد )ة( :

 1  -زياني فروق المولود )ة( بــ : سيدس عيش والية بجاية في  1982/10/20 . 
 العنوان : قرية أولمان تميزريت -بجاية 

ملف يتضمن طلب تسليم شهادة الحيازة للعقار التالي :
قطعة أرضية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية بجاية بالمكان المسمى » بوصبيح قرية عين سخون « تقدر 

مساحتها 128,00 م 2
يحدها من الشمال : ممر

 من الجنوب : ممر 
 من الشرق : ممر

من الغرب :ملكية إيكن رابح 
فعلى كل شخص مطالب أو اعتراضات على تحرير هذه الشهادة ان يقدمها إلى مقر بلدية بجاية مديرية 

التنظيم و الشؤون القانونية لمدة أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن 
 

إشهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في جانفي 

2012 المتعلق بالجمعيات.
لقد تم هذا اليوم: 21/12/2020 تأسيس مكتب جمعية:

المسماة: جمعية قوريش حي السالم بلدية بلعائبة.

المقر اإلجتماعي: مشتة ثنية الشارة بلدية بلعائبة.
المودع: قوريش عبد الحميد

الوظيفة في الجمعية: رئيس الجمعية.
المعتمدة بتاريخ: 21/12/2020 تحت رقم: 71.

شهار تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في جانفي 

2012 المتعلق بالجمعيات.
لقد تم هذا اليوم: 21/12/2020 تأسيس مكتب جمعية:

المسماة: جمعية األمل لحي بكاري بلدية بلعائبة.
المقر اإلجتماعي: مشتة ثنية الشارة بلدية بلعائبة.

المودع: بكاري سليم.
الوظيفة في الجمعية: رئيس الجمعية.

المعتمدة بتاريخ: 21/12/2020 تحت رقم: 68.

إشهارإنشاء جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في جانفي 
2012 المتعلق بالجمعيات ذات  الطابع اإلجتماعي 

ال سيما المادة رقم :18 منه
لقد تم هذا اليوم: 2000/12/20 تأسيس جمعية ذات 

صبغة محلية :
المسماة: جمعيةحي النخيل 2000/200 مسكن 

.D جناح
المودع: لكحل إسماعيل .

المولود بتاريخ :1980/02/24 سيدي عيسى
المقر اإلجتماعي :2000/200مسكن سيدي عيسى

الوظيفة في الجمعية : رئيس الجمعية 

إشـــــــــهار

دي مـــــاريا يحـــث دي مـــــاريا يحـــث 
ســــان جيرمــــان ســــان جيرمــــان 

علــــى ضــــم نجــــم علــــى ضــــم نجــــم 
أتــــاالنـــتاأتــــاالنـــتا

كشف تقرير صحفي، عن إمكانية توجه نادي باريس سان جيرمان 
فترة  خالل  الفريق  صفوف  لتعزيز  اإليطالي،  أتاالنتا  جنم  مع  للتعاقد 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وبحسب صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«، فإن األرجنتيني 

ليوناردو  طالب  جيرمان،  سان  باريس  جنم  ماريا،  دي  أنخيل 
املدير الرياضي لباريس، بالتعاقد مع مواطنه أليخاندرو جوميز، 

السيما وأنه بات على مقربة الرحيل عن أتاالنتا.
جيان  مدربه  مع  املشاكل  من  العديد  غوميز  ويواجه 

يف  الفريق  قائمة  من  خرج  حتى  جاسبريني،  بييرو 
بعض مبارياته األخيرة. وتابعت أن سان جيرمان 
رغبة  ظل  جوميز، يف  على ضم  منافسة  سيواجه 

إنتر وميالن يف التعاقد مع الالعب أيًضا.
إلنتر  الرياضي  املدير  أوسيليو،  بييرو  وكان 

التعاقد  فريقه حملاولة  انتقال  إمكانية  إلى  أملح  قد  ميالن، 
مع أليخاندرو غوميز، حال رحل عن أتاالنتا يف الشتاء املقبل.
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أخبار الرياضات

منافسة كأس الكونفدرالية االفريقية

شبيبــة القبائـل مـن أجل العـودة شبيبــة القبائـل مـن أجل العـودة 
بنتيجــة إيجابيـة مـن النيجــر  بنتيجــة إيجابيـة مـن النيجــر  

الدور  من  املعفاة  القبائل,  فشبيبة 
تأكيد  أجل  من  اللقاء  ستلعب  التمهيدي, 
صحوتها بعد فوزها يوم اجلمعة الفارط خارج 
اجلولة  ضمن  الشلف  أوملبي  أمام  قواعدها 

الرابعة من بطولة الرابطة األولى.
وستعرف تشكيلة الشبيبة غياب وسط 
امليدان عبد الصمد بونوة الذي اعفاه الطاقم 

الفني من السفرية احتياطا واحلارس ماسنت 
بشكير املصاب بفيروس كورونا.

على  املتناول  يف  يبدو  اللقاء  أن  ورغم 
الورق بالنسبة ملمثل اجلزائر, إال أن املضيف 
يتواجد يف صحة جيدة بالبطولة احمللية حيث 
من  نقطة   19 برصيد  األولى  املرتبة  يحتل 
تأهل  الدرك  احتاد  أن  ممكنة.يذكر   21 أصل 

على حساب ييلني أوملبيك املالي يف املواجهة 
املزدوجة )الذهاب: 1-1, االياب: 1-0(.

من  حتكيم  طاقم  اللقاء  هذا  وسيدير 
أديبيمبي  أولوالد  كوادري  يقوده  نيجيريا, 
وبيتر  أوالد  املجيد  عبد  مواطنيه  ومبساعدة 

إيغيغي أغوي.
م.هشام

استياءها  بلوزداد،  شباب  نادي  إدارة  أبدت 
الكيني،  غورماهيا  نادي  تصرفات  من  الشديد 
قبل مواجهة الفريقني غدا األربعاء يف ذهاب الدور 
األول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 

5 جويلية األوملبي.
وكشف توفيق قريشي، املدير الرياضي لنادي 
تتحجج  غورماهيا  نادي  إدارة  أن  بلوزداد،  شباب 
بعدم وجود رحلة جوية تصلها باجلزائر، مؤكدا أن 
مخطط الطيران الذي مت ضبطه يسمح بنقل الفريق 
بالعاصمة  مرورا  اجلزائر،  إلى  نيروبي  من  الكيني 

القطرية الدوحة.
جهزناه  الذي  السفر  »مخطط  قريشي  وقال 
يف  تنطلق  جوية  رحلة  وجود  يؤكد  لغورماهيا 
الدوحة  من  اإلثنني  يوم  صباح  السابعة  الساعة 
موقف  أفهم  ال  صراحة  اجلزائرية،  العاصمة  إلى 
غورماهيا  »رمبا  الفريق«.وأضاف  هذا  مسؤولي 
يريد نقل املباراة إلى خارج اجلزائر، لذلك يتعمد 
إحراجنا رغم أنني كنت على تواصل طيلة اليوم مع 
مسؤوليه وأبلغت االحتاد األفريقي بكل املراسالت 

التي جرت بيننا«.
يف املقابل، أكد قريشي، أن حكام املباراة وهم 

من تونس عبروا إلى داخل احلدود اجلزائرية، الفتا 
اإلثنني،  أمس  بالعاصمة  جوا  إلتحقوا  أنهم  إلى 

انطالقا من مدينة عنابة شرقي البالد.
اجلزائرية  األندية  بأن  قريشي،  واعترف 
وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقتي  يف  املشاركة 
أن  ترى  التي  منافسيها  مع  ستعاني  الكونفدرالية 

املجال اجلوي اجلزائري مغلق.
والدولية  الداخلية  الرحالت  اجلزائر  وعلقت 
جائحة  تفشي  خلفية  على  املاضي  مارس  نهاية 
كورونا، قبل أن تسمح بالعودة التدريجية للرحالت 
الداخلية مطلع  ديسمبر اجلاري، وعدد محدود من 

الرحالت اخلارجية.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أوكلت  لإلشارة 
القدم مهمة إدارة لقاء شباب بلوزداد ضد غورماهيا 
الكيني لثالثي حتكيم تونسي بقيادة صادق ساملي 

ومبساعدة خليل حسني وأمين إسماعيل.
مبلعب  األربعاء  غدا  املقررة  املواجهة  وتدخل 
يف  ربع  إال  التاسعة  الساعة  من  بداية  جويلية   5
إطار مباريات الدور التمهيدي األول ملنافسة رابطة 

أبطال إفريقيا.
م.هشام

 صافرة تونسية إلدارة مواجهة شباب بلوزداد
 ضد غورماهيا الكيني

قريشي:قريشي:»» غورماهيا يريد نقل  غورماهيا يريد نقل 
المبـاراة إلى خارج الجزائر«المبـاراة إلى خارج الجزائر«

يدخل شبيبة القبائل غمار منافسة كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم هذا الثالثاء بداية 
من الساعة 15:30 بمواجهة اتحاد الدرك )النيجر(, حيث يطمح في تسجيل بداية موفقة من 

أجل ضمان تأشيرة خوض الدور السادس عشر مكرر.

اللقاء سيحتضنه ملعب 5 جويلية األوملبي

مولوديــة الجزائــر يواجـه مولوديــة الجزائــر يواجـه 
النادي الصفاقسي يـوم النادي الصفاقسي يـوم 2828  

ديسمبــــر الجـــاريديسمبــــر الجـــاري
برمجت مباراة مولودية اجلزائر - النادي الصفاقسي التونسي ضمن الدور األول )ذهاب( 
لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم يوم االثنني 28 ديسمبر اجلاري مبلعب 5 جويلية األوملبي بداية 
من الساعة 20:45 حسب ما أعلن عنه النادي العاصمي عبر وسائل التواصل االجتماعي.
املواجهة  يف  البنيني  بورغو  دي  بوفل  نادي  حساب  على  اجلزائر  مولودية  فريق  وتأهل 
املزدوجة )ذهاب 1-1, إياب 1-5(, بينما تأهل النادي الصفاقسي التونسي بعد فوزه على 

نادي مالنديغ )زجنبار( ذهابا وايابا )0-5 و 3-1(.
وكان من املفروض إجراء لقاء الذهاب للدور األول يف 22 أو 23 ديسمبر, قبل أن يتم 
تأجيله بسبب إعادة برمجة مباراة مولودية اجلزائر- بوفل دي بورغو التي كانت مقررة آنفا يوم 
4 ديسمبر كون النادي البنيني لم يتنقل إلى اجلزائر العاصمة, متحججا بانعدام الرحالت 

اجلوية جراء غلق املجال اجلوي اجلزائري تفاديا لتفشي فيروس كورونا.
للتذكير, فإن املمثل الثاني للكرة اجلزائرية يف منافسة رابطة األبطال, شباب بلوزداد, قد 
تأهل كذلك للدور األول للمنافسة اإلفريقية األبرز, حيث سيواجه غور ماهيا الكيني غدا 
األربعاء مبلعب 5 جويلية يف لقاء الذهاب, على أن تلعب مباراة اإلياب يوم 5 أو 6 جانفي 

2021 بنيروبي.  
م.هشام

 مدرب وداد تلمسان،
 عزيز عباس

»أحظى بثقـة اإلدارة »أحظى بثقـة اإلدارة 
ونحتــاج للوقـــت ونحتــاج للوقـــت 
السترجاع إمكاناتهم«السترجاع إمكاناتهم«

أكد مدرب وداد تلمسان، عزيز عباس أنه ما زال 
نتائج  تراجع  رغم  ناديه،  إدارة  مجلس  بثقة  يحظى 

الفريق يف البطولة.
ويحتل وداد تلمسان، املركز السابع عشر يف جدول 

ترتيب الدوري، برصيد نقطتني.
ملناقشة بعض  املسيرين  »التقيت مع  وقال عباس 
العمل يف  مواصلة  التنظيمية، وشجعوني على  األمور 
هدوء، ودون االكتراث مبا يثار يف محيط النادي«. وتابع 
»لقد أكد لي املسيرون أن الفريق يقدم وجها طيبا منذ 
انطالق املنافسة، رغم أن ذلك لم تصاحبه النتائج التي 
كنا نطمح لها«. وواصل »البعض ال يأخذ يف احلسبان 
بأننا الفريق الوحيد الذي لعب 3 مباريات خارج ميدانه 
عقد  الذي  األمر  وهو  األولى،  األربع  اجلوالت  خالل 
من مهمتنا كثيرا، سيما وأن الالعبني يف حاجة ملزيد 
من  أشهر  عدة  بعد  إمكاناتهم  السترجاع  الوقت  من 

التوقف«.
لإلصابة  تعرضوا  الفريق  العبي  من  »عدد  وأمت 
تراجع  يف  تسبب  ما  املستجد،  كورونا  بفيروس 
استرجاع  من  الالعبني  حرم  أن  بعد  الفريق،  نتائج 

إمكاناتهم، بعد فترة توقف طويلة«.
م.هشام

ىلع خلفية النتائج املتواضعة

رئيس نجـم مقرة ينهي رئيس نجـم مقرة ينهي 
مهــام المدرب باشـامهــام المدرب باشـا

انفصل جنم شباب مقرة، 
عن مديره الفني محمد باشا، 
املتواضعة  النتائج  على خلفية 
منذ  الفريق  سجلها  التي 
ويحتل  احلالي.  املوسم  بداية 
بالرابطة   12 املركز  مقرة  جنم 
نقاط   4 برصيد  األولى، 
واحد  وتعادل  فوز  جمعها من 

وهزميتني.
بن  الدين  عز  وأكد 
شباب  جنم  رئيس  ناصر، 
املدرب  عن  االنفصال  مقرة، 
أن  موضحا  بالتراضي،  باشا 
من  إلى  بحاجة  بات  الفريق 

يقوده بشكل أفضل.
بتوفير  »قمنا  وأضاف 
التحضير  متطلبات  كل 
من  عدد  مع  وتعاقدنا  الالزم 

ما  رواتب  املوسم، كما صرفنا  كبير هذا  لهم شأن  وهناك من سيكون  الالعبني، 
على  به  قمنا  عاتقنا  على  يقع  ما  الفني،  اجلهاز  وأعضاء  لالعبني  أشهر   3 يقرب 

أكمل وجه«.
الرياضي فيصل صفيح، هو من سيقود  التقني  املدير  أن  ناصر،  وكشف بن 
الفريق يف املباراتني املقبلتني أمام ضيفيه شبيبة الساورة وأوملبي املدية يف اجلولتني 
اخلامسة والسادسة على التوالي، يف انتظار تعيني مدرب جديد للفريق خالل األيام 

املقبلة.
كما أبرز أن املدرب الوطني عز الدين آيت جودي، ومدرب آخر من تونس من 

أبرز املرشحني لتولي منصب املدير الفني لنجم مقرة وخالفة محمد باشا.

زوبيــر عريبــي رئيســــا زوبيــر عريبــي رئيســــا 
جديـدا لجمعيـة الخــروبجديـدا لجمعيـة الخــروب

النادي  زوبير عريبي يف مهام رئيس  اول أمس  بتنصيب  لنادي جمعية اخلروب  الطاقم اإلداري  قام 
حتسبا ملوسم2021-2020 للرابطة الثانية لكرة القدم حسب ما أعلنت عنه إدارة فريق "الشياطني احلمر".

وجرى تنصيب الرئيس اجلديد للنادي خالل انعقاد جمعية عامة انتخابية للمساهمني يف الشركة 
الرياضية ذات األسهم وذلك مبقر جمعية اخلروب حسب ما أفاد به املناجير العام للفريق عبد احلق خماس 

الذي أوضح بأن عريبي كان املرشح الوحيد الذي تقدم لرئاسة النادي.
موسم  خالل  اخلروب  بجمعية  املنصب  نفس  شغل  وأن  سبق   الذي  عريبي  زوبير  يكون  وبذلك 
األخير  هذا  استقالة  أشهر من  ثالثة  أزيد من  بعد  ديب  معمر  السابق  الرئيس  قد خلف   2015-2016

حسب ما ذكره خماس.
قبل ذلك كان الطاقم اإلداري جلمعية اخلروب يتجه نحو خيار تنصيب مكتب تسيير مؤقت "ديركتوار" 
بسبب غياب مرشحني ملنصب رئاسة النادي حسب ما صرح به رئيس مصلحة النشاط الرياضي مبديرية 

الشباب والرياضة, عبد احلميد هوام.
م.هشام مديـر شباب قسنطينـة مديـر شباب قسنطينـة 

مجـوج يقدم استقالتهمجـوج يقدم استقالته
باستقالته  التقدم  قسنطينة،  لشباب  الرياضي  املدير  مجوج،  ناصر  قرر 

الكتابية، اول أمس، ملجلس إدارة مجمع "اآلبار" املالك للنادي.
وجاء قرار مجوج،بعد تعرضه لضغوطات كبيرة يف الفترة املاضية، عقب فشل 
الفريق يف حتقيق انطالقة مثالية يف البطولة، واكتفائه بجمع ثالث نقاط من ثالث 

مباريات.
من  باالنسحاب  بقراره  وأخبره  اإلدارة،  مجلس  رئيس  مع  مجوج  وتواصل 

منصبه، بسبب املشاكل التي يعاني منها الفريق يف اآلونة األخيرة.
الرحيل، بسبب ما يعتبره تدخال من مجلس اإلدارة يف  ويصر مجوج على 

صالحياته، وعدم منحه حرية التصرف يف القضايا املتعلقة باجلانب الرياضي.

اتحاد العاصمة يقيل عنتر يحيىاتحاد العاصمة يقيل عنتر يحيى
قرر مجلس إدارة احتاد العاصمة، بقيادة عاشور جلول، اول أمس، إنهاء مهام املدير الرياضي، عنتر 

يحيى، على خلفية تراجع نتائج الفريق.
وإجتمع رئيس مجلس اإلدارة االحتاد بعنتر يحيى، وأعلمه بقرار التخلي عن خدماته، بعد فشله يف 

تقدمي اإلضافة للنادي.
من جانبه، طالب يحيى باحلصول على تعويض مالي، نظير فسخ عقده مع االحتاد.

األولى  الرابطة  بطولة  يف  له  انطالقة  أسوأ  حقق  حيث  للغاية،  سيئة  بفترة  العاصمي  النادي  ومير 
احملترفة، منذ تطبيق االحتراف عام 2010. ويحتل احتاد العاصمة املركز قبل األخير، يف جدول الترتيب، 

برصيد نقطتني فقط.
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الكاتب وليد عبد الالهي لـ »أخبار الوطن«:

المســـرح الجزائــري أصابتــــه كورونـــا المســـرح الجزائــري أصابتــــه كورونـــا 
و»براغيــــث« حصــدت و»براغيــــث« حصــدت 2828 جائــزة جائــزة

قال الكاتب واإلعالمي وليد عبد الالهي لـ »أخبار الوطن« إن المسرح الجزائري أصابته كورونا بعد توقف العديد من النشاطات المسرحية، 
في حين حصدت مسرحيته »براغيث« 28 جائزة بعد تتويجها بجائزتين في مهرجان الدولي للركح الذهبي في تونس.

صارة بوعياد
الزالــت حتصــد مســرحية »براغيــث« مــن تأليــف 
ــي يف  ــد الاله ــد عب ــي ولي ــب واإلعالم وإخــراج الكات
املهرجانــات الوطنيــة والعربيــة والدوليــة حتــى يف زمــن 
جائحــة كورونــا حيــث توجــت بجائزتــن يف املهرجــان 
ــادت  ــس، ع ــة يف تون ــي باملهدي ــح الذهب ــي للرك الدول

فيــه جائــزة أحســن ممثــل وأحســن ممثلــة.
التتويــج  قــال صاحــب »براغيــث« عــن هــذا 
ــة  ــم جائح ــرا رغ ــا مؤخ ــن«: »توجن ــار الوط لـــ »أخب
كورونــا مبســرحية »براغيــث« علــى منصــة افتراضيــة يف 
مهرجــان الدولــي للركــح الذهبــي باملهديــة باجلمهوريــة 
ــري،  ــج أخــر للمســرح اجلزائ ــره تتوي التونســية، وأعتب
ــن  ــزة أحس ــى جائ ــل عل ــرفنا أن نتحص ــعدنا ويش يس
ــي«  ــن دوره »احملام ــاوش« ع ــك ش ــد بري ــل »محم ممث
واملتألقــة دومــا »حيــاة موســاوي« التــي كانــت يف 
شــخصية »وردة«، والتتويــج هــو إضافــة لرصيــد اجلوائــز 

ــة«. ــزة دولي ــزة لـــ 28 جائ مــن مجمــوع 26 جائ
وبــاء  ظــل  يف  اجلزائــري  املســرح  واقــع  وعــن 
كورونــا قــال عبــد الالهــي: »املســرح اجلزائــري كان يف 
ــري  ــول أن املســرح اجلزائ ــع اجلائحــة نق احلضيــض وم
ــا،  ــه كورون ــري أصابت ــرح اجلزائ ــلل، املس ــه الش أصاب
ــة  ــدور وزارة الثقاف ــث كان مبق ــف، حي كل شــيء متوق
والفنــون تنظيــف أيــام أو مهرجانــات، حيــث كنــا 
نســتطيع أن نواصــل املســار بصفــة عاديــة لكــي الــكل 

ــات«. ــع الكمام ــجر وتوزي ــد زرع الش ــف عن متوق
يف  الالهــي  عبــد  وليــد  الكاتــب  أشــار  كمــا 
ــم  ــر فيل ــام بتصوي ــه ق ــن« أن ــار الوط ــه لـــ »أخب حديث
إخــراج  ببومــرداس  واليــة  بدلــس  »حيــاة«  قصيــر 
ــة رائعــة حيــث  محمــد بريــك شــاوش، »كانــت جترب
اكتشــفت ألول مــرة قصبــة دلــس، منطقــة وال أروع، 
ــر  ــا بتمري ــا قمن ــر بعــد كورون ــا عــن اجلزائ ــد حتدثن ولق

رســائل متميــزة«.
وقــد توجــت مســرحية »براغيــث« تأليــف وإخــراج 
وليــد عبــد الالهــي باجلائــزة الكبــرى باململكــة املغربيــة 
باملهرجــان الدولــي للمســرح وجائــزة أحســن نــص 
وتنويــه ألحســن ممثلــة، كمــا حصــدت جائزتــن 
الهــواة مبســتغامن، كأحســن ممثــل وأحســن  ملســرح 
ــكل  ــحها ل ــاوش وترش ــك ش ــد بري ــينوغرافيا محم س
جوائــز املهرجــان مبــا فيهــا جائــزة أحســن عــرض 

ــز. ــن اجلوائ ــا م ــل وغيره متكام
ــارة  ــة املن ــاج جمعي ــن إنت ــث« م ــرض »براغي الع
ــاوي  ــل موس ــن متثي ــرداس، م ــو ببموم ــة قورص الثقافي
حيــاة وشــهاب الديــن زعيــم وفهيمــة صيــاد ومحمــد 
بريــك شــاوش، هــذا األخيــر الــذي اهتــم أيضــا 
بالســينوغرافيا، أمــا عــن اجلانــب التقنــي للعمــل 
فقــد تكفــل بــه رضــا فروســي، يف حــن املديــر الفنــي 
للمســرحية هــو عبــد العزيــز قاصــد، أمــا عــن اجلانــب 
ــراس. ــارس حج ــم ف ــن تصمي ــكان م ــرايف ف الكوريغ

وحتكــي مســرحية »براغيــث« قصــة الســجينة 
وردة التــي قتلــت زوجهــا الــذي خانهــا مــع صديقتهــا 
تــدور  واقعيــة،  فلســفية  وهــي مســرحية  املقربــة، 

طياتهــا داخــل زنزانــة. كمــا حتــاول فــك طالســم 
قضايــا عــدة، مثــل الســلطة واألنــا التــي تســكن 
ــا. ــه بأيادين ــذي ننســج قضبان اإلنســان، والســجن ال

الطبعة األولى اختارت 3 شعراء 

مسابقــة »الرسالة الشعرية« مسابقــة »الرسالة الشعرية« 
تعلــن عـن أسمـاء المتوجيـن تعلــن عـن أسمـاء المتوجيـن 

مســابقة  أعلنــت 
عــن  الشــعرية"  "الرســالة 
الثــالث  املتوجــن  أســماء 
اجلائــزة  عــادت  حيــث 
"ســيرة  لقصيــدة  األولــى 
المــرأة مــن مجــاز" للشــاعر 
لتحصــد  بوفحتــة،  أحمــد 
الشــاعرة  الثانيــة  اجلائــزة 
ــن  ــوودن ع ــراء ب ــة الزه فاطم
البــكاء"،  "مزاميــر  قصيــدة 
اجلائــزة  علــى  ليحصــل 
الثالثــة الشــاعر مســلم ربــواح 
ــره". ــن أث ــدة "قبضــة م بقصي
اجلائــزة بــادر بتنظيمهــا 
بوثــران  محمــد  الشــاعر 
ــعر  ــالة الش ــعار "رس ــت ش حت

لــوال  مقدســة  الدنيــا  يف 
قرآنــا"  الشــعر  كان  النبــوءة 
منــه،  خــاص  وبتمويــٍل 
جــاءت لتســلط الضــوء علــى 
ــم  ــي ل التجــارب الشــعرية الت
تنــل حّظهــا مــن الظهــور علــى 
ــح  ــم تت ــة، ول الســاحة الوطني
لهــا الفرصــة لتثبــت نضــج 
ومتّيزهــا. الشــعرية  جتربتهــا 

جلنــة  ضمــت  وقــد 
الشــاعر  مــن  حتكيمهــا كال 
رئيســا،  الســبتي  ربيــع 
ــرة  األســتاذ الشــاعر فــارس بي
شــمس  الشــاعر  عضــوا، 
عضــوا،  بوكلــوة  الديــن 
الفائزيــن  اختــارت  والتــي 

ــة  ــْت جلن ــة ونّوه ــة بدق الثالث
التحكيــم بقصيدتــن كانتــا 
الفــوز  مــن  جــدا  قريبتــن 
الدقائــق  حتــى  وصمدتــا 
قصيــدة  وهمــا:  األخيــرة 
فاطمــة  للشــاعرة  "لغــزان" 
"ســحبة  وقصيــدة  غربــي، 
كونيــة" املعنــى للشــاعر أمــن 

بوخــاري.
ــة أيضــا،  وحســب اللجن
بالقصائــد  أشــادت  فقــد 
هــي  كانــت  التــي  العشــر 
ــا أثبــت  األخــرى منافســا قوّيً
كعبهــم،  علــّو  شــعراؤها 
بالشــعر،  معرفتهــم  وواســع 
كان  املنافســة  جــو  لكــنَّ 
ــذي  يفــرض هــذا الترتيــب ال
هــو ضــرورٌة يف أي مســابقة 
ــذه  ــى اجلمــال، وه حتتكــم إل
ــي:  ــب ه ــد دون ترتي القصائ
قصيــدة "بــال عنــوان" للشــاعر 
"الشــوق  كلبــوز،  ماجــد 
ــاء"  ــن اللق ــن ع ــوءة العاطل نب
شــتوح،  عــادل  للشــاعر 
"علــى مرفــأ الذكــرى" للشــاعر 
"هــي  خنــوش،  ناجــح 
نصيــرة  للشــاعرة  اجلزائــر" 
للشــاعر  "عابــرة"  عزيــزي، 
ضيبــاوي،  الرحمــان  عبــد 
الريــح"  أبكمتــه  "قصــب 
لكحــل،  ســعيدة  للشــاعرة 

ــة  ــاعرة فاطم ــكاب" للش "انس
مــوالي، "شــغف موســمي" 
بركانــي،  مــالك  للشــاعرة 
"ُحلــٌم علــى ِضفــاِف الُقــدس" 
عبيــدات،  جنــوى  للشــاعرة 
"ســؤال معتــق" للشــاعر بغــداد 

ســايح.
اجلائــزة  أن  يذكــر 
الشــاعر  قالــه  مــا  وحســب 
وقــت  يف  بوثــران،  محمــد 
ســابق، كانــت لســد النقــص 
يف عــام اســتثنائي، حيــث 
وبشــكل  "كورونــا"  أثــرت 
ســلبي كبيــر فيــه، إذ أغلقــت 
األبــواب يف وجــه اإلنســان 
والثقافــة،  لــأدب  احملــب 
وال  ُتقــام،  امللتقيــات  فــال 
بالقصائــد  تصــدح  املنابــر 
العذبــة، وال القاعــات عامــرة 
باملتلقــي، وســعيا منــه لبعــث 
ــة،  ــاحة األدبي ــروح يف الس ال
ــال  ــراري ط ــود اضط ــد رك بع

أمــده،.
"جائــزة  جــاءت  وقــد 
لتضــيء  الشــعرية"  الرســالة 
القصيــدة كشــمعة يف  ليــل 
العتمــة، وتفتــح املجــال أمــام 
الشــعراء للتبــاري يف ميــدان 

الكلمــة.
صارة. ب

وزيرة الّثقافة والفنون مليكة بن دودة:

"سنعمل علـى دعم ومرافقة "سنعمل علـى دعم ومرافقة 
المؤسسات الناشئة المهتمة المؤسسات الناشئة المهتمة 

بالمجــال الّثقافـــي"بالمجــال الّثقافـــي"
ــون  ــة والفن ــرة الّثقاف ــدت وزي أّك
"مليكــة بــن دودة" أن إســتراتيجية 
علــى  قائمــة  احلاليــة  الــوزارة 
االنفتــاح على املؤسســات الناشــئة، 
رقمنــة  يف  دورهــا  إلــى  بالنظــر 
يف  وإســهامها  الّثقافيــة  اخلدمــات 
ترقيــة اإلبــداع والتــراث، واســتعداد 
ــئة  ــات الناش ــم املؤسس ــوزارة لدع ال
ــق  ــا يخل ــايف مب املهتمــة باملجــال الّثق

ســوقا حقيقّيــة للفــن.
جــاء ذلــك خــالل حضورهــا 
نهائــي مســابقة "التحــدي اجلزائــري 
رفقــة  الناشــئة"  للمؤسســات 
الوزيــر املنتــدب املكّلــف باقتصــاد 
الناشــئة،  واملؤسســات  املعرفــة 
ــم بقاعــة  ــذي أقي ــد" وال "ياســن ولي
ــة  ــر الثقاف ــة لقص ــرات التابع احملاض

بالعاصمــة. زكريــاء"  "مفــدي 
الّثقافــة  وزيــرة  أعلنــت  كمــا 
وزارتهــا  إطــالق  عــن  والفنــون 

بالتعــاون مــع مؤسســة ناشــئة، منصــة رقميــة تهتــم بالتعريــف بــكل الفضــاءات الثقافيــة 
التابعــة لــوزارة الثقافــة علــى املســتوى الوطنــي وتســمح للــوزارة مبتابعــة دقيقــة لعمليــة كــراء 
هــذه الفضــاءات، وتأتــي هــذه املنصــة الرقميــة عقــب صــدور نــص جديــد يســمح لــكل 

املؤسســات الثقافيــة بإيجــاد مداخيــل وخلــق اســتثمارات خاصــة بهــا.
ــر للشــركات  ــا يف حتــدي اجلزائ ــة وطني ــة الثاني ــوج باملرتب ــة أدرار ت ــن تيميمــون والي وم
الناشــئة كل مــن عبيــدي ســفيان وعيشــاوي عبــد احلكيــم مبشــروع "تقاليــدي. كــوم" وهــي 

منصــة جتــارة إليكترونيــة تلــم احلرفيــن وتســوق ملنتجاتهــم".
ــة إطــالق منصــة  ــة املقبل ــام القليل ــه ســيتم خــالل األي ــى أن ــرة إل ــا أشــارت الوزي كم
ــة  ــم الفني ــع لوحاته ــم ببي ــمح له ــي ستس ــكيلين والت ــن التش ــة بالفنان ــي" املتعلق "لوحت

ــي. ــي والعامل ــتوى الوطن ــى املس ــويقها عل ــاعدهم يف تس وتس
منير بن دادي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سعيدة

محافظة الغابات

إعالن  عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
 رقم: 07 / 2020 . )أشغال إعادة التشجير بحجم إجمالي قدره 195 هكتار(

 الرقم التعريف اجلبائي :
رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

تعلن محافظة الغابات لوالية سعيدة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الذي يتضمن إجناز أشغال إعادة التشجير بحجم 
إجمالي قدره 195 هكتار يف إطار البرنامج اجلديد لسنة 2017 ) عملية االستثمارات العمومية يف خمسة )05( حصص منفصلة و موزعة 

كمايلي : 

على كل مؤسسة أو جتمع مؤسسات التي متلك شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني اشغال غابية الصنف 1 او اكثر او سجال جتاريا يحمل 
الرمز) 103-101( اشغال غابية و القانون األساسي بالنسبة لألشخاص املعنويني، سحب دفتر الشروط من مكتب الصفقات العمومية لدى 

احملافظة الغابات لوالية سعيدة الكائن مقرها بطريق تيارت والية سعيدة .
 الشروط التاهيلية :

01 بالنسبة للحصص بحجم 50 هكتار :
أ( -  امتالك شهادة التصنيف و التاهيل املهنيني يف ميدان الغابات الصنف )01 او اكثر( )ان وجدت( او سجال جتاريا يحمل الرمز) -101

103( اشغال غابية. 
ب( - املوارد البشرية: امتالك على االقل اطار يف احد االختصاصات التالية )الغابات ،الفالحة ، البيولوجيا أو البيئة(02+ عمال عاديني 

)العمال املطلوبني يف شروط التأهيل ال يتم تنقيطهم خالل تقدمي العرض(.
ج( -  امتالك شهادة حسن التنفيذ ألشغال الغراسة مع قطاع الغابات ) على االقل مشروعا واحدا(. 

د( -املوارد املادية : أمتالك على األقل: )شاحنتني )02( او جرارين فالحيني )02((+ خزانني )02( للماء بسعة 3000لتر.
02( بالنسبة للحصص بحجم 20 هكتارو 25 هكتار:

 أ( امتالك شهادة التصنيف و التاهيل املهنيني يف ميدان الغابات الصنف )01 او اكثر( )ان وجدت( أو سجال جتاريا يحمل الرمز) 101-103( 
اشغال غابية

 ب( املوارد البشرية: امتالك على االقل اطار يف احد االختصاصات التالية )الغابات الفالحة البيولوجيا او البيئة(02+ عمال عاديني 
)العمال املطلوبني يف شروط التأهيل ال يتم تنقيطهم خالل تقييم العرض(. 

 ج( املوارد املادية : امتالك على األقل: )شاحنة )01( أو جرار فالحي )01((+ خزان )01( للماء بسعة 3000لتر . يحتوي العرض على ثالثة 
)03( اظرفة يحتوي كل ظرف على مايلي :

* الظرف األول : )ملف الترشح(: و يحتوي على مايلي : 
01 - التصريح بالترشح مملوء ، مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املترشح . 

02 - التصريح بالنزاهة مملوء مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املترشح
03 - نسخة من القانون األساسي الشركة، إن كان الشخص معنوى

04 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة . 
05 -  شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني أشغال غابية الصنف 1 او اكثر او سجال جتاريا يحمل الرمز) 103-101( أشغال غابية 

06 -  املراجع املهنية )شهادات حسن التنفيذ يف االشغال املطلوبة(. 
07 -  املوارد البشرية )مبررة بشهادات الضمان االجتماعي وعقود التشغيل املدمج بإسم املؤسسة و شهادات جناح املؤطرين للمؤسسة .

-08 املوارد املادية مبررة بالبطاقات الرمادية وكشوف املراقبة التقنية للشاحنات + فاتورات الشراء قانونية للعتاد املعني بها وشهادات التامني 
اما يف حالة كراء العتاد يجب تقدمي عقد موثق بالبطاقات الرمادية وكشوف املراقبة التقنية للشاحنات وشهادات التامني 

08 -  احلصيالت املالية لسنوات) الثالثة األخيرة( مؤشرة من طرف مديرية الضرائب 
*  كل الوثائق يجب ان تكون سارية املفعول عند تاريخ فتح االظرفة 

يكون الظرف األول مقفل و بداخله الوثائق املذكورة أعاله و يحمل العبارات التالية »ملف الترشح«
 مع اسم و عنوان املترشح.

* الظرف الثاني :) العرض التقني( و يحتوي على مايلي : 
01 -  التصريح باالكتناب مملوء ، مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املتعهد

02 -  دفتر الشروط مؤشر مملوء ، مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املتعهد مرفق بكل املالحق اخلاصة به يحمل يف أخر صفحة عبارة 
مكتوبة بخط اليد )قرا و قبل( 

03 - مذكرة تقنية ) تقرير تقني مفصل عن القدرات املالية و القدرات التقنية و القدرات املهنية للمؤسسة ( )هذه املذكرة عامل اقصائي يف 
حالة عدم وجودها يف العرض(. 

يكون الظرف الثاني مقفل و بداخله الوثائق املذكورة أعاله و يحمل العبارات التالية »العرض التقني«
مع اسم و عنوان املتعهد. 

* الظرف الثالث : العرض املالي( 
- رسالة التعهد مملوءة ،مؤرخة ممضية و مختومة من طرف املتعهد. 
- جدول األسعار الوحدوية مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املتعهد. 

- اجلدول الكمي و التقديري مؤرخ ممضي و مختوم من طرف املتعهد.
 يكون الظرف الثالث مقفل و بداخله الوثائق املذكورة أعاله و يحمل العبارات التالية العرض املالي«

مع اسم و عنوان املتعهد. 
* توضع االظرفة الثالثة السابقة الذكر يف ظرف خارجي يكون مقفوال و مجهول الهوية يحمل العبارة التالية :

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنىا
رقم : 2020/07

اجناز أشغال إعادة التشجير 195 هكتار موزعة
على خمسة حصص )05( منفصلة

 ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض(
موجهة إلى محافظة الغابات لوالية سعيدة

بطريق تيارت والية سعيدة 
- حددت مدة حتضير العروض ب 15 يوما ابتداء من أول يوم نشر لهذا اإلعالن يف الصحف الوطنية أو يف النشرة الرسمية للمتعهد العمومي 

على الساعة الثانية 00: 14 بعد الزوال املوافق ألخر يوم من حتضير العروض إذا صادف هذا اليوم األخير يوم عطلة مدفوعة األجر فان 
تاريخ إيداع العروض يكون يوم العمل املوالي يف نفس التوقيت

 00: 14  بعد الزوال.
 - أن فتح االظرفة التقنية و االظرفة املالية يكون عالنية يف يوم اإليداع على الساعة الثانية بعد الزوال مبقر محافظة الغابات لوالية سعيدة 

و ليكن يف علم العارضني انهم مدعوون حلضور جلسة فتح االظرفة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن و العمران و املدينة 

ديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس
احلي اإلداري بومرداس 

بطاقة الترقيم  الضريبي

رقم الهاتف :                                            رقم الفاكس :

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
 رقم 15- 247/ 33 / 2020 /د.ت.م

يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري )د.ت.ت. ع( بومرداس الكائن مقره باحلي اإلداري بومرداس عن إطالق 
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد اجناز أشغال الطرق و الشبكات املختلفة األولية و 
الثانوية لـــ 380 مسكن عمومي إيجاري يف بومرداس - والية بومرداس فعلى املؤسسات املؤهلة ذات الصنف 

أربعة )IV( و أكثر )نشاط رئيسي او ثانوي: البناء أو الري أو أشغال العمومية ( و التي أجنزت أشغال طرقات 
و الشبكات املختلفة ملشروع 140 مسكن على األقل أو ما يعادل مبلغ مشروع 00 000 000 39 دج )املؤسسات 

التي لديها برنامج عمل مكثف مع ديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس. ال تستطيع املشاركة يف هذا 
اإلعالن، إال إذا كان لديها مشروع واحد على األكثر ألشغال الطرقات و الشبكات املختلفة قيد اإلجناز( ، واملهتمة 

بهذا اإلعالن، سحب دفتر الشروط لدى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري الكائن مقره ب احلي اإلداري 
بومرداس مقابل دفع مبلغ ألفني دينار00 000 2 دج غير قابلة للتعويض .

يوضع ملف الترشح وعرض تقني و عرض مالي يف أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة 
و مرجع طلب العروض و موضوعة و تتضمن عبارة » ملف الترشح« أو » عرض تقني« و عرض مالي« حسب 

احلالة و توضع هذه األظرفة يف ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل .

-1 يتضمن ملف الترشح ما يأتي:
- تصريح بالترشح مملوء ، ممضى ، مؤرخ، و مؤشر من طرف املتعهد

- تسريح بالنزاهة مملوء، ممضى، مؤرخ، و مؤشر من طرف املتعهد
- القانون األساسي للشركات

- السجل التجاري االلكتروني 
- الوئائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املوسسة.

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو عند االقتضاء ، املناولني :
 أ/قدرات مهنية: شهادة التأهيل و الترتيب املهني صنف IV و اكثر )نشاط رئيسي او ثانوي: البناء أو الري أو 

أشغال العمومية (
 ب/ قدرات تقنية : املوارد البشرية و املادية للمخصصة للمشروع مدعمة بجميع الوثائق )شهادة حسن التنفيذ، 

مسلمة من طرف أصحاب  املشاريع العموميني، أو محاضر استالم نهائية  مدعمة باحلساب العام النهائي 
)DGD( مضى من طرف صاحب املشروع.

2 - يتضمن العرض التقي ما يأتي :
 -  تسريح باالكتتاب، مملوء ، ممضى ، مؤرخ، و مؤشر من طرف املتعهد

- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني : مذكرة تقنية تبريرية . 
- دفتر الشروط ممضى ، مؤرخ، و مؤشر من طرف املتعهد يحتوي يف أخر صفحته على العبارة »قرئ  وقبل« 

مكتوب بخط اليد .
- مخطط األشغال : ) ملئي ملحق دفتر الشروط( 

-3 يتضمن العرض املالي ما يأتي:
-  رسالة تعهد مملوء ، ممضي ، مؤرخ ، و مؤشر من طرف املتعهد 

- جدول األسعار، بالوحدة مملوء ، ممضي ، مؤرخ ، و مؤشر من طرف املتعهد
- تفصيل كمى و تقديري مملوء ، ممضى ، مؤرخ، و مؤشر من طرف املتعهد 

- الوثائق املطلوبة هي الوثائق املنصوص عليها بدفتر الشروط -تعليمات للمتعهدين
 كل النسخ يجب أن تكون سارية املفعول، كما يحتفظ صاحب املشروع بحق طلب النسخة األصلية ألي وثيقة.

 يوضع كل واحد منها يف ظروف مغلوقة ،  و مختومني داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم التسمية و يحمل العبارة 
التالية:

 إلى السيد املدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس
مكتب البريد الوارد

ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض
 إعالن عن طلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 15-2020/33/247   د ت م 

قصد إجناز أشغال الطرق و الشبكات املختلفة األولية و الثانوية لــ380 مسكن عمومي إيجاري يف بومرداس والية 
بومرداس

حدد تاريخ إيداع العروض بعد 15 يوم قبل الساعة 10 سا 30د إبتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن بالنشرة 
الرسمية لصفقات املتعامل العمومي أو اجلرائد اليومية.

 فتح العروض يكون بحضور املتعهدين يف نفس يوم إيداع العروض على الساعة 11 ما 00د ، وإذا صادف هذا 
اليوم ، يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية اليوم املوالي

حددت مدة حتضير العروض بـــ 15 يوما ابتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن بالنشرة الرسمية لصفقات املتعامل 
العمومي او اجلرائد اليومية. يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة تزيد عن مدة حتضير العروض ثالث أشهر 

إبتداءا من تاريخ إيداع العروض.

Akhbar elwatane  ANEP : 2016021112-   -    LE  22-12-2020 N°424

20800921742
099916000817202 048.41.02.68

024/79-58-43
048.41.03. 13

024/79-58-58 



أن  السياسية بعد  الناصر خطًأ استراتيجيًا كلفه حياته  ارتكب جمال عبد   ،67  قبل هزمية 
استغلت  تيران،  مضيق  على  تشرف  التي  الدولية  الطوارئ  قوات  املتحدة سحب  األمم  من  طلب 
لقد سقط  وغزة،  أراضي شبه جزيرة سيناء  وكل  املضايق  فجأة  لتبتلع  االنسحاب  ذلك  إسرائيل 
ناصر يف تلك الهاوية التي صاغها نيتشه: »من ينازع وحوشًا عليه أن ينتبه جّيدا أاّل يتحّول إلى 
وحش، فحني تطيل النظر إلى الهاوية، تنظُر الهاوية أيضا إليك وتنفذ فيك«، لكن أخطاء القائد 
املصري لم تبدأ آنذاك، فقبل ذلك بعقد كامل، قام بعزل الرئيس محمد جنيب وترقية صديقه عبد 
احلكيم عامر من رائد إلى مشير، حيث تولى هذا األخير مسؤولية القوات املسلحة، ال نتعجب 
إذًا من انكسار شوكة اجليش املصري يف ساعات قليلة إذ صارت القاهرة بعدها على مرمى حجر 

من اإلسرائيليني ...!     

أن  بعد  النظرات يف صمت  يتبادالن  كانا  احلكيم،  عبد  وابتعد  جمال  تنحى  الهزمية،  بعد 
ضّيعا الوطن، فاللحظات التي متر بعد املعركة غالبًا ما تكون كاشفة، إنها حلظات صمت، ليس 
هناك مكان للكلمات وال للدموع، ما نفع الرجال أن يصرخوا، لقد صرخوا بأعلى أصواتهم طوال 
املعركة، رمبا سيصرخون خالل نومهم كما قال الروائي األمريكي جاك كادي. خال اجلو بعد ذلك 
زكرياء  زميله  مثل  مثله  األمريكيني  من  قريب  فهو  له،  أوال  نائبا  جمال  عينه  أن  بعد  للسادات 
محيي الدين، يبدو أن جمال بات مقتنعا أن احلل بيد واشنطن، لكن النظام العربي الرسمي عبر 
أجهزته اإلستخباراتية واإلعالمية ال يسمح مبغادرة أو تنحي الزعيم، فاالستقالة غير واردة إطالقا 
منصبها  امرأة من  باستقالة  العربي  الشارع  تفاجأ  بلدية،  ولو من شيخ  العربي  احلكم  منظومة  يف 
قدرتها  بعدم  بررت ذلك  لعملية جراحية،  إجرائها  بعد  فرنسية، مرسيليا،  لثاني مدينة  كرئيسة 
على إعطاء كل طاقتها للمهّمة التي اُنُتخبت من أجلها، فإذا كان سياسيو الغرب قد تعودوا على 
تقدمي استقاالتهم مبجرد أن ينهزموا سياسيا أو ألي عائق شخصي، فإن الزعماء العرب يظلون يف 
الراحل سوار الذهب  السوداني  الرئيس  القاعدة  لغاية قدوم عزرائيل، رمبا شّد عن هذه  كراسيهم 
الذي أعاد السلطة للشعب بعد إطاحته بجعفر النميري الذي لم ينفعه رجوعه إلى اهلل من قيام 

انقالب عسكري عليه، حيث كان قبل توبته ال يصحو حتت تأثير الفودكا الروسية…. !

 فجأة خرج املاليني إلى الشارع مطالبني بعودة الزعيم »امللهم«، لقد انتحر املشير حسب الرواية 
اعتادت  فقد  كثيرا،  الشارع  التي ال يصدقها  الرواية  وهي  الرئاسي،  القصر  القادمة من  الرسمية 
العصب املتصارعة على التضحية بأجزاء من كياناتها وإبراز بعض طحالبها األخرى للظهور بحلة 
النظام، ضاق احلبل حول رقبة جمال وصار بني  الواجهة لتضيف زمنا آخر يف حياة  أخرى تزّين 
فكي السبع، فلم يجد مفرًا من قبول مبادرة روجرز التي تنص على أن تدخل مصر وإسرائيل يف 
مفاوضات جديدة لتنفيذ القرار 242 ، وهي املبادرة التي رفضتها اجلزائر،  فجأة غادر وإلى األبد 
بعد يوم شاق قضاه يف مللمة جراح أيلول األسود واستقباله للحسني بن طالل وياسر عرفات الذين 
وتضحك  تتفرج  مائير  غولدا  كانت  بينما  وكراهية  بكل شراسة  يتقاتالن يف ضواحي عمان  ظال 
ملء شدقيها، وهي الصورة الفظيعة التي نقرأها كثيرا عبر مرآة التاريخ اإلسالمي بعد وفاة النبي 

)ص( بعقود.. !

 بقتل اخلليفة عثمان بن عفان يف بيته وهو يتلو كتاب اهلل، وما أعقب هذا احلادث من ُفرقة 
وصراع وصدام، دخل املسلمون يف مأزق تاريخي خطير أسفر عن رفع األخ لسيفه يف وجه أخيه 
يف موقعتي اجلمل وصفني، انتهى هذا املشهد الدرامي باغتيال اخلليفة الراشد الرابع على أيدي 
اخلوارج. صحح اإلمام احلسن بن علي الطريق بعد أن تنازل عن اخلالفة وتخليه عن أي طموح 
سياسي حفاظًا على وحدة الصف، فجلس معاوية على كرسي اخلالفة آمنا يف دمشق . استبشرت 
العام عام اجلماعة،  الناس ذلك  بتلك اخلطوة اجلريئة من احلسن، فسمى  والكوفة  واملدينة  مكة 
لكن هل طالت تلك البشرى، فبمجرد وفاة معاوية، استقر احلكم عند أبنائه، منذ ذلك التاريخ 
دخل احلكم االسالمي يف مطبات خطيرة لم يخرج منها إلى اآلن، ُقطع خاللها رأُس احلسني سبط 
النبي )ص( من طرف عبيد اهلل بن زياد يف كربالء بعد رفضه مبايعة يزيد بن معاوية كخليفة، ثّم 
أُحرقت الكعبة بعد رميها باملنجنيق، وُحّز رأس عبد اهلل بن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة، يف 
حلظة فارقة انقسم العالم االسالمي فيها إلى شيعة وسّنة يف سابقة خطيرة من التاريخ االسالمي، 

حتولت اخلالفة بعدها إلى مملكة أو مماليك ما زال الساهرون عليها يشدون عليها بالنواجد..!

مبوت عبد الناصر، صعد جنم السادات إلى الواجهة، وهو الذي ظّل جالسًا ليلة الثورة يف بيته 
مستعدا يف كل حلظة إلبراز تذكرتي السينما ألي قادم من القصر امللكي، وهذا يف الوقت الذي 
كان فيه زمالؤه الضباط األحرار يستولون على قيادة اجليش ويعتقلون كبار رجال املَِلك، واملفاجأة 
ليقرأه عبر أمواج اإلذاعة املصرية، فالثورة يف األخير يقوم بها الشرفاء  الثورة  أن ناصر سّلمه بيان 

ويدفع ثمنها الشهداء ويجني ثمارها املتسّلقون واجلبناء….!

اإلسالميني  مطاردة  عن  اجلديد  املصري  الرئيس  توقف   ،1970 عام  من  اخلريف  ذلك  يف 
الذين يعيشون االنفصام  والنبيذ والسبحة، كذلك هي حياة  العرق والويسكي  والشيوعيني، بني 
الكاملة للقبض على خيوط السلطة كلها،  الفرص  النفسي، كان وقته ميضي من دون أن يعطيه 
رجال عبد الناصر يتآمرون عليه ومراكز القوى تتعارك، الكّل ضد الكّل، وال أحد مع أحد، قرر 
ليأكلوا بعضهم  واليسار  لليمني  الغارب  تاركا احلبل على  أن يكون متسامحًا مع اجلميع  السادات 
البعض، لعله بذلك ينأى عن تلك الصراعات، ليتصارعوا قدر ما يريدون وهو يشرب كأسًا ويتفرج 

عليهم كمن يشاهد مصارعة ثيران على التلفزيون …!

الدعوة  الّسجون، فألول مرة تعود جريدة  القسم األكبر من اإلسالميني من  السادات  أخرج 
اإلخوانية للظهور، كما عاد حسن الهضيبي إلى بيته بعد أن حكم عليه عبد الناصر باإلعدام لكنه 
التي جمعتهما بعد جناح حركة الضباط  اللحظة  لعله تذّكر تلك  أو  لم ينفذه، مراعاة لسّنه رمبا، 
األحرار، إذ بادره جمال: اِحذر سيدي أن يقال لك أننا اتفقنا على شيء، فأسقط يف يد املستشار 
الهضيبي الذي أجابه: اسمع يا جمال، نعتبركم حركة إصالحية، كانت جلمال مع األديب سيد 
قطب صحبة فقد عمال معًا يف هيئة التحرير، لكنها لم متنح سيد قطب أي امتياز لتخفيف احلكم 
الصادر يف حقه رغم تدخل الرئيسني العراقي عبد السالم عارف واجلزائري هواري بومدين، فقد 
أرسل الرئيس اجلزائري وزير خارجيته إلى مصر إلبالغ الزعيم املصري هذا الرجاء لكنه عاد بخطى 
حنني، يبدو أن جمال أراد أن يثأر لكرامته وهيبته، ففي عام 65 من القرن املاضي، أي قبل عام 
من إعدام سيد قطب، حّل عبد احلكيم عامر ضيفا على بومدين راجيًا منه القبول بأخذ السجني 

أحمد بن بلة معه إلى القاهرة، لكن بومدين رفض، على اعتبار أن بن بلة مواطن جزائري..!  

فجأة، سقطت شعارات القومية العربية وتراجع املد »الثوري«، ورغم محاولة القذايف استالم 
خيط الثورة الذي ظّل يتدلى على إثر خروج السادات عن اإلجماع العربي، لم تستطع طرابلس 
أن تكون يف مستوى القاهرة، قام الرئيس املصري بحرق كل أوراق القمم العربية والدولية وفّضل 
لقد  األمريكيني،  سلة  يف  البيض  كل  واضعًا  كيسنجر  خطة  على  العشرة  بأصابعه  يبصم  أن 
أحدثت زيارته إلى القدس وجلوسه حتت قبة الكنيست اإلسرائيلي زلزاال كبيرًا يف العاملني العربي 
وبحضور  بيغن  مناحيم  مع  ديفيد  كامب  إلتفاقية  بتوقيعه  ُتّوج  الذي  الزلزال  وهو  واإلسالمي، 
العرض  ساحة  يف  الهوليودية  األفالم  مآسي  حتاكي  مبأساة  مسيرته  اختتم  ثّم  كارتر،  جيمي 
العسكري بعد أن جلس يف املنصة منتشيًا أمام أبنائه اجلنود الذين خاضوا معركة رمضان بتصميم 
اجلزاء  وفلسطني، فكان  للقدس  يوما  الرئيس سيتنكر  أباهم  أن  يدركون  يكونوا  لم  لكنهم  وإميان، 
يف ذلك اليوم من جنس العمل، إذ ظّل ميارس السياسة كالعب شطرجن هاوي، لكنه تناسى أن 
العب الشطرجن املمتاز يحتاج ألن يلّم بالقوانني والهدف األخير، وال جدال أن احلياة بال وجدان 
هادف، هي حياة بال معنى. لعب احلسن الثاني دورا أساسيا يف تهيئة اجلو املناسب لكل محطات 
الهزمية بدأت باستقباله ملوشي دايان وغيره من القادة الصهاينة، وهي الزيارات التي يحرص القصر 
امللكي على التباهي بها اليوم بعدما سقطت كل أوراق اخلريف، على اعتبار أن إسرائيل صديقة 
للعرش امللكي، بعد أن ظل يضحك على ذقون الشارع العربي واإلسالمي حتت عباءة رئيس جلنة 

القدس….!

لم يكن هذا األمر مفاجئا للكثيرين، فقد أنهى ذات يوم املهدي بن بركة درسه اليومي على 
صراخ وعويل عبيٍد ونساٍء متواجدين يف فناء القصر امللكي فاقدين ألي حرية، كان يومها يقدم 
درسه األسبوعي يف مادة الرياضيات لألمير احلسن وزمالئه الذين اُختيروا بعناية من طرف العرش 
امللكي، وهو املشهد الذي حّرك بن بركة وزمالءه إلعالن الثورة ضد نظام املخزن بعد صعود احلسن 
وجلوسه على العرش، اكتشف املغاربة واجليران شخصيته الفاجرة املتعطشة لألرض والدماء، فقد 
حتولت اإلمارة من شورى ملزمة إلى ملكية مغشوشة ُيستخدم فيها الدين وطقوسه مطية للسيطرة 
على الشعب ونهب ثرواته حتت تبرير الوفاء للبيعة التي ال تخلو من شذوذ، وهي حجة استغلها 
»أمير املؤمنني« لقتل املعارضني وسجن اآلالف منهم يف معتقالت مخيفة وجد باردة. بعد صوالت 
وجوالت عديدة من الصراع والكمائن واملآسي فّضل القصر التعايش مع املعارضة أو هكذا يبدو، 
حدث ذلك بعد اغتيال بن بركة يف باريس بتنسيق مع املوساد اإلسرائيلي، ووفاة الفقيه البصري 
املشاركة يف  لهما  تضمن  التي  امللكية  اللعبة  اليوسفي  الرحمن  وعبد  بوعبيد  الرحيم  عبد  وقبول 
نهضة الوطن أو هكذا اعتقدا، وهي املشاركة التي كفر بها الكثيرون من أبناء املغرب الذين يعيشون 
التهميش والفقر املدقع. ظّل املخزن ميارس الغش والتقية، تقية تسمح له بإدعاء اإلميان ومالزمة 
واحلماية  الّسند  منها  الفرنسية  وخاصة  األجنبية  املخابرات  وجد يف  فقد  واحد،  آن  الشيطان يف 
نهر  إلى  شمااًل  طنجة  من  متتد  التي  اخليالية  مملكته  لبسط  والتطلع  جيرانه  وتهديد  نفوذه  لبسط 
السادس  القرن  منذ  اإلسبانية  للسيادة  اخلاضعتني  ومليلية  مدينتي سبتة  متناسيًا  السنغال جنوبًا 
عشر، كما وجد يف بعض »املتأسلمني« الّدعم والّنصرة بعد أن منحهم هامشًا من املسؤولية لتسيير 
الضواحي يف صورة منطية متداولة  الرباط وبعض  البيضاء وكنِس ساحات وشوارع  الدار  مفرغات 
ال تخلو من هزمية الحقت العرب واملسلمني منذ اتفاقية سايكس وبيكو التي أّدت إلى التآمر على 
بغداد عن  وتدمير  الصهيوني  يد االحتالل  القدس يف  واإلسالمي وسقوط  العربي  العاملني  وحدة 
آخرها وإرجاعها للعصر احلجري وإحراق دمشق مبشاركة شيوخ آبار النفط، كل هذا لم يخطر يومًا 
على املواطن العربي الذي ظّل يعيش على أمل التحرر والتقدم، فاستسالم شيوخ اخلليج لصفقة 
القرن، واجلهر بالزواج »املثلي« األخير بني ملك الرباط وحاكم تل أبيب بعد تستر دام عقودا من 
الزمن، أجْل كان ينبغي أن يستأنفا حياتهما من جديد كما جاء يف رواية الطاعون أللبير كامو، 
ثّم فتحهم لبيوتهم وخزائنهم ومخادعهم لكل زائر إسرائيلي قد كشف املستور بعد أن كفروا بالدين 
وامللة والتاريخ، فهل ستواصل أحجار الدومينو تساقطها الواحدة تلو األخرى أم أّن االستثناء املؤمن 
بالثورة وعدالة القضية من يصنع التحدي حملو صفقة الهزمية ووأد خارطة الضالل، فالعار أيضًا له 

نهاية ..!

14
 أقالم الوطن

السنة 02  - العدد 368 -الثالثاء  07 جمادى األول 1442  هـ  22 ديسمبر 2020م   

العـــار لـــــه العـــار لـــــه 
نهــــــايةنهــــــاية…. !…. !

 كان أنور السادات 
في بيته ممددًا 

في فراشه مرتديا 
البيجاما يدخن 
بشراهة من 

غليونه، وبالقرب 
منه زوجته جيهان 

عند قيام ثورة 
يوليو 52 التي 

أنهت ملكية أبناء 
محمد علي لمصر 
منذ قدومه ذات 

عام من ألبانيا في 
بداية القرن التاسع 
عشر واستقراره في 
القاهرة، لقد حرص 
السادات ذلك اليوم 
على عدم استقبال 
أي ضيف ومرّ ظهرًا 

على أقرب قاعة 
سينما ليشتري 

تذكرتين، واحدة 
له وأخرى لزوجته، 
فإذا ما شاء القدر 
شيئا آخر مخالفًا، 
كانت له حجته 

الكبرى أنه كان في 
السينما وال عالقة 

له بالحركة….. !

د. عمـــــــر صـــــافـــــي
فرنـــــــسا  

ضالل الرباط والقاهرة وشيوخ الخليج
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أقالم

الذكـــــرى الخامســـة 
والثالثــــون لوفــــاة 
الرئيـــس المجـــــاهد 
فـرحــات عبــــــــاس

        فرحات عباس مثقف ورجل سياسي استشرايف، قال عنه 
املرحوم »حسني آيت أحمد« أثناء القيام بحملته االنتخابية الرئاسية يف 
مدينة الطاهير يف أفريل 1999: »إنني سعيد جدا بوجودي يف مدينة 
الطاهير التي أجنبت فرحات عباس، وستحتاج اجلزائر إلى 500 سنة 

لكي تنجب رجال مثله«.
1899 من          ولد فرحات عباس بضواحي جيجل يف أوت 
قبيلة  يف  أمالكها  صودرت  أن  بعد  وفقيرة،  متواضعة  كانت  عائلة 
»بني عمران« بسبب مشاركة هذه األخيرة يف املقاومات املسلحة ضد 
االستعمار الفرنسي منذ 1839 و1852 ومقاومة الشيخ املقراني واحلداد 
منها  والتي  عمران«  »بني  قبيلة  االستعمار  عاقب  لذلك   ،1871 سنة 
عائلة بني عباس بتهجيرهم القصري إلى منطقة فرجيوة بعد أن صادر 

أمالكها كلية.
تخصص  اجلزائر  جامعة  من  متخرج  عباس«  »فرحات          
أساتذة  محاضرات  يحضر  كان  اجلامعية  دراسته  أثناء  لكنه  صيدلة، 
وكثيرا  إليه،  مادة  التاريخ أحب  وكان  واالقتصادية،  اإلنسانية  العلوم 
ما كان يصطدم مع األستاذ املؤرخ الفرنسي »ف. غوتي« بسبب تزويره 

لتاريخنا الوطني.
ويرد  املاضي،  القرن  عشرينات  السياسي يف  نشاطه  بدأ          
قولهم  االستعمار  وغالة  الفرنسيني  املؤرخني  على  عباس«  »فرحات 
بعدم وجود دولة جزائرية عبر التاريخ، فيؤكد لهم تأكيدا قاطعا على 
وجود دولة جزائرية قبل 1830، وتعود حدودها إلى سنة 1520، وهي 
الفترة،  تلك  يف  لها  املعاصرة  الدول  على  نظامها  يف  تختلف  ال  دولة 
ومنها  األوروبية  الدول  من  كثير  بها  اعترفت  ودولية  وطنية  حياة  حتيا 

الواليات املتحدة األمريكية.    
        لكن النقطة التي أثارت جدال كبيرا وأسالت حبرا كثيرا 
ويف  االستقالل  جزائر  يف  بها  يذكر  يعد  ولم  السياسي  مساره  حول 
الفرنسي- الوفاق  جريدة  يف  نشره  الذي  مقاله  هي  الرسمي  التاريخ 
اإلسالمي املوسوم بــ »فرنسا هي أنا« يوم 27 فيفري 1936، وإهمال 
مناقبه خالل الثورة التحريرية، بل أصبح من املغضوب عليهم وأدخل 

َن واتهم مبواالته لفرنسا. ظلما يف ثقافة النسيان حتى ال أقول أنه ُخوِّ
        هذا املقال املعنون بـ »فرنسا هي أنا«، لم يكتبه للجزائريني 
املسلمني وإمنا كان ردا على غالة املستوطنني من أمثال النائب »مورينو« 
وجماعته الذين اتهموا كل جزائري يطالب بإلغاء القوانني االستثنائية 
وشيوعي،  وهابي  بأنه  باملستوطنني،  املسلمني  اجلزائريني  ومساواة 
باختصار أنه ضد احلضارة والتقدم واإلنسانية. ونسي بعُض اجلزائريني 
الذين اتهموه بأنه اندماجي وضد مصالح اجلزائريني املسلمني ِدَفاَعُه عن 
الشيخ »ابن باديس« وجمعية العلماء املسلمني وعن الدين اإلسالمي 
احلياة،  أبسط ضروريات  من  احملرومني  اجلزائريني  وعن  العربية  واللغة 
ففي تلك الفترة التاريخية كان عدد اجلزائريني 6 ماليني نسمة وعدد 
املستوطنني 000 600 نسمة، هؤالء املستوطنني كان بيدهم كل شيء 
حقوقهم،  أبسط  حتى  كل شيء  من  محرومني  املسلمني  واجلزائريني 
والواجبات  احلقوق  يف  باملساواة  املطالبة  أن  عباس«  »فرحات  ويذكر 
طالب  وقويا،  شجاعا  نضاال  الفترة  تلك  يف  تعتبر  كانت  باملستوطنني 
بفتح املدارس أمام اجلزائريني وحتسني أجورهم وأحوالهم االجتماعية 
لم  صحيح  واجتماعيا،  اقتصاديا  حتريرهم  إلى  ينادي  كان  أنه  حيث 
يكن يطالب باالستقالل واالنفصال عن فرنسا وإمنا كان ينادي بتحرير 

اإلنسان اجلزائري من الظلم واجلهل والفقر والقوانني االستثنائية.
        إن فهم مقاله »فرنسا هي أنا« يستلزم فك مستغلقاته والعودة 
مقاله  تفهمه،  لكي  والثقايف  السياسي  ومحيطه  التاريخي  سياقه  إلى 
ذاك هو وليد أفكار كانت سائدة يف وسط النخبة اجلزائرية التي نالت 
درجة عالية من العلم واملعارف يف اجلامعات الفرنسية وصوته ما هو إاّل 

امتداد ألفكار األمير خالد الذي حمل مشعله كما كان يردد.
تتحرك  كانت  كثيرة  أصوات  من  مشتق  نسيج  هو  مقاله          
املثقفة، استلهمها »فرحات عباس« ونسج على منوالها  النخبة  وسط 
مقاله ذاك، ولكنه خالف أولئك املثقفني الداعني إلى االندماج الكلي 
والدين اإلسالمي  العربية  اللغة  وإلغاء  الفرنسية  الثقافة واحلضارة  يف 
خالف  وبذلك  والرجعية،  بالتخلف  املسلمني  العلماء  جمعية  واتهام 
بل  منهم  الكثير  جتنس  الذين  اجلماعة  هؤالء  وصراحة  شجاعة  بكل 

وارتدوا عن الدين اإلسالمي واعتنقوا املسيحية.
        والذين يقولون بأن ذاك املقال صريح وواضح وأنهم قرأوه 
التاريخي  سياقها  من  اجلملة  تلك  وأخرجوا  جيدا  وفهموه  بأمانة 
وجعلوها عنوانا لكل نضاله السياسي ضد االستعمار الفرنسي، أقول 
أنهم ظلموا الرجل واختزلوا نضاله كله يف جملة واحدة ونسوا أن هناك 

عوامل ثالث تتحكم يف قراءة أي نص مهما كانت طبيعته وهي:

أوال: العامل املعريف: كل قراءة وحتليل ألي نص يجب أن تكون 
محكومة باملجال املعريف الذي يدور فيه النص.

ثانيا: العامل التاريخي: وبيانه أن الشرط التاريخي حاكم 
بالضرورة لكل أثر ثقايف وسياسي، وال ميكننا قراءة وفهم أي نص 

مبعزل عن شرطه التاريخي.

ثالثا: هو عامل احلاجات واملصالح.

ففرحات عباس يف هذا املقال دافع عن الشخصية الوطنية من لغة 
ودين ودعا بكل شجاعة إلى منح حقوق اجلزائريني االجتماعية.

ويستطرد »فرحات عباس« يف معظم كتاباته مبا يلي: » إنه بالنسبة 
لنا نحن املسلمون امللتزمون الذين طلبنا من اإلسالم مفهوم احلياة وسبب 
وجود اإلنسان على األرض، يعتبر احترام الدميقراطية، واحترام حقوق 
القانون ودراسة العلوم الدقيقة ومعرفتها  اإلنسان ومساواة اجلميع أمام 
واألخالقية  والسياسية  االجتماعية  القيم  اإلميان،  من  يتجزأ  ال  جزء 

لإلسالم هي قيم مثالية ».

لم يذكر هؤالء الذين أوقفوا كل نضال »فرحات عباس« يف مقاله 
وإلغاء  نبذ  إلى  دعا   ،1943 فيفري   10 بيان  يف  أنه  أنا«  هي  »فرنسا 
كذلك  وأنه  اجلزائري،  للشعب  املصير  تقرير  حق  وإعطاء  االستعمار 
أن  رأى  حينما  وصدق  قناعة  بكل  املباركة  التحرير  ثورة  إلى  انضم 
مشروع الثورة بالقانون الذي تبناه بعد احلرب العاملية الثانية لم يحقق 
أول  الوطني  التحرير  جبهة  وعينته  حقوق،  أية  املسلمني  للجزائريني 
»ثورة«  خاض  حيث  اجلزائرية،  للجمهورية  املؤقتة  للحكومة  رئيس 
للثورة  كبيرا  دوليا  تأييدا  خاللها  جلب  القارات  عبر  ديبلوماسية 

أولئك  واللوجستيكي، هذا كله ال يذكره  املالي  الدعم  اجلزائرية مع 
السياسيون املؤدجلون املعادون لكل فكر حر.

غاية  إلى  عباس«  »فرحات  ظل  الوطنية،  السيادة  استرجاع  بعد 
وفاته سنة 1985، مدافعا عن مشروع الدولة الوطنية الدميقراطية، التي 
وطويل خاضه  مرير  لكفاح  منطقيا  تتويجا  تكون  أن  املفترض  من  كان 
الشعب اجلزائري من أجل حريته وكرامته، ضد أعتى قوة استعمارية 
يف تاريخنا املعاصر، فاالستقالل يف نظره، ويف نظر كل جزائري حر، 
جاء ليعيد االعتبار للجزائر الدميقراطية االجتماعية التي جاء بها بيان 

أول نوفمبر 1954. فهل حتقق ذلك؟

وحده  هو  وليس  بالنفي،  هذا  عن  عباس«  »فرحات  يجيب 
والدميقراطية  للحرية  املخلصني  اجلزائريني  معظم  آراء  هي  بل  فقط، 
بعد  التصرف  نحسن  لم  أننا   « فيقول:  والقانون،  املؤسسات  ودولة 
على  الصراع  كان  حيث   ،1962 جويلية  شهر  يف  االستقالل  نيلنا 
املناصب سيد املوقف، وإدارة الظهر للقيم والفضائل التي قادتنا إلى 
العمق  يف  املجتمع  ضربت  بصورة  العامة  اآلداب  وانحالل  النصر، 
وُزيَِّنت  الطويلة،  احلرب  سنوات  حتى خالل  يحدث  لم  نحو  وعلى 
اجلمهورية اجلزائرية بالحقة الدميقراطية الشعبية، دون أن تكون فيها ال 
دميقراطية وال شعبية، واختار احلكام النظام الشيوعي والسلطة الفردية 
واإليديولوجية الشيوعية نهجا للدولة اجلزائرية، وكانت النتيجة فشال 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وعاد معه السؤال عن الدولة التي 

ننشدها والسبيل إلى الوصول إليها ».
هي  اجلزائرية  للدولة  الوحيد  اخلالص  أن  على  بشدة  ويلح 
ويستطرد  ميتة  دولة  الواقع  يف  هي  املصادرة  الدولة  وأن  الدميقراطية، 
جمهورية  مؤسسات  من  إال  يأتيان  ال  والتجديد،  التغيير  »أن  قائال: 
وليبيرالية والتي بفضلها ستنكسر قيود القفص وسيتحرر شعبنا ليطير 
بأجنحته، وهو ما يسمح باالنكباب على املشكالت احلقيقية املتمثلة 
يف اخلروج من الدكتاتورية وظلمات العصور الوسطى، وولوج العصر، 
والتسلح لتفادي العودة إلى النُّظم القمعية »، وهذا يف رأيه لن يكون 
إال بالعودة إلى صاحب السلطة الشرعية وهو الشعب فيما ينبغي فعله، 
انطالقا من مبدأ أساسي وهو أنه ال ميكن ألي تكتل أو حزب سياسي 
عنها  يعبر  أن  يجب  التي  الشعبية  اإلرادة  على  وصيا  نفسه  يجعل  أن 

بكل حرية.

»فرحات  جعلت  التي  هي  والشجاعة  الصريحة  األفكار  هذه 
التاريخ الوطني الرسمي ال يذكر إال مبثالبه يف ثالثينيات  عباس« يف 
القرن املاضي وأهملت مناقبه ونضاله وجهاده خالل الثورة التحريرية 
ودعوته بعد استرجاع السيادة الوطنية إلى بناء دولة جزائرية دميقراطية 
من  قلت  كما  أصبح  بل  واملساواة،  واملؤسسات  القانون  دولة  شعبية 
املغضوب عليهم وُأدخل ثقافة النسيان، ومعظم املتخرجني من املدارس 
يجيبون  عباس«  »فرحات  عن  تسألهم  حينما  اجلزائرية  واجلامعات 
يجدها،  ولم  اجلزائرية  األمة  عن  بحث  الذي  الرجل  ذاك  هو  بسرعة 
فقد سأل عنها األحياء واألموات ولم يجبه أحد عنها ... يا له من 

تاريخ رسمي انتقائي مؤدلج!!!

        في البداية،  أحاول أن أسجل موقفي منه بكل نزاهة وبما يقتضيه البحث العلمي، وأربأ بنفسي عن 
أي موقف أيديولوجي أو عاطفي اتجاهه لكوني من أخواله ومن قبيلته وخالطته قليال أثناء أدائي للخدمة 

الوطنية بالعاصمة خالل ثمانينات القرن الماضي أي قبل وفاته ببضع سنوات. وعرفته ألول مرة وأنا 
طفل صغير، في صائفة 1965 حين أقام وليمة ألخواله وأعمامه بمناسبة إطالق سراحه من السجن.

د. عــــزالديـــــن معـــــزة
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عبد املجيد شيخي يف فوروم اإلذاعة:

ُل َتقـّدَم  ســوُء نّيــة الِفرنِسّييــن يَعرقــِ
ملـــف الّذاكـــرة الوطنّيـــــة   

عنابة 

اإلطاحـُة بَشبكـة َدولّيــة تمَتِهـــُن 
َتزويَر الملفات الَقاعدّية للَمركبات

وجهت مصالح الدرك الوطني لعنابة 
ضربة موجعة لشبكة متتهن تهريب وتزوير 
ميتد  والتي  للمركبات،  القاعدية  امللفات 
البالد  نشاطها من واليات بشرق وغرب 
البالد،  حيث متكنت  إلى خارج حدود 
نفعية  12 سيارة  ذاتها من حجز  املصالح 

وسياحية بوثائق قاعدية مزورة.
فصيلة  متكنت  الصدد،  هذا  ويف 
من  بعنابة  الوطني  للدرك  األبحاث 
التهريب  حتترف  دولية  بشبكة  اإلطاحة 

وتزوير امللفات القاعدية للمركبات.
الوطني  الدرك  مصالح  بيان  وحسب 

لعنابة،  فإن حيثيات القضية تعود إلى استغالل عناصر الفصيلة معلومات تفيد بوجود شخص يهّرب سيارات 
أجنبية الصنع ويخفيها بعدة مرائب بوالية عنابة وذلك من أجل تزوير ملفاتها القاعدية، واألرقام التسلسلية لهذه 
املركبات ولوحة الصانع ليتم فيما بعد بيعها. وبعد مباشرة التحريات امليدانية وتكثيف اجلانب االستعالماتي، 
استرجع أفراد الفصيلة 12 سيارة نفعية وسياحية،  باإلضافة إلى دراجة نارية كبيرة احلجم،  يف حني تستمر 

التحريات لتوقيف باقي أفراد هذه الشبكة اإلجرامية.
 ف. سليم

 
برج بوعريريج 

 أٌب ألربَعــة أطفــال ُيضـرُم الّنــار 
ادّيـــة فــي َجســده بالحمَّ

أقدم أب يف العقد الرابع من عمره، صبيحة أمس، على إضرام النار يف جسده من داخل مقر بلدية احلمادية 
جنوبي والية برج بوعريريج. 

وحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإن األب )ح. ع( البالغ من العمر 44 سنة والذي يقطن بقرية لعراقيب 
قد أقدم على محاولة االنتحار من داخل مقر البلدية، باستعمال البنزين، احتجاجا منه بسبب عدم استفادته 
من السكن االجتماعي، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة مت على إثرها نقله نحو مستشفى بوزيدي خلضر 

بعاصمة الوالية.
صفاء كوثر بوعريسة

أكد املدير العام ملؤسسة األرشيف الوطني واملستشار 
وملف  الوطني  باألرشيف  املكلف  اجلمهورية  رئيس  لدى 
الذاكرة، عبد املجيد شيخي، أن ملف استرجاع األرشيف 
الطرف  نية  سوء  بسبب  مكانه  يراوح  الوطنية  والذاكرة 

الفرنسي.
وقال شيخي لدى استضافت، أمس اإلثنني، بفوروم 
اإلذاعة، إنه »منذ مرور أزيد من 6 أشهر على تعينيه من 
تبون ممثال عن اجلانب  املجيد  قبل رئيس اجلمهورية عبد 
حول  الفرنسية  الدولة  مع  اجلاري  العمل  يف  اجلزائري 
األرشيف  واسترجاع  الوطنية  بالذاكرة  املتعلقة  امللفات 
الوطني لم يتواصل مع املؤرخ الفرنسي بنجامني ستورا إال 

مرتني عبر الهاتف«.
بأنه  أعذارا  قدم  األخير  أن هذا  إلى  املتحدث  وأشار 
يعد تقريرا بطلب من الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون«، 
وال ميكنه احلديث عن هذا امللف قبل تسليم هذا التقرير 

إلى السلطات الفرنسية.
املاضي  ميكن طي صفحة  »ال  أنه  أوضح شيخي  كما 
ألن ملف الذاكرة جزء ال يتجزأ من تاريخ اجلزائر وأن احلوار 
إذا مت استعمال  هو احلل األنسب لتهدئة اخلواطر،  خاصة 

القنوات املناسبة إلجناح املفوضات.وأضاف مستشار رئيس 
غير  الفرنسي  العام  »الرأي  أن  بالذاكرة  املكلف  اجلمهورية 
موحد بخصوص املاضي االستعماري لفرنسا، مؤكدا وجود 

لوبيات وجمعيات فرنسية نافذة تعرقل املفاوضات بحجة أننا 
استولينا - حسب اعتقادهم- على أراضيهم وممتلكتهم«.

ق.م

  َتشنُّ جهاٌت إعالمّيٌة 
َمغربّيٌة ُمرتِبطٌة 

بامَلخزِن حملًة َواسعًة 
لَشيطنِة اجَلزائِر 
والّزِج بها يف ُأتوِن 

الَعار الّذي اقَترَفه 
، بَهرولِته  امللُك امَلغربيُّ

وَتطبيِعه مع الَعدوِّ 
هيوِني.  وبالَقدِر  الصُّ

الذي كاَن اجُلرُم 
فاضًحا واخِليانُة 

مكشوفًة  كاَن َتبريُر 
الّتطبيِع من الَغباِء مبا 
ال ُيِكُن إال أن ُيوجَد 
يف َملكِة َجارنا امَللِك!
  لَقد َتّول َتسويُق 

الّتطبيِع إلى َفضيحٍة 
- بعد أن صدَم اإلعالُم 

امُلواِزي امَلشبوُه الّذي 
يقوُده َمأجوُروَن 

ُمقّربوَن من أمواِل 
امَلخزِن، َيغَترفوَن 
منَها، بال ِحساٍب،  

عَب امَلغربيَّ الذي   الشَّ
َيوُت جوًعا - من 

خالِل الّلعِب على َوَتر 
اإلنَسانّيِة وُمحاوالِت 
َتسويِق ذلَك؛ إنَسانّيُة 

امَلخزِن رأْت آالَف 
الَيهوِد بَعنِي الّرحمِة 
وهالَها أاّل َيعوُدوا إلى 
َوطنِهم وقتَما شاءوا؛ 
وهُم الذيَن اغَتصُبوا 

أرَض ِفلسِطني؛ 
وهّجُروا أهَلها إلى ِبقاِع 

الَعالِم؛ َتّلُكوا ُدورَها 
وأراِضيَها الِتي لم َتكن 

يوًما لُهم؛ أخُذوها 
ُظلًما وُعدواًنا؛ 

وُهم َمغاربٌة حسَب 
ما ُيحاِول َزبانيُة 

الُعثماِني َتسويُقه، 
والَقفُز من ِخالِله 

على َحقائِق الّتاريِخ 
ين! والدِّ

  إّن ما َيقوُم به 
ُر  اإلعالُم امَلغربيُّ يعبِّ

ظاِم  عن َتخّبِط النِّ
امَللكيِّ الذي«اشَترى 

احُلوت فالْبَحر«، 
عبيِر  حسَب التَّ
ائِع  عبيِّ الشَّ الشَّ

عندَنا؛ فَقد باَعُه 
»ترامب« ما ال َيِلُك؛ 
وَقايَضُه َبقضّيٍة هي 

ألهِلَها َتعوُد وأهُلها هم 
الِفلسِطيِنّيوَن أواًل 

رفاء يف  واألحراُر والشَّ
الَعالِم وحتى يف امَلغرِب 

ذاِته؛ وفاَت ِنظاَم 
امَلخزِن أّن »قوبلز« لن 

يَتكّرَر َمّرتنِي!

بلسان عبد العزيز تويقر

إعالُم الَمخَزِن 
الَمشبـــوه!

الَجزاِئــر ُتسّجــِل 456 إصابـة 
بكورونـــــا و9 وفيــات

سجلت 456 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و9 وفيات خالل 
الـ24 ساعة األخيرة يف اجلزائر، 
حسب ما كشف عنه أمس األحد 

الناطق الرسمي باسم جلنة 
رصد ومتابعة تفشي كورونا يف 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار.

عبد اجلالل نويس

إلى جانب تشجيعهم إلبراز الطبوع الجزائرية

ُمؤّسسُة »ُفنون وَثقاَفة« ُتنشُئ 
اِعدة ابة الصَّ ِمنصَة الَمواهِب الشَّ

لوالية  وثقافة  فنون  مؤسسة  قّررت 
اجلزائري  للشباب  العنان  إطالق  اجلزائر 
للصعود  الفرصة  له  تعطى  لم  الذي 
إبراز  من  ليتمكنوا  للغناء،  الركح  على 
جانب  إلى  الغناء،  يف  الذاتية  قدراتهم 
إبراز مواهبهم يف الطبوع  تشجيعهم على 
اجلزائرية التي يزخر بها التراث اجلزائري 
كالشعبي، األندلسي، احلوزي وغيرها.

ولقد جاءت هذه املبادرة يف إطار الكشف عن املواهب الشابة، وخلق مجتمع يعلو فيه 
صوت الفن الراقي املمزوج بني األصالة واحلداثة. وتطل األصوات الصاعدة كل يوم اخلميس 

ابتداء من 24 ديسمبر عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة.
التباعد  ويتم تسجيل هذه األصوات الصاعدة دون حضور اجلمهور مع االلتزام مبسافة 

االجتماعي.
صارة بوعياد

آخرها حدث سنة 1623م ولن تتكرر حتى عام 7541

االقِتراُن األعظم«.. ظاهرٌة 
َفلكّيٌة نادرٌة َشهدَها العالُم أمس

رصدت، مساء أمس، سماء كوكب األرض ظاهرة فلكية فريدة من نوعها لم تتكرر منذ 
سنة 1623 للميالد، أي منذ نحو 400 سنة، يتمثل يف االقتراب الكبير ألكبر كوكبني يف 
املجموعة الشمسية، وتخص كوكب زحل وكوكب املشتري، وحتدث مراد حمدوش نائب 
رئيس جمعية الشعرى لعلم الفلك بقسنطينة،  عن هذه الظاهرة الفلكية نادرة احلدوث، 
مصّرحا بأن األرض عاشت مساء اإلثنني حدثا فلكيا مميزا ونادرا، لم يتسَن لعشرات العلماء 
كوكب  بني  الكبير  واالقتراب  العظيم«  »االقتران  ظاهرة  يف  متثلت  حياتهم،  طيلة  رصدها 
املشتري وكوكب زحل، يف تقارب ضيق جدا، رسم منظرا بديعا يتجلى من خالله روعة 
آخر  تاريخ حدوثها  يعود  والنادرة   اجلميلة  الظاهرة  هذه  أن  مؤكدا  كونه،  اخلالق يف  وإبداع 
مرة إلى سنة 1623م، وأن االقتران األكبر والتام بني الكوكبني سيحدث مستقبال حسب 

احلسابات الفلكية سنة 7541م،  أي بعد نحو 5521 سنة. 
أمينة.ب



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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