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يــْح  كيـف الرِّ
فالبريمــــة 

صـالح شكيــــرو 	

َماُء الَبحِر َوقود املستقبِل!

ألواُن الهيدروِجيـن

أقــــالم

14-15 د.مهماه بوزيــــان  	

ـــ 08
أدرار

َهياكـُل الَبريِد تتدّعـُم 
بمرافــق َجديـــدة

06
اجللفة 

27 ألــــَف ُمعّلـــــٍم 
بأقَســام َمحـِو األِمّيـِة 
ُيطالُبـوَن باإلدَمــاج!

05
ميلــة

»المير« وَشركُة »ميلة 
َنت« َيتقاذفاِن َمسؤولّيَة 

رفــع الُقمامــــة!

02
الّرئيُس تّبون اسَتمَع لَعرِض احُلكومة 

َعقُد اجِتماع َمجلس الُوزراء 
نوية   لَتقييـم الَحصيلة السَّ

 كشف الناطق الرسمي باسم احلكومة، عمار بلحيمر، يف حوار 
لوكالة الّشرق األوسط، أن أعداء اجلزائر معروفون، ويزعجهم 
متسك البالد مببادئها،  نافيا وجود صحفيني سجنوا بسبب آرائهم.

َمطالٌب برفِع َتسعيرِة الّنقِل لَتعويض َخسائر ُكورونا رغَم ُمساعداِت احُلكومِة

09

تقع قرية حجر مفروش التابعة »حاليا« لعني قشرة بني بلديتي بني زيد تقع قرية حجر مفروش التابعة »حاليا« لعني قشرة بني بلديتي بني زيد 
وعني قشرة غربي والية سكيكدة، املنطقة التي كانت مفخرة ثورة التحرير وعني قشرة غربي والية سكيكدة، املنطقة التي كانت مفخرة ثورة التحرير 

املباركة وكانت إحدى قالع الثوار وعصية على املستعمر باعتبارها أحلقت املباركة وكانت إحدى قالع الثوار وعصية على املستعمر باعتبارها أحلقت 
هزائم كبيرة باملستعمر يف العديد من املعارك التاريخية التي ال تزال هزائم كبيرة باملستعمر يف العديد من املعارك التاريخية التي ال تزال 

شواهدها منقوشة يف غاباتها وأذهان أبنائها، يعاني سكانها الذين يفوق شواهدها منقوشة يف غاباتها وأذهان أبنائها، يعاني سكانها الذين يفوق 
تعدادهم تعدادهم 33 آالف نسمة الفقر والتهميش والعزلة. آالف نسمة الفقر والتهميش والعزلة.

»حجـر مفُروش« بسكيكـَدة.. َقلعُة »حجـر مفُروش« بسكيكـَدة.. َقلعُة 
الّثواِر ُتعاِنـي الُعزلَة والنُّـكراَن!الّثواِر ُتعاِنـي الُعزلَة والنُّـكراَن!

صاِل الّناطِق الّرسِمي باسِم احُلكومِة  عّمار بلِحيمر وزيُر االتِّ

َثبــاُت الَجزائر علــى َمباِدئهــا 
ُيزعـــُج الَكثيريـــــن 

02

ُتعتَبر منطقَة ظل بامتَياٍز

03

َناقلـون كَجهّنــم: َناقلـون كَجهّنــم: 
َهل من َمزيــد!َهل من َمزيــد!

عبد احلكيم بوشريط: االحتادية 
الوطنية  لم تطالب برفع الّتسعيَرة!

ترأس، أمس األحد، رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون اجتماعا ملجلس الوزراء، يعد األول يف العام 
اجلديد وهو األول أيضا منذ عودته من رحلته 
العالجية بأملانيا التي دامت شهرين. وحسب ما 

أفاد به بيان رئاسة اجلمهورية، فإن هذا االجتماع 
خصص لتقييم احلصيلة السنوية ملختلف القطاعات 

الوزارية لعام 2020.

الجزء الرابـــع

الجزء الخامــس

أحمد زغدار: َقانوُن امَلالّية خال من الّزياداِت يف أسعاِر الَوقوِد!

وزارة النــقل: ال زيادات 
أقّرت يف أسعار النقل!

ٍٍ
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الحــدث

السنة 02  - العدد 378 -اإلثنني  20 جمادى األول 1442  هـ  - 04 جانفي  2021

وزيُر االتِّصاِل الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر:

ثبات الجزائر على مبادئها يزعج الكثيرين

كما أوضح أن عودة اجلزائر إلى الساحة 
الدولية ولعبها دورها الطبيعي يف املنطقة هو 
ما أفسد مخططات دول هدفها االنقضاض 
املنطقة  لشعوب  الطبيعية  الثروات  على 
بعد زرع الفتنة بني أبناء الشعب الواحد، 
سموم  وبث  والنزاعات  النعرات  وحتريك 

اإلرهاب على أراضيهم.
البعض  يسميه  ما  “أما  وأضاف: 
حبس الصحفيني فهذا أمر خاضع للقانون 
وال يوجد شخص مت حبسه جراء التعبير 
أن  إلى  مشيرا  كإعالمي”،  رأيه  عن 
اإللكتروني  باإلعالم  قانون خاص  وجود 
هذا  ألن  اجلزائر،  يف  جديدا  أمرا  يعد 
خاضعا  يكن  لم  الصحافة  من  النوع 
موضحا  السابق،  يف  تنظيمي  نص  ألي 
حتديد  هو  اجلديد  القانون  مالمح  أبرز  أن 
تنشر  التي  اإلعالمية  املؤسسات  طبيعة 

ومعرفة  اإلنترنت،  يف  إعالمية  مادة 
ضرورة  مع  وجودها  ومكان  يديرها،  من 

حتى  يحمي  قانون  وسن  محليا  توطينها 
الصحفيني املشتغلني يف املجال.

 طالبت الناطقة الرسمية باسم حزب 
شؤون  يف  املتخصصة  السويدي  اخلضر 
السياسة اخلارجية، جانني ألم إريكسون، 
باجلمهورية  »االعتراف  بـ  بالدها  حكومة 
االحتالل  وإدانة  كدولة  الصحراوية 
»املتخاذل«  املوقف  منتقدة  املغربي«، 
لالحتاد األوروبي جتاه القضية الصحراوية.

وأشارت إريكسون - يف مقال مشترك 
الناطقة الرسمية لشبيبة حزب اخلضر  مع 
بجريدة  نشرتاه  بديلي،  عايدة  السويدي، 
أن  إلى   - السويدية  بوسنت«  »غوتيبورغ 
»حزب اخلضر يريد من السويد أن تعترف 

بالصحراء الغربية دولة.
»االعتراف  إن  الناشطتان  وقالت 
جزءا  سيشكل  األوروبي  االحتاد  دول  من 
االعتراف  وسيوجه  العام  الوضع  من  هاما 
إلى  وواضحة  مهمة  إشارة  السويدي 
التي  التحرير  وحركات  الدولي  املجتمع 
يف  الدميقراطية  والتنمية  بالسالم  تؤمن 

املنطقة« .
احلزبيتان - حسبما  املسؤولتان  ورأت 
أن   - الصحراوية  األنباء  وكالة  نقلته 

خروج  يف  يتمثل  للنزاع  املنطقي  »احلل 
ووضع حد  الغربية،  الصحراء  من  املغرب 
باجلمهورية  الدولي  االعتراف  عبر  للنزاع 

الصحراوية«. 
الرئيس  إصرار  بشدة  وانتقدتا 
األمريكي املنتهية واليته، دونالد ترامب، 
الصحراء  يف  السالم  جهود  عرقلة  على 
وغير  املسؤول  »غير  اعترافه  عبر  الغربية، 
للصحراء  املغربي  باالحتالل  الشرعي« 

الغربية.
الناطقتان  قالت  اإلطار،  هذا  ويف 
الرئيس  أن  حقيقة  »إن  الرسميتان 
اآلن  يستخدم  واليته  املنتهية  األمريكي 
قصارى  لبذل  السلطة  يف  األخيرة  أيامه 
»عرجاء«  سالم  لعملية  حد  لوضع  جهده 
للغاية،  مسؤول  وغير  مرفوض  أمر  أصال 
واجب  من  أن  أيًضا  يبني  موقف  لكنه 
النزاع.  الدولي أن يتحرك ملعاجلة  املجتمع 
أن  القادمة  بايدن  إلدارة  ميكن  ما  وسنرى 
أحلقه  الذي  الضرر  بعض  ملعاجلة  تفعله 

ترامب بالشرعية الدولية«.
ق.د

السويد

 حزب »الخـضر« يطالب الحكومة 
باالعتراف بالصحراء الغربية دولًة

 أكد ممثل جبهة البوليساريو يف أستراليا 
كمال فاضل أن الشعب الصحراوي محبط 
االنتهاكات  أمام  املتحدة  األمم  تقاعس  من 
النار،  إطالق  وقف  التفاق  املتكررة  املغربية 
معربا عن أسفه لعرقلة مسار تسوية النزاع يف 

الصحراء الغربية.
احملاماة  ملكتب  فاضل  كمال  وأكد 
أن  اجلنائيون(  سيدني  )محامو  األسترالي 
غالي  إبراهيم  الصحراوي  الرئيس  »قرار 
لعام  النار  اتفاق وقف إطالق  بإلغاء  القاضي 
إحباط  على  ويشهد  مدلوله  وله  هام   1991
الصحراويني أمام االنتهاكات املتكررة التفاق 
قبل  من  النار  إطالق  لوقف  املتحدة  األمم 
النزاع  تسوية  املتواصلة ملسار  وعرقلته  املغرب 
لتقرير  استفتاء  وتنظيم  الغربية  الصحراء  يف 

املصير«.
فإن  الصحراوي،  الدبلوماسي  وبحسب 
»تقاعس« املنظمة الدولية و«خضوعها الظاهر 
للسلطات املغربية«، هو مصدر هذا اإلحباط 
الغربية مصنفة  الصحراء  أن  من  الرغم  على 
على أنها منطقة غير مستقلة وال تزال موضوع 
تصفية استعمار يقع على عاتق األمم املتحدة.
يف  البوليساريو  جبهة  ممثل  أكد  كما 
»اإلبقاء  يف  يرغب  املغرب  أن  الصدد،  هذا 
موارد  استغالل  ملواصلة  الراهن  الوضع  على 

اإلقليم، وقمع السكان الصحراويني، وعرقلة 
الصحراء  يف  النزاع  لتسوية  األممي  املسار 

الغربية، يدون أي عقاب«.
هذا  خالل  فاضل،  السيد  أشار  كما 
الدولية  العدل  محكمة  أن  إلى  احلديث، 
ومحكمة  املتحدة،  لألمم  القانوني  واملستشار 
اململكة  يف  العليا  واحملاكم  األوروبية  العدل 
املتحدة وجنوب أفريقيا خلصوا جميعا إلى أن 
املغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية. 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعترفت  كما 
أنه  على  الغربية  الصحراء  يف  املغرب  بوجود 
و1980.  1979 عامي  يف  أجنبي  احتالل 
يف  املتحدة  األمم  »وجود  أن  فاضل  وأضاف 
املنطقة فشل يف مراقبة االنتهاكات املغربية«. 
ق.د

ممثل جبهة البوليساريو يف أستراليا، كمال فاضل: 

الشعـــــب الصحــراوي محبـــط 
مــن تقاعــس األمـم المتحــدة

صحفي مغربي

الجيش المغربي يواجه صعوبات 
فــي الصحــراء الغربيــة

 
كشف الباحث الصحفي والعميل السابق يف املخابرات املغربية، فريد بوكاس، عبر 
قناته على موقع يوتيوب، السبت املنقضي، عن انهيارات تخللت قيادة اجليش املغربي 

بعد اندالع احلرب الثانية يف الصحراء الغربية.
وأضاف العميل السابق يف املديرية العامة ملراقبة األراضي املغربية، نقاًل عن مصادر 
دبلوماسية وصفها بـ”جد موثوقة”، أن اجليش املغربي نقل بعض اجلنود املغاربة الذين 
الداخلة  مستشفيات  إلى  الصحراوي  اجليش  مع  العسكرية  املواجهات  خالل  أصيبوا 

والسمارة احملتلتني، “يف ظل إجراءات مشددة وصمت مطبق على حالتهم الصحية”.
أن  أجنبي،  دبلوماسي  مصدر  من  معلومات  تلقى  إنه  قال  الذي  الصحفي،  وأكد 
“محمد السادس يواجه صعوبات تنظيمية ولوجستية يف نشر اجليش على طول اجلدار 
الفاصل “ملواجهة قوات اجليش الصحراوي، الفتًا النظر إلى أن “هناك اضطرابًا واضحًا 

وسط اجلنود”.
وحسب العميل السابق، فإن “هناك عدة حاالت فرار وحاالت عصيان لألوامر 
يف بعض الثكنات الواقعة يف األجزاء احملتلة من الصحراء الغربية وأخرى يف املغرب”، 
القادة العسكريني حتت االستماع واملراقبة من قبل  السيما “بعد وضع العديد من 

جهاز املخابرات”.

الجيـش يحّيـد 37 إرهابيا خالل سنة 2020 
الشعبي  اجليش  وحدات  متكنت 
من  اإلرهاب،  مكافحة  إطار  يف  الوطني، 
املنصرمة  السنة  خالل  إرهابيا   37 حتييد 
السبت  يوم  به  أفاد  حسبما   ،2020

املنقضي بيان لوزارة الدفاع الوطني.
للجيش  العملياتية  احلصيلة  وأشارت 
الشعبي الوطني لسنة 2020 إلى أنه »يف 
مختلف  متكنت  اإلرهاب  مكافحة  إطار 

 21 منهم  إرهابيا   37 حتييد  من  الوحدات 
 9 أوقف  فيما  عليهم  القضاء  مت  إرهابيا 
توقيف  جانب  إلى   ،7 واستسلم  آخرين 
اجلماعات  دعم  عناصر  من  عناصر   108
مخبأ   251 وتدمير  وكشف  اإلرهابية، 
ناهيك عن ضبط 40 مسدسا رشاشا من 
من  آليا  مسدسا  و25  األصناف  مختلف 

مختلف األصناف أيضا«.

 249 ضبط  مت  »أنه  البيان  وأضاف 
بندقية من مختلف األصناف و74 مخازن 
نارية،  طلقة   64710 عن  عالوة  ذخيرة 
ولغما  قنبلة   391 وتدمير  وكشف  وجرى 
وتدمير  وكشف  األصناف  مختلف  من 
إضافة  املتفجرة  املواد  من  كغ   831،585

إلى ضبط 31 نظارة ميدان.
ق.م

صاِل الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أن أعداء الجزائر معروفون ويزعجهم  كشف وزيُر االتِّ
ثبات البالد على مبادئها. وقال بلحيمر في حوار مع وكالة أنباء الشرق األوسط “الجزائر تساند الشعوب 

التواقة للحرية وتدعم القضايا العادلة وال تقبل أي مساومة”.

زار الفريق السعيد شنقريحة، رئيس 
مساء  الشعبي،  الوطني  اجليش  أركان 
سيدان،  علي  اللواء  رفقة  األحد،  أمس 
قائد الناحية العسكرية األولى، الوحدات 
الـ48 ساعة  منذ  تشن  التي  العسكرية 
األخيرة عملية عسكرية مبنطقة "مسلمون" 

بتيبازة.
زيارة  إن  الدفاع  لوزارة  بيان  وقال 
مسلمون  مبنطقة  اجليش  لقوات  شنقريحة 
جاءت إثر جناح عملية مكافحة اإلرهاب، 

التي نفذتها قوات اجليش، والتي مّكنت 
من القضاء على 6 إرهابيني خالل الـ24 

ساعة األخيرة.
باملكان  شنقريحة،  الفريق  وخاطب 
هذه  أفراد   - البيان  يضيف   - عينه 
خاللها  أشاد  حتفيزية  بكلمة  الوحدات 
األفراد  إلى  ونقل  البطولي  العمل  بهذا 
العملية  هذه  يف  املشاركني  العسكريني 
رئيس  وتشجيع  وتقدير  حتيات  النوعية 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية، 

املسلحة، وزير الدفاع الوطني.
الدفاع  وزارة  أعلنت  وباملقابل، 
راشدي  العريف  استشهاد  عن  الوطني 
محمد رابح، أمس األحد خالل العملية 
اجليش  قوات  تشنها  التي  العسكرية، 
استشهد  والتي  بتيبازة،  مسلمون  مبنطقة 
سعد  الرقيب  من  كل  أمس  أول  خاللها 
احلق  عبد  األول  والعريف  مباركي  الدين 

قايد عيشوش.
فيصل حمداني

عقب القضاء ىلع 6 إرهابيين خطيرين

الفريــق شنقريحــة يزور قـوات الجيش 
المرابطــة بمنطقة مسلمــون بتيبـازة

ترأس رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات 
المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد الجيد تبون، 
أمس األحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، بهدف تقييم 
الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية وفق 

ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
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ملـــف

مجــال  يف  االقتصــادي  اخلبيــر  أكــد 
ــه،  ــن جهت ــل ســي محمــد، م ــة، كام الطاق
ــار الوطــن« أن  خــال حديــث جمعــه بـ«أخب
ــود هــذه  احلكومــة حافظــت علــى أســعار الوق
التــي  اخلاصــة  للظــروف  مراعــاة  الســنة، 
ــى  ــا عل ــا، وتأثيره ــة كورون متخضــت عــن أزم
القــدرة الشــرائية للمواطنــن، مشــيرا إلــى 
ــم يحمــل أي رســوم أو أي  ــة ل ــون املالي أن قان
ــرار  ــا أن ق ــود، مضيف ــادة الوق ــى م ــة عل ضريب
احلفــاظ علــى أســعار الوقــود جــاء أيضــا مــن 
أجــل إعــادة التــوازن للســوق النفطيــة، يف ظــل 
التحســن النســبي ألســعار النفــط يف الســوق 

الدوليــة بنســبلة 51.7 دوالر للبرميــل.
إلــى أن  وأشــار كمــال ســي محمــد 

توزيــع  عــن  تدريجيــا  ســتتخلى  احلكومــة 
لنــزع  التكريــر  املمتــاز يف مصــايف  البنزيــن 
الرصــاص بدايــة مــن الســنة اجلاريــة، وذلــك 
يف إطــار تقليــص مــن فاتــورة االســتيراد، 
ــة  ــة وصح ــى البيئ ــة عل ــب احملافظ ــى جان إل

املواطــن.
ــق  ــة أن تتراف ــى أهمي ــر عل ــد اخلبي وأك
ــة للتجــار  ــة حتســيس موجه ــع حمل ــادة م الزي
ــرع  ــة والتس ــدم املبالغ ــرض ع ــن بغ واملتعامل
وخدماتهــم،  منتجاتهــم  أســعار  رفــع  يف 
ــة  ــى إجــراءات إضافي ــب اللجــوء إل ــى جان إل
للمنتجــات  الوطنــي  االســتهاك  لترشــيد 
البتروليــة، ووضــع اقتراحــات بغــرض إيجــاد 

ــتحقيه. ــم ملس ــذا الدع ــه ه ــات لتوجي آلي

ــس  ــة باملجل ــة املالي ــس اللجن طمــأن رئي
الشــعبي الوطنــي أحمــد زغــدار، مــن جهتــه، 
اجلزائريــن بخصــوص أســعار الوقــود، مؤكــدا 
أن احلكومــة حافظــت علــى دعــم هــذه املــادة، 
ــة،  ــه امليزاني ــذي تعاني ــن العجــز ال ــم م بالرغ
ــي  ــر املســبوقة ألســعار النفــط الت ــة غي واألزم

تســببتها جائحــة كورونــا.
وأكــد أحمــد زغــدار خــال اتصــال 
ــون  ــن« أن قان ــار الوط ــه بـــ »أخب ــي ربط هاتف

الزيــادات  مــن  2021 خــال  لســنة  املاليــة 
يف أســعار الوقــود، وأنــه لــن تكــون هنــاك 
املاليــة  قانــون  مثلمــا تضمنهــا  زيــادة،  أي 
 2017 وكــذا ســنة   ،2020 لســنة  الســنة 
ــا  ــك« وحلفائه ــة »أوب ــاع منظم ــب اجتم عق
باجلزائــر يف ســبتمبر  املنظمــة  مــن خــارج 
ــى  ــاظ عل ــيرا أن احلف ــه، مش ــام ذات ــن الع م
ــادة جــاءت مراعــاة للظــرف الصحــي  هــذه امل

االســتثنائي.

ويف اتصالنــا مبصــدر مســؤول مــن مبنــى 
وزارة النقــل، نفــى هــذا األخيــر أن تكــون 
هنــاك زيــادات أقــرت يف أســعار تذاكــر النقــل 
ــع  ــرة م ــيارات األج ــات وس ــة باحلاف اخلاص
بدايــة ســنة 2021، مؤكــدا أنهــا ســتبقى 

ــادات. ــهد زي ــن تش ــة ول ثابت
ــال  ــال اتص ــدر ذات، خ ــأن املص وطم

رالوطــن«،  »أخبــا  مــع  جمعــه  هاتفــي 
اجلزائريــن بــأن احلكومــة لــن تفــرض زيــادات 
علــى أســعار النقــل بجميــع أنواعــه، مســتدال 
ــذي  ــنة 2021ال ــة لس ــون املالي ــك بقان يف ذل
ــرض  ــم يف ــذي ل ــان، وال ــه البرمل ــادق علي ص
ــازوت. ــن وامل ــى البنزي ــدة عل ــب جدي ضرائ

وجهــت مديريــة النقــل بوالية 
ــى  ــة إل ــات صارم ــة تعليم العاصم
ــم  ــن اخلــواص، حُتذره ــة الناقل كاف
فيهــا مــن أي زيــادات عشــوائية تــرد 
ــى  ــة إل ــل، داعي ــعيرات النق يف تس
ضــرورة التقيــد بالتســعيرة القانونيــة 
إلــى غايــة  املعمــول بهــا وذلــك 
صــدور نــص قانونــي صريــح يســمح 

ــذه التســعيرات. ــادة يف ه بالزي
مســؤول  مصــدر  وبحســب 
مــن مبنــى مديريــة النقــل، خــال 
الوطــن«،  »أخبــار  مــع  حديثــه 
علــى  جــاءت  التعليمــة  فــإن 
ــش  ــة وتفتي ــات مراقب ــة عملي خلفي
اخلطــوط  بعــض  عبــر  فجائيــة 
التابعــة للناقلــن اخلــواص ســواء 
األجــرة،  ســيارات  أو  احلافــات 
بعــد قــرار الســماح بعــودة خدمــات 
اســتيعاب  بنصــف طاقــة  النقــل 
كل حافلــة، وهــو األمــر بالنســبة 
علــى ســيارات األجــرة، ممــا أفضــى 
ــر  ــات غي ــن ممارس ــف ع ــى الكش إل
قانونيــة لــدى بعــض الناقلــن بعــد 

رفعهــم تســعيرة النقــل احلضــري 
االســتناد  دون  عشــوائية  بصفــة 
ــر  ــو أم ــي، وه ــص قانون ــى أي ن إل
احملــدد  الشــروط  لدفتــر  مخالــف 
لقواعــد تقــدمي اخلدمــة العموميــة 
ــات  ــر الطرق ــخاص عب ــل األش لنق
احملــددة يف القــرار الــوزاري املــؤرخ يف 

.2007 أوت   11
أن  ذاتــه  املصــدر  وأضــاف 
بتحريــر  قامــت  قــد  مصاحلهــم 
ــن  ــن املخالف ــد الناقل ــر ض محاض
إجــراءات  ســيتخذ  إذ  للقانــون، 
إداريــة صارمــة يف حقهــم، بعــد 
عبــر  التســعيرات  رفــع  تعمدهــم 
بعــض اخلطــوط علــى أســاس أنهــا 
ــم  ــي طالته ــائر الت ــتعوض اخلس س

خــال فتــرة احلجــر الصحــي.
عــن  ســؤالنا  معــرض  ويف 
إعــادة مراجعــة التســعيرة وإذا مــا 
ســيتم رفعهــا يف األيــام املقبلــة، 
قــال املصــدر ذاتــه إن رفعــه تســعيرة 

النقــل غيــر مطروحــة حاليــا.

ــة  ــس االحتادي ــن رئي استحس
الوطنيــة للناقلــن اخلــواص، عبــد 
احلكيــم بوشــريط، خــال حديثــه 
مــع »أخبــار الوطــن« قرار اســتئناف 
نشــاط الناقلــن عبــر الواليــات، يف 
ظــل ظاهــرة التضــارب يف األســعار 
النظامــي،   غيــر  النقــل  وظاهــرة 
املســافرون،  راح ضيحتــه  الــذي 
لتحملهــم مصاريــف هــم يف غنــى 
عنهــا، وذلــك منــذ تعليــق حركــة 
النقــل مــا بــن الواليــات، بســبب 

ــا. جائحــة كورون
ــض  ــريط أن بع ــح بوش وأوض
ــدوا  ــن تعم ــر النظامي ــن غي الناقل
رفــع األســعار إلــى ثاثــة أضعــاف 

مســتغلن  العاديــة،  األســعار 
بذلــك توقــف أصحــاب احلافــات 
ــة الـــ10 أشــهر، مضيفــا  منــذ قراب
أن قــرار االســتئناف ســيعيد امليــاه 
ــد  ــل احل ــن أج ــا، م ــى مجاريه إل
ــرت  ــي أض ــرة الت ــذه الظاه ــن ه م
باملســافرين وبالناقلــن املعتمديــن.
عــن  ســؤالنا  معــرض  ويف 
ــا  ــعيرة وإذا م ــة التس ــادة مراجع إع
ســيتم رفــع هــذا املطلــب، قــال 
املصــدر ذاتــه إن تســعيرة النقــل 
مراعــاة  حاليــا  مطروحــة  غيــر 
للوضــع الصحــي الراهــن، مؤكــدا 
برفــع  تطالــب  لــم  االحتاديــة  أن 

التســعيرة.

الوطنيــة  واالحتاديــات  النقابــات  ممثلــو  نفــى   
أســعار  يف  زيــادات  أي  احلكومــة  فــرض  للناقلــن 
ــرة  ــيارات األج ــات وس ــة باحلاف ــل اخلاص ــر النق تذاك
ــة  ــن أنهــا ســتبقى ثابت ــة ســنة 2021، مؤكدي مــع بداي

ــه  ــرب في ــذي أع ــت ال ــادات، يف الوق ــهد زي ــن تش ول
ــال  ــديدين حي ــتيائهم الش ــم واس ــن تذمره ــون ع مواطن
ــواء  ــون س ــا الناقل ــي رفعه ــة الت ــر املنطقي ــادات غي الزي
أصحــاب ســيارات األجــرة باحتســابهم ســعر األمتعــة، 

أو حافــات اخلــواص الذيــن فرضــوا أســعارا جديــدة مــع 
ــون »ســرقة«  ــره مواطن ــا اعتب ــدة، م ــة الســنة اجلدي بداي
و»احتيــاال« فاضحــا، مطالبــن الــوزارة الوصيــة بالتدخل 

ــة. ــر القانوني ــات غي ــذه املمارس ــل ردع ه ــن أج م

ــال  ــب، خ ــن زين ــد ب ــرة، محم ــيارات اأُلج ــائقي س ــة لس ــة الوطني ــس الفيدرالي ــدد رئي ن
حديثــه مــع »أخبــار الوطــن« بالوضعيــة املزريــة التــي يعيشــها أزيــد مــن 200 ألــف ســائق ســيارة 
أجــرة، جــراء الفوضــى التــي متيــز نشــاط النقــل، بســبب املمارســات غيــر الشــرعية التــي ميارســها 
ــى نحــو 30 يف  ــي اســتحوذت عل ــة« الت ــات الرقمي أصحــاب ســيارات »الكلوندســتان« و«التطبيق
ــرة احلجــر الصحــي،  ــا خــال فت ــي تكبدوه ــى اخلســائر الت ــذا الســوق،  مشــيرا إل ــن ه ــة م املائ

ــا التــي خصصتهــا احلكومــة لفئــة ســائقي األجــرة.  وإقصائهــم مــن منحــة كورون
 

-  احلكومة تعهدت بعدم رفع أسعار الوقود حفاظا على تسعيرة التذكرة، 
باملقابل جند بعض سائقي األجرة يتالعبون باألسعار؟

 
ــرار  ــد ق ــك بع ــل، وذل ــعيرة النق ــع تس ــدوا رف ــواص تعم ــن اخل ــض الناقل ــاك بع ــم، هن نع
الســماح بعــودة خدمــات النقــل بنصــف طاقــة اســتيعاب كل ســيارة أجــرة، لهــذا الســبب قمنــا 
بتوعيــة الناقلــن مــن أجــل تفــادي الزيــادات العشــوائية وضــرورة احتــرام التســعيرة املعمــول بهــا.

  
-  حدثنا عن الوضعية التي عاشها زمالؤك منذ قرار حظر النشاط ؟

 
ــؤولياتهم  ــة ومس ــم فارغ ــولن«، جيوبه ــى »متس ــوا إل ــي« حتول ــيارات »التاكس ــاب س أصح
ــن 10  ــد ع ــدة تزي ــاط مل ــق النش ــت تعلي ــي فرض ــي الت ــز املنزل ــر احلج ــى تدابي ــر إل ــرة، بالنظ كبي
أشــهر، إذ أصبحــوا غيــر قادريــن علــى دفــع مصاريــف الكــراء وبعضهــم ال ميلــك حتــى حــق شــراء 
ــون مــن أمــراض مزمنــة وخطيــرة، وهــم بحاجــة  ــاء يعان ــه أبن »خبــزة« لعائلتــه، وهنــاك مــن لدي
إلــى أدويــة ومصاريــف الكشــف الطبــي وغيرهــا مــن احلاجيــات، مــا أدى ببعــض الســائقن إلــى 
املغامــرة والعمــل يف اخلفــاء، معرضــن أنفســهم للعقوبــات،  بعــد خرقهــم قــرار حظــر نشــاطهم.

  
-  رئيس اجلمهورية تعهد مبنح إعانات للسائقني لتعويض اخلسائر التي 

تكبدوها خالل فترة احلجر الصحي، هل استفدمت منها ؟
 

ــة  ــذه املنح ــن ه ــتفادة م ــة لاس ــية تعجيزي ــروطا أساس ــت ش ــل وضع ــف، وزارة النق لألس
واملتمثلــة يف التســوية التامــة ملســتحقات الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي،  األمــر الــذي 
ــر  ــن احلج ــة ع ــرار الناجم ــن األض ــض ع ــة للتعوي ــاعدات املالي ــى املس ــم عل ــال دون حصوله ح
ــف  ــث مت إحصــاء نحــو 60 أل ــدمي أي مســاعدات لهــم، حي الصحــي، إذ مت تهميشــهم وعــدم تق
مــن الســائقن الذيــن مت إقصاؤهــم مــن إعانــة كورونــا، بعــد أن مت رفــض ملفاتهــم، وعنــد تقدمنــا 
بطلــب لــوزارة النقــل رفــض املســؤولون االســتماع النشــغاالتنا، بالرغــم مــن القــرار الصــادر عــن 
رئيــس اجلمهوريــة الــذي أّكــد علــى منــح إعانــات للناقلــن اخلــواص، لذلــك أطالــب بإعــادة النظــر 
ــوس« يف ظــل الظــروف  ــب« واشــتراكات »كازن ــاء »الضرائ ــون ســنتيم، وإلغ يف صــب منحــة امللي

ــوم. ــة القاهــرة التــي يعيشــونها الي ــة واالجتماعي املهني
 

 لم يجد الناقلون اخلواص من حيلة لتعويض اخلسارة التي تكبدوها طيلة عشرة أشهر متتالية، بسبب اإلجراءات 
أن  بعد  »سرقتهم«  باألحرى  أو  املسافرين  جيب  إلى  يدهم  مد  سوى  التاجي،  الفيروس  تفشي  إثر  املتخذة  الصحية 
الصفراء« يعملون مبنطق »السماسرة« من خالل احتسابهم سعر  إذ أصبح أصحاب »السيارات  املوس للعظم«،  »حلق 
األمتعة، وهو األمر نفسه بالنسبة إلى  قابض التذاكر باحلافالت الذي امتدت سطوته يف رفعه التسعيرة بطريقة 
غير قانونية لتذهب إلى »اجليب خلسة«، ليجد اجلزائريون أنفسهم حتت رحمة هؤالء ومجبرين على دفع ضريبة 
هم يف غنى عنها، يأتي هذا الوضع يف الوقت الذي وعد فيه رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون بأن ال تكون فيه 

زيادات تثقل كاهل املواطنني تزامنا والوضع الصحي الراهن.

 رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات األجرة،  رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات األجرة، 
محمد بن زينب، لـ»أخبار الوطن« :محمد بن زينب، لـ»أخبار الوطن« :

  6060 ألـــــــــف  ألـــــــــف 
ســــائــــق سيـــارة ســــائــــق سيـــارة 
أجـــرة حرمـــــــوا أجـــرة حرمـــــــوا 
إعــانة كــــــوروناإعــانة كــــــورونا

 ملف:  أسماء بوصبيع

الخبير االقتصادي في مجال الطاقة، كمال سي محمد:الخبير االقتصادي في مجال الطاقة، كمال سي محمد:

 الحكـــــومة أبقـــت على أسعـــار  الحكـــــومة أبقـــت على أسعـــار 
الوقـــود مراعـــــاة لظــــروف الوقـــود مراعـــــاة لظــــروف 

األزمـــــة الصحــــــــيةاألزمـــــة الصحــــــــية

رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار 

قـــانون الماليـــة لم ُيقـــرّْ قـــانون الماليـــة لم ُيقـــرّْ 
زيـــادات في أسعـــار الوقــــود زيـــادات في أسعـــار الوقــــود 
تخفيــــفا علـــى المواطنيــــن تخفيــــفا علـــى المواطنيــــن 

وزارة النقلوزارة النقل
ت  ت  ال زيــــــادات ُأِقـــــــــرَّ  ال زيــــــادات ُأِقـــــــــرَّ

فــــي أسعـــار النقــــــلفــــي أسعـــار النقــــــل

على خلفية الزيادات العشوائية التي أقرّها سائقو على خلفية الزيادات العشوائية التي أقرّها سائقو 
سيارات األجرةسيارات األجرة

مديرية النقـل تؤكــد اتخـــاذها مديرية النقـل تؤكــد اتخـــاذها 
إجـراءات صـــارمة لـــــردع إجـراءات صـــارمة لـــــردع 
الناقلــــين المخـــــالفين!الناقلــــين المخـــــالفين!

رئيس االتحادية الوطنية للناقلين الخواص،رئيس االتحادية الوطنية للناقلين الخواص،
 عبد الحكيم بوشريط:  عبد الحكيم بوشريط: 

 االتحــــادية لـــم تطــالب  االتحــــادية لـــم تطــالب 
برفــــع التسعيــــــرة!برفــــع التسعيــــــرة!

احُلكومِة ُكورونا رغَم ُمساعداِت  لَتعويِض َخسائِر  الّنقِل  َتسعرِة  احُلكومِةَمطالٌب برفِع  ُكورونا رغَم ُمساعداِت  لَتعويِض َخسائِر  الّنقِل  َتسعرِة  َمطالٌب برفِع 

َناقلــــوَن  كَجهـــــّنم..
 َهـــل مـــن َمزيــــــد!

 أزيد من 45 % من سائقي سيارات األجرة سيفلسون!

 احلكومة ستتخلى على البنزين املمتاز بهدف تقليص 
فاتورة االستيراد

 رفع تسعيرة النقل غير مطروح هذه السنة

 حاورته : أسماء بوصبيع
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ــات  ــذا األســبوع، جمعي ــع ه راســلت، مطل
أحيــاء »عمــي حمــو« بأعالــي قصــر العطــف بوالية 
ــي  ــها وال ــى رأس ــة وعل ــلطات احمللي ــة، الس غرداي
ــه فيها بالتدخــل  ــي بوعالم« تطالب ــة »عمران الوالي
ــة  ــة إزال ــول لعملي ــاد حل ــل إيج ــن أج ــال م عاج
ــؤدي  ــق امل ــن الطري ــي م ــر العال ــل ذات التوت كواب

ــدة. ــكنية اجلدي ــات الس ــى التجمع إل
مواطنــو  ناشــد  اإلطــار،  هــذا  ويف 
الواليــة االســتجابة  أحياء »عمــي حمو« والــي 
املشــاريع  إطــالق  إعــادة  إلــى مطالبهــم قصــد 
اجلديــدة لتهيئــة وتنميــة التجمعــات الســكنية 
بتلكــم األحيــاء، ويف مقدمتهــا مواصلــة األشــغال 

ــق  ــعة الطري ــة توس ــن عملي ــى م ــطر املتبق يف الش
حركــة  بتســهيل  سيســمح  والــذي  الرئيــس، 
ــذ ســنة 2011  ــرور، حيــث توقفــت أشــغاله من امل
يف  »ســونلغاز«  شــركة  إســراع  عــدم  بســبب 
إجــراءات إزالــة الكوابــل ذات التوتــر العالــي.
منير بن دادي

أمينة.ب
 وأبــدى املكتتبــون امتعاضهــم مــن التقاعــس 
منتقديــن  بالكهربــاء،  املوقــع  ربــط  عمليــة  يف 
ــت شــركة ســونلغاز تتأخــر  ــي جعل ــاالة الت الالمب
ــاء،  يف أشــغال ربــط مشــروعهم الســكني بالكهرب
مــا ســيكلفهم املزيــد مــن الوقــت واالنتظــار، 
التــي  املماطلــة  سياســة  مــن  اشــتكوا  حيــث 
تنتهجهــا شــركة ســونلغاز، التــي تقــف عائقــا 
بينهــم وبــن تســلمهم ســكناتهم،  مؤكديــن أنهــم 
الــذي دام ســنوات، متســائلن  فقــدوا الصبــر 
ــا  ــكن مثلم ــع الس ــال توزي ــد آج ــدم حتدي ــن ع ع
ــم  ــه جهله ــا خلف ــرى، وم ــع األخ ــل باملواق حص
مبوعــد تســلمهم لســكناتهم مــن مشــاكل، خاصــة 
بالنســبة إلــى املواطنــن الذيــن وجــدوا أنفســهم يف 

ــي  ــازل الت ــراء املن ــع مســتحقات ك ــن دف ــرة ب حي
يشــغلونها أو طلــب مهلــة مــن صاحــب الســكنات 
فتــرة معلومــة مــن أجــل إخــالء الســكنات، 
ناهيــك عــن قاطنــي الســكنات الهشــة ومعاناتهــم 
خــالل هــذه الفتــرة، والتقلبــات اجلويــة التــي 

ــة. ــهدها الوالي تش
ــل  ــروا مبدخ ــن جتمه ــون الذي ــب احملتج وطال
مقــر الواليــة املنتدبــة حاملــن شــعارات تعّبــر 
ــن  ــة ع ــات مقنع ــدمي توضيح ــاكلهم بتق ــن مش ع
لــم تتحمــل أي  الــذي  التأخــر،  ســبب هــذا 
جهــة مســؤوليته، كاشــفن عــن تهــرب كل مــن 
مؤسســة ســونلغاز ومديريــة التعميــر ووكالــة عــدل 
عــن تبنــي املشــكلة وحتمــل مســؤولية إيجــاد حــل 
لهــا، علــى الرغــم مــن خطــورة األمــر الــذي أخــر 

ــة  ــي باشــرتها الشــركة التركي ــة الت أشــغال التهيئ
ــت لضــرورة التنســيق  ــم توقف ــة باإلجنــاز، ث املكلف
فيمــا يتعلــق بعمليــات احلفــر والتهيئــة، وهــو مــا 
أثــر ســلبا علــى املشــروع ككل، منتقديــن الضبابية 
والغمــوض اللذيــن يطبعــان القضيــة التــي كانــت 
محــل احتجاجــات ســابقة، تلتهــا وعــود لــم يتــم 
ــن  ــة، مهددي ــل الســلطات احمللي ــن قب جتســيدها م
ــة عــدل  ــة عــدم اســتجابة وكال بالتصعيــد يف حال
ــد  ــدمي مواعي ــا بضــرورة تق النشــغاالتهم، ملزمينه
ــا حــدث  ــرار م ــى غ محــددة لتســليم الســكن عل
مبختلــف املواقــع التــي ســلمت حصــص منهــا 

ــنطينة. ــرا بقس مؤخ

ــارة  ــة التج ــو مديري ــال وموظف ــل عم دخ
لواليــة عنابــة، أمــس األحــد، يف إضــراب عــن 
العمــل إلــى غايــة حتقيــق مطالبهــم املشــروعة، 
علــى حــد تعبيرهــم، وذلــك اســتجابة لدعــوة 
النقابــة الوطنيــة ملســتخدمي قطــاع التجــارة 
ــل  ــي تش ــراب وطن ــت إلض ــت دع ــي كان الت

ــات الوطــن. ــع مديري ــه جمي ــن خالل م
ــة الرئيســة  ــة البواب ــوا قبال ــون جتمع املضرب
حيــث  األبيــض،  باجلســر  املديريــة  ملبنــى 
رفعــوا الفتــات وشــعارات تطالــب الوزير«كمــال 
ــة  رزيــق« باالســتجابة لالئحــة املطالــب املتمثل
ــة والنظــر  ــا الترقي ــب أساســية، منه يف 9 مطال
يف القانــون األساســي للقطــاع ونظــام التعويــض 
ــة  ــب املهني ــن املطال ــا م ــا وغيره ــة كورون ومنح
ــوزارة  ــى ال ــل ممثليهــم إل التــي مت رفعهــا مــن قب
الوصيــة. وجــاء اإلضــراب بعــد فشــل احلــوار 
ــن  ــاء رد األم ــث ج ــوزارة حي ــة وال ــن النقاب ب
العــام للــوزارة علــى املطالب غيــر مقنــع للنقابة، 
بعدمــا أكــد األخيــر أن القانــون األساســي 
ليــس مــن صالحيــات وزارة التجــارة، والنظــام 
التعويضــي ليــس مــن اختصــاص الــوزارة أ 

يضــا. 

و بخصــوص حتصيــل الغرامــات القضائيــة 
ــوان  ــل أع ــن قب ــررة م ــن احملاضــر احمل ــة م املتأتي
كان  املاليــة  وزارة  رّد  أن  لهــم  أكــد  الرقابــة، 
ــتعمال  ــوص اس ــا بخص ــض. أم ــا بالرف صريح
أشــار    ،2019 لســنة  املتبقــي  الرصيــد 
الــوزارة  حصلــت  قــد  أنــه  إلــى  املتحــدث 
ــى ترخيــص باســتغالله وتقســم املنحــة يف  عل

اجلــاري. األســبوع 
ــى  ــن عل ــة املوظف ــوص ترقي ــا بخص  وأم
أســاس اخلبــرة املهنيــة، فقــد أكــد لهــم أن 
الرخصــة بذلــك لــم متنــح والترقيــة تكــون 
ــل  ــى أســاس الشــهادة، وحــول تأخــر تعدي عل
قوانــن العمــل الرقابــي فيمــا يخــص الغرامــات 
لتدعيــم صنــدوق املداخيــل التكميليــة، صــرح 
ليــس مــن صالحيــات  بــأن هــذا  األخيــر 
النقابــة الوطنيــة ملســتخدمي قطــاع التجــارة 
ــة يف  ــوزارة مــع النقاب ــزام الكتابــي لل رغــم االلت
ــات  ــن صالحي ــا م ــذا الشــأن ومنحــة كورون ه
ــات  ــن صالحي ــت م ــة وليس ــس اجلمهوري رئي

ــوزارة.  ال
ف سليم

ــة  ــدى محكم ــق ل ــي التحقي ــرر قاض  ق
7 مــن مــالك  مبيلــة وضــع  العيــد  شــلغوم 
ــة القضائيــة مــع ســحب  مطاحــن حتــت الرقاب
مــن  االنتهــاء  عقــب  ســفرهم،  جــوازات 
التحقيــق األولــي يف ملــف جتــاوزات املطاحــن 
ــدرك  ــة األبحــاث لل ــه فرق ــذي أشــرفت علي ال

الوطنــي، ودام نحــو ســنتن.
ويتعلــق األمــر - حســب مصادرنــا - 
ــاج«  ــالم« و«الت ــنابل الس ــة »س ــالك مطحن مب
ومطحنــة  »وصــال«  ومطحنــة  و«العاليــة« 

ومطحنــة  ب(  )ع.  مطحنــة  إلــى  إضافــة 
)ز(. األخــوة 

كمــا مت وضــع مديــر ســابق لتعاونيــة 
احلبــوب والبقــول اجلافــة )ب. ح( واملديــر 
احلالــي لتعاونيــة احلبــوب والبقــول اجلافــة 
بواليــة قســنطينة حتــت الرقابــة القضائيــة، 
ــة  ــول اجلاف ــوب والبق ــزن احلب ــر مخ ــة مدي رفق
ببلديــة تاجنانــت، بينمــا أخلــي ســبيل 3 

ــار. جت
أمينة شابوني

مت، أمــس األحــد، اســتئناف النشــاط 
الصناعــي بوحــدات اإلنتــاج التابعــة للمؤسســة 
ــة، حســب  ــرو منزلي ــة للصناعــات الكه الوطني

ــة للمؤسســة. ــة العام ــرة للمديري مذك
ــة  ــت وكال ــي حتصل ــة الت ــب الوثيق و حس
ــم  ــا، تعل ــخة منه ــى نس ــة عل ــاء اجلزائري األنب
مديريــة مؤسســة »أنيــام« الكائــن مقرهــا بتيــزي 
اســتئناف  تاريــخ   « بــأن  العمــال  كافــة  وزو 
النشــاط، ســيكون بتاريــخ 03-01-2021«.
لهــذا الغــرض، دعــت املؤسســة العمــال 
ــي  ــم والتحل ــب عمله ــاق مبناص ــى » االلتح إل
باحلكمــة وبــروح النضــج لتفــادي الوقــوع يف أي 
ــا، كونهمــا  شــكل مــن التالعــب وســوء النواي

مصــدر االضطــراب وضــرب االســتقرار«.
كمــا »طمأنــت« مديريــة املؤسســة العمــال 
بأنهــا اتخــذت »كافــة التدابيــر الضروريــة مــن 
أجــل تســوية الوضعيــة الصعبــة التــي متــر بهــا 
املؤسســة حاليــا«، مشــيرة إلــى أن » ضمانــات 
قدمتهــا الســلطات العموميــة مــن أجــل إيجــاد 
حــل مســتدام كفيــل بضمــان دميومــة مناصــب 

الشــغل باملؤسســة يف أقــرب اآلجــال«.

مؤسســة  إدارة  أعلنــت  لإلشــارة، 
ــدة  ــي عــن النشــاط مل ــف تقن ــام« عــن توق »أني
ــمبر(  ــة 31 ديس ــى غاي ــن 1 إل ــل )م ــهر كام ش
ألســباب متعلقــة مبشــاكل ماليــة ونفــاذ مخــزون 
املــواد األوليــة بهــا، مــا أدى إلــى توقفهــا عــن 

اإلنتــاج.
عمــال  نظــم  التوقــف،  هــذا  عقــب  و 
ــد مت  ــن االحتجاجــات وق ــد م باملؤسســة العدي
ــة بغــرض إيجــاد حــل لهــذا  ــة وزاري إيفــاد جلن

املشــكل.
و خــالل نزولــه ضيفــا علــى اإلذاعــة 
الوطنيــة »القنــاة األولــى«، بتاريــخ 28 ديســمبر 
2020 املنصــرم، كان وزيــر الصناعــة، فرحــات 
ــر  ــأن تدابي ــرح ب ــد ص ــام، ق ــي براه ــت عل أي
مناســبة ســيتم اتخاذهــا » يف أقــرب اآلجــال«، 
بغــرض حــل مشــاكل هــذا املجمــع وبعثــه« وأن 
» امللــف بصــدد الدراســة وســيتم الفصــل فيــه 

خــالل هــذا األســبوع«.
ق.م

نسيبة شالبي 
جــاءت عمليــة إنهــاء املهــام إثــر الزيــارة 
إلــى  القطــاع  وزيــر  قادهــا  التــي  امليدانيــة 
ــد  ــي لتفق ــر املاض ــهر أكتوب ــة ش ــكيكدة نهاي س
قطاعــه بالواليــة، حيــث أبــدى الوزيــر أتنــاء 
ــارة عــدم رضــاه علــى طريقــة تســيير القطــاع  الزي
بالواليــة، فكانــت البدايــة بتغييــر مديــر اجلزائرية 
ــن فشــال فشــال  ــي اللذي ــر الوالئ ــم املدي ــاه ث للمي

ذريعــا يف تســيير مشــاريع الواليــة.
ــرا يف  ــرا كبي ــكيكدة تأخ ــهد س ــذا، وتش ه
قطــاع املــوارد املائيــة حيــث ال تــزال أغلفــة ماليــة 
ــر  ــنوات غي ــذ س ــاه من ــاع املي ــا قط ــتفاد منه اس
مســتغلة، كمــا ال تــزال الكثيــر مــن مشــاريع 
ربــط الســدود وســكنات املواطنــن باملــاء الشــروب 

ــة. معطل

ــي  ــه الت ــاء زيارت ــة، وأثن ــوارد املائي ــر امل  وزي
قادهــا إلــى ســكيكدة، أبــدى عــدم رضــاه علــى 
ــاء الشــروب للمواطنــن وســوء  نســبة توصيــل امل
ــن  ــاريع وم ــر يف املش ــم التأخ ــن حج ــه وم توزيع
ــة  ــبكات خاص ــاب يف الش ــدد األعط ــم وع حج
ــى  ــر إل ــع بالوزي ــذي دف ــر ال ــا الرئيســة، األم منه
التدخــل وإنهــاء مهــام املديــر الوالئي بســكيكدة.

 أضخم حصة منه وزعت نهاية السنة بقسنطينة
مكتتــــبو مشـــروع مكتتــــبو مشـــروع 20002000 سكــن عــدل  سكــن عــدل 

بعلــــي منجلـــــي يحتجــــــون بعلــــي منجلـــــي يحتجــــــون 

في رسالة وجهتها إلى والي غرداية
جمعـــيات تنــاشد السلــطات إزالــة الكوابـل ذات التوتــر العالـيجمعـــيات تنــاشد السلــطات إزالــة الكوابـل ذات التوتــر العالـي

 عقب زيارة قادها وزير القطاع إلى الوالية 
إنهـــاء مهـام مديـر المـــــوارد المــــائـيةإنهـــاء مهـام مديـر المـــــوارد المــــائـية

 لواليــــة سكيــــــكدة لواليــــة سكيــــــكدة

مؤسســــة »أنيــــام« تعلــــنمؤسســــة »أنيــــام« تعلــــن
 عـــن استئنـــــاف نشــــاطها عـــن استئنـــــاف نشــــاطها

ميلة
الحكــــم بوضـــع الحكــــم بوضـــع 77 مــــالك  مــــالك 

مطــــاحن تحــت الرقـــابة القضـــائية مطــــاحن تحــت الرقـــابة القضـــائية 

 استجابة لدعوة النقابة الوطنية لمستخدمي القطاع 
عمـــال وموظفـــو مديريــة التجـــارة عمـــال وموظفـــو مديريــة التجـــارة 
بعنــابة يدخلــــون فــــي إضــــراب بعنــابة يدخلــــون فــــي إضــــراب 

أنهت وزارة املوارد املائية وبصفة رسمية مهام املدير التنفيذي للموارد املائية »محمد فالح« بوالية سكيكدة.

عاد، يوم أمس، مكتتبو مشروع 2000 سكن »عدل 2« باملدينة اجلديدة علي منجلي بوالية 
قسنطينة لالحتجاج مرة أخرى مع مطلع السنة اجلديدة، حيث جتمعوا أمام مقر الوالية املنتدبة 
علي منجلي، تنديدا بالتأخر يف إمتام أشغال التهيئة املرتبطة بشبكات الكهرباء والغاز، وكذا عدم 
اإلعالن عن مواعيد توزيع املشروع على خالف ما حصل مبختلف املواقع التي وزعت حصص منها 

نهاية السنة الفارطة، وستوزع حصص أخرى خالل العام الداخل.
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معاناتهم بدأت منذ بداية إسكانهم 

سكــان مجمـع »خندقـة« بسكيكدة سكــان مجمـع »خندقـة« بسكيكدة 
ينتظـــرون ساعــة الــفرجينتظـــرون ساعــة الــفرج

من المرتقب االنطالق في تهيئة 17 موقعا عبر مشاتي وقرى الوالية النائية، فور انتهاء أشغال 
إنجاز شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والغاز الطبيعي، وهي المشاريع التي تم 

تخصيص لها ما ال يقل 45 مليار سنتيم. 

نسيبة شالبي
الواقع  خندقة،  الريفي  املجمع  يفتقر 
لباردي بوجمعة، ببلدية عني بوزيان  بحي 
50 مسكنا  الذي يضم  جنوبي سكيكدة، 
20 مسكنا آخر مجاورا له،  إلى  باإلضافة 
حيث  الكرمي،  العيش  شروط  أدنى  إلى 
يتجرع سكان املجمع اليوم كؤوس الويالت 
منذ  وهذا  الصعبة،  احلياة  ظروف  نتيجة 

إسكناهم سنة 2011. 
و يف هذا الصدد يشتكي ممثل السكان 
من  الوطن«  »أخبار  بيومية  اتصاله  اثناء 
وانعدام  الشروب  واملاء  الكهرباء  غياب 
املجمع  وافتقار  الصحي  الصرف  قنوات 

للمسالك والطرقات. 
و يف مقدمة املشاكل التي يعاني منها 
الداخلية  الطرقات  وضعية  خندقة  سكان 
يعيشونه  هاجسا  تشكل  حيث  املهترئة، 
يواجه  اذ  الشتاء.  فصل  يف  خاصة  يوميا 
تساقط  عند  تتفاقم  يومية  متاعب  السكان 
مع  خاصة  املوسمية  األمطار  قطرات  اولى 
االيام الشتوية التي تعرف بتساقط كميات 
من  يعانون  الصيف  ويف  املطر  من  معتبرة 
يصابون  جعلهم  الذي  األمر  الغبار  تطاير 

بأمراض احلساسية والربو.
 انعدام قنوات الصرف 

 الصحي ينذر
 بكارثة بيئية

من  السكان  يعاني  أخرى  جهة  من 
فيها  يغرقون  التي  القذرة  املياه  مشكل 
اسبوعيا. حيث تفتقر هذه القرى الى شبكة 
ترفع  أن  شأنها  من  التي  الصحي  الصرف 
الغنب عندهم.اين تتجمع املياه القذرة على 
شكل برك متعفنة وأخرى تتخد مسلكا عبر 
طرقات احلي املهترئة بسبب عدم رب هذه 
واعتماد  الصحي  الصرف  بشبكة  األخيرة 

السكان على احلفر التقليدية ماينجم عنها 
والربو  احلساسية  غرار  على  أمراض  عدة 
انتشار  إلى  باإلضافة  احمليط  تلوث  بسبب 
احلشرات الضارة خاصة البعوض والذباب 
انبعاث  عن  ناهيك  منازلهم  يغزو  الذي 

الروائح الكريهة.
 السكان ينتظرون 
نصيبهم من املاء 

والكهرباء
ويف هذا املجال أكد ممثل سكان مجمع 
الشروب  املاء  من  حرمانهم  على  خندقة 
سنة  منذ  منازلهم  عن  الكهرباء  وانقطاع 
للجهات  املتكررة  املراسالت  رغم   2011
يعاد  قدمية  مشكلة  اعتبرها  والذي  املعنية 
حيث  جدوى.  دون  مرة  كل  طرحها 

الكهرباء  بشبكة  حيهم  بربط  يطالبون 
معاناتهم  ظل  يف  الشروب  باملاء  وتزويدهم 
مع صهاريج املاء التي ارهقت كاهلهم حيث 
 1000 الى  الواحد  الصهريج  سعر  يصل 
دج. وغياب شبكة الكهرباء مبا فيها انعدام 
اإلنارة العمومية حيث بات قاطنو اخلندقة 
اليغادرون منازلهم يف الفترة املسائية بسبب 
خوفا  املنطقة  يغطي  الذي  الدامس  الظالم 
انعدام  ظل  يف  السرقة  أو  االعتداءات  من 

األمن هناك. 
من  السكان  يطالب  السياق  هذا  يف 
بيوتهم  ربط  يف  بالتعجيل  احمللية  السلطات 
الشروب  باملاء  وتزويدهم  الكهرباء  بشبكة 
أوضاعهم  وحتسني  عنهم  الغنب  رفع  بغية 
من  صادقة  التفاتة  يف  آملني  املعيشية 

السلطات املعنية.

تبسة

الناجحـــون االحتياطيــون فــي المسابقـــات الناجحـــون االحتياطيــون فــي المسابقـــات 
اإلدارية يطالبـــون بتوظيفهـــــم اإلدارية يطالبـــون بتوظيفهـــــم 

يطالب املدرجون يف القوائم االحتياطية 
يف املسابقات االدارية بوالية تبسة، والذين 
وجنحوا ضمن   2019 مسابقة سنة  اجتازوا 
استثنائية  برخصة  االحتياطية،  القائمة 
الستغالل القوائم ومتكينهم من التوظيف. 

فإنهم  هؤالء،  به  صرح  ما  فحسب 
طرف  من  والتهميش  لإلقصاء  تعرضوا 
دون  منهم  العديد  وأن  التربية خاصة  وزارة 
عمل ألكثر من 10 سنوات، حيث أقدموا 
باإلداريني  اخلاصة  املسابقة  اجتياز  على 

من  وكانوا   2019 سنة  خالل  اخلارجيني 
مبعدالت  االحتياطية  القوائم  يف  الناجحني 
لغاية  تفعل  لم  التي  القائمة  وهي  عالية، 
الساعة بأمر من وزارة التربية، مؤكدين أنهم 
التعسفية  القرارات  من  دوامة  يف  يعيشون 
يف  النظر  الوصية  الوزارة  بذلك  مناشدين 
اخلارجية  املسابقات  وضعيتهم وجتميد كل 
االحتياط  يف  ناجح  آخر  توظيف  غاية  إلى 
القوائم  باستغالل  الترخيص  خالل  من 

االحتياطية لهم.

لوالية  التربية  مدير  أكد  جهته  ومن 
القطاع  أن  منصر«  املجيد  »عبد  تبسة 
التربية  مشريف  توظيف  على  حاليا  يعكف 
التشغيل  قبل  ما  عقود  أصحاب  من 
مناصب عمل  تنصيبهم يف  والذين سيتم 
استغالل  ميكن  وال  أسبوع،  خالل  قارة 
أمرت  التربية  وزارة  باعتبار  القوائم  هذه 
لرتب  االحتياطية  القوائم  باستغالل 

األساتذة عبر 3 مراحل. 
فيروز رحال

جيجل

 انخفــاض الميزانية األولية 
للوالية بنسبــة 18 %

استفادت والية جيجل من ميزانية أولية 
املصادقة  مت  والتي  سنتيم،  مليار   82 قيمتها 
عليها خالل الدورة العادية للمجلس الشعبي 

الوالئي.
املنصرم  العام  ميزانية  قيمة  مع  وباملقارنة 
سنتيم،  مليار   100 من  بـأزيد  قدرت  والتي 
انخفاضا  شهدت  اجلاري  العام  ميزانية  فإن 

يقدر بنسبة 18.65 باملئة.
أن  واملالية  االقتصاد  جلنة  رئيس  وقال 
كأجور  اإلجبارية  بالنفقات  تكفلت  امليزانية 
األعباء  وكذا  واملؤقتني  الدائمني  املوظفني 
واحملروقات  الوقود  نفقات  بها،  املتعلقة 
كبيرة  أهمية  أعطت  كما  والغاز،  والكهرباء 
احلفاظ  املجتمع من خالل  الهشة يف  للفئات 
وذلك  للميزانية،  االجتماعي  الطابع  على 
بقفة  للتكفل  معتبر  مالي  غالف  بتخصيص 
مبلغ  وكذا  املعوزة  للعائالت  املوجهة  رمضان 
مالي القتناء دراجات نارية وكراسي متحركة 
عالوة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  لفائدة 
الوجبة  لتدعيم  مالي  غالف  تخصيص  على 
املدرسية لتالميذ التعليم االبتدائي وكذا شراء 

اللوازم املدرسية. 
مبالغ  تخصيص  مت  السياق،  ذات 
الثقافية،  الرياضية،  اجلمعيات  لفائدة  مالية 
كل  أن  اللجنة  وأكدت  والدينية.  السياحية 
قيمة  تراجع  رغم  متت  التخصيصات  هاته 

امليزانية مقارنة بسنة 2020، مرجعة أسباب 
متر  التي  الصحية  األزمة  مخلفات  إلى  ذلك 
كورونا  فيروس  ظهور  بداية  منذ  البالد  بها 
ركود  إلى  أدى  والذي  املاضي  العام  مطلع 
اإليرادات  انخفضت  حيث  كبير،  اقتصادي 
التجاري والصناعي  بالنشاط  املتعلقة  اجلبائية 
مع  هذا  سنتيم،  ماليير  العشرة  يقارب  مبا 
مصالح  لفائدة  احملصلة  اإليرادات  أن  العلم 
 817 بـ  قدرت  املاضية  السنة  خالل  الوالية 
مصالح  إلى  مصدرها  ويعود  دينار،  مليون 
الوحيدة  الضريبة  اجلباية،  ناجت  اجلباية، 
اجلزافية، الرسم على النشاط املهني واحلقوق 
للوالية،  التضامن  ممنوحات صندوق  الثابتة، 
حتصيالت وإعانات، منتوج اإليجار ملمتلكات 
تلقي  وفور  أنها  اللجنة  ذات  وقالت  الوالية. 
للحالة  ونظرا  للوالية  األولية  امليزانية  مشروع 
الوبائية التي تعيشها الوالية قام رئيس املجلس 
املديريات  مخالف  مبراسلة  الوالئي  الشعبي 
الوالئية التي لها عالقة بامليزانية بهدف موافاة 
للتكفل  األولوية  باقتراحاتهم حسب  املجلس 
بها يف حدود اإلمكانيات املالية املتاحة، ليتم 
مدير  بحور  باللجنة  اجتماع  عقد  ذلك  بعد 
التي  العناصر  وإثراء  ملناقشة  احمللية  اإلدارة 
تتضمنها امليزانية وذلك لضمان السير احلسن 

ملصالح الوالية.
نورة حراث

سكيكدة

الشروع في هدم البنايـات الهّشة 
واسترجـاع الوعـاء العقـاري

شرعت والية سكيكدة، يف هدم عدد 
من البنايات الهشة واملهددة باإلنهيار على 
عاصمة  قلب  يف  القدمية  األحياء  مستوى 

الوالية منها حومة الطليان..

عملية  نهاية  عقب  العملية  تأتي 
ترحيل 43 عائلة، كانت قد استفادت من 
والي  قبل  من  عاجلة  اجتماعية  سكنات 
بأصحاب  التكفل  إطار  يف  وهذا  الوالية، 
البيوت الهشة واملتضررة التي انهارت مطلع 
 2020 املاضية  السنة  األسبوع األخير من 

والتي قدرت ب 12 عائلة يف بداية األمر، 
التي  العائالت  باقي  إلى  تتوسع  ان  قبل 
مستوى  على  جديدة  سكنات  الى  رحلة 

القطب السكنيي الزفزاف..
البنايات من  تلك  جاءت عملية هدم 
أجل سالمة باقي سكان تلك االحياء يف 
إسترجاع  إطار  ويف  الوالية،  عاصمة  قلب 
التي  الوالية  لفائدة  العقارية  اجليوب  تلك 
ستضعها حتت تصرفها من اجل استغاللها 

يف مرافق عمومية أو تنموية خاصة. 
جمال بوالديس

»أخبار  ليومية  مطلعة  مصادر  كشفت 
العام  األمني  مهام  انهاء  عن  الوطن«، 
التربية  مبديرية  األجور  مصلحة  ورئيس 
ملف  خلفية  على  سكيكدة،  بوالية 
تضخيم فواتير موظفني خرجوا للتقاعد يف، 
االدارية  التحقيقات  تتواصل  بينما   2016

التي قد تسقط رؤوس كثيرة يف املديرية.

مع  تزامن  القرار  أن  مصادرنا،  واضافت 
شروع مدير التربية اجلديد يف مهامه على رأس 
طاولته  على  وجد  أين  قليلة  أيام  منذ  القطاع 
على  جتاوزات  تتضمن  امللفات  من  العديد 
رأسها هذا امللف حيث شرع مباشرة يف إنهاء 
مهام كل من تورط يف قضايا غير قانونية متس 

مبصداقية وسمعة املؤسسة.

سكيكدة

إنهاء مهام كل من األمين العام ورئيس إنهاء مهام كل من األمين العام ورئيس 
مصلحـة األجـور بمديرية التربية مصلحـة األجـور بمديرية التربية 

الرمي العشوائي للنفايات يهدد سكان حي »بوالطوط«

»الميـــر« وشركــة »ميلة نــت« يتقاذفان »الميـــر« وشركــة »ميلة نــت« يتقاذفان 
مسؤوليـــة رفــع  القمامـــــةمسؤوليـــة رفــع  القمامـــــة

مدينة  وسط  بوالطوط  حي  يشهد 
هائلة  كمية  يف  متثلت  بيئية  كارثة  ميلة 
النسيج  داخل  والقمامات  األوساخ  من 

العمراني.
تصريح  يف  املنطقة  سكان  ممثل  وقال   
ناجتة  األوساخ  مصدر  إن  الوطن«  لـ«أخبار 
السوق  ملخلفات  العشوائي  الرمي  عن 
األخير  هذا  فرواد  »الطرباندو«،  األسبوعية 

وبحسب  ذلك.  يف  الرئيسي  السبب  هم 
اجلمعيات  من  مجموعة  فإن  مصادرنا 
من  العديد  يف  الدائرة  رئيس  راسلت  قد 
لرفع  سريعة  إجراءات  اتخاذ  بغية  املرات، 
النفايات يف أقرب وقت كونها تشكل خطرا 
ذلك  سبب  احلي.وملعرفة  سكان  على 
البلدي  الشعبي  املجلس  الرئيس  تنقلنا 
البلدية  مسؤولية  نفى  بدوره  والذي  مليلة، 

وحملها لشركة »ميلة نت«.لم نكتف بهذا 
البلدي  الشعبي  املجلس  لرئيس  التصريح 
فتنقلنا للشركة بغية معرفة ردهم حول هذا 
واملالية  اإلدارية  الدائرة  فألتقينا  املوضوع، 
اللذي بدوره صرح جلريدة » أخبار الوطن« 
العمارات  بني  املتواجدة  األوساخ  بأن 

والسكنات ليست من مسؤولية الشركة.
ياسني زويلخ

نسيبة شالبي

ببلدية  الكثيف  الثلوج  تساقط  تسبب 
جنوب  الغدير  برج  لدائرة  التابعة  غيالسة 
املرور  حركة  إلى شل  بوعريريج  برج  والية 
إلى  أدى  ما  لها  املؤدية  الطرقات  ببعض 
لم  الذين  املواطنني  من  العديد  محاصرة 
يتمكنوا من الولوج نحو الطرقات مبركباتهم 
مصالح  تدخل  قبل  االنزالقات  من  خوفا 

احلماية املدنية لفك العزلة. 
طوال  تساقطت  التي  الثلوج  وكانت 
من  كل  قطع  الى  الصبيحة  غاية  الى  الليل 

بلديتي  بي  الرابط   42 رقم  الوالئي  الطريق 
غيالسة وتقلعيت وكذا الطريق البلدي الرابط 
منصور  سيدي  واوالد  أيضا  غيالسة  بني 
احلماية  مصالح  تدخلت  أين  باملعاضيد، 
حركة  أمام  الطريق  وفتح  العزلة  لفك  املدنية 
يترصد  الذي  الطرقات  إلرهاب  تفاديا  املرور 
درجة  انخفاض  ظل  يف  خاصة  باملركبات 
احلرارة والتقلبات اجلوية قبل أن تفتح الطريق 
عقب  نصابها  إلى  األمور  وتعود  املارة  أمام 

تدخل املصالح املعنية. 

برج بوعريريج 

 تساقــط الثلـــوج يشـّل حركــة  تساقــط الثلـــوج يشـّل حركــة 
الطــرق ببلديــة غيالســـةالطــرق ببلديــة غيالســـة

صفاء كوثر بوعريسة
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أغلبها توقف بسبب التقشف أو تحقيقات أمنية يف قضايا فساد

جمعيـــــات بتلمســـــان تطالـــــب جمعيـــــات بتلمســـــان تطالـــــب 
بإطـــالق المشاريــع المجّمـــــدة بإطـــالق المشاريــع المجّمـــــدة 

طالبت العديد من الجمعيات الفاعلة بوالية تلمسان بإطالق العديد من المشاريع التي توقفت خالل 
السنة الماضية، بفعل تحقيقات تعلقت بقضايا فساد،  وأخرى ارتبطت بقرار التجميد بفعل تكريس 

سياية التقشف إثر انعدام الموارد المالية، األمر الذي أثر سلبا على التنمية بالوالية. 

عبد القادر بن خالد 
الذي  اجلامعي  املستشفى  مشروع  ويعد 
وإقامة دراسته من  أرضيته بشتوان  مت اختيار 
قبل شركة أجنبية بغالف مالي جتاوز ال40 
علق  التي  املشاريع  اهم  احد  دوالر  مليون 
عليها سكان تلمسان أماال كبيرة يف تخفيف 
تيجاني  اجلامعي  شذ  يعيشه  الذي  الضغط 
دمرجي الذي يعود الى احلقبة االستعمارية. 
اجلمعيات  ذات  طالبت  اخر   من جانب 
ما  يربط  الذي  الطريق  مشروع  إطالق  بإعادة 
ميمون  أوالد  عبر  السيار  والطريق  العريشة  بني 
االكتظاظ  فك  يف  أهميته  رغم  تأخر  الذي 

جزئه  يف  خاصة   22 رقم  الوطني  الطريق  عن 
الرابط بني سبدو وتلمسان والذي ميتاز بالضيق 
وكثرة املنعرجات وكثرة احلركة خاصة من قبل 
مشروعي  اطالق  يتم  لم  كما  الشاحنات،  
السكة احلديدية االول الدي يربط بني صاف 
باملنطقة  ميمون  اوالد  يربط  والثاني  بالغزوات 
الصناعية بالعريشة التي هي االخرى لم تنطلق 
للوالية،   اجلنوبية  للمنطقة  اهميتها  رغم  بعد 
بني  الرابط  الساحلي  الطريق  الى  باالضافة 
مرسى بن مهيدي ودار بن طاطا شرق الغزوات 

على مسافة 57 كلم والتي لم تكتمل بعد. 
 من جانب اخر مت املطالبة برفع التجميد 

عن املركب الرياضي اجلديد الذي يتسع ل40 
ارضية  اختيار  مت  وان  الذي سبق  مقعد  ألف 
اجنازه بزناتة والذي خصصت له مساحة 59 
هكتار ومبلغ دراسة قدر ب100 مليار قبل أن 
من  العديد  اوقف  الذي  بالتقشف،  يصطدم 
املشاريع التي انطلقت قبل على غرار االقامة 
الرسمية للوالية على انقاذ فيال ريفو ومشروع 
السكة احلديدية الذي اليزال لم يكتمل بعد 
التلمساني  للمواطن  مهمة  مشاريع  وكلها 
من  اطالقها  اعادة  اليوم  يستوجب  والتي 
خاصة  االستفادةمنها  ضمان  بغية  جديد 
وانها تكتسي اهمية بالغة يف حياة املواطن. 

عين تموشنت

محطــة السكــة الحديديــة بـــمحطــة السكــة الحديديــة بـــ»المالـح« المالـح« 
تشهـــد وضعـــا كارثيـــاتشهـــد وضعـــا كارثيـــا

اشتكى سكان بلدية املالح يف والية عني 
السكة  الكارثية حملطة  الوضعية  من  متوشنت 
تفتقر  والتي  املسافرين،   لنقل  احلديدية 
املراحيض  غرار  على  الضروريات،  ألبسط 

ومقاعد للجلوس النتظار احلافالت،.
 وناشد املسافرون اجلهات املعنية وعلى 
رأسها مديرية النقل بالوالية التدخل العاجل 
وجتهيزها  وحتديثها  تهيئتها  إعادة  اجل  من 

باملرافق الضرورية.
يف  املالح،   بلدية  من  مواطنون  وقال 
محطة  إن  الوطن،  أخبار  جريدة  مع  اتصال 

تبعد  التي  احلديدية  للسكة  املسافرين  نقل 
بكيلومترات عن مقر الدائرة توجد يف وضعية 
مزرية ال تليق مبنطقة املالح، حيث أن طرقاتها 
مهترئة ومتصدعة، وهي ال تتوفر على املرافق 
غرار  على  املسافر،  يحتاجها  التي  الضرورية 
لالنتظار،  اجللوس  وقاعات  املراحيض 
قدمية  حديدية  سكك  أن  كما  وغيرها، 
ومتآكلة حتيط باملكان والتي أصبحت تشكل 
خطرا على األطفال القاطنني مبحاذاة احملطة، 
العمومية  االنارة  انعدام  ذلك  الى  ضف 
للمسافرين  وخوف  متاعب  يسبب  ما  وهو 

والسرقة  واالعتداءات  الضالة  الكالب  من 
مواطنوا  طالب  كما  لها،   يتعرضون  التي 
بلدية املالح بتغيير مكان محطة نقل السكة 
احلديدة وان تكون مبكان وسظ البلدية علما 
عن  بعيدة  معزولة  منطقة  يف  تقع  احملطة  ان 

التجمعات السكانية.
لوالي  عاجل  تدخل  يف  السكان  ويأمل 
والية عني متوشنت من أجل تدارك األوضاع 

والتكفل باملشكل. 
بدرة مغربي

تلمسان

إدمـــــــاج   128موظفــــا 
فــي قطـــاع التربيـــة 

تلمسان  لوالية  التربية  مديرية  انطلقت 
يف عملية إدماج 128موظفا إداريا الذين كانوا 
مناصب  يف  التشغيل  قبل  ما  عقود  اطار  يف 
بأطورها  التعليمية  املؤسسات  عبر  دائمة 
الدفعة  التربية  مديرية  الثالثة.واستدعت 
االولى وهم املوظفني الذين كانوا يشتغلون يف 
إطار عقود ما قبل التشغيل والذين لهم ازيد 
وتشمل  القطاع  بذات  عمل  08سنوات  من 
هذه الدفعة 66عامال مهنيا و54مشرفا تربويا 

و08مستشارين للتوجيه.
من جانب اخر ستعمل مديرية التربية 

ذات  ويف  التشغيل  مديرية  مع  بالتنسيق 
على  القادمة  القليلة  األيام  خالل  السياق 
عددهم  يبلغ  والذين  املوظفني  باقي  ادماج 
397موظفا حيث تقل خبرتهم عن الثماني 

سنوات.
هذا وعاش قطاع التربية بوالية تلمسان 
احتجاجات  وقع  على  االخيرة  االيام  يف 
املؤسسات  استقرار  وإضرابات كثيرة ضربت 
الوافد اجلديد  انتظار ما سيقدمه  التربوية يف 

على رأس مديرية التربية بذات الوالية.
بن خالد عبد القادر

بجاية 

قافلـــة تضامنيـــة  تجــــوب 
مناطق الظل إلعانة 220 عائلة 

سيدي بلعباس

المؤسسة االستشفائية »دحماني 
سليمان« تتسلم مساعدات طبية

االستشفائية  املؤسسة  تدعمت 
مصلحة  حتوي  التي  سليمان  دحماني 
مرضى »كوفيد 19« الرئيسة بوالية سيدي 
بلعباس بكمية من املستلزمات الطبية متاشيا 
ومساهمة يف  الراهن،   الصحي  الوضع  مع 
دعم اجليش األبيض وذلك بحضور كل من 

والي الوالية ومديرة اإلدارة العامة.
ظل  يف  الطبية  املساعدات  جاءت 
تعيشها  التي  اخلانقة  املالية  الصعوبات 
تعد  والتي  املاضية  األشهر  يف  املؤسسة 
الثانية والئيا من حيث نسبة توافد املرضى 
مواطني  السيما  مصاحلها  مختلف  إلى 
كثافة سكانية  تشهد  التي  الشمالية  اجلهة 
مستلزمات  من  طاقتها  استنفد  ما  مرتفعة 
االلتزام بإجراءات البروتوكول الصحي ضد 

فيروس كورونا. 
عملية املساعدة التي جاءت لتخفيف 
إدارة املستشفى وعمالها الذي  الضغط عن 
التكفل  2020 يف  عاشوه طيلة اشهر سنة 
املستشفى  تزويد  حملت  كوفيد19  مبرضى 

إلى  باإلضافة  طبية  كمامة  آالف  ب8 
قارورة  و500  التعقيم  مواد  من  1200لتر 
كدفعة  تعتبر  والتي  اليد  معقم  نوع  من 
حسب  العامل  الطبي  للطاقم  معنوية 
حاجة  مدى  عن  عبر  الذي  املشفى  مدير 
التي  املساعدات  هذه  مثل  إلى  املؤسسة 
ألفراد  وخاصة  العامة  املصلحة  يف  تصب 
الفيروس  يجابهون  الذين  الطبية  األسرة 
التكفل  الى ذلك ضمان  منذ اشهر اضافة 
اجليد للمرضى املتوافدين متاشيا مع الظرف 

الصحي الراهن.
يف ذات السياق كشف الوالي مصطفى 
تعتبر  بالوالية  الوبائية  احلالة  أن  ليماني 
املسجلة  احلاالت  عدد  إلى  بالنظر  مستقرة 
أن  كشف  اذ  احمللي  املستوى  على  يوميا 
املسجلني  كورونا  فيروس  املرضى  عدد 
عددهم  بلغ  الكوفيد  مبصلحة  واملتواجدين 

32 حالة منهم 6 يف العناية املركزة. 
حواش.أ

الجلفة 

2727 ألف معلم بأقسام محو األمية يطالبون باإلدماج ألف معلم بأقسام محو األمية يطالبون باإلدماج
األمية  محو  أقسام  معلمي  يزال  ال 
الوطنية  التربية  وزارة  من  يطالبون  باجلزائر 
بعد  النور  تر  لم  التي  النشغاالتهم  بالنظر 
لضبط  باإلضافة  والترسيم،  اإلدماج  خاصة 
سنويا  صبها  بدل  الشهرية  رواتبهم  رزنامة 
على  مشددين  الشهري،  الراتب  من  والرفع 
كل  من  وسبتمبر  أوت  شهري  احتساب 
واحتساب  األجر  سنة كعطلة سنوية مدفوع 
واالعتراف  التقاعد  نظام  يف  العمل  سنوات 

التوظيف  مسابقات  يف  العمل  بشهادات 
عكس ما هو معمول به حاليا.

املشترك  الوزاري  االجتماع  من  وبالرغم 
خصص  والذي  املنصرم  نوفمبر  املنعقد 
املشتركة  الوزارية  اللجنة  اقتراحات  لدراسة 
الشهادات  حاملي  وضعية  بتسوية  املتعلقة 
املستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والبالغ 
ألف   400 إحصاء  آخر  حسب  عددهم 
مستخدم وطنيا، إال أن معلمي محو األمية 

عددهم  فاق  والذي  والية   48 عبر  املوزعني 
عقودهم  انتهت  من  منهم  معلم  ألف   27
واملتعاقدين الذين مت توقيفهم تعسفيا، لم يتم 
تتم  ولم  دائمة  عمل  مناصب  يف  إدماجهم 
دراسة وضعيتهم إلى غاية اليوم، األمر الذي 
جعل هؤالء يطالبون يف حقهم والتعجيل به 

من طرف وزارة التربية الوطنية.
حمزة بن حلرش

تواصل مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية بجاية بالتنسيق مع اخلاليا اجلوارية.
  للتضامن تنفيذا تنظيم قوافلها التضامنية التي شملت هذه املرة زيارة 220 عائلة 

 توجد يف وضع اجتماعي صعب تتمركز مبناطق الظل وكذا 61 أسرة يف إطار دعم األسرة 
 املنتجة ومتثلت هذه املساعدات يف أغطية، أفرشة، بطانيات،وسادات،حفاظات للصغار، 

 ومعدات لصالح املرأة املنتجة أفرنة لصنع احللويات التقليدية، ميزان وخالط كهربائِي، 
 ماكينات للخياطة العادية وللطرز. .

عبدالسالم.ق
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أخبار السر ايا

يعاني جتار اخلردة و إعادة رسكلة البالستيك و املعادن و كل أنواع اخلردوات و تدويرها من حملة تضييق و تصفية حسابات  لصالح 
أصحاب املال ومافيا العقار باسم االستثمار أبطالها منتخبون تركوا نهب العقار بذات البلدية و الذي وصل ملستويات قياسية قي 

فترة املجلس احلالي و دون تنفيذ أي قرار من عشرات قرارات الهدم و 
التي مست حتى وسط املدينة ،و حولوا أنظارهم ملنطقة عرفت استقرارا 

يف مزاولة هذا النشاط منذ عشرين سنة .فأصحاب احلظائر و الذين 
ينشطون بصفة قانونية و بسجالت جتارية و دفع غرامات أنشطتهم و ثمن 

عقود كراء القطع األرضية التي يستغلونها و طلب البعض اآلخر و منذ 
عشرات السنوات بتسوية ملفات األراضي التي يستغلونها من طرف البلدية 

و التي قامت يف مرتني سابقتني سنتي 2011  و 2016 بإحصائهم ووعدهم 
بتسوية وضعيتهم أو جتهيز منطقة لنشاطاتهم و تعويضهم مبساحات 

ملزاولة أنشطتهم مبنطقة تايوالت و التي مت اختيارها و تخصيص 42 هكتار 
الحتوائهم و تشجيع هذا النوع احلساس من األنشطة و ما يدره من أموال 

للمنطقة و من مناصب عمل  ملئات العائالت و كذلك كمنطقة جتميع و 
تطهير للنفايات القابلة إلعادة الرسكلة على املستوى الوطني .

لكن و يف ظل سياسة التسويف و بيع األوهام من قبل السلطات ، تفاجأ 
هؤالء التجار بحملة شعواء ضدهم و مطالبتهم باإلخالء يف خطوة 

مفاجئة انكشفت حقيقتها بسرعة متثلت يف محاولة مستثمر االستيالء 
على أراضيهم لصالح رجل أعمال باسم االستثمار .

أكد  وزير السكن   ردا على سؤال كتابي للنائب 
خلضر بن خالف بخصوص األعباء املفروضة 

على قاطني سكنات البيع باإليجار  ، بسبب كثرة 
األعباء مقابل تردي اخلدمات انه أسدى تعليمات 

صارمة إلعادة النظر يف سيرها وحتسني أدائها 
واخلدمات التي تقدمها من باب إنصاف املستفيدين 

امللزمني بدفع األعباء االيجارية املفروضة 
دون تقدمي خدمات حقيقية يف بعض األحيان 

.       وأشار انه الحظ نقص فعالية شركة التسيير 
العقاري مما يتطلب إعادة النظر فيها .

يطالب 140 عون أمن تابعني ملؤسسة خاصة باحلراسة 
بتسوية وضعيتهم وصرح أحدهم ل » أخبار الوطن » » 

نطالب بعقود عمل حتدد بوضوح املهام » وأضاف قائال » 
مؤسستنا متعاقدة مع اجلزائر لالتصاالت هذه األخيرة 
تريد منا أن منضي عقودا على بياض ونحن نريد عقود 
عمل حتدد بدقة مهامنا ويجب أن نعرف على ما أمضينا 
عليه » ولإلشارة فقد نظم األعوان املعنيني أمس جتمعا 

احتجاجيا أمام مقر الوكالة التجارية لالتصاالت 
)أكتال ( ببجاية الواقعة بأعمريو ورفعوا الفتات 

تطالب بتسوية وضعيتهم علما أنه من بني األعوان 
يوجد من له أكثر من 10 سنوات خدمة فعلية  بعقود 

عمل مؤقتة ومن جهة أخرى حاولنا االتصال مبسئولي 
اتصاالت اجلزائر ببجاية ملعرفة وجهة نظرهم غير أننا 

لم نتلق أي رد.

لنضـــــــحك 
.. قليـــــــــال 

اعتــــــــراف   
ناصــــــــري

األوهــــام لتجـــــار الخــــردة  بالتالغـــــمة

مطــــالب بتســــوية 
الوضــــــعية  

 يبدو ان  موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني  جعلت 
رئيس إحتاد كرة القدم اإلماراتي راشد بن حمد 

النعيمي يدلي بتصريحات عبر تغريدة يف  تويتر هي 
من قبيل اجلنون ال غير ،إذ قال أن املنتخب اجلزائري 

منتخب عادي ككل املنتخبات العربية
 و املنتخب املغربي منتخب عاملي ،أما املنتخب املصري 

منتخب جميل يقدم كرة قدم رائعة . ... غريب منطق 
التطبيع

استغرب والي والية اجللفة دومي جياللي أثناء زيارته للمنطقة الصناعية من عدم رد املسؤولني عن أسئلته فيما يخص عدد 
القطع املوزعة وعدد العمال وكذا عدد املستثمرين، ما أثار حفيظته وقدم إعذارا رسميا ملدير تسيير منطقة النشاطات مطالبا إياه 

بتقدمي تقرير مفصل ، مضيفا أن األعداد املقدمة »مشكوك فيها« وسيتم متابعة من تورط يف هذا قضائيا.  

مــدراء يتهربــون .. والوالــي يتوعــد!  

عمـــود يتدلـــى بشــاللة عمـــود يتدلـــى بشــاللة 
العـــذاورة فـــي المــديةالعـــذاورة فـــي المــدية

يشكل العمود احلامل ألسالك الهاتف املتواجد بالقرب من محطة توزيع الوقود 
ببلدية شاللة العذاورة  شرقي جنوبي املدية خطرا محدقا يهدد حياة املارة من 

الراجلني وأصحاب السيارات كذا عمال احملطة ، فبعد أن انكسر العمود بسبب 
شاحنة بقي جزؤه العلوي معلقا بأسالك الهاتف ، حيث يتساءل سكان الشاللة 

عن السر وراء عدم إصالح العمود أو إزالته واستبداله بعمود جديد ،السيما وأن 
املنطقة معروفة بهبوب رياح قوية ميكن أن تتسبب يف سقوطه  وحتدث الكارثة!
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اليزي

فتح مقـر للمندوبية المحلية 
لوسيــط الجمهوريــة

مقر  اليزي  بوالية  أمس  أول  افتتح 
للمندوبية احمللية لوسيط اجلمهورية بحضور 
املنطقة وكذا ممثلي  واعيان  السلطات احمللية 
املندوب  منصب  ويعتبر  املدني  املجتمع 
رسمية  قناة  اجلمهورية  لوسيط  احمللي 
املواطنني  مشكالت  حلل  تسعى  ومنتظمة 
عبر اإلقليموالية جديدة مستحدثة لتحسني 

اخلدمة العمومية. 
وقال مندوب وسيط اجلمهورية بالوالية 
عليه  أشرفت  والذي  املقر  افتتاح  مبناسبة 
اخبار  لـ«  انتمات  ابراهيم  احمللية  السلطات 
ضرورة  على  جاهدا  سيسعى  انه  الوطن« 
احترام حقوق املواطنني عبر كافة قطر الوالية 
احمللية  واجلماعات  الدولة  مؤسسات  لدى 
من املساهمة والدفع يف بناء اجلزائر اجلديدة 
من  وهي  وإنصافا  عدال  اكثر  تكون  والتي 
أولويات السلطات العليا وعلى رأسها رئس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون.  وكما يضيف 

من  املستحدثة  الهيئة  ان  املتحدث  ذات 
ضمن أهدافها التكفل بانشغاالت املواطنني 
باإلضافةإلى  املعيشية  ظروفهم  وحتسني 
السعي على إذالل كافة العراقيل التي ميكن 
ان تقف كعثرة مابني املواطن واإلدارة وهذا 
املهام  أداء  قانونية تسهل من  وفق مرجعية 
املتبادل مكن اجل  يف جو يسوده االحترام 
وضمان  الوطن  خدمة  يف  باملواطن  التكفل 

كافة حقوقه. 
وكما يضيف ابراهيم انتمات انه سيتم 
يف قادم األيام تخصيص أيام محددة خالل 
وانشغاالتهم  املواطنني  الستقبال  األسبوع 
وذالك  لها  حلول  إليجاد  والسعي  اليومية 
الرسمية  الهيئات  مختلف  مع  بالتنسيق 
حماية  إطار  يف  البسيط  للمواطن  خدمة 
كافة حقوقه التي يكفلها القانون ووفق صيغ 

حضارية تخدم املصلحة العامة. 
براهيم مالك

300 عائلة باألغواط تستغيث السلطات

تجّمــــع »ترقلـل«.. مطالـب معّلقـة تجّمــــع »ترقلـل«.. مطالـب معّلقـة 
تنتظــر حلــوال منــذ سنــواتتنتظــر حلــوال منــذ سنــوات

يعد تجمع »ترقلل« ببلدية الغيشة ثالث أكبر تجمع سكني بالدائرة شمالي األغواط تقطنه أكثر 
من 300 عائلة ويقع بمنطقة شبه صحراوية، ويعد ممًرا رئيسا للموالين الذين يقومون برحلتي 

الشتاء والصيف من الشمال إلى الجنوب بحثا عن الكأل لمواشيهم. 

ع. نورين
تربية  التجمع  سكان  أغلب  ميتهن   
املرافق  أن  ورغم  الفالحي  والنشاط  املواشي 
التي استفاد منها سكان التجمع يف قطاعات 
بعض  أن  غير  عنهم  الغنب  رفعت  مختلفة 
الضرورية ظلت معلقة منذ  املطالب األخرى 

سنوات، ولم حتَظ بالتفاتة السلطات.
ربط  املطالب  هذه  رأس  على  يأتي 
خاصة  الفالحية  بالكهرباء  املستثمرات 
مبنطقتي اجلدر واملقسم حيث يوجد أكثر من 
يعتمدون  الفالحون  الزال  فالحيا  بئرا   63
الطاقوية لسقي  باملواد  على احملركات املشغلة 
محاصيلهم الفالحية رغم تكلفتها الباهضة، 
لتعبيد  عملية  بتسجيل  السكان  ويطالب 

بينهم وبني  الرابط  الطريق  الثاني من  الشطر 
بلدية تاجرونة على مسافة 12 كلم، بعدما ما 
مت تعبيد 12كلم منه، حيث يعد هذا الطريق 
املتوجهني  وللسياح  للموالني  رئيسيا  ممرا 
امللح  »كاف  والعالجية  السياحية  للمنطقة 
»، ويربط بني واليتي االغواط والبيض من 
عشرات  عن  العزلة  ويفك  الغربية،  الناحية 

السكان باملناطق املبعثرة
ترقلل  التجمع  مقر  مستوى  وعلى 
املدرسة  يربط  ممر  بإجناز  السكان  يطالب 
بها  املتمدرسني  األطفال  حلماية  بالتجمع 
يضطرون  حيث  املرور،  حوادث  خطر  من 
مبدخل  الوحيد  الطريق  عبر  للمرور  حاليا 
دائمة  مرور  حركة  يعرف  الذي  التجمع 

املدرسة،  ويطالبون باإلسراع  إلى  للوصول 
30و50  جتزئتي  لسكان  الكهرباء  بتشغيل 
لتهيئة  عملية  وتخصيص  ريفي،  سكن 

جتزئة 50 سكن. 
السكان  يشتكي  الصحي  املجال  ويف 
يزورهم  حيث  الصحية  التغطية  ضعف  من 
الطبيب مرة واحدة يف األسبوع رغم أن تعداد 
ويقع  عائلة   300 يفوق  بالتجمع  السكان 
اخلدمات  بها  تتواجد  التي  املدن  عن  بعيدا 
الصحية،  كما يطالبون بتوفير طبيب لكرسي 
من  لالستفادة  األسبوع  مرة يف  ولو  األسنان 
ثانية  بئر  بحفر  السكان  ويطالب  خدماته،  
من  يشتكون  حيث  الشرب  مباء  لتزويدهم 
رداءة نوعية مياه البئر التي يتم متوينهم منها. 

أدرار

هياكــل البريـد تتدعــم بمرافـق جديـدةهياكــل البريـد تتدعــم بمرافـق جديـدة
بعدة  أدرار  بوالية  البريد  قطاع  تدعم 
للتوسعة  خضعت  وأخرى  جديدة  هياكل 

وإعادة التهيئة
السنة  مطلع  سيتم  املنتدبة  الوالية  ففي 
بقصر  جديد  بريدي  مكتب  افتتاح  اجلديدة 
الذي  سعيد  اوالد  ببلدية  قلمان  حاج 
املكتب  على  الضغط  سيخفف  شأنه  من 
ويحسن  البلدية  إقليم  مستوى  على  الوحيد 

التي يتجاوز  باملنطقة  البريدية  الكثافة  معدل 
مجموع  ليصل  15000نسمة  سكانها  عدد 
املكاتب البريدية على مستوى والية أدرار إلى 

83 مكتب بريد.
كما سيتم افتتاح مكتب بريد تيميمون 
بهدف  والتوسعة  التهيئة  إعادة  عرف  الذي 
زيادة عدد الشبابيك املتاحة للزبائن إضافةإلى 
التي  البريدية  تسليم وافتتاح جميع املكاتب 

خالل  والتهيئة  التوسعة  عملية  شهدت 
بريد  األمرمبكتب  ويتعلق  املاضيني  العامني 
تيلولني  ومكتب  تامست  بلدية  اجلديد  قصر 
املقر  تسليم  إلى  أنزجمير.إضافة  ببلدية 
اجلديد للمديرية الوالئية ومكتب بريد جديد 
باملدينة اجلديدة تينيالن اللذان وصلت بهما 

نسبة اإلجناز نسب متقدمة
عبد اهلل مجبري

حجـــز 300 قــــارورة 
مـن المشروبات الكحوليــة

والية  ألمن  القضائية  الشرطة  متكنت 
مشتبه  أشخاص  أربعة  توقيف  من  اليزي 
فيهم وحجز 300 قارورة مشروبات كحولية 
من مختلف األصناف إضافة إلى 85 قرص 
مهلوس من نوع بريلغانني 300 ملغ حسب 

ما أفاده به بيان ملصالح امن الوالية. 
أخبار  حتصلت  الذي  البيان  وأوضح 
األشخاص  ان  منه  نسخة  على  الوطن 
إلى   20 مابني  أعمارهم  تتراوح  املوقفني 
على  بناء  عليهم  القبض  ومت  سنة   60
بعض  قيام  مفادها  مؤكده  معلومات  ورود 

العقلية  املؤثرات  بترويج  األشخاص 
إذن  استصدار  وبعد  الكحولية  واملشروبات 
التفتيش من وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
اليزي مت تسطير خطة أمنية محكمة وعلى 
الشبة  محل  املسكن  مداهمة  متت  إثرها 
األربعة  املتهمني  على  القبض  وإلقاء 
أين  املختصة  القضائية  للجهات  وتقدميهم 
قضائي  حكم  منهم  ثالثة  حق  يف  صدر 
يقضي بإدانتهم ب 06 أشهر حبس نافذة 

وغرامه مالية. 
براهيم مالك

اإلطاحــة بشبكــة تـرّوج 
المخـدرات بعين أمينـاس

دائرة  بأمن  الشرطة  مصالح  أطاحت 
مخدرات  ترويج  بشبكة  اميناس  عني 
غ   20 وحجز  أشخاص   07 من  متكونة 
إلى  باإلضافة  للترويج  مهيأة  املخدرات  من 
حجز مبلغ مالي مقدر ب 25 ماليون سنتيم 
حسب ما أفاده به بيان مصالح امن الوالية. 

أخبار  حتصلت  الذي  البيان  وحسب 
الوطن على نسخة منه مت تقدمي املشتبه فيهم 
غني  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام 
اميناس وهذا بعد استيفاء جميع إجراءات 

التحقيق ليصدر يف حقهم أمر اداع. 
براهيم مالك

تمنراست

قافلة تحسيسية بأهمية المحافظة على المناطق السياحيةقافلة تحسيسية بأهمية المحافظة على المناطق السياحية
قافلة  املاضي  االسبوع  نهاية  انطلقت 
)موقع  هقار  طاسيلي  منطقة  باجتاه  سياحية 
جنوب  كلم   200 بعد  على  يقع  سياحي 
»أتاكور''  منتدى  من  مببادرة  متنراست(  غرب 
للسياحة الصحراوية،  وذلك ضمن البرنامج 
السياحية  للمناطق  والترويج  حلماية  املسطر 

باملنطقة.
مشاركة  السياحية  املبادرة  هذه  وتشهد 
مبجال  واملهتمني  املكونني  من  مجموعة 
جانب  إلى  السياحية  املناطق  على  احملافظة 
السياحي  التراث  يف  ومختصني  مؤطرين 
مديرية  بإشراف  وذلك  ومتطوعني  وتثمينه 
احلظيرة الثقافية الوطنية لألهقار،  وفق ذات 

املصدر.
من  مجموعة  القافلة  هذه  وتضم 

من  انطلقت  التي  الدفع  الرباعية  السيارات 
الوطنية  الثقافية  احلظيرة  مديرية  مقر  أمام 
كافة  متنها  وعلى  متنراست  مبدينة  لألهقار 
والرحالت  بالتخييم  اخلاصة  املستلزمات 
املشاركون  سيمكث  حيث  السياحية،  
خمسة )5( أيام كاملة مبنطقة طاسيلي هقار 
طبيعية  ومناظر  سياحية  مبواقع  تزخر  التي 
خالبة،  كما أوضح مسؤولو منتدى ''أتاكور'' 

للسياحة الصحراوية.
فرصة  السياحية  اجلولة  هذه  وستكون 
ميدانية  دروس  اإلستفادة من  للمشاركني من 
واحلضارية  الثقافية  األهمية  حول  حتسيسية 
للمواقع السياحية،  فضال عن اكتشاف سحر 
تلك املناظر الطبيعية،  وهي املبادرة التي تتزامن 
مع انتعاش سياحي مرتقب بتمنراست،  مثلما 

شرح السيد زونقة محمد.و تأتي هذه القافلة 
التي ينظمها  بالتزامن مع الرحالت السياحية 
أصحاب الوكاالت السياحية،  حيث ستنظم 
املشاركني  لفائدة  جوارية  حتسيسية  حمالت 
السياحية،   املواقع  على  احملافظة  أهمية  حول 
يضيف املتحدث.ومن جهته أبرز مدير احلظيرة 
أهمية  أمرزاغ  الثقافية لألهقار محمود  الوطنية 
احملافظة  مسعى  اجلمعويني يف  الفاعلني  إقحام 
واعتبرها  باملنطقة،   السياحية  املواقع  على 
مسألة يف غاية األهمية لضمان تثمينها،  على 
اعتبار أنها ذات تصنيف عاملي،  مما سيساهم 
التنوع  حماية  جهود  يف  أضاف-  -كما 

البيولوجي الذي تتميز به هذه املنطقة.
ق.م

ورقلة

نحو تدعيم قطاع الصحة بمنشآت جديدةنحو تدعيم قطاع الصحة بمنشآت جديدة
والسكان  الصحة  قطاع  سيتدعم 
خالل  ورقلة  بوالية  املستشفيات  وإصالح 
أن  بهياكل جديدة من شأنها  القادمة  السنة 
تساهم يف حتسني اخلدمات الصحية املوجهة 

لساكنة الوالية.
غضون  يف  باستالم  األمر  ويتعلق 
مؤسستان   2021 من  األول  الثالثي 
واحدة  لكل  60 سرير  بطاقة  استشفائيتان 
منها بكل من بلديتي تيماسني واحلجيرة. 

كما أوضح ذات املصدر.

سرير   240 مبستشفى  يتعلق  وفيما 
كلم   160( تقرت  مبدينة  إجنازه  اجلاري 
جاهزا  يكون  أن  املنتظر  فمن  ورقلة(  شمال 
لإلستغالل يف غضون األربعة أشهر القادمة.
كما يرتقب أن تطلق خالل الثالثي األول 
مستشفيني  إجناز  ورشات  املقبلة  السنة  من 
60 سرير لكل واحد منهما  جديدين بطاقة 
إستنادا  الرويساتواملقارين.  بلديتي  من  بكل 

إلى مصالح الوالية.
ق.م

تمنراست

قافلــــة تضامنيــة لفائـدة سكــــان قافلــــة تضامنيــة لفائـدة سكــــان 
تيـــن زواتيــن الحدوديــةتيـــن زواتيــن الحدوديــة

انطلقتبداية قافلة تضامنية لفائدة ساكنة 
منطقة »تني زواتني« احلدودية بوالية متنراست 

مببادرة من الهالل األحمر اجلزائري.
وتضم القافلة 60 طنا من مختلف املواد 
ومواد  وأفرشة  وأغطية  األساسية  الغذائية 
جتمعا   16 ساكنة  على  ستوزع  التي  تنظيف 
محتاجة  عائلة   500 يفوق  بتعداد  وقرية 

قاطنة مبناطق الظل بإقليم دائرة تني زواتني.
القافلة  هذه  كانت  فقد  للتذكير، 
التضامنية قد انطلقت من اجلزائر العاصمة، 
اجليش  وحدات  قبل  من  مرافقتها  وسيتم 
يف  أفرادها  سيساهم  التي  الشعبي  الوطني 

توزيع هذه املساعدات، كما أشير إليه.
ق.م
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منازل لم تعرف الكهرباء.. 
واالحتطاب ملواجهة البرد

مفروش  حجر  قرية  سكان  من  العديد  يزال  ال 
وباقي  »الكانكي«  مصابيح  يستعملون  »املجاهدة«، 
يومياتهم  وتسيير  بيوتهم  إلضاءة  الكهربائية  املولدات 
على  أحدهم«  قال  كما  السلطات،  إصرار  ظل  يف 
كامل  إلى  الكهرباء  توسيع  ورفض  املنطقة،  تهيمش 
القرية املترامية األطراف يف غابات بني حدود بلديتي 
بني زيد وعني قشرة حيث ال يزال أزيد من 25 بيت 
عن  ناهيك  الكهرباء،  بشبكة  مربوط  غير  عائليي 
اجلهات  ترفض  التي  الريفية  املساكن  من  العديد 
عقارها  طبيعة  بسبب  بالكهرباء  ربطها  املختصة 
القانونية،  امللف  الغابي وعدم حصول أصحابها على 
الذي  االحتجاج  إلى  بهم  ودفع  اجلميع  أرهق  ما  وهو 
الدين  احملليني  املنتخبني  من  بوعود  ينتهي  ما  كثيرا 
ينتظرون  يزالون  القرية ال  العديد من سكان  كان  وأن 
على  القضاء  أجل  من  املسئولني  من  قرارات شجاعة 
تزال  ال  التي  والديس  الطينية  البيوت  من  العشرات 
تسكنها العائالت يف القرية التي لم تأخد حصتها من 
السكن الريفي، فيما ال يزال وسط القرية غير مربوط 
ملواجهة  لسكان  كبيرا  حلما  بات  الذي  الغاز  بشبكة 
البرد والثلوج القوية التي تتهاطل على املنطقة وتعزلها 
يلجأ  الدين  لسكان  مرير  واقع  عن  ناهيك  ألسابيع، 
إلى االحتطاب من الغابة ملواجهة تلك الظروف البرد 
تهددهم  التي  الغابات  مصالح  مخاطر  رغم  القاسية، 
باملتابعات القضائية لكن البرد ال يرحمهم وال يرحم 
ال  كبير،  وفقر  وقصديرية  طينية  بيوت  يف  صغارهم 
تقوى العائالت على، قتناء قارورات الغاز إن وجدت 
حتى  القرية  مستوى  على  الوحيد  التموين  محل  يف 
الثلجية  أثناء االزمة  أن اسعارها باتت خيالية خاصة 
مسالكها  وتعزل  شتاء  كل  القرية  إليها  تتعرض  التي 

وطرقاتها ألسابيع.

مسالك منعدمة ومواطنون 
يشاركون الحيوانات املنابع 

خاصة  ومتعددة،  كبيرة  القرية  سكان  معاناة، 
يف  وهناك  هنا  مبعثرة  فيها  السكنية  التجمعات  وأن 
بالغة  صعوبات  السكان  يجد  حيث  غابية،  منطقة 
الطريق  وسط  إلى  والوصول  بيينهم  فيما  التواصل  يف 

الرئيسي الوالئي رقم 7، حيث يطالبون من السلطات 
تهيئة كل املسالك الغابية والفرعية وإنهاء معاناتهم، 
خاصة أمام غياب اإلنارة العمومية يف كل التجمعات 
يدفع  املواطن  باتت  والتي  وهناك  هنا  املبعثر  السكنية 
ثمنها سواء من هجوم احليوانات املفترسة أو الضالة، 
الشروب  املاء  بشبكة  يطالبون  املواطنون  يزال  ال  فيما 
من  يشربون  يزالون  ال  أعتبارهم  على  يفتقدونها  التي 
الشعاب والينابيع املتوفرة بقوة يف املنطقة حيث ال تزال 
النسوة تتجمع يوميا يف تلك الشعاب لغسل املالبس 
وقضاء حوائجهم اليومية وسط العشرات من املخاوف 
خاصة وقطعان اخلنازير التي تزاحمهم يف تلك الشعاب 

والوديان التي يتشارك فيها اجلميع.. 

واقع صحي مرير و1000 دينار 
مقابل حقنة واحدة

املرفق  تأهيل  بضرورة  القرية  مواطنو  يتمسك، 
الصحي الوحيد على مستوى قرية حجر مفروش الذي 
ال يزال لم يقدم اخلدمات الصحية الضرورية ألزيد من 
القل  ملستشفيات  التنقل  من  يعانون  نسمة،   3000

ومتالوس.
أحد  وهو  مسعود  عمي  قال  السياق،  هذا  ويف   
على  تتوفر  ال  الوحيدة  القاعة  بأن  املنطقة،  أعاين 
إلى  يحضر  مختص  طبيب  فال  الصحة  شروط  أدنى 
القرية مند سنة 2000، حيث يعاني سكان املشاتي 
يومي  بشكل  الزيوش  إلى  بوحجار  إلى  بوصاية  منة 
وهو  مستشفى  أقرب  أو  البلدية  مركز  إلى  التنقل 
على  املريض  عرض  أو  واحد  حقنة  أجل  من  القل 
خاصة  دج،  ب1000  فرود  بسيارة  مختصة  طبيب 
املزمنة  االمراض  أصحاب  أم  السنة  وكبار  االطفال 
النسوة  من  العديد  فضلت  فما  قدرهم  انتظار  فعليهم 
خاصة  عيادة  غياب  أمام  البيوت  يف  مواليدهن  وضع 
للعيادات  الذهاب  ترفضنا  اللواتي  لنساء  بالتوليد 
البعيدة أو حتى عرض حالتهن على طبيب مختص 
املرة  على  الرجل  كشف  متنع  التي  والتقاليد  للعادات 
يف منطقة ال تزال محافظة، كما طالب عمي مسعود 
إسعاف  توفير سيارة  األقل  على  احمللية  السلطات  من 
حتت تصرف افرع البلدي للمساهمة يف التخفيف من 
يف  أو  األكتاف  على  يحملون  الدين  املرضى  معانات 
اجلرارات للوصول إلى الطبيب وحتى ال ترهق جيوب 
الغالبى منهم من يجبر على كراء السيارات يف التنقل 
للعيادات واملستشفى، خاصة يف قرية ال تزال تعرف 

عودة جماعية لساكنيها من املواطنني بعد عودة االمن 
الى ربوع املنطقة الغابية.

رئيس البلدية يكشف: 
قال رئيس بلدية عيني قشرة »املكلف«، بعد جتميد 
القرية  بأن  الوالي،  املنتخب من قبل  البلديي  املجلس 
استفادت من برنامج هام يف إطار التكفل مبناطق الظل، 
العديد من املدارس  لترميم  وأكد بأن االولوية ستكون 

استفادت  التي  القرية،  غابات  يف  وهناك  هنا  املبعثر 
كذلك من مشروع شبكة الغاز الذي سيصل قريبا على 
القرية انطالقا من مركز البلدية األم، فيما تطرق إلى 
مشكل السكن الريفي الذي ال يزال ملفه على طاولة 
الوزارة املعنية لرفع القيود على الطبيعة العقارية الغابية 
برامج  من  عدد  حتريك  من  استفادت  التي  للمنطقة 
التي كانت مجمدة يف البلدية منها شبكة املاء وتوسيع 

االنارة العمومية وتأهيل قاعة العالج. 

باألمس كانت حاضنة الثوار والّيوم أضحت منطقة ظل بامتياز 

 قرية »حجر مفروش« بسكيكدة.. قلعة تعاني العزلة والتهميش! قرية »حجر مفروش« بسكيكدة.. قلعة تعاني العزلة والتهميش!
تقع قرية حجر مفروش التابعة لعين قشرة »حاليا« بين بلديتي بني زيد وعين قشرة غربي والية سكيكدة، المنطقة التي كانت مفخرة ثورة التحرير المباركة وكانت إحدى قالع الثوار 
وعصية على المستعمر باعتبارها ألحقت هزائم كبيرة بالمستعمر في العديد من المعارك التاريخية التي ال تزال شواهدها منقوشة في غاباتها وأذهان أبنائها، غير أن سكانها اليوم يفوق 

تعدادهم 3 آالف نسمة يعيشون الفقر والتهميش والعزلة.
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نشستــــــــر  نشستــــــــر ما ما
يونايتــــــــــد يونايتــــــــــد 
يفتــــــــــح يفتــــــــــح 

المـــــزاد على المـــــزاد على 
بوغـــبابوغـــبا

اتخذ مانشستر يونايتد قراًرا حاسًما بشأن بيع 
الفرنسي بول بوغبا، العب وسط الفريق، خالل 

املوسم احلالي. ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر 
يونايتد حتى صيف 2021، لكن تقارير صحفية 

زعمت أن النادي اإلجنليزي فعل بند التمديد ملوسم 
آخر.

ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، 
فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت 

طرح بوغبا للبيع يف الصيف 
املقبل، بعدما رفض الالعب 

التوقيع على عقد جديد مع 
الشياطني احلمر. وأشارت 
إلى أن أندية ريال مدريد 
ويوفنتوس وباريس سان 
جيرمان مهتمة بضم 

بوجبا، ويأمل يونايتد أن 
تؤدي هذه املزايدة إلى 

زيادة رسوم الصفقة.
وكان مينو رايوال، 

وكيل بوغبا، صرح 
مؤخًرا بأن الالعب 
الفرنسي يف حاجة 
إلى تغيير األجواء 

والرحيل عن 
مانشستر يونايتد.

إبراهيموفيــتش يقتـــرب مــن إبراهيموفيــتش يقتـــرب مــن 
العـــودة إلـــى منتخـــب العـــودة إلـــى منتخـــب 

السويـــــدالسويـــــد
كشفت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« االيطالية أن النجم 

السويدي الكبير زالتان إبراهيموفيتش بات قريب من العودة 
ملنتخب بالده،على الرغم من إعالنه يف سابقا عن اعتزاله اللعب 

دوليا.
وحسب ذات الصحيفة، فإن »إبرا« قد يعود ملنتخب السويد يف 

الشهور املقبلة لكي يستعد للمشاركة معه يف نهائيات كأس األمم 
األوروبية التي ستلعب الصيف القادم.

من جهته، أكد مدرب املنتخب السويدي يان أندرسون 
أنه مستعد الستدعائه مجددا للنجم السويدي، يف 

الوقت الذي أكد فيه زالتان صاحب الـ39 عاما 
استعداده لذلك.

والتقى »إبرا« مبدرب املنتخب 
»االسكندنايف« يف ميالنو شهر 

نوفمبر الفارط، ملناقشة إمكانية 
العودة الى املنتخب األول.

فيما قال أندرسون لوسائل 
اإلعالم السويدية »لقد حتدثنا معا وأزلنا اخلالفات، 

وأكد لي أنه لم يتهمني أبدا بالعنصرية«.
واستطرد أندرسون »إذا فتح زالتان الباب فسوف 

نتحدث، ما قلناه لبعضنا البعض يجب أن يكون 
خاصا«.

وكان زالتان قد انتقد أندرسون يف سبتمبر املاضي 
عندما ترك ديان كولوسيفسكي جنم يوفنتوس على 
مقاعد البدالء وقال أن هذه أشبه بالنكتة، غير أن 

إبراهيموفيتش بعدها أوضح يف مقابلة مع قناة 
»سكاي سبورت« أنه حتدث مع املدرب وشرح 
له املوقف »ملدة 20 عاما كنت أمهد الطريق 
ألولئك الذين ال يتم الترحيب بهم ألن لديهم 
أصول مختلفة. لقد اشتكيت عندما وجدت 

كولوسيفسكي على الدكة وهو العب أنفق 
»اليويف« الكثير لشراء عقده«. جدير 

بالذكر أن ''ابرا«  النجم احلالي لنادي 
ميالن اإليطالي، قد أعلن اعتزاله 

اللعب دوليا يف عام 2016.

نيمــار يعــود إلــى باريـــس بعـد حفله المثيـر للجـدلنيمــار يعــود إلــى باريـــس بعـد حفله المثيـر للجـدل
غادر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، العب باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت مقر إقامته مبدينة ريو دي جانيرو، متجها على 

منت طائرة خاصة إلى فرنسا لالنضمام لفريقه، بعد راحة أليام بسبب احتفاالت أعياد امليالد.
ونشر النجم البرازيلي، صورة له من داخل الطائرة التي كانت تقله للعاصمة الفرنسية، وكتب يف رسالة معها »يف طريق العودة إلى املنزل يف 

فرنسا. أمر سيسعد البعض وسيصيب آخرين باحلزن«.
وكان نيمار، قد أثار اجلدل خالل األيام املاضية، بعد أن أقام حفال داخل مقر إقامته يف البرازيل، رغم اإلجراءات االحترازية للحد من 

تفشي جائحة كورونا. وحتدثت الصحف احمللية عن وجود 500 شخص يف احلفل الذي كلفه 4 ماليني ريال برازيلي )نحو 800 ألف دوالر(.
إال أن الشركة املنظمة للحفل، أكدت أن احلفل شهد حضور 150 شخصا، غالبيتهم من أقارب وأصدقاء الالعب املقربني، التزموا جميعا 

بـ«البروتوكوالت الصحية«.
وتسبب احلفل يف إثارة اجلدل عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث رفضت الغالبية تصرف الالعب، حيث اعتبرت أنه »من غير الالئق« 
إقامة حدث بهذا العدد من املدعوين وسط تفشي املوجة اجلديدة من الفيروس التاجي، الذي أصاب أكثر من 7.7 مليون شخصا، وتسبب 

يف وفاة أكثر من 195 ألف شخص.

أسينسيو:أسينسيو:
 »نمـــر بموســم معقــــــــــد« »نمـــر بموســم معقــــــــــد«

علق ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، على فوز فريقه 0-2، وتسجيل هدف أمام سيلتا فيغو، اول أمس، يف اجلولة 17 من الليغا.
وقال أسينسيو، يف تصريحات أبرزتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »عودة مستواي؟ أنت تراه اآلن. ال يعرف الناس أنها مسألة طويلة وحتتاج 

خلوض العديد من املباريات والدقائق. أنا على الطريق الصحيح وأعمل بجد لتقدمي أفضل ما لدي«.
وأضاف: »تسجيل الهدف األول لي؟ كانت هناك بعض املقاومة منذ بداية املوسم، لكن يجب أن يأتي يف النهاية، واألمر األكثر أهمية أن 

الفريق حصل على ثالث نقاط«. وتابع: »التعادل مع إلتشي؟ غادرنا املباراة ولدينا شعور سيئ. لقد قدمنا لقاء جيًدا رغم عدم االنتصار، لكن 
أمام سيلتا رأينا وجًها آخر لهذا الفريق على مستوى القوة وصناعة الفرص«. وأمت: »كل شيء معقد بعض الشيء هذا املوسم بسبب الظروف 

التي نعيشها، لكن لدينا فاعلية جيدة. أفكارنا وعقليتنا واضحة وسنفوز بالعديد من املباريات بهذا األسلوب«.

رامـــوس يضـــع شرطـــــا رامـــوس يضـــع شرطـــــا 
للتجــديد مــع ريـــال مدريــدللتجــديد مــع ريـــال مدريــد

وضع اإلسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، شرًطا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي 
امللكي. وينتهي عقد راموس مع الفريق امللكي يف الصيف املقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن 

التجديد حتى اآلن.
ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن راموس وافق على عرض ريال مدريد للتجديد حتى صيف 

2023، كما لم يعارض خفض راتبه يف العقد اجلديد.
وأشارت إلى أن راموس اشترط فقط احلصول على مكافآت بقيمة مليوني أورو، إذا شارك يف 30 مباراة 

باملوسم الواحد.
وأوضحت أن موقف راموس من التجديد ال يزال معقًدا، لكن هناك حالة تفاؤل لدى ريال مدريد بشأن 
إمكانية التوصل إلى اتفاق حول العقد اجلديد. وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن هدف راموس 

هو االعتزال مع ريال مدريد.

بوكيتينو ماوريسيو  بوكيتينواألرجنتيني  ماوريسيو  األرجنتيني 
»أعــد جماهيــر ســان »أعــد جماهيــر ســان 

جيرمــان بكــرة هجومـــية جيرمــان بكــرة هجومـــية 
قتـــالــــية«قتـــالــــية«

حتدث األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس سان جيرمان، عن توليه قيادة فريق 
العاصمة الفرنسية، مؤكًدا أنه كان يتطلع للعمل مع مجموعة من أكثر الالعبني موهبة يف العالم.

وأعلن سان جيرمان رسمًيا، اول أمس، تولي بوكيتينو منصب املدير الفني خلًفا لألملاني توماس توخيل، 
وذلك ملدة موسم ونصف، مع خيار التمديد ملوسم إضايف.

وقال بوكيتينو يف تصريحاته ملوقع سان جيرمان الرسمي: »أنا سعيد للغاية، ويشرفني أن أكون مدرًبا 
لباريس سان جيرمان«. وأضاف: »أشكر إدارة النادي على ثقتهم بي، تعلمون جميًعا أن هذا النادي 

احتفظ دائًما مبكانة خاصة يف قلبي، حيث أملك هنا ذكريات رائعة، وخصوًصا األجواء الفريدة من 
نوعها يف حديقة األمراء«.

وتابع بوكيتينو: »لقد عدت إلى هنا اليوم ولدي الكثير من الطموح والتواضع، فقد كنت حريًصا جًدا 
على العمل مع أكثر الالعبني موهبة يف العالم«.

وأكمل: »يتمتع هذا الفريق بإمكانيات رائعة، وسأبذل قصارى جهدي، مع طاقم العمل لتقدمي األفضل 
لباريس سان جيرمان يف جميع املسابقات«. وختم مدرب سان جيرمان: »سنبذل قصارى جهدنا أيًضا 

ملنح الفريق هوية اللعب القتالية والهجومية التي أحبها دائًما املشجعون الباريسيون«.
القسم الرياضي

على إثر وفاة زيوش عبد احلميد أخ زميلنا نور الدين زيوش 
مدير اإلدارة واملالية بشبكة أخبار الوطن، يتقدم له كل 

الزمالء يف أخبار الوطن وعلى رأسهم املدير العام املسير عبد 
العزيز تويقر واملدير التنفيذي مسؤول النشر رياض هويلي 

بخالص التغازي له وللعائلة، راجني من اهلل عز وجل أن يتغمد 
الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا هلل إنا اليه راجعون

النــــادي الرياضـــــي الهــــاوي
عيـــن احلجـــل للسبـــــــاحة

الهاتف :0798,53,16,95
 إشعـــــــــــار

يشرفنا  أن نتقدم إلى سيادتكم 
احملترمة و هذا حلضور اجلمعية 
العامة االنتخابية للنلدي الرياضي 

الهاوي عني حجل للسباحة
و هذا يوم 2021/01/05 مبقر النادي 
مكتبج البلدية عني حجل علي الساعة 

14:00 مساءا 
جضوركم ضرورري و أكيد يشرفنا 

حتية رياضية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية متنراست 

دائرة سيلت 
بلدية ابلسة 

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة
مكتب اجلمعيات 
الرقم 2020/10 

وصل التبليغ بتغيير الهيئة  التنفيذية
طبقل للامة18 من القانون رثم 12-06 املؤرخ يف 18صفر 

1433 املوافق لـــ: 12 يناير 2012 املتعلق بالجمعيات تم 

هذا اليوم :2018/08/09 استالم مذكرة التعديالت املؤرخة يف  

:2018/08/05 تحت رقم :بدون رقم املتعلقة بتغيري الهيئة 

التنفيذية للحمعية البلدية املسامة : جمعية االحالم للفلكلور 

و الثقافة بابلسة 

املسجلة تحت الرقم :05/001 يف 2005/01/29 

املقيمة بـــ : فقارة أوالد غايل بلدية ابلسة 

التي يرتأسها السيد)ة( : افرواق محمد براهيم  
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يف غياب بلحول ومحمد سويبع

شبــاب بلوزداد يتنقـل إلى كينيـا شبــاب بلوزداد يتنقـل إلى كينيـا 
تحسبــا لمواجهــة غور ماهيــا   تحسبــا لمواجهــة غور ماهيــا   

األحد  أمس  بلوزداد  شباب  فريق  شد 
عبر  نيروبي  الكينية  العاصمة  نحو  الِرحال 
رحلة خاصة ملواجهة نادي غور ماهيا برسم 
منافسة  من  الثاني  التمهيدي  الدور  إياب 

رابطة أبطال إفريقيا.
موقعه  عبر  البلوزدادي  النادي  وكشف 
الرسمي عن قائمة الالعبني املعنيني بالتنقل 
املقررة  غورماهيا  ملواجهة  حتسبا  كينيا،  إلى 
يوم االربعاء 6 جانفي اجلاري، على ملعب 
الساعة  من  ابتداء  بنيروبي،  الوطني  نيايو 
بتوقيت   13:00( احمللي  بالتوقيت  الثالثة 
القائمة كل من موساوي،  اجلزائر(، وتضم 
غايا، عبد القادر، بلخيتر، بوخلوة، حايس، 
ثابتي،  دراوي،  مني،  بن  خالي،  بوشار، 
ساملي،  كوكبو،  بشو،  سعيود،  تريكات، 

مريزق، نغومو، بلحاران، بكير ونساخ.

املهاجم  املواجهة  هذه  عن  وسيغيب 
وهداف الفريق حمزة بلحول ومحمد سويبع 
املقربة،  العضلة  مستوى  على  متزق  بسبب 

حيث سيغيبان ملدة 15 يوما عن املنافسة.
من  حتكيم  ثالثي  تعيني  تعني  ومت 
مبساعدة  كاميل  برنارد  بقيادة  السيشل 
وستيف  بيتروس  داني  هانسلي  مواطنيه 

ماري إلدارة املباراة.
الذي  الذهاب  لقاء  خالل  أنه  يذكر 
األوملبي  جويلية   5 مبلعب  وقائعه  جرت 
تفوق  الفارط،  ديسمبر   26 يوم  بالعاصمة، 
حتما  جعلته   ،6-0 ثقيلة  بنتيجة  الشباب 
املجموعات  دور  من  فقط  خطوة  بعد  على 
نفى  أخرى،  جهة  القارية.من  للمسابقة 
التنافسي  القطب  مدير  قريشي،  توفيق 
لشباب بلوزداد، وجود قضية اسمها احلارس 

غايا مرباح.وقال قريشي إن مرباح غاب عن 
املران اخلفيف، الذي خاضه الفريق اجلمعة 
وأوضح  به.  معنيا  يكن  لم  ألنه  الفارط، 
وتلفظ  سابق،  وقت  يف  أخطأ  احلارس  أن 
بسبب  زمالئه،  أمام  مناسبة  غير  بكلمات 
الليبي،  النصر  أمام  املشاركة  لعدم  غضبه 
أبطال  التمهيدي من دوري  الدور  يف ذهاب 
إفريقيا.وأبرز قريشي أن مرباح، تفهم األمر 
الفني،  تقبله خليارات اجلهاز  الحقا وأبدى 

املسؤول عن اختيار التشكيل األساسي.
لم يضمن  بلوزداد،  أن شباب  وأضاف 
أبطال  بدوري  املجموعات  لدور  تأهله  بعد 
على  نظيفة  بسداسية  الفوز  رغم  إفريقيا، 
غورماهيا يف مباراة الذهاب، مطالبا بضرورة 

احترام املنافس.
م.هشام

مولودية الجزائر

جابـــو، إيســال وبن علجيـــة يغيبــون جابـــو، إيســال وبن علجيـــة يغيبــون 
عـــن مواجهـــة الصفاقســــيعـــن مواجهـــة الصفاقســــي

خالل  اجلزائر  مولودية  عن  العبني  ثالثة  غياب  تأكد 
التونسي األربعاء املقبل،  مواجهته أمام مضيفه الصفاقسي 

يف إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
إلى مدينة  وسافرت بعثة مولودية اجلزائر أمس األحد 
نتيجة  حتقيق  يف  أمال  خاصة،  طائرة  منت  على  صفاقس 
الذهاب  مباراة  الفوز يف  بعد  املجموعات  دور  وبلوغ  إيجابية 

بهدفني دون رد.
شبكة  على  صفحته  عبر  اجلزائري  النادي  وكشف 
إلى  24 العبا سافروا   أن  »فيسبوك«  التواصل االجتماعي 
اللذين  بوردمي  الرحمن  وعبد  ربيعي،  ميلود  بينهم  صفاقس 

كانا يعانيان من تشنج عضلي.
باملقابل تأكد غياب صانع األلعاب عبد املومن جابو، 
لغيابه عن التدريبات نتيجة عدم متاثله للشفاء التام من نزلة 
إيسال،  دميوندي  اإليفواري  الوسط  العب  إلى  إضافة  برد 
واملهاجم  إدارية،  أوراق  لتسوية  اجلزائر  يتواجد خارج  الذي 
مهدي بن علجية، الذي يغيب بقرار من املدير الفني نبيل 
إلى  وصوله  بعد  خفيفا  مرانا  اجلزائر  مولودية  نغيز.وخاض 
تدريبيتني  يجري حصتني  أن  على  أمس،  صفاقس  مدينة 

يومي اإلثنني والثالثاء.
م.هشام

للمساهمني  العامة  اجلمعية  مجددا  تأجلت 
شؤون  تسير  التي  تلمسان  لوداد  الرياضية  للشركة 
القدم  الرابطة األولى لكرة  الناشط يف  النادي  هذا 
بذلك  ليتأجل  األعضاء،  أغلبية  غياب  بسبب 
تعيني مجلس إدارة جديد ورئيسه، حسب ما علم 
اليوم األحد من رئيس النادي الهاوي مالك أغلبية 

األسهم.
وصرح نصر الدين سليمان يف هذا الصدد بأن 
انعقاد اجلمعية العامة يف أقرب اآلجال »مهم جدا 
بوضعية صعبة  مير  الذي  النادي  ملستقبل  بالنسبة 

على جميع األصعدة«.
الشركة  هيكلة  إلعادة  »نسعى  وأضاف 
جديد  إدارة  مجلس  تعيني  خالل  من  الرياضية 
مبقدوره مواجهة التحديات التي تنتظر الوداد العائد 
إلى الرابطة األولى بعد سبع سنوات من الغياب«.
ساهم  بأنه  بالقول  املتحدث  نفس  وأردف 
يف  الفارط  املوسم  اإلدارة  ملجلس  رئاسته  خالل 
''وضع النادي على السكة الصحيحة من الناحية 
التي  القليلة  األندية  بني  من  جعله  ما  اإلدارية 

متكنت من احلصول على إجازة النادي احملترف من 
التابعة لالحتاد  واملالية  التسيير  رقابة  طرف مديرية 
الوقت  نفس  يف  داعيا  القدم«،  لكرة  اجلزائري 

املساهمني »لتحمل مسؤولياتهم«.
لنادي  الرياضية  الشركة  أن  بالذكر  جدير 
أقصى الغرب اجلزائري تتواجد بدون رئيس مجلس 
اإلدارة منذ استقالة رضا عبيد أياما قليلة فقط بعد 

انتخابه يف هذا املنصب يف سبتمبر املنصرم.
الدين سليمان  من جهة أخرى، رفض نصر 
الذي  عباس  عزيز  املدرب  مستقبل  يف  اخلوض 
بعد  النادي  محيط  واسع يف  انتقاد  محل  أضحى 
االنطالقة غير املوفقة »للزيانيني« يف بطولة املوسم 
اجلاري، حيث أكد أن الفصل يف هذا املوضوع »من 

اختصاص مجلس اإلدارة املقبل«.
أربع  فقط من  نقاط  أربع  الوداد على  وحصل 
تعادالت خالل اجلوالت الست األولى من البطولة 
التي لم يتمكن خاللها خط هجومه من تسجيل 

إال هدفا واحدا.
م.هشام

تحكيـم ليبــي إلدارة لقاء شبيبـة تحكيـم ليبــي إلدارة لقاء شبيبـة 
القبائل- الدرك الوطنــي النيجيريالقبائل- الدرك الوطنــي النيجيري

مت تعيني ثالثي حتكيم ليبي بقيادة محمد آغا إلدارة مباراة شبيبة القبائل -احتاد الدرك الوطني 
الدور  إياب  حلساب  وزو،  بتيزي  نوفمبر   1 مبلعب  اجلاري  جانفي   5 الثالثاء  يوم  املقررة  النيجيري، 

التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم.
وسيساعد احلكم الليبي محمد آغا، الذي حتصل على الشارة الدولية عام 2020، مواطنيه كميل 

مجدي وسيف الناصر بسم، عالوة على تولي ابراهيم معتز، من ليبيا كذلك، مهمة احلكم الرابع.
للتذكير، فازت شبيبة القبائل يف لقاء الذهاب يوم 22 ديسمبر 2020 بنيامي بنتيجة 2-1.

عبد الكريم لطرش مدربا لنجم مقرةعبد الكريم لطرش مدربا لنجم مقرة
أعلن نادي شباب جنم مقرة، عن تعيني عبد الكرمي لطرش، مدربا جديدا خلفا حملمد باشا، الذي 

انفصل بالتراضي عن الفريق قبل نحو أسبوعني على خلفية سوء النتائج.
وسيحاول لطرش، الذي درب العديد من األندية اجلزائرية يف الدرجتني األولى والثانية، إعادة 

الثقة لالعبني وحتسني نتائج الفريق، بعد البداية السيئة يف املوسم اجلديد.
ويحتل شباب جنم مقرة املركز الـ15 على جدول الرابطة األولى مناصفة مع وداد تلمسان وشبيبة 
عن  نقاط   3 بفارق  نقطة  بـ16  الصدارة  على  وفاق سطيف  يتربع  بينما  نقاط،   4 برصيد  سكيكدة 

مولودية اجلزائر مالحقه املباشر.

شبيبة القبائل يتحرك لفسخ عقد بوزيديشبيبة القبائل يتحرك لفسخ عقد بوزيدي
رئيس  مع  طارئا  اجتماعا  األحد،  امس  القبائل،  شبيبة  نادي  مدرب  بوزيدي،  يوسف  عقد 
مجلس اإلدارة، شريف مالل، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول صيغة فسخ عقده مع النادي.
رأس  على  تعيينه  من  واحد  شهر  بعد  بوزيدي،  عقد  فسخ  على  القبائلي  النادي  إدارة  وتصر 
مجلس  أعضاء  مع  الدائم  خالفه  بسبب  الزلفاني،  يامن  التونسي  للمدرب  خلفا  الفنية،  العارضة 

اإلدارة.
وعلم أن مالل إجتمع ببوزيدي، لالتفاق حول صيغة إلنهاء العقد املمتد حتى 30 جوان 2021، 

بناء على طلب من مجلس اإلدارة.
الـ32 من كأس  الدور  إياب  النيجري، يف  ناشونال  لقاء جيندارميري  أن  املصادر، أكدت  ذات 

الكونفيدرالية اإلفريقية، سيكون األخير لبوزيدي، مع شبيبة القبائل.

وداد تلمسان  

تأجيـــل انتخــاب مجلــس اإلدارة تأجيـــل انتخــاب مجلــس اإلدارة 
ورئيســه للمــرة الثانيــةورئيســه للمــرة الثانيــة

اختصاصي  يف  جزائريني  مدربني  خمسة  اكتسب 
السباحة وكرة املاء، صفة مدرب وطني، من أجل تدعيم 
على  باإلشراف  املكلفة  الوطنية  الفنية  األطقم  مختلف 
االحتادية  من  عملت  ما  وفق  الوطنية،  املنتخبات  مختلف 

اجلزائرية للسباحة.
ونال يف تخصص السباحة كل من الثالثي أحمد كاشا 
منير  ج(،  )فئة  وطني  مدرب  البترولي، صفة  املجمع  من 
بن منصور من مستقبل سطيف، صفة مدرب وطني )فئة 

ج( وعبد الوهاب أوشان من وفاء باتنة، صفة مدرب وطني 
مساعد )فئة ج(.

التي  األولى  املجموعة  إلى  الثالثي  هذا  وسينضم 
تتتكون من سبعة مدربني وطنيني، وهم: علي معنصري، 
مولود بوشندوقة، أنور بوتبينة، إلياس نفسي، رضا يادي، 

صالح الدين شيباراكة وعبد القادر بن عيسى.
ياسني بن  املاء، حتصل كل من  أما يف تخصص كرة 
قارة من جيل ميلة، على صفة مدرب وطني )فئة أ( و مروان 

يخلف من جمعية سطيف، على صفة مدرب وطني )فئة 
ج(، وهي أول مرة يتم فيها تعيني مدرب وطني بقرار وزاري 

يف تخصص كرة املاء باجلزائر.
وأكد مدير املنتخبات الوطنية باالحتادية، ملني بن عبد 
الرحمان، أن املديرية الفنية احلالية  تعمل على تنظيم وتطوير 

املنتخبات الوطنية من أجل تطوير السباحني اجلزائريني.
السباحة  يف  مدربني  ثالثة  "ترقية  التقني  وأضاف 
يدخل  وطنيني  مدربني  رتبة  إلى  املاء،  كرة  يف  ومدربني 

الطواقم  لتعزيز  الفنية واالحتادية  املديرية  ضمن استراتيجية 
الوطنية وكذا وضع تنظيم أفضل جلميع  الفرق  الفنية لكل 

الفئات حتسبا لالستحقاقات القادمة".
اجلزائرية  لالحتادية  الوطنية  الفنية  املديرية  واستلمت 
للسباحة، أوراق إعتماد التقنيني اخلمسة لترسيمهم يف رتبة 
طبقا  والرياضة،  الشباب  وزارة  مصالح  من  وطني،  مدرب 
 06-297 رقم  التنفيذي  املرسوم  يفصلها  التي  للتصنيفات 

الصادر سنة 2006، واحملدد للقانون األساسي للمدربني.

سباحة وكرة املاء  

ترقيـــة خمســـة مدربيـــن إلــى صــف ناخــب وطنــــــيترقيـــة خمســـة مدربيـــن إلــى صــف ناخــب وطنــــــي
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رحيل الكاتب واإلعالمي واملترجم مرزاق بقطاشرحيل الكاتب واإلعالمي واملترجم مرزاق بقطاش

كّتــــاب وروائيــــون يرثـون كّتــــاب وروائيــــون يرثـون صـــاحب صـــاحب 
»جــــــــراد البحـــــــــر«»جــــــــراد البحـــــــــر«

صارة بوعياد/ منير بن دادي

محمد ساري: »شخصية أدبية متميزة بثقافته الواسعة وتنوع كتاباته !«  •  
بشير مفتي: »فقدان الكاتب بقطاش خسارة كبيرة للمشهد الروائي« !  •  

أحمد طالب أحمد: »وداعا مرزاق بقطاش.. املتبّتُل يف محراب الكتابة !«  •  
فقدت الثقافة اجلزائرية والساحة األدبية على وجه اخلصوص مع بداية السنة اجلديد الكاتب واإلعالمي واملترجم مرزاق 
بقطاش، »ليرحل صاحب عنا »طيور الظهيرة« و«رقصة يف الهواء الطلق«،  إثر صراع مع املرض، ليرثي كتاب وروائيون األديب 
واصفني إياه بالكاتب اإلنساني الكبير الذي عاش بعيدا عن األضواء، وهو املعروف بتنوع ثقافته وتعدد لغاته من األمازيغية 

لغته األم، واللغة الفرنسية واالجنليزية واللغة العربية التي يعشقها واتخذها مسار له يف كتاباته.

عبد الوهاب عيساوي: »مرزاق بقطاش شيخ الرواية اجلزائرية... 
وداعا أيها الكبير«

قال املتوج بالبوكر عبد الوهاب عيساوي يف رحيل الكاتب مرزاق بقطاش: 
»رحل املعلم الكبير مرزاق بقطاش، شيخ الرواية اجلزائرية، الرجل النبيل 

واألصيل رحل حتى دون أن نودعه مبا يليق به ستفتقدك اجلزائر 
وامتداداتها والقصبة وأزقتها، والبحر وزرقته سيفتقدك كل من قرأ لك 
رواية وعاش أحالم أبطالها، أو ألف أمكنتها، سيفتقدك كل من قاسمك 

حكاية أو مجلسا. وداعا أيها الكبير«.

 

عبد العزيز بوباكير: »وداعا مرزاق.. األديب الذي عاش بعيدا عن 
األضواء«

كما نشر الكاتب والصحفي »عبد العزيز بوباكير« عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، 
منشورا تأبينيا مبناسبة وفاة الكاتب »مرزاق بقطاش«، عنونه »وداعا مرزاق..« وجاء فيه: 
»قّلما جتده جزائريًا تآلف فيه اإلسالم والعربية واألمازيغية، وتساكنت فيه اللغات مثل 

»مرزاق بقطاش«.
وأضاف »بوباكير« عن حياة زميله يف املهنة »مشوار صحفي حافل، يكتب يف عدد من 

الّصحف العربية والفرنسية، عمل أيًضا يف وكالة األنباء اجلزائرية، كما كان عضًوا يف عّدة 
مجالس عليا، عاشق متّيم للبحر والبحث عن درره، آخر أعماله »نهاوند« عاش بعيدا عن 

األضواء.«
كما روى »بوباكير« يف منشوره عن واقعة االغتيال التي حدثت لـ »بقطاش« سنة 1993، حيث 

تعرض بسبب دعمه لبوضياف، حملاول اغتيال أفقدته مع مرور الزمن نعمة البصر.

الكابت محمد ساري: »الساحة األدبية تفقد شخصية متميزة بثقافته 
الواسعة«

أما الكاتب محمد ساري قال على صفحته اخلاصة الفايسبوك: »بعد أيام 
فقط من رحيل الكاتب مولود عاشور، ها هي الساحة األدبية تفقد كاتبا 

آخر يف شخص القاص والروائي واملترجم والصحفي مرزاق بقطاش بعد حياة 
مليئة باإلبداع والكتابة والترجمة، رحم اهلل صديقنا املبدع املتميز والهم 

ذويه وكافة العائلة األدبية الصبر اجلميل«.
وأضاف ساري: »حقا كان املرحوم شخصية أدبية متميزة بثقافته الواسعة 

وتنوع كتاباته الفكرية واللغوية، من قرير العني أيها العزيز لقد أديت واجبك 
يف هذه احلياة وستتذكرك األجيال بعد قرون بفضل ما تركته من كتابات 

ثمنها القراء يف حياتك«.
.

الكابت بشير مفتي: »فقدان الكاتب بقطاش خسارة كبيرة 
للمشهد الروائي يف اجلزائر«

قال بشير مفتي يف نعي الراحل بقطاش: »سمعت بخبر وفاة الروائي الكبير مرزاق 
بقطاش، خسارة كبيرة للمشهد الروائي يف اجلزائر على الرغم من أن الراحل كان 

يكره الضجيج ويعيش للكتابة منذ محاولة االغتيال اجلبانة يف فترة التسعينيات 
والتي جنا منها بأعجوبة، روائي وكاتب قصة قصيرة ومترجم ومعروف مبقاالته 

األدبية اجلميلة ولقد كان يحسن الكتابة بالفرنسية والقراءة باالجنليزية ولكنه 
كتب بالعربية التي نشر بها معظم أعماله، رحمه اهلل والصبر لعائلته وأصدقاءه 

واملقربني إليه«.

الكاتب محمد جعفر: »مرزاق بقطاش.. مثقف من الطراز األول »

من جهنه كتب الكاتب محمد جعفر اثر فقدان الساحة األدبية الكاتب مرزاق 
بقطاش: »مأساة مرزاق بقطاش، هي مأساة جيل كامل وقع ظهوره بني اجليل 

املؤسس، وطار وهدوقة، واجليل املجدد أمثال واسيني، غير ذلك فإنه كان 
مثقفا من الطراز األول، روائيا وقاصا ومترجما وكاتب مقال ومقدما لكثير من 

األسماء األجنبية وآدابها، وأعترف أني تعلمت منه الكثير«.

االإلعالمي أحمد طالب أحمد: »وداعا مرزاق بقطاش.. املتبّتُل يف محراب الكتابة«
ونشر الصحفي واملقدم بقناة القرآن الكرمي »أحمد طالب أحمد« معزيا يف وفاة األديب »مرزاق بقطاش« 

منشورا على حسابه الرسمي يف الفايسبوك جاء فيه »مرزاق بقطاش.. املتبّتُل يف محراب الكتابة« وهو 
مصّور نفس عنوان مذكرة تخرجه يف مرحلة الليسانس، والتي كانت على شكل بورتري 

للراحل »مرزاق بقطاش«.
وأضاف »أحمد طالب أحمد« يروي تفصيل ذكرى عمله مع الراحل »مرزاق 

بقطاش«: »شّرفني بَقبول أن أخوض معه التجربة، مبا فيها من جلسات 
تصوير، واستجوابات صحفي مبتدئ غير محترف يفتقد كثيرا من 
التجربة واخلبرة، غير أن »مرزاق بقطاش« وطيلة فترة اإلجناز، كان 

يعاملني معاملة الصحفيني الكبار، ألنه كان كبيرا، بل كان يساعدني 
يف اختيار زوايا التصوير املالئمة، ولم يضق ذرعا بقّلة اإلمكانيات 

وضعف اخلبرة، كان هذا قبل خمسة عشر عاما«.
وأضاف »طالب أحمد«: »حضر املرحوم مناقشة املذّكرة واحتفظنا 

أنا وصديقي عبد الرزاق جلولي بصداقة هذا االسم الكبير، إذ 
نلتقيه وبعد غياب، فيستقبلنا بحب ال بذخ فيه وال تقتير، حُب 

دسم ُمعتق باالطالع على الثقافات اإلنسانية، التي مينحك منها 
بقّدر الدقائق التي تقضيها معه جالسا يف بيته، أو ماّراَ به على 

عجالة. »مرزاق بقطاش« تواضع جم، وأخالق عالية، وثقة يف اهلل 
ال حدود لها، ومنافحة عن اللغة العربية بعلم وحب وميزان، وتقدير 

للمنجز البشري بفهم.. هكذا عرفته وأكثر.

رحمك اهلل يا من قلت »أنا ال مُيّر علي يوم ال أقرأ فيه وال أكتب، واليوم الذي ال 
أقرأ فيه وال أكتب يوُم أستغفُر اهلل منه«.

الباحث والناقد عبد احلميد بورايو: »الثقافة اجلزائرية مصابة يف فقدان الكاتب 
مرزاق بقطاش«

قال الباحث والناقد عبد احلميد بورايو يف منشور له على الفايسبوك يف وفاة الكاتب اجلزائري مرزاق 
بقطاش: »ُمصاُب الثقافة اجلزائرية يف فقد الكاتب واإلعالمي واملترجم بقطاش مرزاق عظيم، ملّا عرفُت 

اخلبر، بحثا عن شيء من العزاء، عدُت إلى رسائل كان قد تبادلها مع الباحثة واألستاذة ساهل مهدية 
مرزاق )من جامعة اجلزائر2( كانت قد أجنزت رسالتي ماجستير ودكتوراه حول أدب 

بقطاش حتت إشرايف، وضمنتها الرسائل يف امللحق، وكنا ننوي نشر هذه 
الرسائل ولم يتيسر األمر حتى اليوم، أنشر هنا بعض مقاطع من 
أقواله تتعلق برواياته ومبواقفه، ليطلع عليها جمهور هذا الفضاء 

من األصدقاء«.
قال بقطاش عن املوت: »ال بد مما ليس منه بد رصد الشؤون 

احلياتية من منظار املوت أمر طبيعي بالنسبة لإلنسان، خاصة 
إذا كان هذا اإلنسان قد مر بتجربة أليمة، املوت يف روايتي 

موضوع من املواضيع، بل هو موضوع عادي، ولعل جهلنا 
باملوت هو الذي يجعلنا نعطيه بعدا غامضا، يف التراث العربي 

قولة جميلة: أطلب املوت توهب لك احلياة! وعلى أية حال، 
فإن التفكير يف املوت يعني يف نظري أن اإلنسان ينظر إلى 

األشواط التي قطعها قبل أن ينظر إلى النهاية. أنا ال أعالج 
موضوع املوت وكأنه فكرة ميتافيزيقية مثلما فعل شعراء إجنلترا 

يف القرن السابع عشر، هناك بداية وهناك يف املقابل نهاية والنهاية 
ال تعني بالضرورة انفالتا ألمور العقل والوجدان على الرغم من غموضها 

وإبهامها«.
وقال عن اللغة العربية: »أما عن حب اللغة العربية فكان تلقائيا يف نفسي منذ أن انتميت إلى الكتاب 
القرآني عام 1948 وأنا يومها ابن ثالث سنوات ليس إال، العربية تسري يف عروقي سريانا هذا على 

الرغم من أنني أحتدث األمازيغية والعربية الفصيحة والفرنسية واإلجنليزية، وتظل اللغة العربية عشقي 
األول واألخير ألسباب دينية وحضارية واجتماعية«.

وقال عن ذوقه األدبي: »لي ذوق أدبي أعتز به، هذا التعبير أردده بني احلني واآلخر بني األصدقاء وأنا 
معتز بهذا الذوق حقا وصدقا قد يكون ذلك غرورا مني، ولكنني عندما أالحظ أن بعض أهل األدب 

عندنا يشقشقون ويتحدثون يف مواضيع فوق أفهامهم وأذواقهم أردد هذه املقولة، قراءاتي باللغات العربية 
والفرنسية واإلجنليزية هي التي تسمح لي ببعض )التنطع( وأعتذر عن استعمال هذه الكلمة«.
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 والية  بو عريريج
املؤسسة العمومية للصحة

اجلوارية باملنصورة

إعالن عن توظيف
تعلن املؤسسة اجلوارية العمومية للصحة اجلوارية باملنصورة عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادة لإللتحاق 

بالرتب التالية 

    الرقم                    الرتبة                                                                  عدد املناصب                                    الشهادة املطلوبة 

     01                     طبيب عام يف الصحة العمومية                                  02                                                        دكتوراه يف الطب 

تكوين امللف :
- طلب خطي للمشاركة 

- نسخة طبق األصل  من البطاقة التعريف الوطنية 
- نسخة طبق األصل  من الشهادة املطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين 

- بطاقة معلومات متلئ من طرف املترشح مرفوقة بصورة الشمسية 
ظرفان بريديان )01 حجم كبير و 01 حجم صغير (

تودع أو ترسل امللفات إلى املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية باملنصورة  مقر اإلدارة حي بو عمران 
حسني املنصورة يف أجل )15( يوم عمل لرتبة :

طبيب عام يف الصحة العمومية،إبتداء من تاريخ اإلشهار 

مالحظة : - امللفات الناقصة ال يعتد بها

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفياتوزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفياتوزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات

إعالن عن توظيف
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*اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية *
والية:  بومرداس

 دائرة: خميس اخلشنة 
بلدية:  أوالد موسى 

الرقم : .. 2336/ 2020

إعـــــــــــــالن عن توظيــــــــف
يعلن السيد رئيس املجلس الشعبي لبلدية أوالد موسى عن فتح مسابقات التوظيف يف الرتبة املبينة أدناه

تكوين امللف : طلب خطي -  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نسخة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة 
مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين - بطاقة معلومات متلئ من طرف املترشح

يرسل أو يودع ملف الترشح إلى البلدية يف مكتبة املستخدمني ( يف آجل )15( خمسة عشر يوم عمل 
ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن.

مالحظة : كل ملف ناقص أو ورد خارج أجل التسجيالت ال يؤخذ بعني االعتبار. 

الرتبة

تقني سام 
لإلدارة

اإلقليمية 
يف التسيير 

التقني و
احلضري

منط 
التوظيف

أساس 
الشهادة 

شهادة 
تقني سام 
أو شهادة 
معادلة لها 
يف أحدى 

التخصصات 
احملددة 

شروط 
االلتحاق

التخصص املطلوب
عدد 

املناصب 
املالية 

املفتوحة
التخصصات 01 : إدارة أشغال 

البناء التخصصات 02 : العمران ، 
األشغال العمومية املنشأت والفنية

التخصصات 03: اجليو تقنية 
التمتير الطبوغرافيا ، الطرق و 

الشبكات  املختلفة ، ادارة األشغال 
العمومية ، املتار احملقق ودراسة 

األسعار.
التخصصات  4( : الرسم اإلبرازي 

يف الهندسة املعمارية , الرسم 
اإلبرازي يف اإلسمنت املسلح 
التصاميم يف البناء واألشغال 

العمومية
 التخصصات 05 : مرمم املعالم 

واألثار تصليح وإعادة تأهيل املباني,
 إلكترو تقني, إلكترو ومكانيك, 

صيانة العتاد الصناعي صيانة عتاد 
الورشات والنقل والتفريغ صيانة 

العتاد املتحرك

مكان 
التعيني 

 01
منصب 
محرر 
بسبب 

اإلستقالة 

مقر 
البلدية 

شروط 
اخرى

اإلقامة 
يف إقليم 

والية 
بومرداس



اليتامى  من  مقدارها  خلفت  واحدة  وكل  وثانية  أولى  حرب  »مّرت       
واجلراح والهم والغم والغنب. وذات صباح جاءت األسراب األولى من اجلراد. 

جاءت لتحضير االجتياح العارم.

     كان ذلك مع قدوم موسم احلصاد وجمع احملاصيل الزراعية يف مطلع الشهر 
األول من الصيف. قالت لنا راقصات وبّراحات اجلمهورية أنها مؤامرة مدبرة من 

اخلارج. أما اجلراد فقد انتظر إلى أن أينعت كل احملاصيل قبل االجتياح..

     لم يهتم أحد بهذه الظاهرة اجلديدة الغريبة، كان يقال لنا »ما عساه أن 
غباءنا،  ثمن  دفعنا  و  تخلصنا من عشرية حرب  لنا.«  الذي جرى  بعد  يصيبنا 

غباء اإلنسان... 

الهجوم  وجاء  اجلراد  من  األولى  الدفعة  بحضور  معدودة  أيام  مرت         
املدينة وشلة من  فتجند سادة  والبساتني.  الضرر يف احلقول  واستفحل  األعظم 
اخليرين يف غياب الراقصات واملّداحات والبّراحات، قاموا بحمالت توعية عن 
طريق تخويف الناس وترهيبهم أمام املصاب اجللل واملجاعة الهالكة القادمة بعد 
قبضة  لفك  تطوعي يف محاوالت  وآخر  إجباري  نظموا جتنيدا  ثم  اجلراد،  مرور 
األشجار  وأغصان  النخل  بجريد  مجند  فرد  احملاصيل، سّلحوا كل  على  اجلراد 
نشعر  ولم  الزاحف  اجلراد  إلبعاد  كأسلحة  استعملت  الزيتون،  كأغصان  املورقة 

أننا عّريْنا األشجار من أغصانها ومن أوراقها.

       ونتيجة اعتدائنا على الطبيعة استوطن اجلفاف يف البالد وأصبح لتر 
املاء أغلى من أساور الذهب، و ما قيمة التزين بالذهب إذا لم جند شيئا نأكله أو 
نشربه، نقتات منه. وقام األئمة يف املساجد ومشايخ الزوايا يفتون ويحّللون أكل 
اجلراد مقلي يف الزيت أو مشوي على اجلمر أو على الصفائح الطينية واحلديدية، 
و أصبح زاد الناس الوحيد مبختلف مستوياتهم و لم يعد يف مقدور البلد استيراد 
أي شيء لألكل. وهجرتنا بواخر نقل احلاويات التي كانت تشوه منظر موانئنا.

       وقضَي على اجلراد نهائيا من خالل أكله واستخراج عصير مخدر من 
أقيمت  و  فقليله حرام.«  كثيره  أسكر  ما  »أن كل  قرر  املفتى  محرم الن  سوائله 
محاكمات للشعراء والفنانني واملفكرين والفالسفة والعلماء املدمنني على السكر 
مستباحا  فضل  الكوكايني  تناول  و  احلشيش  تدخني  أما  اجلراد.  أمعاء  بعصير 
السّري لألقوياء من  التجاري  النشاط  العشاء لكي ال ينقص من  الليل بعد  يف 
بالكوكايني   املتاجرة  ميدان  يف  احلاكمة  العصابة  رجل  البوشي  كمال  أصدقاء 

وعميلهم الرسمي...

يابس  و  اخضر  هو  ما  كل  على  وقضى  واستفحل  اجلفاف  عم  عندما      
تعّممت  صلوات االستسقاء بتدبير من صاحب اخللوة الذي يوصي مع اإلمام 
الشرعي باإلكثار من الدعوات إلى اهلل يف كل مكان ويف  كّل  بقعة مبا فيها دور 

البغاء، و لم يأت املطر.

       كثر املشعوذون وعّمت دروس الوعظ وتأنيب ضمائر الناس والتظاهر 
خرابهم  يف  باملتسببني  االهتمام  من  وبدال  القهار  الواحد  اهلل  بحمد  والتباهي 

لون الشعب والغاشي معًا مصائبهم و نشاطهم التناسلي. أصبحوا يحمِّ

كان البلد يف عز تذبذبات احلياة حتت العهدة الرابعة لكن هذا الشهر كان 
أسعد وأعز فترة يف حياتي بعد كل الذي عشته. عندما أدركت أن الكثير من 

جاليتنا يف املهجر قلقني ملا يصلهم من أخبار عن البلد.

االنسداد صالبة  زاد  وقد  اخلامسة  العهدة  من  األولى  السنة  يف           
واألخالقي  اخللقي  واالنحالل  والفساد  الفاسد  املال  تعفن  السطح  على  وطفا 
وتعفنت احلياة السياسية واالجتماعية واندثرت اقتصاديات البلد وانقلبت القيم 
واملعايير رأسا على عقب وال منقذ وال معني. كثر اجلرم واجلرمية. كتبت البنتي 
ردا عن سؤالها بخصوص فساد املسئولني القائمني على الشأن العام : »زمان يا 
ابنتي كانت معايير تعيني املسئولني عن الشؤون العامة ثالثة معايير هي »الكفاءة 
والنزاهة وااللتزام« وظلت هذه الشعارات التي أطلقها  املغفور له الرئيس هواري 

بومدين مرفوعة لسنوات. أما اآلن فمعايير املسؤولية  مثلما فرضها خمسة وهي 
» أن تكون مزلوطا فكريا ومفلسا سياسيا ومنبوذا شعبيا و منحال أخالقيا. »

        يف ليلة من ليالي صيف ذلك الزمان اآلتي، وكان اجلو حارا وثقيال 
معبئا برطوبة عالية ضرب زلزال عنيف منطقة اجلزائر جتاوز السبع درجات. هدم 
واملؤسسات  والعمارات  البيوت  الضحايا. حتطمت  آالف  على  وأتى  كل شيء 
والطرقات ألنها بنيت يف األصل بطريقة مغشوشة. وأصبحت املدينة كلها ركام 

ودخان وحرائق.

تزال حتت  التي ال  املدينة  تكونت غيمة ضخمة سوداء يف سماء           
الغبار والدخان. وصرنا مدة أسبوع هائمني على وجوهنا نبحث عن مكان نختبئ 
فيه من هّبات الغبار احملرقة ومن أشعة الشمس الالفحة عندما تتسلل من ثقب 
يؤوينا  مكان  عن  البحث  وكذلك  كّله،  البلد  تغّطي  التي  الضخمة  الغيمة  يف 
التي كانت تصل يف شاحنات كانت حتدث أعمال شغب  الليل. اإلعانات  يف 

وانتفاضات أمام جنود اجليش املجردين من أسلحتهم.

         ثم سلحوا اجليش فتحكم يف تنظيم وتوزيع املؤن بدء الناس ينتظمون 
يف جماعات صغيرة مندثرة للبحث عن جثث الضحايا ومحاولة تنظيف اإلحياء 
التي جتمعوا فيها، لم تبق سوى بعض األسوار واقفة ملنازل وعمارات بعد الهزات 

االرتدادية التي كانت عنيفة كذلك… يتبع...

 ملحوظة : أستسمح القارئ الكرمي على هذا التدخل الآل منطقي يف صلب 
املشئومة.   2020 سنة  دفن  مع  استدرجتني  هامة  التفاتة  على  ألعرج  احلكاية 
بقدر ما علقت آماال كبرى على زوال هذه السنة البائسة بهمومها وبالويها ووبائها 

بقدر ما انزعجت لوقوع أحداث زادت املصائب أضعافها وعفنت األجواء.

       بعضهم انتظر مجيء الذكرى األولى لوفاة املغفور له الفريق أحمد قايد 
صالح رحمة اهلل عليه ليرسل طائرة خاصة من » القالن« لتأتي باجلنرال املتقاعد 
وتهريبها  أموال  وتبييض  20 سنة سجن يف قضايا فساد ونهب  احملكوم عليه ب 
إلى اخلارج . ويدخل هدا »البنو آدم« من مطار بوفاريك متحديا القانون ورافسا 
برجليه على العدالة والقانون واجلمهورية مثلما عبث بها طوال حياته. والرسالة 
املتوخاة من وراء ذلك ومن وراء إطالق صراح بعض الضباط الكبار املوقوفني 
هي امليتة الثانية للفريق أحمد قايد صالح الرجل الوحيد الذي جتّرأ على إبقاء 
اجليش الشعبي الوطني يف صف الشعب يف أحرج األوقات التي عاشتها اجلزائر 
والرجل الوحيد الذي فتح قوسا هاما يف حياة البالد إلعطائها فرصة تنقية نفسها 
والتخلص من السّراق واملفسدين من كبار الضباط ومن املدنيني الذين ابتلعوا 

البلد بخيراتها عشرات املّرات، أو على األقل التخلص من جزٍء هاٍم منهم. 

      أنا على يقني من أنه لو يبقى حالنا هذا احلال سيأتي يوما سيبكي فيه 
اجلزائريون واجلزائريات دموعا من دم على فقدانهم املبكر للراحل املرحوم أحمد 
قايد صالح. ظلموه مثلما ظلموا مَثَلُه األعلى )وانا أعي ما أقول( املرحوم الزعيم 
الرئيس هواري بومدين رحمه اهلل وطيب ثراه. هناك أشباه بشر ال يعرفون عنه 
سوى ما رأوه قي بعض الصور ويتشّدقون ليال ونهارا عن أفعاله وليست منجزاته، 

ويجّرمونه يف موبقات ارتكبت أربعني سنة بعد وفاته. ماذا أصابكم... 
من  وتخرجون  وجماعته  العائد  عليه  احملكوم  املتقاعد  هذا  كعالة  يف  شّدو 

الغرقة...

     أما الشئ الثاني الذي تأملت له ويحّزيف قلبي هي تلك الصورة البائسة 
ملناضلة كنت أحترمها )وال زلت( وكنت أعتز مبعرفة زوجها الرئيس رابح بيطاط 

رحمه اهلل.

     اهلل ال تربحكم .....  انتم الذين تستعملونها بهذه الطريقة الشنيعة 
غبر مبالني بكبر سنها وضعفها فقط إليهام الناس بأن الليل أصبح نهارا . واجلائر 

سلطان العبث مالكا مظلوما.
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يــح  يــح ِكيــف الرِّ ِكيــف الرِّ
فـالبريـــــَمة فـالبريـــــَمة 

أسئلة عن وفاة الرئيس هواري بومدينأسئلة عن وفاة الرئيس هواري بومدين
سمية ساعي

    وقفت على رابية مطلة 
على قريتنا ورحت أتأمل 
ما فات علينا شاردا في 
دهاليز أحالمي وظلمات 

أيامي:...

بقلـــم: صــــاح شكيــــــرو

- اجلزء اخلامس -

+ كان البد أن أذكر بهذا...«ايه ليام كيف الريح فالبرمية«..قال الشيخ العفريت.. هذا ليس بتأريخ، حّبيت نفرغ قلبي برك.
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ألـــــــــوان ألـــــــــوان 
الهيـدروجيــن  الهيـدروجيــن  

»الهيدروجني  عن  قبل  من  سمعت  قد  تكن  لم  وإذا 
الوردي« أو »الهيدروجني الفيروزي«، فأنت لست الوحيد ! ..

1.      الهيدروجني الوردي »Pink Hydrogen«: الهيدروجني 
املنتج بالطاقة النووية

بفعل تلقي اقتصاد الهيدروجني دعًما سياسًيا قوّيًا يف عديد جهات العالم 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  برنامج  نطاق  توسيع  مت  األخيرة،  السنوات  خالل 
يف  اخلصوص  على  الهيدروجني،  إنتاج  مثل  واعدة  أخرى  تطبيقات  ليشمل 
مفاعالت الطاقة النووية األصغر حجما، ألنها أكثر مالءمة لتوليد الهيدروجني. 
النووية كأحد أفضل اخليرات إلنتاج  الطاقة  منذ سنوات يجري تقدمي محطات 
الهيدروجني بعدة طرق من شأنها أن تقلل إلى حد كبير انبعاثات غازات الدفيئة، 
مستفيدة من الطاقة احلرارية العالية للمفاعل والكهرباء التي يوفرها بشكل موثوق 
عالي  بخاًرا  تنتج  أن  ميكنها  احلالية  النووية  احملطات  أن  كما  تنافسية،  وبأسعار 
بتكلفة  و  نقّيني  وأكسجني  هيدروجني  إلى  حتليله  يجري  البخار  هذا  اجلودة، 
أقل من نظيرتها يف مراجل الغاز الطبيعي. ميكن ملفاعل نووي واحد بقدرة ألف 
)1000( ميغاواط أن ينتج أكثر من )200 ألف( طن من الهيدروجني كل عام 
)أي 200 ميغا كغ \سنة(. و ميكن لعشرة )10( مفاعالت نووية أن تنتج حوالي 
املستخدم  الهيدروجني  يقدر بخمس )1\5( حجم  ما  مليون طن سنوًيا، أي   2
حاليا يف الواليات املتحدة األميركية. ُينظر البعض إلى املفاعالت النووية كأداة 
الهيدروجني من ولوج »مدنية أو حضارة احلرارة«، خاصة أنه  ُمسرِّعة ستمكن 
من املتوقع أن تعمل األجيال اجلديدة من املفاعالت املتقدمة على درجات حرارة 
أعلى بكثير من املستويات املعروفة، مبا سيسمح من إنتاج الهيدروجني بكفاءة 

عالية كثيرا، وبذلك توسيع نطاق استخداماته الصناعة والطاقوية بشكل كبير.

»Turquoise Hydrogen« 2.      الهيدروجني الفيروزي
الهيدروجني الفيروزي هو منتج للتحلل احلراري لـ«امليثان« يف درجات حرارة 
عالية جًدا، حيث يجري تقسيم امليثان إلى غاز الهيدروجني والكربون الصلب.

 :»Grey Hydrogen« 3.      الهيدروجني الرمادي
الهيدروجني األكثر شيوًعا يف الصناعة

لذلك تكون عملية  الطبيعي،  الغاز  الهيدروجني من  يأتي معظم  حاضرًا، 
»إعادة  عملية  طريق  عن  فصله  يتم  الذي  الكربون،  بتحرير  مرتبطة  إنتاجه 
الكربون.  أكسيد  ثاني  يولد  املتحرر  الزائد  الكربون  لكن  بالبخار«،  التشكيل 
يتم  ال  عندما  الرمادي«  »اللون  له  يعطى  السيرورة  هذه  يف  املنتج  الهيدروجني 
الهيدروجني  ميثل  الهواء.  متحررا يف  ويترك  املتولد  الكربون  أكسيد  ثاني  التقاط 
الرمادي معظم اإلنتاج العاملي اليوم، و يصاحب كل واحد كيلو غرام )كغم( من 
الهيدروجني املُنتج انبعاث حوالي 9,3 كجم من ثاني أكسيد الكربون. يف بعض 
األحيان، ُيشار إلى الهيدروجني على أنه »رمادي« لإلشارة إليه بأنه جرى إنتاجه 

من الوقود األحفوري دون التقاط غازات الدفيئة.
»Brown Hydrogen« 4.      الهيدروجني البني

لكمية  تبعًا  الرمادي«  »الهيدروجني  عن  البني«  »الهيدروجني  يختلف 
انبعاثات غازات الدفيئة املتولدة املُصاحبة لعملية إنتاجه. مـن املهـم أن نأخذ 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  فـي  يسهم  البني  الهيدروجيـن  إنتاج  أن  اإلعتبار  فــي 
الكربون مبقدار يزيد قليال عن 2 كيلو غرام مـن ثاني أكسيد الكربون/للكيلـو غرام 

الواحد مـن الهيدروجيـن فـي ظل التقاط الكربون.
»Black Hydrogen« 5.      الهيدروجني األسود

»سيرورات  غاز  إلى  الفحم  حتويل  هي  الهيدروجني  إلنتاج  طريقة  أقدم 
syn� التخليقي  بالغاز  الفحم  تغويز  املتولد عن طريق  الغاز  »التغويز«، يسمى 
ات  املُْمتَزّ باستخدام  األخرى  العناصر  عن  الهيدروجني  فصل  وميكن   »gas
»adsorbers« أو أغشية خاصة. كما ميكن أيًضا استخدام الكتلة احليوية 

نوع  على  اعتماًدا  التغويز.  عبر  الهيدروجني  إنتاج  إلى  حتويلها  عمليات  خالل 
الكتلة احليوية وأيًضا على استخدام تقنيات التقاط الكربون و احتجازه و تخزينه، 
ميكن أن يكون صايف انبعاثات الكربون أقل مما ينبعث يف حالتي »الهيدروجني 

البني« و »الهيدروجني الرمادي«.
»Blue Hydrogen« 6.      الهيدروجني األزرق

يتم إنتاج الهيدروجني األزرق بشكل أساسي من الغاز الطبيعي باستخدام 
عملية تسمى إعادة التشكيل بالبخار، والتي جتمع الغاز الطبيعي باملاء الساخن 
أكسيد  وثاني  الهيدروجني  هو  الناجت  ويكون  تخليقي«،  »غاز  بخار  شكل  يف 
صناعية  عمليات  يف  واستخدامه  األخير  الغاز  هذا  التقاط  يتم  ثم  الكربون، 
تخليقية أو تخزينه )CCS( يف جتويفات جيولوجية حتت األرض. حالّيًا ُتعتبر 
سيرورة إنتاج الهيدروجني األزرق عملية طاقوية محايدة كربونًيا، على الرغم من 
أنه ال يتم التقاط كامل الكربون املنبعث، لذلك ميكن وصف الهيدروجني األزرق 

بشكل أفضل بأنه »هيدروجني منخفض ثاني أكسيد الكربون«.
 : »Green Hydrogen»7.      الهيدروجني األخضر

الهيدروجني املنتج من املصادر الطاقوية املتجددة
أيًضا  عليه  ُيطلق  والذي  الهيدروجني،  به  ليصطبغ  األخضر  اللون  يأتي 
عمليات  يف  إنتاجه  يتم  الذي  للهيدروجني  توصيفًا  النظيف«،  »الهيدروجني 
التحليل الكهربائي للماء بإستخدام الطاقة الكهربائية املولَّدة من مصادر الطاقة 
املتجددة، وهو ميثل حالًيا حوالي »%2« من إجمالي إنتاج الهيدروجني عامليا. 
توجد اآلن العديد من التكنولوجيات الناضجة إلنتاج الهيدروجني األخضر من 
و  تطويرها  يجري  أخرى  توجد  كما  للماء،  الكهربائي  التحليل  تقنيات  خالل 
العشرية  هذه  خالل  الصناعي  املستوى  على  جاهزة  ستكون  بأنها  بها  التبشير 
الثالثة. واملعلوم هو أن التحليل الكهربائي للماء يعتبر العملية املثلى بخصوص 
حتقيق »احلياد الكربوني، ألنه ُيحلِّل املاء إلى مكوناته األساسية من الهيدروجني 
واألكسجني، وتكون اإلنبعاثات صفرية، سواء من ثاني أكسيد الكربون أو من 
واسع  نطاق  على  للماء  الكهربائي  التحليل  استخدام  مّت  الدفيئة.  غازات  بقية 
أو  للحلمهة  قلوية  تكنولوجيات  باستخدام  أواًل  املاضي،  القرن  منذ عشرينيات 
للتميؤ »التحلل املائي«، ثم يف الستينيات من القرن املاضي دخلت اخلدمة أنظمة 
األغشية  لدينا  واآلن  مضطرد،  بشكل   )PEM( للبروتونات  املُبادلة  األغشية 
املُبادلة لألنيونّيات عالية الكفاءة )AEM(. مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء 
التحليل  أجهزة  كفاءة  يف  السريعة  والتحسينات  املتجددة،  الطاقة  مصادر  من 
ُيتوقع  واإلنتاج،  السعات  زيادة  التكلفة مع  وإمكانية خفض  للماء،  الكهربائي 
الوصول إلى إنتاج هيدروجني أخضر مدى احلياة بتكلفة تقف على قدم املساواة 

مع الهيدروجني الرمادي بحلول عام 2025.
8.      الهيدروجني األصفر »Yellow Hydrogen«: استخدام 

مزيج من كل ما هو متاح
كان اللون األصفر يف وقت ما يرمز أو يشير إلى الهيدروجني املنتج عن طريق 
التحليل الكهربائي للماء بإستخدام الطاقة الشمسية، لكنه حاليا أصبح يستخدم 
غالًبا لإلشارة إلى مزيج الكهرباء املستخدمة يف التحليل الكهربائي و املتأتية من 
من  اإلستغالل  املتاحة  املصادر  مختلف  )من  التوافر  على  بناًء  مختلطة  مصادر 

الطاقة املتجددة إلى الوقود األحفوري(.
»White Hydrogen»9.      الهيدروجني األبيض

أخيًرا وليس آخًرا، يأتي الهيدروجني األبيض، وهو هيدروجني جيولوجي 
طبيعي، يتواجد يف الرواسب اجليولوجية، ويتم احلصول عليه من خالل تطبيق 
تقنيات التشقيق أو اإللتقاط إلنبعاثاته يف اآلبار الطبيعية. من املقرر أن تصبح 
الطبيعي  الهيدروجني  من  الكهرباء  تنتج  العالم  يف  دولة  أول  اجلارة  مالي  دولة 
 ،2013 البلد، الذي أطلق وحدة جتريبية يف عام  »الهيدروجني األبيض«، فهو 
 40 بعد  على  تقع  التي   »Bourakebougou« بوراكيبوغو  قرية  لتزويد 

غدت  لقد  الكهرباء.  إلنتاج  النقاوة  عالي  بالهيدروجني  باماكو  من  كيلومتًرا 
جتربة مالي بإكتشاف »الهيدروجني األبيض« يف آبارها مبهرة للمجتمع العلمي 
مّت  الهيدروجني، كما  تواجد  املعرفية حول  املفاهيم  من  العديد  وقلبت  العاملي، 
من  عديدة  أجزاء  للهيدروجني« يف  الطبيعية  »املصادر  املكامن  هذه  على  العثور 
األرض  قشرة  يف  باستمرار  ينطلق  أن  ميكن  الغاز  هذا  أن  على  يدل  مما  العالم، 
ويصعد إلى السطح، يف سيناريو طاملا أعتبر مستحياًل. يف مالي كان االكتشاف 
من طرف اجليولوجيان الفرنسيان، إريك ديفيل و آالن برينزهوفر، املنتسب إلى 
معهد الفيزياء املرموق يف باريس وجامعة باريس السابعة، وهو املدير العلمي لـ 
»GEO4U«. وهنا لن أقول شيئا مبهرا أو غريبا، بل فقط الفت للنظر، بأن 
قبل  من  احتاللها  و  ماضية،  قليلة  سنوات  منذ  مالي  على  الفرنسية  الهجمة 
تزخر  التي  الهامة«  الطبيعية  املوارد  »إغراء  تداعيات  الفرنسي، هو أحد  اجليش 
بها املنطقة، ولألسف فإن املنتسبني للهيئات العلمية، وحتى وإن كانت توصف 
وليسوا  األبيض«  الهيدروجني  »نقاء  بـ  كلهم  ليسوا  فإنهم  واملرجعية،  بالعاملية 
كلهم بالصفاء الذي ترمز له »احلقيقة العلمية« و ليسوا مالئكة كما يخيل إلينا، 
وعي  عن  ومنخرطون  لدولهم،  استخباراتية  مبصالح  مرتبطون  منهم  العديد  بل 
التغليط  أو  اإلستحواذ  لهجمات  متهيدية  وأعمال  هيمنة  مخططات  يف  وإدراك 
واإلرباك والتعطيل .. فهم يعيدون استنبات تاريخ »الرحالة األوروبيون« الذين 

مهدوا للهجمات اإلستعمارية .. !!
كما جند هناك يف األدبيات العلمية من يتحدث عن »الهيدروجني األبيض« 

بوصفه منتج من مخلفات البالستيك.
»Dirty Hydrogen« 10.   الهيدروجني املتسخ

70 مليون طن،  بـ  الهيدروجني  العاملي احلالي على  السنوي  الطالب  يقدر 
بإستخدام   »22%« و  الطبيعي،  الغاز  من  يأتي  إنتاجه  من   »76%« حيث 
الفحم، والباقي املتمثل يف »%2« فقط يتم انتاجه عن طريق التحليل الكهربائي 

للماء.
ملا نستعرض معطيات الهيئات الدولية املعنية باملناخ، جند الصني يف املرتبة 
األولى، فهي مسؤولة على انبعاث 10877 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
يف السنة، تليها الواليات املتحدة األميركية بـ 5107 مليون طن، ليأتي اإلنتاج 
اإلجمالي للهيدروجني السادس عامليا بإنبعاثات ُتقدر بـ 830 مليون طن من ثاني 

أكسيد الكربون.
إذًا بنظرة متفحصة بسيطة جند بأن إنتاج 69 مليون طن من الهيدروجني من 
الغاز الطبيعي والفحم يرافقه انبعاث 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، 
كيلوغرام من   12 انطالق  الهيدروجني سيرافقه  واحد كيلوغرام من  أن كّل  أي 
بأننا أوردنا أعاله بأن كّل واحد كيلو غرام  ثاني أكسيد الكربون. مع املالحظة 
)كغ( من الهيدروجني الرمادي املُنتج من الغاز الطبيعي يصاحبه انبعاث حوالي 
9,3 كغ من ثاني أكسيد الكربون، وهنا جند بأن الهيدروجني ينحى ليقترب يف 

لونه من الهيدروجني األصفر.
هذه احلجوم املنتجة من الهيدروجني عامليا بإمكانها أن متدنا بـ 200 مليون 
اإلستهالك  نستحضر  بدقة،  اإلشكالية  لفهم  و   .)Tep( نفطي  مكافئ  طن 
النهائي السنوي من الطاقة يف الصني، والذي المس 2000 مليون طن مكافئ 
معامل  جند  أين  التالي:  مالحظة  علينا  وهنا   .2019 سنة  يف   )Tep( نفطي 
تقابل  التي   )CO2( انبعاثات  مقدار  أي   ،)5,4( هو  الصني  يف  التلويث 
استهالك )Tep(، بينما يف حالة الهيدروجني فاملعامل هو )4,15(، بينما األمر 
مختلف يف الواليات املتحدة األميركية، حيث املعامل هو )2(، مبعنى أن معامل 
التلويث يف قطاع إنتاج الهيدروجني عامليا هو أعلى من الضعف بالنسبة للوضع 

األمريكي، وهنا ميكن القول عن الهيدروجني أنه يف حالة )اتساخ كبيرة(.
أي لون سنمنحه للهيدروجني املنتج من ماء البحر؟ .. هذا ما 

سنتناوله بإذن اهلل يف اجلزء الالحق ..

الهيدروجين هو غاز عديم اللون والرائحة، لكنه مع ذلك تالحق إسمه عديد التلوينات، بل كّل ألوان »قوس 
المطر« تقريبًا وزيادة، فيقال عنه الهيدروجين الوردي، والفيروزي، والرمادي، واألصفر، واألزرق، واألخضر، 

واألبيض. كما أنه غاز غير سام، لكن إسمه أرتبط بأخطر قنبلة وهي القنبلة الهيدروجينية، ففي العام 1961 
فجر الروس )االتحاد السوفياتي سابقًا( أقوى قنبلة عرفتها البشرية، تلك التي عُرفت باسم »القيصر«، والتي 

بلغت قوتها التفجيرية ثالثة آالف ضعف القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في 6 أوت 1945.

مهمـــــــــاه بوزيـــــــــــان
 باحـــث وخبير مستشــار 
يف الشــــؤون الطاقــــــوية 

واالستشـراف االقتصــادي
mah2bouziane@gmail.com

- اجلزء الرابع - 

- اجلزء الرابع -  ماء البحر وقود المستقبل !!ماء البحر وقود المستقبل !!
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قال إّنه ليس أولويًة 

َعبــد الَمِجيــد شيخــي يؤّكـُد أن َتجريـــَم 
االستعمـــار ال يحتـــاُج َقانونـــــا 

قسنطينة

ابِق في ذّمة اهلل ُمِدير الّتجاَرة السَّ
السابق  نبأ وفاة مديرها  التجارة بوالية قسنطينة، صبيحة أمس،  تلقت مديرية 
املرض. جدير  مع  طويل  بعد صراع  56 سنة،  ناهز  عمر  بولعراك عن  زيدان  السيد 
بالذكر أن الفقيد شغل منصب مدير التجارة بوالية قسنطينة لسنوات عّدة، قبل أن 

جتبره حالته الصحة على التخلي عن منصبه.
 أ.ب

سطيف

»عــدل« َتفســُخ صفقـَة إنجاِز 
َمشــــروِع 400 َمسكـن

شركة    مع  الصفقة  فسخ  عن  األحد،  أمس  صباح  »عدل«،  وكالة  أعلنت    
)SARL ALRACOM( املكلفة بدراسة وإجناز مشروع 400 مسكن صيغة 

البيع باإليجار بتينار والية سطيف.
وحسب بيان الوكالة، فإن فسخ الصفقة جاء بعد عدة إعذارات وجهتها الوكالة 

لهاته الشركة املتقاعسة، لكن دون جدوى.
محمد رضوان بلعروسي

املديَّة

ُب فــي تعليـِق  الثلــوُج تتَسبـّـَ
ة راَســة بالجاِمعـَ الدِّ

أمس  نهار  الدراسة  بإلغاء  طلبتها  باملدية  فارس«  »الدكتور يحي  أعلمت جامعة 
األحد بجميع كلياتها على أن يكون تعويض ذلك يوم السبت القادم، وذلك بسبب 
غلق  يف  تسبب  مما  بلدياتها  أغلب  على  الثلوج  تساقط  جراء  اجلوية  األحوال  رداءة 
- جنوب« بأعالي بن شكاو وكذلك ببلدية  الطرقات خاصة الطريق السّيار »شمال 

أوالد إبراهيم والعمارية وعني بوسيف وتابالط وغيرها.
الطلبة من  أغلبية  انطلق  أن  بعد  واألولياء،  الطلبة  استياء  أثار  القرار  اتخاذ هذا 
هذا  ويف  الثلوج.  وتساقط  الصقيع  بسبب  أماكن  بعدة  علق  منهم  والكثير  بيوتهم 
الصدد، قال هؤالء إنه كان من املفروض اتخاذ قرار إلغاء الدراسة أمسية يوم اجلمعة 

لَح   ما زلُت أوِمُن بأّن الصُّ
ُمرتبٌط باحَلقيقِة 

وامُلكاشفِة، وأّن احِلواَر 
ريُق الَوحيُد  هو الطَّ

إلى حلِّ امُلعِضالت التي 
َتراكَمت بفعِل الَغلِق 
واإلقصاِء وِسياَساِت 

االسِتعداِء والّتخويِن؛ 
امُلكاشفُة التي َتمُع 
ياراِت  بني ُمختلِف التِّ

والُعَصب والّتي ُتترَجم 
باالعِتراف بَحجِم 

الّضرِر الذي َتسّببت 
ِفيه الَفوَضى وِغياُب 

َمنظومِة ُحكٍم َتستِنُد 
إلى الَكفاءِة والَقانوِن؛ 
وَتتسّبب فيه ُمكاشفٌة 
ُتِعيد ربَط ِحباَل الُوّد 
بالّشارِع، وبامُلواِطننَي 

مبختلِف أفَكاِرهم 
وآراِئهم الّتي عّبُروا 

عنَها يف َمسيراِت 
احَلراِك؛ وهَي يف 

ُمجمِلها - مع بعِض 
الّشذوِذ - َدعواٌت 

إلى َتكيِم الَقانوِن 
وبناِء َدولِة الَقانوِن 
وامُلؤّسساِت. َدولٌة ال 

َترفُع من قدِر هَذا وال 
ُتنِزُل من قدِر ذلَك 

إاّل باحَلِق. َدولٌة يِقُف 
أماَم َعدالِتها اجَلميُع 

يف ُمستوًى واحٍد ، 
ال َتتالعُب الّرياُح 

والَعواصُف مهَما َهاجت 
َتي  بَبوَصلِتها وكفَّ

ِميزاِنها؛ دولٌة ال َيّتُم 
فيها َصلح فحوِلها 
ملجّرِد االخِتالِف 
وداِعي االنِتقاِم. 

 يف َزمٍن مَضى كنُت 
أرى ُشيوَخ الَقريِة 

وِر  َيجتِمعوَن على الثَّ
َشديِد الَبأِس، الَقوّي 

وَيقوموَن بَصلِحه 
وإصالِحه؛ َفيجعلوَنه 

بعَد أن كاَن سّيَد 
الَزريَبِة َهواَنها وَعارَها. 

وكنُت يف َنفِسي أمُقت 
ذلك الِفعِل؛ لم أكْن 

ألعلَم إال بعَد أن َبلغُت 
من الُعمِر ما َبلغُت، 

وَفهمُت أّن َصلَح الّثوِر 
مٌة لالنِقضاِض  هو ُمقدِّ

عليِه وأكِله ولو بعَد 
لُح أهوُن  حنٍي؛ فالصُّ

لِح  علينا َجميًعا من الصَّ
إن ُكنُتم َتعلمون!

بلسان عبد العزيز تويقر

الَجزائــُر ُتسّجــِل 249 إصابًة 
بكوروَنــا و3 وفيــات أمــس

سجلت 249 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و3 وفيات 

خالل الـ24 ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما كشف عنه، 
أمس األحد، الناطق الرسمي 

باسم جلنة رصد ومتابعة 
كورونا، الدكتور جمال فورار.

سكيكدة

ثالثُة احتَجاجاٍت في َظرف قياسّي 
األحد،  أمس  يوم   شهدت،والية سكيكدة، 
فيها  رفعت  ساخنة،  شعبية  احتجاجات  ثالثة 

مطالب اجتماعية تنوعت بني التنمية والتشغيل.
حي  سكان  األحد،  أمس  يوم  خرج،  حيث 
حركة  يف  الوالية  غربي  القل  ببلدية  عمر  دار 
بني  الرابط  الطريق  قطعوا من خاللها  احتجاجية، 
سكناتهم  بربط  مطالبني  والزيتونة،  القل  مدينتي 

بغاز املدينة.
البطال  الشباب  أمس،  صبيحة  نظم،  كما 
القادم من مختلف بلديات الوالية وقفة احتجاجية 
الشغل  مناصب  بتوفير  مطالبني  الوالية،  مقر  أمام 

دعوا  كما  الشهادات،  حاملي  وخاصة  للبطالني 
وتكريس  الوساطة،  التوظيف عن طريق  وقف  إلى 
الشفافية يف التوظيف وتعليق عروض العمل حتى 

يتسنى للجميع املشاركة.
البيوت  ساكنو  أقدم  أخرى،  جهة  ومن 
القصديرية واملعنيون بالترحيل يف بلدية حمادي 
كرومة على غلق الطريق وسط املدينة، مطالبني 
عن  اإلفراج  يف  باإلسراع  الوالئية  السلطات 
القائمة السكنية اخلاصة باحلي القصديري الواقع 

وسط املدينة.
نسيبة شالبي

الُصلــــح 
والَصلُح..! 

سطيف

األحواُل الَجوّية َتتسّبُب في 5 َحوادث ُمرور 

الذاكرة،  بشؤون  املكلف  الرئيس  مستشار  قال 
لتجرمي االستعمار  قانون  إصدار  إن  السبت،  مساء 
بالنسبة  أولوية  ليس  للبالد )1830-1962(  الفرنسي 
منذ  جرمه  اجلزائري  الشعب  »ألن  السلطات،  إلى 

زمن«.
بتقدمي  النواب  مبادرة  رأيه يف  وسئل شيخي عن 
االستعمار  لتجرمي  البرملان  لرئاسة  قانون  مشروع 
جترمي  بصراحة..  لكم  »أقول  فقال:  الفرنسي، 
إلى نص ألن  يحتاج  للجزائر ال  الفرنسي  االستعمار 

الشعب اجلزائري جرمه منذ زمن«.
وتابع: »بالنسبة إلي بصفتي مسؤول يشرف على 
واستدرك:  أولوية«،  ليس  األمر  هذا  الذاكرة،  ملف 
إبراز نضال الشعب اجلزائري  »مهمتنا األساسية هي 

ضد االستعمار ووضعه يف متناول اجلميع«.
يذكر أنه يف جانفي، أودع نواب باملجلس الشعبي 
الفرنسي  االستعمار  لتجرمي  قانون  مشروع  الوطني 
للبالد يف الفترة املمتدة بني 1830 و1962 لدى رئاسة 

البرملان، من أجل إحالته على النقاش.
أصحاب  أصدر  نفسها،  السنة  من  مارس  ويف 

سليمان  املجلس،  رئيس  فيه  يدعون  بيانا  املبادرة 
شنني، إلى فتح نقاش حول القانون من أجل عرضه 
لسن  جزائريني  نواب  من  محاولة  للتصويت.وباءت 

سنة  البرملان  مستوى  على  االستعمار  لتجرمي  قانون 
2009 بالفشل ألسباب مجهولة حتى اآلن.

م.ر

خّلفت الثلوج التي تساقطت على بعض 
مرور  حوادث  سطيف خمسة  والية  مناطق 
أمس  وصبيحة  املاضية  الليلة  بني  سجلت 
األحد، على مستوى الطريق السّيار يف إقليم 
هذه  معظم  وسطيف.  آرنات  عني  بلديتي 
سياحية  مركبات  انحراف  يف  متثل  احلوادث 
وأخرى نفعية من الوزن اخلفيف، بحسب ما 
أفاد به بيان ملديرية احلماية املدنية بسطيف. 
ثمانية  إصابة  إجماال  احلوادث  هذه  وخلفت 
أشخاص بجروح متفاوتة اخلطورة، فيما تولت 
للحماية  املتقدم  للمركز  التابعة  النجدة  فرق 
الوحدة  مبعية  السّيار  بالطريق  اخلاص  املدنية 
الرئيسة التابعة لوالية سطيف إسعاف وإجالء 
املصابني إلى جناح االستعجاالت باملستشفى 

اجلامعي سطيف.
ووجهت مديرية احلماية املدنية بسطيف نداءات 
للمواطنني والسائقني تدعوهم فيها إلى توخي أقصى 
درجات احليطة واحلذر وااللتزام بقواعد القيادة اآلمنة 

بالوالية  املتقلبة  اجلوية  الظروف  هذه  يف  للمركبات 
التي تشهد سنويا ارتفاع عدد حوادث املرور يف فصل 

الشتاء نظرا إلى تضاريسها ومناخها. 
ج، و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

