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د.عبد السالم فياللي  

د.حسينة بوشيخ

اخليـُة  ياحـُة الدَّ السِّ
فــــي اجَلـــــزائــــــر!
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امُلبادرُة اإلصالِحّيُة اجَلزائرّيُة 
خالَل الفترِة )1991-1987(

بـــــرُك الَمــــــوت. .   
ة!  موسـُم َحصـاد األرواح بتبــسَّ

تعليمـــاٌت صارمــٌة لَتفــاِدي 
أزمـــــة عطـــــش

اهتزت والية تبسة، خالل نهاية األسبوع املنقضي، على وقع مأساة  رقت لها قلوب كل من 
سمع تفاصيلها، إثر غرق أربعة أطفال بعمر الزهور يف برك مائية يف إقليم دائرة الونزة، 
ثالثة منهم هلكوا بسبب خرق قانون امللكية للمجموعة الوطنية لألودية، والرابع كان 

ضحية لغياب املسابح البلدية.

أسدى وزير املوارد املائية مصطفى، كمال ميهوبي، تعليمات صارمة تقضي بضرورة 
التسيير احملكم للخدمة العمومية للمياه، مشددا على ضرورة التحضير "اجليد" ملوسم 

االصطياف، يف ظل العجز املائي الذي تواجهه البالد بسبب نقص التساقط خالل 
السنوات األخيرة، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة.
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حضيِر جيًدا مَلوسم االصِطياف04 ميهوبي ُيشّدد على التَّ

معاناٌة يعيُشها األولياُء بسبِب انِعداِم َمسابٍح خاصٍة باألطفاِل

16
اجللفة

هــــالُك 4 أشخــــاٍص 
داِم شاحــنٍة  فــي اصطــِ
بسّيـــارٍة سيــاحــــّيٍة

05
عنابة

تخصيـُص الَقاعـة ُمتعـّددِة 
ياضـاِت "بـن فــرج"  الرِّ
لقيــِح ضـدَّ "ُكـورونا" للتَّ

06
سيدي بلعباس

سكــــاُن بلديــِة سيــدي 
لحسـن ُيطالبـوَن بَتحويـِل 
الّســـوِق األسُبـوِعـــي!
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ترأس رئيس اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، أمس 

الثالثاء، اجتماعًا للمجلس 
األعلى لألمن، خصص 

لتقييم التحضيرات 
املتعلقة باالنتخابات 

التشريعية ليوم السبت 12 
جوان 2021. وأكد الرئيس 
أن الضمانات الدستورية 
والقانونية والتنظيمية 
كفيلة بحماية اإلرادة 

الشعبية ونزاهة العملية 
االنتخابية، جتسيدا 

ألحكام املادتني )7( و)8(  
من الدستور.

َضمــانـــات لحَمـايـِة 
عبــــيِة اإلرادِة الشَّ

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس األعلى لألمن

لطِة ُمختصون ُيطالبوَن ِببناِئها على أُسِس امُلجتمِع، وأالَّ ُتلبَس على َمقاِس السُّ

 )اجلزء 08( 
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ة  ولــكــنولــكــن!!استفــاقـَة استفــاقـَ

السعيـــد بوطاجيــــن: "األنظمــــُة "األنظمــــُة تعمـــُل علــــى تعمـــُل علــــى 
قافـــــِة ألّنــــها ُتشـــــّكل خطــــــًرا" قافـــــِة ألّنــــها ُتشـــــّكل خطــــــًرا"إبعـــــاِد الثَّ إبعـــــاِد الثَّ

قـــاءاِت مـــــع  قـــاءاِت مـــــع "بإمكــــــاِن اللِّ حســـــــن منجـــــور: "بإمكــــــاِن اللِّ
الَفــــاعليــــَن  بنــاُء سياســٍة ثقــافيٍة فّعــالــة"الَفــــاعليــــَن  بنــاُء سياســٍة ثقــافيٍة فّعــالــة"

السيـــاسـةالسيـــاسـة
 الثقــافــيـة.. الثقــافــيـة..
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من  كل  البوشي  لكمال  اثنني  بشقيقني  األمر  ويتعلق 
املدعو ناصر ومحمد، وشريك املتهم الرئيسي وقريبه يف نفس 

الوقت املدعو جنيب.
سيدي  مبحكمة  التحقيق  قاضي  أن  بالذكر  واجلدير 
اللحوم  شركة  صاحب  حق  يف  إيداع  أوامر  أصدر  امحمد، 
املجمدة إضافة إلى شقيقني له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 
وتصدير  استيراد  جنايات  بجناية  تتعلق  تهم  عن   ،2018
وتخزين املخدرات يف إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض 
املتهمني  جميع  بإنكارها  متسك  التي  التهم  وهي  األموال، 

وعلى رأسهم املتهم الرئيسي » كمال البوشي«.
وقد رفع امللف إلى غرفة االتهام بعد أن قرر قاضي حتقيق 
الغرفة 9 مبحكمة سيدي امحمد تكييف الوقائع على أساس 
التي ستفصل  للغرفة  األخيرة  الكلمة  ستبقى  .فيما  جناية 

اليوم يف ملف اجلرمية العابرة للقارات.

اجللفة:

توقيف 5 أشخاص مشتبه في 
تورطهم في تكوين عصابات أحياء
 متكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فيض البطمة )50 كيلومتر شرق اجللفة 
(، من توقيف خمسة أشخاص مشتبه يف تورطهم يف جنحتي رئاسة و تكوين عصابة أحياء و 

االنضمام إليها، حسب ما أفادت به أمس، خلية االتصال ألمن الوالية.
هذا  بأن  فيطس،  ساعد  الشرطة  محافظ  الوالية،  أمن  لدى  باإلعالم  املكلف  أوضح  و 
التدخل جاء على إثر تلقي قوات الشرطة ألمن الدائرة ملكاملة هاتفية، مفادها نشوب شجار بني 
مجموعة من األشخاص من حيني مختلفني مبدينة فيض البطمة  باستعمال األسلحة البيضاء 

و كالب مدربة مخلفني بعض اجلرحى.
وفور ذلك مت التنقل إلى عني املكان، حيث مت توقيف املشتبه فيهم وحتويلهم إلى مقر أمن 
الدائرة ، مع حتويل املصابني يف الشجار من قبل عناصر احلماية املدنية إلى مصلحة االستعجاالت 
الطبية بذات املدينة لتلقي اإلسعافات األولية. و بعد استيفاء إجراءات التحقيق يف القضية، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  35 سنة،  و   24 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  فيهم  املشتبه  قدم 
محكمة مسعد ، حيث مت بعد إجراءات املثول الفوري، صدور حكم بثالث سنوات حبس نافذ 
و غرامة مالية ب10 االف دج يف حق أحد املشتبه فيهم و حكم بـ سنتني حبس نافذ و غرامة 
مالية يـ قيمة 10 آالف دج يف حق ثالث مشتبه فيهم ، أما اخلامس فحكم عليه بسنة واحدة 

حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج.
ق.م

متنراست:

 قافلة لتحسيس المواطنين 
بالمشاركة في االنتخابات التشريعية

انطلقت أمس، قافلة جوارية لتحسيس املواطنني حول املشاركة يف اإلنتخابات التشريعية 
ليوم السبت القادم حتت شعار« بصوتك تساهم يف بناء وطنك« ، مببادرة من فعاليات املجتمع 

املدني بتمنراست.
وسيتم خالل هذه القافلة التي ستجوب على مدى ثالثة أيام عديد التجمعات السكنية 
والقرى ومناطق الظل توزيع مطويات و تنشيط لقاءات جوارية مع املواطنني لتحسيسهم بأهمية 
املشاركة يف اإلنتخابات التشريعية القادمة ، كما أوضح لـ«وأج« أحد أعضاء اجلمعيات املنظمة 

حمداوي إدريس.
املسار  مبرافقة  املدني  املجتمع  التزام  مدى  إبراز   « التحسيسية  املبادرة  هذه  من  ويتوخى 
املشاركة و ب«قوة«  بأهمية  املواطن من خالل حتسيسه  توعية  انخراطه يف جهود  و  اإلنتخابي 

يف إحداث التغيير املنشود و املشاركة يف بناء اجلزائر اجلديدة« ، مثلما أشار السيد حمداوي.
ومن جهتها، أكدت رئيسة اجلمعية الوالئية للرياضة النسوية، سعاد هيبة، أن »مشاركة 
بضرورة  حتسيسهن  يتوجب  و  النساء  لكل  مكفول  حق  هو  التشريعية  االنتخابات  يف  املرأة 
القيام بحقهن يف االنتخاب والذي ميكن اعتباره واجبا أيضا نظرا للظروف التي ينظم فيها هذا 

االستحقاق الذي سينبثق عنه أول برملان بعد احلراك املبارك«.
باإلجراءات  التقيد  املواطنني على ضرورة  القافلة حث  فعاليات هذه  أيضا ضمن  وسيتم 
الوقائية املعتمدة ملكافحة تفشي فيروس كورونا )كوفيد19-( خالل مختلف مراحل التصويت 

، حسب املنظمني .
ق.و

بشار

انطالق مكاتب التصويت المتنقلة 
للمناطق  النائية

أكد املندوب الوالئي على مستوى السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات ببشار السيد فاسي 
عبد اهلل ألخبار الوطن  أن عملية التصويت على مستوى املكاتب املتنقلة يف والية بشار ستنطلق  
كما هو مبرمج لها و ستكون البداية من بني ونيف صبيحة يوم األربعاء 9 جوان 2021 ، مضيفا 

أن سكان هذه املناطق خصوصا البدو الرحل »يشاركون بقوة«.
وأكد فاسي عبد اهلل على توفير كل الشروط الضرورية و الوسائل من قبل السلطة بالتعاون 
مع مصالح االمن و اجليش إلجراء عملية االقتراع يف أحسن الظروف و تأمينها، مذكرا أن التنظيم 
يبقى من صالحيات سلطة االنتخابات يف حني أن تأمني القوافل هو من مهام األمن و اجليش، 

خصوصا تلك املكاتب التي تعبر مسافات طويلة يف مسالك وعرة للوصول إلى املنتخبني.
و بخصوص املكاتب املتنقلة و عدد الناخبني باملناطق النائية فقد أحصت املندوبية الوالئية 
 999 الثاني  و  724 ناخب  به  ببني ونيف األول  املستقلة لالنتخابات ببشار مكتبني  للسلطة 
ناخب حيث مت انطالقهما  صبيحة هذا اليوم يف حني ستنطلق املكاتب األخرى تباعا يف وقتها 
احملدد و يخص األمر كل من بشار و التي مت تسخير مكتب واحد لها  441 ناخب  و العبادلة 
مكتب واحد 108 ناخب و هذا من أجل ضمان وصول أصوات سكان املناطق النائية و البعيدة 

إلى صندوق االقتراع و ضمان السير احلسن لهته االنتخابات.
مصطفى ياسر 

 الفصل يف  ملف »البوشي« و3 متهمني آخرين اليوم

القضـاء ينظر في جريمة إدخــال 
7 قناطيــر من كوكــايين

ستفصل غرفة االتهام لدى مجلس قضاء اجلزائر، اليوم، يف قضية املتهم املوقوف كمال 
شيخي املدعو »البوشي«  يف قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايني، املتابع فيها رفقة 3 

متهمني آخرين موقوفني.

 4 تنصيب  العاصمة  باجلزائر  أمس،  مت 
العالي  التعليم  أفواج عمل مشتركة بني قطاعي 
إصالح  و  السكان  والصحة  العلمي  والبحث 
امللفات  أهم  معاجلة  على  للعمل  املستشفيات 
واألساتذة  الطبي  السلك  مهارات  يعزز  مبا 

االستشفائيني اجلامعيني على وجه اخلصوص.
العالي  التعليم  وزير  أوضح  وباملناسبة، 
»تنصيب  أن  كلمته  يف  زيان  بن  الباقي  عبد 
هذه األفواج يندرج يف إطار مخطط عمل القطاع 
الرامي إلى تعميق إصالح التعليم العالي وحتسني 
العلوم  يف  التكوينات  وترقية  التكوين  نوعية 
تتطلب  التي  الراهنة  التحديات  ملواجهة  الطبية« 

من اجلميع بذل املزيد من اجلهود.
وعليه دعا الوزير بن زيان القدرات البشرية 
مع  التكيف  إلى  الطبية  العلوم  يف  والباحثني 

الصحي مجددا  أمنه  لتحقيق  املجتمع  متطلبات 
التزامه بتعزيز الشراكة مع قطاع الصحة عبر وضع 
يف  التكوين  لترقية  املتوفرة  واخلبرات  الكفاءات 

العلوم الطبية والرفع من جودته.
عن  زيان  بن  الوزير  أعلن  أيضا،  وباملناسبة 
»إجراء تقييم أولي يوم 1 يوليو لتطبيق اإلصالح 
يف فرع الطب للنظر يف نتائج التحويرات اجلوهرية 
سنتها  ستدخل  التي  البرامج  مضامني  على 

الرابعة مع الدخول اجلامعي املقبل«.
عبد  الصحة،  وزير  أكد  جانبه،  ومن 
تواجه  التي  التحديات  أن  بوزيد  بن  الرحمن 
الصحة  قطاع  يف  املسجلة  و«النقائص  البالد 
امللفات،  من  العديد  يف  النظر  إعادة  تستدعي 
أنه  الوزير  والتربص«.وأضاف  التكوين  سيما 
بالرغم من«حتقيق نتائج كبيرة«من حيث الكم، 

وحتقيق  النوعية  رهان  كسب  جميعا  علينا  لكن 
الساكنة يف  لتلبية حاجيات  املناطق  التوازن بني 
املنصبة،  األفواج  مهام  الوطن.وبخصوص  كل 
سيعكف الفوج األول على حتيني املرسوم الصادر 
االستشارية  اللجان  إنشاء  املتضمن   2013 يف 
صالحياتها  وحتديد  اجلامعية  االستشفائية 
وتنظيمها.أما الفوج الثاني فسيعمل على دراسة 
اجلوانب املتعلقة بالعلوم األساسية يف الطب وكذا 
مراجعة الشبكة التقييمية اخلاصة بالترقيات يف 

رتب االستشفائيني اجلامعيني.
أما الفوجني الثالث والرابع فسيعكفان على 
مناقشة اإلشكاالت التي يعرفها التكوين يف علوم 
التمريض وكذا دراسة وضعية البحث العلمي يف 
العلوم الطبية وبعدها لتواكب التطورات احلاصلة 

يف مجال الطب يف العالم.                    ق.و

يف إطار مخطط عمل بني الوزارتني

تنصيب 4 أفواج عمل بين قطاعي التعليم العالي والصحة

 هنأ وزير الشؤون اخلارجية، صبري بوقدوم، 
على  شاهد،   اهلل  عبد  املالديفي،  نظيره  أمس، 
لألمم  العامة  للجمعية  ال76  للدورة  رئيسا  انتخابه 
تغريدة على صفحته  بوقدوم يف  املتحدة . وكتب 
التواصل االجتماعي »تويتر«،  الرسمية عبر موقع 
خارجية  وزير  شاهد،  اهلل  عبد  لزميلي  »هنيئا 
لرئاسة  املتميز  انتخابه  على  املالديف،  جمهورية 
 .76 الـ  دورتها  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
منظمتنا  دور  لتعزيز  معه  الوثيق  للعمل  نتطلع 
األممية يف مواجهة مختلف التحديات على الساحة 

الدولية«.

اهلل  عبد  املالديف  خارجية  وزير  وأنتخب 
 76 ال  للدورة  رئيسا  االثنني،  أمس  أول  شاهد، 
للجمعية العامة لألمم املتحدة . و تعهد يف كلمته 
التي ألقاها خالل اجللسة العلنية للجمعية العامة 
»رئاسة  عهدته  تكون  بأن  انتخابه  تبعت   التي 

األمل«.
التعايف من جائحة  أولوياته  وقال إن من بني 
املواطنني   صحة   حتسني  على  والعمل  كورونا 
توزيع  يف  العدالة  حتقيق  مع  واالقتصاديات 

اللقاحات املضادة لكورونا .
وقد مت انتخاب شاهد يف تصويت سري على 

السابق،  األفغاني  اخلارجية  وزير  منافسه  حساب 
 143 أصوات   زملاي رسول .و حتصل شاهد على 
املتحدة  باألمم  أعضاء  دولة   191 مجموع  من  دولة 

مقابل  48 صوت  للسيد رسول .
و يجب ان يتحصل املترشح على 96 صوت 

على االقل كي يتم انتخابه .
مهامه  املالديف  خارجية  وزير  سيتولى  و 
الذي  التاريخ  وهو    2021 سبتمبر  يف  اجلديدة 
العامة  للجمعية  احلالي  الرئيس  فيه محل  سيحل 

التركي فولكان بوزكر .
ق.و

اجلمعية العامة لألمم املتحدة

صبري بوقدوم يهنئ نظيره المالديفي على انتخابه رئيسا جديدا

 انطلقت أمس، قوافل 14 مكتبا متنقال نحو 
وجانت  إيليزي  واليتي  من  بكل  النائية  املناطق 
لتمكني الناخبني من البدو الرحل من أداء حقهم 
يف  االقتراع  موعد  من  ساعة   72 قبل  االنتخابي 

إطار تشريعيات السبت القادم.
مكاتب  خمسة  تضم  بقافلة  األمر  ويتعلق 
تصويت متنقلة حتصي هيئة ناخبة بتعداد 4.394 
بإقليم  النائية  املناطق  نحو  توجهت  والتي  مسجال 
لتجمعات  مناطق  عدة  وستجوب  إيليزي  بلدية 
وطارات  وفضنون  أميهرو  غرار  على  الرحل  البدو 

وواد سامن ومتاجرت وتغسة.
ويرتقب أن تنطلق مكاتب التصويت املتنقلة 
بلديتي عني  من  األربعاء  غد  يوم  املتبقية  األربعة 
القرى  عديد  باجتاه  إدريس  عمر  وبرج  أميناس 
الوالية على غرار زرزارتني  النائية بشمال  واملناطق 
واحلمراء,  النص  ورود  وتيافتي  والسطح  والغار 
 4.701 إلى  تعدادها  يصل  ناخبة  هيئة  مبجموع 

ناخبا.
الالزمة على مستوى  الشروط  توفير كافة  ومت 

رباعية  بسيارات  جتهيزها  مت  التي  القوافل  هذه 
لضمان  واسعة  وصحية  أمنية  مرافقة  مع  الدفع 
صرح  مثلما  االنتخابية،  للعملية  احلسن  السير 
ل«وأج« املندوب الوالئي للسلطة الوطنية املستقلة 

لالنتخابات، يوسف مفيصل.
بتعداد  ناخبة  هيئة  إيليزي  والية  وحتصي 
اقتراع  مركز   24 عبر  موزعني  مسجال   55.441
التي تضم 116 مكتب تصويت منها تسعة مكاتب 

متنقلة عبر البلديات األربع بالوالية.
هذا  غمار  ترشح  قائمة   19 تخوض  و 
حزبية   16 منها  بإيليزي  االنتخابي  االستحقاق 
الثالثة  املقاعد  بأحد  للظفر  حرة  قوائم  وثالث 

املمنوحة للوالية.
بها  انطلقت  فقد  املجاورة،  جانت  وبوالية 
نحو  متنقلة  تصويت  مكاتب  تسعة  تضم  قافلة 
املندوبية  لدى  علم  ما  حسب  املعزولة,  املناطق 

الوالئية للسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
املناطق  املتنقلة،  املكاتب  تلك  وتستهدف 
وبرج  جانت  بلديتي  إقليم  عبر  املنتشرة  النائية 

وأنهاف،  وتادانت  تينالكوم  غرار  على  احلواس 
البالغ  الناخبة  الهيئة  استقبال  يف  ستشرع  حيث 
عددها 10.665 مسجال بدء من يوم غد األربعاء 

من أجل أداء واجب االنتخاب.
مجهزة  الدفع  رباعية  سيارة   39 وسخرت 
أكثر  جتنيد  جانب  إلى  الضرورية  الوسائل  بكافة 
من 60 عونا مع ضمان التغطية األمنية والصحية 
الوالئي  املندوب  أفاد  ما  حسب  للقافلة،  املرافقة 

لذات الهيئة، العيد النقة.
قوائم  وأربع  سياسية  تشكيالت   7 وتتنافس 
املقاعد  القادم على  السبت  تشريعيات  برسم  حرة 
الوطني  الشعبي  املجلس  يف  املمنوحة  الثالثة 

اجلديد لهذه الوالية الفتية.
بتعداد  ناخبة  هيئة  جانت  والية  وحتصي 
28.483 مسجال من كال اجلنسني موزعني على 
13 مركز اقتراع التي تضم 43 مكتب تصويت منها 
وبرج  جانت  بلديتي  عبر  متنقلة  مكاتب  تسعة 

احلواس.
ق.و

بكل من إيليزي وجانت

انطالق قوافل 14 مكتبا متنقال نحو المناطق النائية
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 قامــت الوكالــة الوطنيــة لدعــم املقاوالتية 
ــف  ــول 216 مل ــاد« )أنســاج ســابقا( بقب »أن
إضــايف لتعويــض ديــون املؤسســات املتعثــرة، 
للــوزارة  بيــان  أمــس،  بــه  افــاد  حســبما 
املصغــرة  باملؤسســات  املكلفــة  املنتدبــة 
ــة  ــى غاي ــة إل ــي أكــدت تواصــل العملي والت

ــات. ــع الطلب ــة جمي ــتكمال دراس اس
حملــاور  »تنفيــذا  انــه  البيــان  وأوضــح 
إلعــادة  املتخــذة  اجلديــدة  االســتراتيجية 
بعــث جهــاز الوكالــة الوطنيــة لدعــم وتنميــة 
باملؤسســات  التكفــل  وكــذا  املقاوالتيــة 
املصغــرة املتعثــرة عــن طريــق تعويــض ديونهــا 
أو إعــادة بعــث نشــاطها مــن جديــد حســب 
كل حالــة، مت عقــد تاســع جلســة عمــل 
للجنــة الضمــان املكونــة مــن ممثلــي صنــدوق 

الكفالــة املشــتركة لضمــان أخطــار القــروض 
و  املشــاريع  ذوي  الشــباب  إياهــا  املمنــوح 

ــاد««. ــة »أن وكال
املنعقــد مبقــر  و مت خــال االجتمــاع، 
ــن  ــدم م ــف مق ــة 500 مل ــة، »دراس الوكال
طــرف ممثلــي البنــوك, مت مــن خالهــا قبــول 
ــار  ــوق 33 ملي ــا يف ــض مب ــف للتعوي 216 مل

ســنتيم«.
 272 تأجيــل  مت  اخــرى،  جهــة  مــن 
ملــف كــون املؤسســات يف حالــة نشــاط 
ــة  ــة الازم ــدمي املرافق ــتها وتق ــادة دراس إلع
ــق  ــن طري ــرف ANADE ع ــن ط ــا م له
ــا مخططــات  ــا و منحه ــة ديونه ــادة جدول إع
ــق  ــن طري ــاطهم ع ــث نش ــادة بع ــاء إلع أعب

املمضــاة. االتفاقيــات 

ــة 08 ملفــات  كمــا متــت تســوية وضعي
ــرة  ــن أصحــاب املؤسســات املصغ ــا م نهائي
ــوك  ــدى البن ــق تســديد ديونهــم ل عــن طري
ــذي  ــدر ال ــس املص ــب نف ــة، حس و الوكال
ــادة  ــك إع ــل ذل ــه مت يف مقاب ــى ان ــار إل أش
ــدم اســتيفائهم  ــوك لع ــى البن ــات  ال 4 ملف

ــض. ــروط التعوي ش
عــدد  إجمالــي  بالتالــي  ووصــل 
املؤسســات املصغــرة املتعثــرة التــي متــت 
دراســة ملفاتهــا خــال اجللســات إلــى  
الــذي  البيــان  حســب  ملــف,   4.515
ــه ســيتم برمجــة جلســات اخــرى  ــد ان أك
كل أســبوع ودراســة مــا ال يقــل عــن 500 

جلســة. كل  يف  ملــف 
ق.و     

عبــد  اجلمهوريــة،  رئيــس  تــرأس 
الثاثــاء،  أمــس  تبــون،  املجيــد 
ــى لألمــن،  ــس األعل ــًا، للمجل اجتماع
ــرات  ــم التحضي ــص لتقيي ــذي خص وال
ــوم  ــريعية لي ــات التش ــة باالنتخاب املتعلق

.2021 جــوان   12
ــات  ــس أن كل الضمان ــد الرئي  و أك
والتنظيميــة  والقانونيــة  الدســتورية 
كفيلــة بحمايــة اإلرادة الشــعبية ونزاهــة 
العمليــة االنتخابيــة، جتســيدا ألحــكام 
ــف  ــتور، يضي ــن الدس ــن 7 و 8 م املادت

ــة. ــة اجلمهوري ــان رئاس بي
وحســب بيــان الرئاســة فــإن الرئيــس 
وبعــد أن اســتمع ملداخــات أعضــاء 
أســدى  لألمــن،  األعلــى  املجلــس 
ــات  ــة واجلماع ــر الداخلي ــات لوزي تعليم

ــة، ومســؤولي  ــة العمراني ــة والتهيئ احمللي
تأمــن  لضمــان  األمنيــة،  األجهــزة 
ــب  ــيما مكات ــة الس ــة االنتخابي العملي
االقتــراع، وفــق أحــكام القانــون املنظــم 
يضمــن  الــذي  لانتخابــات  واملؤطــر 
ــه بــكل  حــق الناخــب يف اإلدالء بصوت
حريــة، وُيجــّرم أّي تعــّد علــى هــذا 

احلــق املكــّرس دســتوريا.
عنــد  تدخــل   اجلزائــر  للتذكيــر، 
مرحلــة  الثاثــاء،  ليــل  منتصــف 
ــي،  لتشــريعيات 12  الصمــت االنتخاب
ــرين  ــد عش ــك بع ــاري،  وذل ــوان اجل ج
ــس  ــة تناف ــة االنتخابي ــن احلمل ــا م يوم
خالهــا نحــو 2288 قائمــة علــى إبــراز 
قدراتهــم مــن أجــل اســتمالة الناخبن.
محمد رضوان بلعروس

ــديدة  ــا الش ــن إدانته ــر ع ــت اجلزائ أعرب
لاعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف أول 
أمــس، موقعــا للشــرطة  لليبيــة عنــد مدخــل 
مدينــة ســبها الليبيــة و الــذي أدى إلــى 
مقتــل ضابطــن و إصابــة 5 آخريــن مــن 

عناصــر الشــرطة.
وجــاء يف بيــان لــوزارة اخلارجية«تعــرب 
اجلزائــر عــن إدانتهــا الشــديدة لاعتــداء 
اإلرهابــي الــذي اســتهدف يــوم 7 جــوان 
2021 موقعــا للشــرطة الليبيــة مبدخــل مدينــة 
ســبها و الــذي أدى إلــى استشــهاد ضابطــن 
ــة 5 آخريــن مــن عناصــر الشــرطة«. و إصاب
ــر جتــدد  ــه أن »اجلزائ وأضــاف املصــدر ذات
الشــعب  مــع  املطلــق  و تضامنهــا  وقوفهــا 

الليبــي الشــقيق و تؤكــد دعمهــا الامشــروط 
للســلطات الليبيــة يف جهودهــا الدؤوبــة مــن 
اجــل إعــادة االســتقرار السياســي و األمنــي 
»تعازيهــا  عــن  معربــة  ليبيــا«،  ربــوع  يف 
اخلالصــة و املواســاة لليبيــا الشــقيقة حكومــة 
متنياتهــا  و  الشــهداء  لعائــات  و  شــعبا  و 

بالشــفاء العاجــل للمصابــن«.
قــد  الليبيــة  الداخليــة  وزارة  كانــت  و 
ــوم  ــار الي ــن نه ــابق م ــت س ــدرت يف وق أص
تعليمــات فوريــة ملديريــة أمــن ســبها وجلهــاز 
املباحــث اجلنائيــة بشــأن مباشــرة إجــراءات 
التحقيــق يف الواقعــة وأخــذ عينــات مــن 

ــة. ــرح اجلرمي مس
ق.و

محمــد  الوطنيــة،  التربيــة  وزيــر  أشــرف 
ــد  ــر املعه ــس، مبق ــوم، أم ــة الي ــوط، صبيح واجع
بالعاشــور، علــى  التربيــة  للبحــث يف  الوطنــي 
ــة.  ــث يف التربي ــي للبح ــس العلم ــب املجل تنصي
تنصيــب  عمليــة  علــى  إلشــرافه  اســتكماال 
ــخ 22  ــميا بتاري ــد رس ــن باملعه ــاتذة الباحث األس

.2021 مــاي 
وحســب بيــان للــوزارة، فقــد أكــد الوزيــر علــى 
ــة  ــاع التربي ــث يف قط ــا للبح ــي يوليه ــة الت العناي
والــذي ينتظــر منــه الكثيــر يف زمــن العصرنــة 
وثــورة تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال واقتصــاد 

املعرفــة. كــون التربيــة مــن مجــاالت البحــث 
خصــب  ومجــال  والهامــة.  الواســعة  العلمــي 
واهتماماتهــم  تخصصاتهــم  بتعــدد  للباحثــن 
املجلــس  تنصيــب  أن  إلــى  مشــيرا  الفكريــة. 
عجلــة  النطــاق  قويــة  رمزيــة  هــو  العلمــي 
البحــث واملضــي ُقدمــا ودون تأخيــر يف مســار 
البحــث العلمــي. والــذي ســيقّدم قيمــة مضافــة 
ــد أداء  ــوزارة لتجوي ــاعي ال ــا يف مس ــتهان به ال يس

النظــام التربــوي اجلزائــري.
احلاجــة  بأمــس  الــوزارة  أن  الوزيــر،  وأكــد 
ــة  ــوي يف صياغ ــث الترب ــج البح ــتعانة بنتائ لاس
املقاربــات التربويــة اجلديــدة يف املدرســة اجلزائرية. 
مــن أجــل الوصــول إلــى حتقيــق الفعاليــة واجلــودة، 
يتســمون  املجلــس  هــذا  أعضــاء  أن  مضيفــا 
ــيقدم  ــا س ــم. م ــة يف تخصصاته ــاءة العالي بالكف
دون أدنــى شــك قيمــة مضافــة ومســاهمة كبيــرة 
يف االرتقــاء بــأداء املعهــد الــذي يعــّول عليــه 
إطــار  يف  املســطرة  العمليــات  لتحقيــق  الكثيــر 
الرؤيــة االستشــرافية التــي وضعتهــا وزارة التربيــة 
ــا  ــى مدرســة اجلــودة، مضيف ــة للوصــول إل الوطني
أنــه ســيتابع مــا ســيقدمه الباحثــون يف املعهــد مــن 
ــا  ــي دفع ــأنها أن تعط ــن ش ــي م ــهامات الت اإلس
ــة مــن مســتوى املدرســة  ــدا ســيرفع ال محال جدي

اجلزائريــة.
ق.و

املرشــحة  القوائــم  مــن  مجموعــة  نــددت   
 2021 جــوان   12 التشــريعية  لانتخابــات 
بالتصرفــات  بتبســة  االنتخابيــة  الدائــرة  عــن 
تورطــت  التــي  القوائــم  لبعــض  الامســؤولة 
ليــوم  بهــم  األوراق اخلاصــة  يف قضيــة ســرقة 

االقتــراع.
ــة و  ــي الوالي ــه لوال ــان موج ــذا يف بي ــاء ه ج
ــات  ــتقلة لانتخاب ــلطة املس ــي للس ــق الوالئ املنس
بتبســة، تطالــب فيــه مجموعــة مــن القوائــم 
االنتخابيــة بتطبيــق القانــون والتشــديد فيــه علــى 
ــة  ــق أســاليب للمســاس مبصداقي مــن جتــرأ أو خل

ســير االنتخابــات، كمــا تطالــب أيضــا بإمكانيــة 
ــن  ــل املســؤولن  ع ــع حتم ــون األوراق م ــر ل بتغيي

ــة. ــة اخلســائر املادي ــذه القضي ه
و قــد جــاء هــذا البيــان عقــب مــا توصــل 
إليــه التحقيــق املفتــوح الــذي أمــر بــه وكيــل 
اجلمهوريــة لــدى محكمــة تبســة بعــد تبليــغ مــن 
الســلطة املســتقلة لانتخابــات بتبســة عــن ســرقة 
ــه  ــد التوجي ــن األوراق قص ــر م ــد معتب ــدد ج ع

ــروعة. ــرق ال مش ــاح بط ــرض للنج املغ
فيروز رحال

دعــا وزيــر األشــغال العموميــة والنقــل، كمــال 
ناصــري أمــس، باجلزائــر العاصمــة املتعاملــن 
ــات  ــاع احلاوي ــى إرج ــن إل ــن اجلزائري االقتصادي
وقــت  »أســرع  يف  األجانــب  الســفن  ملُــاك 
ــة  ــف إضافي ــع تكالي ــب دف ــذا لتجن ــن«، وه ممك

بالعملــة الصعبــة.
ووجــه ناصــري خــال نــدوة صحفيــة مبناســبة 
ــيرتا«  ــماة »س ــع املس ــل البضائ ــرة نق ــتام باخ اس
للمتعاملــن  نــداء  العاصمــة,  اجلزائــر  مبينــاء 
إعــادة  أجــل  مــن  اجلزائريــن  االقتصاديــن 
يف  وهــذا  األجانــب  الســفن  ملُــاك  احلاويــات 
ــماح  ــل الس ــن أج ــة«، م ــال املمكن ــرب اآلج »أق
ــد. ــن جدي ــلع م ــل الس ــتخدامها يف نق ــم باس له
وأوضــح الوزيــر أن »التأخــر يف إرجــاع احلاويــات 
يــؤدي إلــى مشــاكل وإلــى دفــع تكاليــف إضافيــة 
ملُــاك الســفن األجانــب. إذ إن كل يــوم مــن 
التأخيــر يكلــف البــاد مبالــغ هامــة بالدينــار 
والعملــة الصعبــة، عــاوة علــى عواقــب هــذه 
تكلفــة  أســعار  علــى  اإلضافيــة  التكاليــف 
املنتوجــات االســتهاكية املســتوردة«، مضيفــا أن 
إرجــاع احلاويــات يف أقــرب اآلجــال يســمح بحــل 

ــول«. ــر »مقب ــى غي ــذي يبق ــكل ال ــذا املش ه
وحــث ناصــري أيضــا املتعاملــن االقتصاديــن 
اجلزائريــن، العــوام واخلــواص، علــى اللجــوء »إن 
أمكــن«, يف إطــار عمليــات االســتيراد والتصدير، 
ــة بهــدف  ــل البحــري الوطني ــى مؤسســات النق إل

تقليــل التكاليــف بالعملــة الصعبــة.
ويف هــذا الصــدد، أكــد الوزيــر علــى بــذل 
اجلهــود يف إطــار املخطــط الرامــي إلــى تفعيــل 
اجلنــاح الوطنــي مــن أجــل الســماح ملـُـاك الســفن 
املائــة  يف  و25   23 بــن  بلــوغ  مــن  الوطنيــن 
ــل  ــة بالنق ــة املتعلق ــوق الوطني ــص الس ــن حص م
ــتة )6(  ــا بس ــدر حالي ــي تق ــلع، الت ــري للس البح

يف املائــة.
والنقــل  العموميــة  األشــغال  وزيــر  وأكــد 
رقــم  حتقيــق  إلــى  كثيــرا  تتطلــع  »اجلزائــر  أن 
أكبــر بفضــل اســتثمارات أخــرى يف القطــاع«، 
ــر  ــاط التصدي ــى نش ــرى إل ــة أخ ــن جه ــيرا م مش
ــهر  ــارا يف األش ــبه، »ازده ــيعرف، حس ــذي س ال

القادمــة«. والســنوات 
ق.و

أسماء بوصبيع 

ــة  وأضــاف تبــون، يف معــرض املقابل
ــا،  ــن نوعه ــى م ــي األول ــد ه ــي تع الت
مــع قنــاة اجلزيــرة القطريــة، أن » اجلزائــر 
تســمح  ال  ألنهــا  بالتآمــر  مســتهدفة 
البلــدان  علــى  بالتآمــر  بدورهــا  هــي 
حتمــل  اجلزائــر  أن  باعتبــار  العربيــة، 
مشــعل فلســطن والصحــراء الغربيــة 
ــراف  ــاك أط ــدة، وهن ــعوب املضطه والش
تريــد إســكات صــوت اجلزائــر« ليشــدد 
تبــون أن »طرابلــس خــط أحمــر وموقفنــا 

ــر«. ــن يتغي ل
وخــاض تبــون يف عــدد مــن القضايــا 
احلــراك،  رأســها  علــى  وامللفــات 
والصحــراء  الفلســطينية  والقضيــة 
ودول  ليبيــا،  واألوضــاع يف  الغربيــة، 
ــتقرار  ــال إن«االس ــث ق ــاحل،  حي الس
املســتمر للجزائــر، بفضــل قــوة جيشــها، 
ــقط  ــر ستس ــال إن اجلزائ ــن ق ــأ م وأخط
بعــد ســوريا«، موضحــا أن«يف فرنســا 

ــع  ــق أحدهــم م ــات ال يتواف ــاث لوبي ث
اآلخــر، األول مــن املعمريــن الذيــن 
غــادروا اجلزائــر بعــد االســتقال ووّرثــوا 
حقدهــم ألحفادهــم والثانــي امتــداد 
فتــرة  يف  الفرنســي  الســري  للجيــش 
والثالــث متكــون مــن جزائريــن اختــاروا 

الوقــوف مــع فرنســا«.
الرئيــس  يؤكــد  حــادة  وبلغــة   
أن  الليبي«رفضنــا  امللــف  بخصــوص 
تقــع أول عاصمــة مغاربيــة وإفريقيــة 
ــر  ــة واجلزائ ــة املرتزق ــس، يف قبض طرابل
كانــت علــى اســتعداد للتدخــل بصفــة 
أو بأخــرى ملنــع ســقوطها، حينمــا قلنــا 
ــد  ــا نقص ــر كن ــط أحم ــس خ أن طرابل
جيــدا مــا نقــول والرســالة وصلــت ملــن 

يهمــه األمــر«.
خــال  الرئيس«طلبنــا  ويشــير 
حضــوري مؤمتــر برلــن إجــراء انتخابــات 
األمم  إشــراف  حتــت  ليبيــا  يف  عامــة 

املتحــدة«.
الغربيــة  الصحــراء  وبشــأن قضيــة 

يؤكــد مجــددا الرئيــس عبــد املجيــد 
تبــون بالقــول »موقفنــا ثابــت ولــم يتغيــر 
مــن الصحــراء الغربيــة وال نقبــل باألمــر 
ــل  ــروف«، قب ــت الظ ــا كان ــع مهم الواق
ــة  ــراء الغربي ــة الصح ــف »قضي أن يضي
بــن أيــدي اللجنــة األمميــة لتصفيــة 
االســتعمار منــذ أربعــة عقــود، واألمم 
الغربيــة  املتحــدة تعتبــر أن الصحــراء 

مســتعمرة.
تربــط  التــي  العاقــة  عــن  أمــا 
اجلزائــر مــع املغــرب، يــرد الرئيــس عبــد 
ــا  ــون » لســنا نحــن مــن لدين ــد تب املجي
مشــكل مــع املغــرب ولكــن املغــرب مــن 
ــت  ــبق وكان ــا، وس ــكل معن ــه مش لدي
ــدود  ــرب واحل ــع املغ ــدة م ــا جي عاقاتن
مفتوحــة رغــم ملــف الصحــراء الغربيــة.
القضيــة  مــن  املوقــف  وبشــأن 
الفلســطينية والتطبيــع، قــال الرئيــس 
اجلزائــري إن موقــف بــاده مــن القضيــة 
وال  بالتقــادم  يتغيــر  ال  الفلســطينية 
ــع  ــوات التطبي ــدا خط ــاذل، منتق بالتخ

ــام ودون  ــاب الس ــرائيل يف غي ــع إس م
أن  إلــى  ولفــت  األرض.  اســتعادة 
»هنــاك اتفاقــا عربيــا علــى مبــدأ األرض 
مقابــل الســام، وأن اجلزائــر ملتزمــة 
بهــذا املوقــف، مســتدركًا بالقــول لكــن 
ــع  ــَم التطبي ــلم وال أرض فِل ــوم ال س الي

؟.
عبــد  أكــد  الداخلــي  الشــأن  ويف 
ــراك  ــه بـ«احل ــا وصف ــون أن م ــد تب املجي
الدولــة  أنقــذ  واملبــارك«  األصلــي 
اجلزائريــة مــن الذوبــان وانتصــر بفضــل 
ســلميته حتــت حمايــة األمــن واجليش، 
األخيــرة  »املســيرات  أن  إلــى  مشــيرا 
مجهولــة الهويــة وغيــر موحــدة فكريــا ال 

الشــعارات«. وال يف  املطالــب  يف 
هــذا ورد تبــون عــن مقــال »لومونــد« 
الفرنســية، أنــه ينطبــق عليــه القــول 
»وإن أنــت أكرمــت اللئيــم متردا«..فهــي 
كانــت ممنوعــة يف اجلزائــر وأنــا مــن قــرر 

ــر . ــا للجزائ ســابقا عودته

رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون  يف مقابلة مع قناة« اجلزيرة«:

» الجزائــر كـــانت مستعــدة للتدخــل 
لمنـــع سقـــوط طــــرابـلس«

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية :

 قبــول 216 ملـــف إضافــي لتعويــض ديــون المؤسسـات المتعثـــرة

إسهاماته من شأنها أن تعطي دفعا جديدا للمدرسة اجلزائرية

وزيــــر التربــــية ُينّصــــِب 
المجـــلس العلمــي للبـحث فــي التربــية

  نقل بحري:

ناصـري يدعــو المتعامليـن إلى إرجــاع 
الحـاويـات لُمــالك السفــن األجـــانب

تبسة

مترشحــــون يطالبــــون بتطبيـــــق 
القـانــون ضــد ســــارقـي األوراق

الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس األعلى لألمن

ضمانات لحماية اإلرادة الشعبية

وزارة اخلارجية:

الجـــزائر تديـــن بشــــدة 
االعتــداء اإلرهـــابي بليــــبيا

 أكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، بأن »اجلزائر كانت على استعداد 
للتدخل بصفة أو بأخرى ملنع سقوط طرابلس الليبية «
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شــدد على التحضير اجليد ملوسم االصطياف

ميهوبي يسدي تعليمات صارمة 
لتفادي أزمة عطش

ق.و
خــال  التعليمــات  هــذه  وجــاءت 
ــر وزارة  ــن مبق ــس االثن ــوم ام ــد ي ــاع انعق اجتم
املــوارد املائيــة الــذي جــرى برئاســة ميهوبــي 
وبحضــور اإلطــارات املركزيــة بالــوزارة و كــذا 
املديــرون العامــون و مديــرو املناطــق التابعــن 
ــي  ــوان الوطن ــاه و الدي ــة للمي ــتي اجلزائري ملؤسس
ــن املســؤولن  ــدد م ــى ع ــة إل ــر، باإلضاف للتطهي
ــص  ــدر. و خص ــس املص ــف نف ــن، يضي احمللي
ــاط  ــة نش ــرض حصيل ــى ع ــاع إل ــذه االجتم ه
ــة  ــة باخلدم ــاع و املعني ــة للقط ــات التابع املؤسس
ــى  ــر إل ــتمع الوزي ــث اس ــاه, حي ــة للمي العمومي
ــة  ــام ملؤسس ــر الع ــن املدي ــا كل م ــروض قدمه ع
ــام  ــر الع ــى املدي ــة إل ــاه، باإلضاف ــة للمي اجلزائري
للديــوان الوطنــي للتطهيــر وكــذا املــدراء العامــن 
للمؤسســات املكلفــة بتســيير اخلدمــة العموميــة 
التطهيــر )سيور،ســياكو و ســيال(،  و  للميــاه 

ــوزارة. ــح ال توض
و مت التطــرق خــال هــذا اللقــاء إلــى متابعة 
ــاص  ــتعجالي اخل ــج االس ــيد البرنام ــدى جتس م
بإجنــاز اآلبــار و املناقــب لتمويــن الواليــات التــي 
ــاه الســطحية  و االســتماع  تشــهد عجــزا يف املي
ــق  ــا التحقي ــاء به ــي ج ــج الت ــم النتائ ــى أه إل
ــة  ــوارد املائي ــه وزارة امل ــذي أطلقت االجتماعــي ال

ــاه. ــة للمي ــة العمومي ــق باخلدم و املتعل
و بعــد عــرض ألهــم مــا حتقــق خــال 

أســدى  لســنة2021،   األولــى  أشــهر  الــــ5 
الوزيــر -حســب البيــان- »تعليمــات صارمــة 
ــة  ــرة خاص ــذه الفت ــم له ــيير احملك ــرورة التس بض
يف ظــل العجــز املائــي الــذي تواجهــه البــاد 
خــال  املطريــة  التســاقطات  نقــص  بســبب 
تراجــع  إلــى  أدى  ممــا  األخيــرة  الســنوات 
ــدد  ــا ش ــة«. كم ــا املائي ــوس يف احتياطاتن محس
أيضــا الوزيــر علــى »ضــرورة التحضيــر اجليــد 
ملوســم االصطيــاف و بــذل كل اجلهــود يف ســبيل 
توفيــر خدمــة عموميــة ترقــى لتطلعــات املواطنــن 
عمليــات  يف  الســلبية  املظاهــر  كل  تفــادي  و 
ــه  ــال توزيع ــن خ ــوي م ــورد احلي ــذا امل ــع ه توزي

لــكل املواطنــن بعــدل و بــدون اســتثناء، قصــد 
وضــع املواطنــن يف أحســن الظــروف املمكنــة 
ــاه، ملحــا  ــة للمي فيمــا يخــص اخلدمــة العمومي
يف نفــس الوقــت علــى جانــب االقتصــاد يف 
ــق  ــص التحقي ــا يخ ــورد«. وفيم ــذا امل ــيير ه تس
االجتماعــي الــذي أطلقتــه وزارة املــوارد املائيــة، 
مقارنــة  بضــرورة  توجيهــات  ميهوبــي  أعطــى 
ــي  ــات الت ــرز املعطي ــع أب ــق م ــج هــذا التحقي نتائ
اخلدمــة  بتســيير  املكلفــة  الشــركات  تقدمهــا 
ــق  ــذا التحقي ــا ه ــف عليه ــي وق ــة و الت العمومي
ــة  ــن اخلدم ــر و حتس ــدف تطوي ــي به االجتماع

العموميــة للمــاء، وفــق لــذات البيــان.

حمداني يســدي تعليمــات ملديري املصالح الفالحية

 إجراءات صارمة للحد من بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد
ــة،  ــة الريفي ــر الفاحــة والتنمي  أعطــى وزي
عبــد احلميــد حمدانــي، أمــس، تعليمــات 
ملديــري املصالــح الفاحيــة لـــ 12 واليــة مرشــحة 
إجــراءات  باتخــاذ  تقضــي  احلبــوب  إلنتــاج 
ــون  ــن ميارس ــعير الذي ــي الش ــع منتج ــة م صارم
ــك  ــاد وذل ــل احلص ــة قب ــل الزراعي ــع احملاصي بي
لوضــع حــد للمضاربــة علــى هــذا املنتــوج، 

ــوزارة. ــان لل ــب بي حس
ــاد  ــة احلص ــي حلمل ــاع تقييم ــاء اجتم وأثن
جمــع  الســيما   ،2020-2021 والــدرس 
الشــعير لاســتهاك والبــذور، نظمــت عبــر 
ــي  ــد ترأســها حمدان ــة التحاضــر عــن البع تقني
مديــري  قــدم  املعنيــة،  اإلطــارات  بحضــور 
احلملــة  ســريان  وضــع  الفاحيــة  املصالــح 
ــادات  ــر زي ــذي يظه ــعير ال ــع الش ــاكل جم ومش

يف األســعار يف الســوق املوازيــة بســبب »ممارســات 
ــل  ــة قب ــل الزراعي ــع احملاصي ــة الســيما بي املضارب

ــر. ــه الوزي ــاد ب ــبما أف ــاد«، حس احلص
وأمــر الوزيــر مديــري املصالــح الفاحيــة 
منتجــي  جتــاه  صارمــة«  إجــراءات  »باتخــاذ 
ــن  ــة م ــوا بتســليم 50 باملائ ــن التزم الشــعير الذي
ــة،  ــول اجلاف ــوب والبق ــات احلب ــم لتعاوني انتاجه
يضيــف ذات املصــدر. ودعــا الوزيــر مديــري 
ــى إعــان قائمــة  ــة إل ــة الوالئي ــح الفاحي املصال
املنتجــن املوقعــن علــى اتفاقيــات مــع تعاونيــات 

ــة. ــول اجلاف ــوب والبق احلب
اخلرجــات  »بتكثيــف  الوزيــر  وأمرهــم 
امليدانيــة« مــع إشــراك كل الفاعلــن الســيما 
غرفــة الفاحــة والديــوان املهنــي واجلمعيــات 
ــعير  ــي الش ــيس منتج ــة لتحس ــام الفرعي واألقس

حــول أهميــة اجلمــع قصــد ضمــان تغطيــة 
ــعير  ــن بش ــن املرب ــة ومتوي ــة املقبل ــذور للحمل الب

االســتهاك.
وذكــر حمدانــي أثنــاء االجتمــاع بالســياق 
العاملــي احلالــي املتميــز بارتفــاع أســعار احلبــوب، 
داعيــا مديــري املصالــح الفاحيــة إلــى »التطبيــق 
والتنظيمــي  العملياتــي  للمخطــط  الفعلــي 
ــة والشــعير  ــة عام ــوب بصف ــع احلب ــد جلم املعتم
التــي  أثنــاء احلملــة احلاليــة  بصفــة خاصــة 
أطلقــت رســميا علــى مســتوى بعــض الواليات.           
املصالــح  مديــري  مــن  الوزيــر  وطلــب 
ــن  ــوب املتضرري ــي احلب ــة منتج ــة طمأن الفاحي
بــأن قروضهــم املوســمية ســيتم إعــادة جدولتهــا 

تلقائيــا بعــد مصادقــة اللجنــة الوالئيــة.
ق.و

باتنة:

 القبض على 7 أشخاص تورطوا 
في مشاجرة ببريكة

دائــرة  بأمــن  الشــرطة  قــوات  متكنــت   
علــى  القبــض  إلقــاء  مــن  )باتنــة(  بريكــة 
عصابــة تتكــون مــن 7 أشــخاص تورطــوا يف 
مشــاجرة علــى الطريــق العــام، حســب مــا 
ــال  ــة اإلتص ــن خلي ــس، م ــاء أول أم ــم مس عل

الواليــة. ألمــن  العامــة  والعاقــات 
ــى  ــت عل ــة مت ــدر أن العملي ــح املص وأوض
إثــر مشــاجرة وقعــت بحــي »املجاهديــن« مبدينــة 
بريكــة وأصيبــت فيهــا الطفلــة )س . ر( البالغــة 
ــح  ــأن مصال ــا ب ــنوات، مضيف ــر 6 س ــن العم م
ــن  ــت الفاعل ــرعة و أوقف ــت بس ــرطة تدخل الش

ــة. واملشــاركن يف املشــاجرة ضمــن عصاب
وإلــى جانــب توقيــف الفاعلــن الذيــن 
ســنة  و41    22 بــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح 
ــز  ــد مت حج ــا، فق ــبوقن قضائي ــم مس ــن بينه م

املســتعملة  واملركبــات  البيضــاء  األســلحة 
يف املشــاجرة إضافــة إلــى 265  وحــدة مــن 
. املصــدر  يضيــف  الكحوليــة،  املشــروبات 

ــن  ــي أن املوقوف ــدر األمن ــر ذات املص وذك
الســبعة قــد مت تقدميهــم اليــوم أمــام النيابــة 
احملليــة ببريكــة، حيــث صــدرت ضدهــم أوامــر 

باحلبــس.
و توجــه ذات املصــدر بالشــكر إلــى كل 
ــت )س .  ــع البن ــوا م ــن تضامن ــن الذي املواطن
ر( و تعاونــوا مــع قــوات األمــن للتبليــغ عــن 
ــذه  ــن يف ه ــن الفاري ــاردة الفاعل ــن ومط املجرم
أوكار  أجــل محاربــة مختلــف  مــن  القضيــة 
اجلرميــة وبســط األمــن والطمأنينــة يف إقليــم 

االختصــاص.
ق.و

قسنطينة

انتشال جثة كهل بعد 4 أيام من 
سقوطه من جسر باب القنطرة

تدخلــت أمــس، إســعافات املركــز املتقــدم 
للحمايــة  الثانويــة  والوحــدة  القنطــرة  بــاب 
ــة سيســاوي ســليمان بقســنطينة، حتــت  املدني
انتشــال جثــة  القنطرة،ألجــل  بــاب  جســر 
»ب.ب« كهــل يف الـــ 52 مــن العمــر، ســقط 
منــذ أربعــة أيــام مــن أعلــى اجلســر، ليتــم 

العثــور عليــه باملــكان املســمى«ظليمات« ليتــم 
نقلــه إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث باملستشــفى 
ــد  ــة تع ــم أن احلادث ــنطينة، للعل ــي قس اجلامع

اخلامســة يف غضــون شــهر واحــد.
أمينة.ب

هزة أرضية بالبويرة
ــس، يف الســاعة 20:34  ــى ســلم ريشــتر، أم ــا 2ر3 درجــات عل ــة قوته ــزة ارضي  ســجلت ه
يف واليــة البويــرة، حســبما أعلنــه مركــز البحــث يف علــم الفلــك و الفيزيــاء الفلكيــة و اجليوفيزيــاء.
وأوضــح املركــز يف بيــان تلقتــه واج ان موقــع الهــزة األرضيــة ســجل علــى بعــد 12 كلــم جنــوب-

شــرق بلديــة أوالد راشــد يف دائــرة بشــلول )واليــة البويرة(.
ق.م

أســدى وزير املوارد املائية، مصطفى كمال ميهوبي تعليمات صارمة بضرورة التســيير احملكم 
للخدمة العمومية للمياه مشــددا على ضرورة التحضير »اجليد« ملوســم االصطياف يف ظل 

العجز املائي الذي تواجهه البالد بســبب نقص التســاقطات املطرية خالل الســنوات األخيرة، 
حســبما افاد به أمس، بيان للوزارة.

البليدة:

 تخريب ومحاولة سرقة 700 
متر من الكوابل الكهربائية 

بالطريق  السيار

العموميــة  اإلنــارة  شــبكة  تعرضــت   
بالطريــق الســيار يف شــطره الرابــط بــن الشــفة 
و بنــي مــراد بالبليــدة مســاء أمــس األحــد 
ــل  ــن أجــل ســرقة الكواب ــك م ــب و ذل للتخري
ــن  ــس، م ــه أم ــم ب ــبما عل ــة، حس الكهربائي

مؤسســة متيجــة إنــارة العموميــة.
وأوضــح املصــدر يف بيــان لــه أنــه »بعدمــا 
التقنيــن  أحــد  بتكليــف  املؤسســة  قامــت 
بلديــات  مبختلــف  اإلنــارة  وضعيــة  ملتابعــة 
ــوم األحــد 06  ــر ي ــذا األخي ــه ه ــة، انتب الوالي
مبــاراة  )توقيــت  22:00 ســا  جــوان علــى 
املنتخــب الوطنــي( لوجــود عطــل باملقطــع مــن 
محــول بنــي تامــو غربــا اجتــاه محــول بنــي مــراد 

ــرقا.« ش
وأضــاف أنــه »بعــد االقتــراب ملعاينــة 
بصــدد  مجهولــن  مت ضبــط  العطــل  ســبب 
والذيــن  الكهربائيــة  الكوابــل  القيــام بقطــع 
الذوا بالفــرار مباشــرة، تاركــن خلفهــم مــا 
يقــارب 700 متــر مــن الكوابــل ملفوفــة ومهيــأة 
األدوات  لبعــض  إضافــة  والنقــل،  للشــحن 
اخلاصــة بالتقطيــع، مــا يــدل علــى نيتهــم 

املبيتة يف تخريب املزيد«.
العمليــة  هــذه  أن  املصــدر  وأوضــح 
التخريبيــة متــت بعــد احلملــة التــي كانــت قــد 
أطلقتهــا مؤسســة متيجــة إنــارة مؤخــرا واخلاصة 
مســتوى  علــى  العموميــة  اإلنــارة  بصيانــة 
ــي  ــى بن ــق الســيار )املقطــع مــن شــفة إل الطري
مــراد( بهــدف تغطيــة النقائــص التــي تســببت 
ــررة. ــب املتك ــرقة والتخري ــات الس ــا عملي فيه
ويف نفــس الســياق، ســجلت املؤسســة 
يــوم الســبت 04 جــوان ســرقة مــا يقــارب 
600 متــر مــن الكوابــل علــى مســتوى النقطــة 
رقــم 5 ببلديــة العفــرون ومحاولــة ســرقة بــاءت 
بالفشــل بطريــق حلويــة بالصومعــة، بينمــا 
مبزرعــة  متــر   200 يقــارب  مــا  اســترجعت 

ــة. ــة موزاي ــناق ببلدي بوش
ــى  ــن ال ــر املواطن ــان يف األخي ــا البي ودع
ــال  ــن خ ــة م ــروح املواطن ــي ب ــرورة التحل ض
جتســيد ثقافــة التبليــغ عــن هــذه األعمــال 
اإلجراميــة التــي متــس املرفــق العــام وتضــر 

املواطــن. مبصلحــة 
ق.م

ميلة :

توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات
متكــن عناصــر فرقــة البحــث و التحــري 
باملصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة ألمــن 
توقيــف ثاثــة  أمــس مــن  أول  واليــة ميلــة 
ــدر  ــدرات ق ــن املخ ــة م ــز كمي ــخاص وحج أش
وزنهــا بـــ 128.8 غ ، 37 وحــدة اكســتازي و 3 
أقــراص مــن احلبــوب املهلوســة، باإلضافــة إلــى 

ــج. ــدات التروي ــن عائ ــي م ــغ مال مبل
وحســب مــاورد يف بيــان ملصالــح أمــن 
إثــر  علــى  جــاءت  فالعمليــة  ميلــة  واليــة 
و  البحــث  فرقــة  عناصــر  تلقاهــا  معلومــات 
مســبوق  شــخص  وجــود  مفادهــا  التحــري 

العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  يــروج  قضائيــا 
ــع  ــك مت وض ــر ذل ــى إث ــة، عل ــة ميل ــط مدين وس
ــغ  ــه البال ــة و الترصــد للمشــتبه في ــة ميداني خط
ــة  ــه رفق ــة توقيف ــى غاي ــنة إل ــر 32 س ــن العم م
شــريكه البالــغ مــن العمــر 19 ســنة، بتفتيشــهما 
عثــر بحــوزة املشــتبه فيــه الرئيــس علــى صفيحــة  
مــن املخــدرات. التحقيــق مــع املشــتبه فيــه 
مكــن مــن التعــرف علــى هويــة شــريكه الثالــث 
البالــغ مــن العمــر 33 ســنة وتوقيفــه هــو اآلخــر.
ــة مت  ــة مبيل ــة املختص ــع النياب ــيق م وبالتنس
ــر  ــث عث ــم ،حي ــتبه فيه ــاكن املش ــش مس تفتي

عناصــر الشــرطة علــى 19 قطعــة مــن املخــدرات 
مهيــأة للترويــج ، 37 وحــدة مــن العقــار املخــدر 
احلبــوب  مــن  أقــراص   03 و   ) اكســتازي   (
ــاء  ــلحة بيض ــى 06 أس ــة إل ــة، باإلضاف املهلوس
محظــورة و مبلــغ مالــي قــدره 109.000,00 دج 
ــف ســنتيم( مــن  ــن و تســعمئة أل )عشــرة ماي

ــج. ــدات التروي عائ
القانونيــة  اإلجــراءات  اســتكمال  بعــد 
مت تقــدمي املشــتبه فيهــم أمــام الســيد وكيــل 

ميلــة. محكمــة  لــدى   اجلمهوريــة 
ياسني زويلخ

املسيلة

مواطنــو الخرزة يطالبـــون  بمتوسطــة
ــي  ــن مواطن ــرات م ــس العش ــدم أول أم أق
قريــة اخلــرزة ببلديــة ســيدي عامــر علــى تنظيــم 
حركــة احتجاجيــة أغلقــوا مــن خالهــا الطريــق 
ــات  ــب معلوم ــة وحس ــى القري ــن وإل ــؤدي م امل
احلركــة  فــإن  املــكان  عــن  مــن  متطابقــة 
خلفيــة  علــى  جــاءت  هــذه  اإلحتجاجيــة 
املطالبــة بجملــة مــن املطالــب أهمهــا تهيئــة 
ــي  ــق الوالئ ــة بالطري ــط القري ــذي يرب ــق ال الطري

مــرورا ببلديــة مجــدل وتامســة علــى مســافة 
7كــم. وحســب الكثيــر منهــم فــإن هــذه الطريــق 
أصبحــت ال تصلــح للســير ممــا تســببت يف عزلهــم 
عــن العالــم اخلارجــي خاصــة وأن أصحــاب 
املركبــات أضحــوا يرفضــون تقــدمي خدماتهــم 
لســكان القريــة بالنظــر للوضعيــة الكارثيــة التــي 
آلــت إليهــا كمــا طــرح احملتجــون مطلبهــم القــدمي 
اجلديــد واملتمثــل يف مشــروع اجنــاز متوســطه 

ــن  ــن املتمدرســن الذي ــل م بالنظــر للعــدد الهائ
يتنقلــون يوميــا مــن اخلــرزة والســاقية ممــا أثــر على 
التحصيــل العلمــي لــدى املتمدرســن، ناهيــك 
التســرب  يف  مباشــرا  ســببا  يعــد  أنــه  علــى 
املدرســي .حيــث ناشــد احملتجــون الســلطات 
ــرورة  ــة بض ــي الوالي ــها وال ــى رأس ــة وعل الوالئي
ــم. ــن معاناته ــذي زاد م ــغالهم ال ــل بانش التكف
جمال أبو أشرف
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ف. سليم

ويف  الوالية  والي  ديوان  مصالح  وحسب 
عمال  فإنه  واالتصال  اإلعالم  خللية  بيان 
بتعليمات وزير الداخلية و اجلماعات احمللية و 
الوالية  والي  توجيهات  و  و  العمرانية  التهيئة 
حملة  لتوسيع  عمومية  فضاءات  بتخصيص 
كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس  ضد  التلقيح 

19 مت تخصيص القاعة متعددة الرياضات بن 
فرج سليمان بعنابة الستقطاب أكبر عدد من 

املواطنني من أجل عملية التلقيح.
الدين« والي  جمال  »برميي  وقف  حيث 
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  رفقة  الوالية 
ملدينة عنابة و مدير الصحة على سير و الظروف 
التي تتم فيها هذه العملية التي ستعمم على 
املناعة  حتقيق  أجل  من  الوالية  بلديات  كل 

والسكان  الصحة  مديرية  اجلماعية. وكانت 
وإصالح املستشفيات أعلنت على توفر اللقاح 
على  بالوالية  اجلوارية  العيادات  مختلف  يف 
ببلدية  االختصاصات  املتعددة  بالعيادة  غرار 
املسجلني حيث سيتم  وغير  املسجلني  العلمة 
على  احلصول  يف  الراغبني  املواطنني  تلقيح 
اللقاح املضاد للفيروس وذلك على غرار العديد 
املتخصصة يف مختلف  العيادات اجلوارية  من 

بلديات والية عنابة.

شرعت السلطات احمللية لوالية عنابة يف وضع الترتيبات األخيرة املتعلقة بتوسيع نطاق 
عملية التلقيح للمواطنني ضد فيروس ) كوفيد 19( وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من 

املواطنني الراغبني يف تلقي التلقيح بغرض محاصرة الوباء والقضاء عليه .

الستقطاب    أكبر   عدد   من  املواطنني   بعنابة

تخصيص القاعة المتعددة الرياضات 
بن فرج للتلقيح ضد »كورونا«

انطالق  إشارة  عنابة  والية  والي  أعطى 
تهيئة  بإعادة  املتعلقة  الدراسات  التحضيرات 
الحتضان  حتسبا   56 ماي   19 ملعب  وترميم 
CHAN 2023 اجلزائر لبطولة إفريقيا لألمم

وحسب مصادرنا فإن يف إطار التحضيرات 
للحدث  اجلزائر  الحتضان  حتسبا  اجلارية 
لألمم  إفريقيا  بطولة  الهام  الكروي  االفريقي 
والي  االثنني  أمس  صبيحة  ترأس   ،  2023

الوالية اجتماعا مبقر الوالية بحضور ممثل وزارة 
طاقم  و  الشباب  مدير  و  الرياضة  و  الشباب 
أعماله  ماي خصص جدول   19 مركب  إدارة 
االعتبار  وإعادة  ترميم  تهيئة،  مشروع  لعرض 
ذلك  و  ماي   19 الرياضيات  متعدد  املركب 
دوليا  عليها  متعارف  متطلبات  و  معايير  وفق 
وكذا  القدم  لكرة  الدولية  الفدرالية  قبل  من 
قدم  للعبة. حيث  األفريقية  الكونفدرالية 
متابعة  و  بدراسة  املكلف  الدراسات  مكتب 

تهيئة  عملية  حول  توضيحيا  عرضا  املشروع 
ضرورة  على  الوالية  والي  أكد  املركب.كما 
املقبلة  األيام  موسع يف غضون  اجتماع  تنظيم 
املصالح  كذا  و  الفاعلة  األطراف  جميع  يضم 
اجل  من  اجلهود  تنسيق  و  املختصة  التقنية 
جاهزية هذا املرفق الرياضي الهام خالل املوعد 

الكروي .
ف . سليم

عنابة

تهيئة ملعب 19 ماي تحسبا الحتضان الجزائر لبطولة إفريقيا

نظم الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي 
بعنابة بالتنسيق مع مديرية املصالح الفالحية 
لقاء إعالمي باملزرعة النموذجية هميل بوبكر 
بدائرة عني الباردة لتحسيس الفالحني بهدف 
للفالح  التأمني  وأهمية  احلرائق  من  الوقاية 
عند  املؤمن  منها  يستفيد  التي  واالمتيازات 
اكتتاب العقد وهذا عشية بداية انطالق حملة 

احلصاد والدرس.
اليوم  هذا  خالل  املتدخلون   وأشار 
تامينية  عقود  عدة  وضع  الى  االعالمي 
مصممة للتأمني ضد حرائق احملاصيل الزراعية 
وآالت احلصاد والدرس وذلك من أجل حماية 

وأصحاب  بالفالحني  اخلاصة  اإلنتاج  وسائل 
توفير  إلى  إضافة  والدرس  احلصاد  آالت 
غرار  على  أخرى  تأمينية  خدمات  الصندوق 
والفيضانات«،  البرد  و  »احلرائق  ضد  التأمني 
حيث يسمح اكتتاب العقود التأمينية ملزارعي 
من  والدرس  احلصاد  آالت  ومالكي  احلبوب 
على  كاحلصول  املرافقة  تدابير  من  االستفادة 
املطفآت وتعبئتها بشكل مجاني باإلضافة إلى 
ودفع االشتراك  تفضيلية  أسعار  احلصول على 
املترتب عن العقد التأميني باألقساط  ناهيك 
الفالحني  اخلبراء  يقدمها  التي  اخلدمات  عن 
يضعونها  والذين  اجلهوية  بالصناديق  العاملني 

تقدمي  أجل  من  احلبوب  مزارعي  خدمة  يف 
االستشارة لهم وتوجيههم فيما يتعلق باعتماد 
قبل  الفالحية  نشاطاتهم  تسيير  يف  الوقاية 
وخالل عمليات احلصاد والدرس . كما يعتبر 
من  للتقليل  مالئمة  األكثر  الوسيلة  التأمني 
اخلسائر  وتفادي  عواقبه  من  واحلد  اخلطر  أثار 
واألضرار االقتصادية التي ميكن أن تنجر عنه. 
وجتدر اإلشارة أن الصندوق يضم 67 صندوق 
دورهم  جواري  محلي  مكتب   533 و  جهوي 
منهم  سيما  القطاع  مهنيي  تأمني  األساسي 

منتجي احلبوب.
ف .سليم

يوم إعالمي حول الوقاية من الحرائق بعين الباردة

انهيارات صخرية خطيرة على 
الطريق الوطني رقم 27

الرابط   27 الوطني رقم  الطريق  تعرف 
حدوث  إلى  وميلة  جيجل  واليتي  بني 
إنهيارات صخرية كبيرة وخطيرة من أعالي 
انهارت  حيث  للطريق،  احملادي  اجلبل 
صخور ذات حجم كبير وسقطت يف الطريق 
ما  وهو  احلامة،  املسماة  املنطقة  يف  وذلك 
شكل خلل يف حركة املرور باملنطقة،  ومن 
حسن حظ السائقني وسالكي هذا الطريق 
أنه كان خالي من املارة حلظة حدوث هذه 
كارثة  هنالك  حلصلت  وإال  االنهيارات 

كبيرة ، هذا وقد تدخلت مصالح احلماية 
يف  الطرقات  أشغال  مبصالح  مرفوقة  املدنية 
الوقت املناسب من أجل نزع هذه احلجارة 
وفسح الطريق أمام املارة والسيارات والذي 
عرف ازدحاما كبيرا بسبب غلق جزء منه 
بسبب  وأيضا  املتساقطة  األحجار  بواسطة 
انهيارات  حدوث  من  السائقني  خوف 

أخرى حلظة الوصول إلى ذات املنطقة .
عبد اهلل ابراهيم

جيجل

سكان قرية أوالد رابح يطالبون 
بمشاريع  تنموية

ببلدية  رابح  أوالد  قرية  سكان  يعاني 
وجانة دائرة الطاهير شرق والية جيجل من 
جملة من املشاكل واملتعلقة بنقص كبير يف 
التنمية على مستوى هذه املنطقة ، رغم أنه 
القرية،   بهذة  تقطن  عائلة   120 من  أزيد 
على  احلياة  ضروريات  ألبسط  تفتقد  التي 
غياب  وكذا  البلدية  مقر  إلى  النقل  غرار 

مجمع مدرسي باملنطقة .
تصريح  يف  املنطقة  سكان  قال  و 
الصغار  األطفال  أن   الوطن«  لـ«أخبار 
البلدية  عاصمة  حتى  التنقل  يضطرون  
على  مشيا  الدراسة  أجل  من  وجانة 
غيال  إلى  أيضا  باإلضافة   ، أقدامهم 
املرافق العمومية التي تسهل عيش املواطن 
اخلدمات  متعددة  صحية  عيادة  غرار  على 
اخلدمات  من  السكان  إستفادة  أجل  من 

الصحية البسيطة على األقل كأخد احلقن 
اجلراح  وتضميض   ، الدم  ضغط  وقياس 
وانشغال  مشكل  أبرز  أن  كما   ، الصغيرة 
من  حرمانهم  هو  املنطقة  هذه  سكان  رفعه 
العديد  إستفادة  فرغم   ، الريفية  الكهرباء 
من الشباب واألشخاص من البناء الريفي 
لتشييد  البناء  رخصة  على  وحصولهم 
بالكهرباء  تزويدهم  يتم  لم  بناياتهم لكنهم 
يجهلونها حتى  رفضت ألسباب  وملفاتهم 
اآلن ، حيث يطالبون من السلطات احمللية 
وعلى رأسها رئيس املجلس الشعبي البلدي 
الغنب  لرفع  التدخل  ضرورة  وجانة  لبلدية 
عن هذه القرية وإعطاءها حقها يف التنمية 
املتواجدة  األخرى  املناطق  شأن  ،شأنها 

على مستوى تراب البلدية .
عبد اهلل ابراهيم

سكيكدة،  والية  غرب  فالحو  يطالب، 
باملنطقة  والفواكه  للخضر  اجلملة  بإقامة سوق 
حيث  سنويًا،  بلدية   15 تظم  التي  الغربية 
منتوجاتهم  تسويق  يف  اليوم  الفالحني  يعاني 
موسم  كل  وفواكه  خضر  من  الفالحية 

فالحي.
سكيكدة  لوالية  الغربية  املنطقة  أن  رغم 
الزهور  وادي  حتى  متالوس  من  متتد  والتي 
املجاورة لوالية جيجل متتاز بأراضي ومحيطات 
فالحية شاسعة الكثير منها مسقية، بها ثالثة 

سدود كبرى، تنتج أالف األطنان من اخلضر 
إال  الواحدة،  بالسنة  مواسم  والفواكه يف عدة 
له  توفر  لم  اإلنتاج  من  الضخم  الكم  هذا  ان 
وانعكس  بتسويقه،  خاص  فضاء  السلطات 
هذه  عبر  الفالحي  النشاط  على  سلبًا  ذلك 

احمليطات الفالحية.
وحسب ماصرح به أحد الفالحني هناك 
يف  لكنهم  السنة  طوال  يتعبون  أصبحوا  أنهم 
منتوجاتهم  تسويق  مبشكل  يصطدمون  النهاية 
لبيع  الالزم   الفضاء  يجدون  وال  الفالحية، 

وحترسها  خصصتها  اماكن  سوى  محصولهم 
الطريق  طول  على  »الباركينغ«  عصابات 

الوطني الرابط بني قسنطينة والقل.
هذه  مستوى  على  الفالح  أن  أضاف  و 
ويف  سوق  البعض  منها  جعل  التي  األماكن 
ظل فقدانها لكل شروط وجتهيزات السوق ال 
سلعته  الفالح  فيبيع  أصاًل،  التجار  يقصدها 
بني  منافسة  لغياب  وذلك  األثمان،  بأرخص 

التجار.
نسيبة شالبي    

سكيكدة

غياب سوق الجملة للخضر والفواكه يهدد النشاط الفالحي

إحباط محاولة انتحار شخص 
بمنطقة باشلو بالطاهير

املتقدم  املركز  مصالح  تدخلت 
بالوحدة  مدعوما  املدنية  للحماية 
الرئيسية عشية اإلثنني يف حدود الساعة 
الثامنة ليال مبنطقة باشلو بالطاهير شرق 
تقدمي  أجل  من  وذلك   ، جيجل  والية 
شخص  إنقاد  ومحاولة  اإلسعافات 
تسلقه  بعد  وذلك   ، االنتحار  حاول 
العالي،  الضغط  ذات  كهربائي  لعمود 
حيث وصلت مصالح احلماية يف الوقت 
املناسب أين دخلت يف مفاوضات عسيرة 
مع هذا الشخص من أجل إقناعه بالنزول 
املفاوضات  وهي   ، قراره  عن  والعدول 

التي كللت بالنجاح يف ما بعد ، حيث 
معاًفا،   ساملًا  ونزل  النصائح  إلى  إنصاغ 
حيث مت نقله إلى مباشرة إلى مستشفى 
مجدوب السعيد بالطاهير ملعاجلة بعض 
تسلقه  جراء  لها  تعرض  التي  اخلدوش 
مصادرنا  وحسب   ، الكهربائي  للعمود 
العقد  يف  الشخص  فإن  هنالك  من 
اضطرابات  ويعاني من  العمر  من  الرابع 
املرحلة األخيرة  نفسية كبيرة خاصة يف 
االنتحار  محاولة  على  يقدم  جعلته  ما 
الضغوط  بسبب  حلياته  حد  ووضع 

النفسية الكبيرة .

ميلة 

 مواطنون ساخطون من تهور 
أصحاب الدراجات النارية

العديد من سكان والية ميلة  أبدى 
يقوم  مما  الشديدين  وامتعاضهم  سخطهم 
خاصة   ، النارية  الدراجات  أصحاب  به 
هذه  تصدرها  التي  املزعجة  األصوات 

األخيرة .
املواطنني  من  التذمر  هذا  يأتي 
الشباب  القتناء  املتزايد  االنتشار  عقب 
لدراجات نارية تصدر أصوات مزعجة ، 
حيث كشف العديد منهم ألخبار الوطن 
بأن » هذا الصخب املنبعث من محركات 
على  كبير  بشكل  أثر  النارية  الدراجات 
ومنع  واملستشفيات،  املنازل  يف  املرضى 
عليهم الركون إلى الراحة ، وهذا ماينطبق 
أن  حيث  املواطنني،  بقية  على  أيضا 
بها  يقوم  التي  السباقات واالستعراضات 
سواق هذه الدراجات يف ساعات متأخرة 
لهم  كابوس  بشكل  أضحى   ، الليل  من 
هذا   ،  » الراحة  إلى  اخللود  من  ومينعهم 

من جهة .
ومن جهة أخرى أصبحت املناورات 
عويص  مشكل  بها  يقومون  التي  املتهورة 
خاصة   ، اآلخرين  وحياة  حياتهم  يهدد 
الذعر  انتابهم  اللذين  الصغار  األطفال 
نارية  دراجة  ألي  رؤيتهم  عند  واخلوف 
تصادفهم يف الطريق، وهذا الشيء ينطبق 
أيضا على أوليائهم اللذين مافتئوا ينتابهم 
أبنائهم  يالحق  قد  خطر  أي  من  القلق 

الصغار نتيجة هذه املناورات اخلطيرة.
أباء  أيضا  القلق  هذا  انتاب  وقد 
وأمهات هؤالء الشباب املقتنني الدراجات 
حتميا  موتا  اعتبروها  حيث  النارية، 
الوفيات  عدد  وتزايد  خاصة  ألبنائهم، 
نتيجة حوادث املرور التي بلغ عدد موتاها 
حوالي 8 أشخاص وإصابة العديد منهم 

بجروح بليغة يف مدة شهر تقريبا .
ياسني زويلخ
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أخبار الداخل

حواش.أمني

السوق  هذا   إقامة  اعتبروا  املشتكون 
األسبوعي الفوضوي  يف هذا املوقع السكاني 
آهلة  مبنطقة  يتواجد  كونه  املناسب  الغير 
و  التنظيم  غياب  إلى  بالنظر  و   بالسكان 
سكان  ثمنها  يدفع  و  عنه  املترتبة  النظافة 
األحياء املجاورة له الذين يقبعون وسط فوضى 
تساهل  و  األسبوعي  السوق  هذا  مخلفات  و 
املديرية  أو  األمنية  سواء  املختصة  اجلهات 
األيدي  مكتوفة  تبقى  التي  احمللية  التجارة 
حيال هذا الوضع الكارثي الذي يقارب عشر 

سنوات كاملة حسب تصريحاتهم .
وأضاف نفس املتحدثون ان هذه الوضعية 
املنطقة  كون  اليومية  حياتهم  تعرقل  أضحت 
حتولت الى مساحة عشوائية لرمي الفضالت 
على  سلبيا  انعكست  منها  اكوام  يشكل  ما 
و  الكريهة  الروائح  انتشار  بسبب  صحتهم 
احلشرات ما جعل بظهور عدة أمراض جلدية 
كبار  و  األطفال  فئة  على  خاصة  تنفسية  و 

السن.

يف ذات السياق  يقول« سفيان فردوس« 
احد سكان املنطقة أن السوق األسبوعي املقام 
املنطقة و  سكان  حترك  يقيد   سبت  يوم  كل 
جراء  األحياء   من  مخارج  و   مداخل  يسد 
يشكل  ما  وهو  التجار  بسلع  الطريق  غلق 
الركن  الى   باالضافة  رهيب  مروري  ازدحام 

العشوائي للمركبات كل هذا املشاهد السلبية 
السكان  تأثير سلبي و ملحوظ على  لها  بات 
جدا  الضروري  من  بات  حيث  املتضررين 
النظر يف هذا السوق األسبوعي و نقله  إعادة 
الى مكان آخر مناسب و حماية السكان من 

تداعياته السلبية.

اشتكى سكان أحياء بلدية سيدي حلسن من السوق األسبوعية الذي باتت تداعياته 
السلبية تنغص حياتهم اليومية بسبب مخلفاته من الفضالت داعني اجلهات املعنية 

بالتدخل العاجل. 

حتول إلى مفرغة عمومية بسيدي بلعباس

سكان بلدية سيدي لحسن يطالبون 
تحويل السوق األسبوعي

سيدي بلعباس
البيروقراطية تحول دون استفادة ذوي 

االحتياجات من المنحة الجزافية
ناشد ذوي االحتياجات اخلاصة عن دائرة ابن باديس بوالية سيدي بلعباس املسؤول 
األول عن الوالية بالنظر إلى مشكلتهم املتعلقة بتعطيل استفادتهم من املنحة اجلزافية من 
طرف املسؤولني عن قطاع التضامن وألسباب غير واضحة. وقد أعرب ممثل هذه الفئة من 
خالل اتصال هاتفي مع »أخبار الوطن« الرامي إلى نقل انشغالهم و معاناتهم  مع رئيس 
املعامالت  مترير  يرفض  الذي  باديس  ابن  لبلدية  االجتماعية  الشؤون  مصلحة  مندوب 
اإلدارية اخلاصة مبلفاتهم التي ترخص لهم احلصول على هذه املنحة املالية  األمر الذي  
أزم  ظروفهم االجتماعية وباتت هذه املشكلة املطروحة والتي لم تعرف طريق احلل  نقطة 
ضرر كبيرة بالنسبة لهم و لعائالتهم. و أضاف نفس املتحدث ان معاقي البلدية يتجرعون  
مرارة  البيروقراطية و التعسفات االدارية املمارسة بحقهم  حيث لم يستفيدوا من املنحة 
اجلزافية منذ سنة جراء العراقيل البيروقراطية التي تفرضها عليهم  املصلحة املعنية بالرغم 
من اصدار وزارة التضامن لتعليمات لالستفادة من هذه املنحة و صبها يف آجالها احملددة 
وكون كل الشروط تتوفر يف املستفدين الذين التزموا بتجديد ملفاتهم حسب ما نصت عليه 

الوزارة املعنية لكن ذلك لم يخول لهم االستفادة .
و تبقى هذه الفئة تنتظر من املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي للوالية التدخل النظر 

لهذه احلالة املزرية التي تتخبط بها ذوي االحتياجات اخلاصة ببلدية ابن باديس.
حواش.أ

البيض
المعاقون يشتكون غياب الممرات 

الخاصة بهم
تعاني فئة املعاقني بوالية البيض من غياب املمرات اخلاصة بها إلى اإلدارات احمللية 

و التي أثرت سلبا على إدماج هذه و أبقتها طي النسيان و خارج احلسابات.
 و يف رسالة وجهها العايب مـحمد األمني الوالئي للمعاقني بالبيض،  دعا فيها والي 
الوالية الى التدخل بصورة مستعجلة حلل املشكل خاصة و أنه قد مت مراسلته عدة مرات 
يف هذا الصدد و كل املراسالت لم تلق  اإلجابة حلد الساعة . الرسالة التي حتصلت أخبار 
الوطن على نسخة منها،   عددت جملة من اإلدارات بوالية البيض ال تتوفر على املمر 
اخلاص باملعاقني أهمها مقر والية البيض،  كما أن املمر الوحيد املوجود بها غير مطابق و 
ال يسهل مرور الشخص املعاق إلى ديوان والي الوالية . نشير إلى أن والية البيض و يف 
غياب قاعة لالجتماع و مقرات لتنظيم احلفالت تضطر الستغالل قاعة دار الثقافة محمد 
بلخير هاته األخيرة التي تقع يف الطابق الثاني و هو ما يعيق وصول األشخاص املعاقني 
انتظار  و يف   . بهم  اخلاصة  االجتماعات حتى  و  احلفالت  يحرمهم من حضور  و  إليها 
االلتفات إلى هذه الفئة احلساسة باملجتمع يبقى الشخص املعاق بوالية البيض يعاني 

التهميش يف ابسط حقوقه و التي جتعل منه شخصا ثانويا و غير مهتم به حلد الساعة  .
نورالدين رحماني

البويرة
مشاريع تنموية مطلب سكان 

بلدية الدشمية
تعاني بلدية الدشمية الواقعة غرب والية البويرة ، منذ عدة سنوات من غياب بعض 
املشاريع التنموية ، حيث تعتبر البلدية منطقة ثورية ضحى رجالها بالنفس و النفيس يف 

سبيل الوطن إلى أن املنطقة لم تنل حصتها من التنمية يف السنوات املاضية.
ووعود   ، اجلارية  السنة  يف  البلدية  منها  إستفادت  التي  الظل  مناطق  مشاريع  رغم 
البلدية  أن سكان  إال  البلدية ،  بالوالية مبساعدة  التنفيذي  اجلهازي  األول عن  املسؤول 
عبروا عن قلقهم من غياب بعض املشاريع التنموية احلساسة ، و يف حديثهم جلريدة » 
أخبار الوطن » أكد بعض املواطنني ان البلدية لم تستفيد من التهيئة احلضرية منذ 1984 
- حسب تصريحاتهم - و أنهم يعانون مبجرد سقوط قطرات األمطار ، كما طالب شباب 
البلدية بإجناز ملعب جواري بالبلدية حيث صار يعتبر حلما لهم مؤكدين أن الدشمية هي 
البلدية الوحيدة التي ال يوجد بها ملعب او ساحة لعب ، كما أكد السكان على ضرورة 
الذي صار يحصد  و احلمادية  الدشمية  الرابط بني   62 رقم  الوالئي  للطريق  إيجاد حل 
أرواح كثيرة نظرا إلهتراء الطريق. يف إجابته عن إنشغاالت املواطنني ، أكد رئيس بلدية 
الدشمية جلريدة » أخبار الوطن » أن ميزانية البلدية قليلة و يسعى لتحسني صورة البلدية 
عن طريق مشاريع تنموية مبساعدة والي الوالية و رئيس املجلس الشعبي الوالئي ، مختتما 
قوله بأن ثقته الكبيرة يف السلطات احمللية برفع الغنب عن هذه البلدية و أن هناك مشاريع 

تنموية مسجلة يف إطار برامج مناطق الظل.
يونس غماري

200 مليار سنتيم للتكفل 
بمناطق الظل

خصصت والية البويرة غالفا ماليا قدر ب 200 مليار سنتيم للتكفل 471 مشروع 
عبر مناطق الظل بعنوان املرحلة الثانية. حيث ذكر والي الوالية السيد » لكحل عياط عبد 
السالم » يف تصريح صحفي ، عن تخصيص مصالح والية البويرة مبلغ 200 مليون د.ج 
، للتكفل باملشاريع التنموية املتمثلة يف الغاز الطبيعي ، الكهرباء الريفية ، املاء الشروب 
، تهيئة الطرقات و الصرف الصحي ، حيث مت رصد مبلغ و تعبئة 167 مليار سنتيم و 
املساعي متواصلة إليحاد مصادر أخرى للتمويل ، كما مت للشروع يف اإلجراءات اإلدارية 
حتسبا لبداية املشاريع. كما أكد املسؤول األول عن الوالية ، يف نفس السياق ، ان عزمه 
رفقة الطاقم التنفيذي للوالية ، على بذل املزيد من اجلهود ، إلمتام املشاريع يف وقتها احملدد 
، و محاولة تسجيل املزيد من املشاريع ، لساكنة هذه املناطق لرفع عليهم الغنب و احلرمان 

الذي عاشوه ، طوال السنني املاضية.
يونس غماري

حمو  ساحة  مستوى  على  أمس  انطلقت 
واسعة  التلقيح  حملة  فعاليات  املدية  مبدينة 
يف  وذلك  كوفيد19،  كورونا  وباء  ضد  النطاق 
إطار تعزيز نقاط التلقيح القاعدية خارج الهياكل 
ضد  التلقيح  حملة  توسيع  اجل  من  الصحية 
باشرتها  التي  املواطنني،  كل  لفائدة  كوفيد19- 

مصالح الصحة بإشراف ومتابعة والي الوالية.
جوارية  إضافية  فضاءات  تخصيص  مت   و 
اللقاح  من  املستفيدين  تعداد  توسيع  لضمان 
املصالح  باشرته  الذي  اجلواري  العمل  اطار  يف 
ملنع  االحترازية  اإلجراءات  اطار  يف  الطبية 
كبيرا  اقباال  احلملة  لقيت  حيث  الوباء،  انتشار 

توعية  حمالت  صاحبتها  املواطنني  قبل  من 
وحتسيس باشرتها الكوادر الطبية املتواجدة بعني 
املكان وسط تدابير صحية صارمة ومراعاة لكافة 
يف  للعملية ،  املواظبة  الصحية  االحتياطات 

انتظار تعميم العملية عبر بلديات أخرى.
هذا وحسب مدير الصحة بالوالية » محـمد 
عملية  تسهيل  بغية  العملية  هذه  فإن  شاقوري« 
أنفسهم  للمواطنني وذلك بتسجيل  اللقاح  تلقي 
املنصة  عبر  التسجيل  دون  الساحات  بتلك 
ذات  ،مضيفا  الطبية  العيادات  أو  الرقمية 
ألف   28 من  استفادت  الوالية  أن  املتحدث 
األيام،على  قادم  تليها كميات أخرى يف  جرعة 

إعتبار أن التلقيح هي الوسيلة الوحيدة للوقاية من 
وباء كورونا باالضافة إلى اتباع إجراءات الوقاية 
لعملية  مضاعفات  تظهر  لم  أنه  املعروفة،مشيرا 
على  انطالقها  منذ  على  األشخاص  التلقيح 
املواطنني  لكل  النداء  الوالية،موجها  مستوى 
السن  وكبار  املزمنة  األمراض  أصحاب  خاصة 
باالتصال بهده األماكن أو غيرها لتلقي اللقاح، 
وباملوازاة أضاف مدير الصحة ستخرج قوافل طبية 
لذات الغرض إلى مناطق الظل بالوالية  لتلقيح 
أو  الصحية  املراكز  إلى  التنقل  اليستطيعون  من 

الساحات العمومية التي خصصت لذلك.
عمر بكيري

املدية 
28 ألف جرعة للتلقيح ضد وباء »كورونا« بالساحات والمراكز الصحية

أول حاضنة  العاصمة  باجلزائر  مت إطالق 
أخضر  اقتصاد  إلنشاء  اخلضراء  للمقاوالتية 
من  و  املستدامة  والتنمية  البيئة  فيه  يراعي 
عمل  إلى  اجلمعوي  بالعمل  االرتقاء  اجل 
الثروة  خلق  يف  يساهم  مؤسساتي  مقاوالتي 

وامتصاص البطالة.
للعمل  الوطنية  اجلمعية  رئيس  أوضح  و 
ألقاها  كلمة  ملحة, خالل  احمد  اجلمعوي, 
أثناء افتتاح ملتقى وطني حول دور الشباب, 
حتت شعار«رواد األعمال اخلضراء يف التنمية 

مبناسبة  اجلمعية  طرف  من  املنظم  املستدامة«, 
جوهري  دور  للشباب  »أن  للبيئة,  العاملي  اليوم 
يف  التسويق االبتكاري األخضر كآلية لتحقيق 

استدامة املؤسسات الناشئة«.
حضور  شهد  الذي  امللتقى  هذا  خالل  و 

وطنية,  جمعية   20 من  مشاركا   50 من  أكثر 
كشف السيد ملحة ان عدد معتبر من الشباب 
من  »أجنام«  املصغر  القرض  اطار  يف  استفادوا 
االقتصاد  خيار  مع  تتماشى  مشاريع  متويل 
الى مشروع  املثال  األخضر, مشيرا على سبيل 
استخالص الزيوت العطرية »كنموذج ناجح«.

الشباب  ملحة  دعا  املناسبة,  هذه  ويف 
مجال  يف  التصنيع  لقطاع  االجتاه  املقاول 
»مستقبل  املجال  لهذا  أن  معتبرا  الزراعة, 
لالنخراط  للشباب  متاحة  وفرصة  واعد« 
بعث  على  العمل  و  األخضر  االقتصاد  يف 
مشاريع  السيما  للبيئة,  صديقة  مشاريع 
ومخلفات  الطماطم  مخلفات  يف  االستثمار 
الزيتون ومخلفات العنب لعدم استغاللها من 

املصنعني.
تعمل  جمعيته  أن  ملحة  السيد  وأكد 
على مرافقة الشباب احلامل للمشاريع الصديقة 
للبيئة وتوجيههم بالنسبة لإلجراءات اإلدارية و 
التي  الفنية  اجلوانب  بكل  يتعلق  فيما  كذلك 

تخص مشاريعهم.
ق.م 

اجلزائرالعاصمة 
إطالق أول حاضنة للمقاوالتية »الخضراء« 

غليزان
تلقيح 4 آالف مواطن ضّد فيروس »كورونا«

تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد19باملؤسسات العمومية اإلستشفائية  بغليزان حيث بلغ عدد الذين تلقوا الّلقاح  منذ إنطالق  العملية  
يف 09 فيفري 2021  أكثر من  04  أالف ، من بينهم ألَفي مواطن  تلقوا اجلرعة الثانية من الّلقاح  ، مصالح مديرية الّصحة بالوالية أشارت أّنها 
تّلقت أكثر من 13 ألف جرعة موزعة بني جرعات  سبوتنيك ، سينوفاك ، سينوفارم و أسترازنيك ، عمليات التلقيح حسب ذات املصادر  مت تخصيصها 
ب09 مراكز إستشفائية  خالل املرحلة األولى لتشمل 71 مركًزا ، هذا وقد دعت مديرية الّصحة بوالية غليزان جميع املواطنني البالغني أكثر من 18 
سنة و الراغبني يف الّتلقيح ضّد فيروس كورونا الّتسجيل يف املنصة الرقمية لوزارة الّصحة من أجل تلقيح %70 من املواطنني .                  م.حبيب
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أخبار السر ايا

هنأت السفارة األمريكية يف اجلزائر، الكاتب 
محمد مولسهول واملعروف بـ”ياسمينة 

خضرا”، بعد تبني  كتابه “اإلعتداء” من 
قبل شركة الترفيه األمريكية “نتفليكس” 

ليتم حتويله إلى مسلسل بالتعاون مع 
املنتج األمريكي “ميشال كوبيسك”.وكان 
هذا الكتاب قد نال  إستحسان النقاد وفاز 

بعدة جوائز أدبية، علما أنه ليس أول عمل 
للكاتب احلزائري ينال االهتمام يف الواليات 

املتحدة فمؤلفه “سنونوات كابول” مت 
نشره من قبل دار دوبلداي للنشر.

أعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، أمس، اإلمضاء 
على أولى قرارات التصريح بقبول األراضي لفائدة 6 

مستثمرين، إلنشاء مشاريع لتطوير الزراعات الصناعية 
يف اجلنوب.ويأتي ذلك، يف إطار ديوان تطوير الزراعات 
الصناعية يف املناطق الصحراوية.وأوضحت الوزارة، إن 

األراضي تشمل 5 مشاريع مبحيط حاسي حلداو ببلدية 
حاسي مسعود ومشروع واحد باملنيعة.وأضافت الوزارة، إن 
املشاريع تتعلق بالزراعات اإلستراتيجية كالذرة، احلبوب، 

البنجر السكري و السلجم الزيتي.

قـــرارات استثمـــار

حقيــقة »كـورونا« 40 طــًنا 
من خـامات 
الذهــــب

فضــاء للتلقيــــح

جمعيات أم أحزاب؟

رجـــــل يصفــــــع 
مــــاكــرون!

تهنـــئة ليــاسميـنة خضــرا

أفادت وزير الثقافة، مليكة بن دودة،  أنه مت  توزيع 
جوائز حتفيزية على املتاحف التي أنشأت أفضل املتاجر 

التراثية. وقالت الوزيرة، إن اخلطوة جاءت من أجل 
الترويج لتراث اجلزائر على أكثر من مستوى، وفتح مسار 

اقتصادي لفائدة املتاحف.وأضافت وزيرة الثقافة، أن 
»هذه املقاربة ستسمح بتكريس مالمح التراث اجلزائري 
واخلروج بها من املتاحف«. باإلضافة إلى  جتاوز مفهوم 

احلفظ إلى احلفظ والتثمني والتمكني.

كشف مدير معهد باستور باجلزائر العاصمة، فوزي درار، 
عن عدم تسجيل أي نوع جديد من السالالت املتحورة 

لكورونا يف البالد.وقال درار يف تصريح لإلذاعة اجلزائرية: 
»هذا مبشر للخير لكن طاملا الفيروس موجود احلذر 

يجب أن يكون«.وأضاف درار: »كما تعلمون هناك الساللة 
البريطانية والساللة النيجيرية التي قلت وهناك الساللة 

الهندية التي نقصت وتيرة انتشارها«.وأشار درار، إلى أن 
االحترام والتطبيق الصارم لإلجراءات الوقائية يف بعض 

الواليات ساعد يف التحكم يف السالالت اجلديدة.

جـوائـز تحفيــزية

أقدم رجل على صفع الرئيس الفرنسي، إميانويل 
ماكرون، خالل جولة يف جنوب شرق فرنسا، 

الثالثاء. ونشرت شبكة »بي.أم.أف« الفرنسية 
فيديو يظهر حلظة اقتراب ماكرون من حشد 

إللقاء التحية، قبل أن يهاجمه أحد األشخاص.
وبعد أن صافحه، فاجأ الرجل الذي كان يصرخ 
»تسقط املاكرونية«، الرئيس الفرنسي بصفعة 

على وجهه قبل أن يتدخل رجال األمن.

خصصت ساحة دار الثقافة »هواري بومدين« بعاصمة 
والية سطيف بداية من أمس، كفضاء عام لتلقيح املواطنني 
ضد كوفيد19- و ذلك يف إطار احلملة الوطنية للتلقيح ضد 
اجلائحة خارج املؤسسات الصحية. و نصبت خيم باإلضافة 

إلى تخصيص سيارة إسعاف بعني املكان يشرف على تأطيرها 
فريق طبي متخصص يقوم بتشخيص الوضعية الصحية 

للشخص الراغب يف أخذ اللقاح.

قّدمت املؤسسات املصغرة 
املتحصلة على تراخيص 

منجميه لالستغالل احلريف 
للذهب، الكميات األولى من 
خام الذهب، واملقدرة بأزيد 

من 40 طنًا، لشركة اينور.
وأفاد بيان وزارة الطاقة، أنه مت 

استالم كمية إجمالية تزيد عن 
40 طًنا بتركيز متوسط 11،8 
غرام / طن من قبل مؤسستني 
مصغرتني )األولى 22،850 طن 

بتركيز 13،725 جرام / طن 
والثانية 17،380 طن بتركيز 

9،462 غرام / طن(.



السنة 02  - العدد 508 -األربعاء 28 شوال   1442  هـ  -  09 جوان 2021م08

أخبار الداخل

براهيم مالك

بالوالية  الفالحية  املصالح  مدير  وقال 
الوطن«  لـ«اخبار  تصريح  يف  براهيمي  احمد 
اليزي  ببلدية  اخلاصة  االولى  العملية  إن 
شهدت توزيع 37 قرار موزع على 08 محيطات 
فالحية  من مجموع املساحة الوالئية املوجهة 
و على  3520 هكتار  املقدرة ب  لالستصالح 
واد  زايط  بن  بالباشير  امسوان  محيط  غرار 
القرارات  ان  مضيفا   . املطار  وطريق  سامن 
عبر  املستثمرين  باقي  ايضا  منها  سيستفيد 

القادمة  االيام  غضون  يف  املتبقية  البلديات 
لهدف  القطاع  اتخذها  التي  التدابير  ضمن 
لألراضي  والناجع  احلسن  السير  ضمان 
الفالحي  لالستثمار  املخصصة  الزراعية 
باملنطقة مع تطهير واسترجاع بعض املساحات 
ضمن  استغاللها  اعادة  وكذا  مستغلة  الغير 
االطر القانونية ملستحقيها من حاملي املشاريع 
االستثمارية من الشباب لهدف احياء وإعطاء 

دفع قوي للقطاع الفالحي بالوالية .
من  املستفيدين  استحسن  جهتها  ومن 
املشاريع  وأصحاب  الفالحي  العقار  قرارات 

انتظارها  طال  التي  العملية  االستثمارية 
القوي  الدافع  انها  الصدد  ذات  يف  مؤكدين 
يف  للولوج  كبير  حافز  اعطاء  شانه  من  الذي 
نظرا  وهذا  باملنطقة  الفالحي  االستثمار  عالم 
لإلمكانيات التي تزخر بها من املخزون الكبير 
للمياه اجلوفية وأراضي صاحلة للزراعة منوهني 
يف الشأن ذاته على ضرورة مرافقتهم ودعمهم 
خطط  وفق  الضرورية  االمكانيات  مبختلف 
وفير  فالحي  منتوج  حتقيق  لغرض  استراجتية 

ومتنوع باملنطقة .

كشفت مصالح مديرية الفالحة بوالية اليزي عن استفادة 37 فالحا من قرارات مشروع 
االستصالح الفالحي عبر البلدية االم كمرحلة اولى وعبر 08 محيطات فالحية  يف إطار 

االستصالح الفالحي عن طريق احليازة امللكية العقارية لالستصالح .

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات التالية 

:
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، غرداية ، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

ادريس   عمر  برج  بلدية  مؤخرا  استفادة 
700 كلم شمال والية اليزي من غالف مالي 
قدرة ب 40 مليار سنتيم من  صندوق الضمان 
 FCCL احمللية  للجماعات  والتضامن 
احلضري  والتحسني  التهيئة  ألشغال  موجهة 
متس كافة احياء البلدية على غرار الزاوية حي 

حلدب وحي محمد بوضياف .
محـمد  والتعمير  البناء  مدير  مدير  وقال 
ضمن  املرصود  املالي  الغالف  ان  خملول 
حتسني  الى  تهدف  التي  التنموية  املشاريع 
الظروف املعيشية للمواطن على مستوى بلدية 

الطرقات  شبكة  غرار  على  ادريس  عمر  برج 
اصطناعيا  معشوشبة  ومالعب  احلضرية 
 08 اجنازها  مدة  قدرة  وكما  العمومية  واإلنارة 
احياء  جميع  يع  املشار  هاته  متس  اشهروكما 
مقر  الى  تيافتي  ضاحية  من  لبلدية  التابعة 
تباعا  لتصل   حلدب  وحي  الزاوية  البلدية 
املسؤول    ذات  يضيف  وكما  االحياء  لكافة 
شانها  من  تسجيلها  مت  التي  العمليات  ان 
كانت  التي  النقائص  تدارك  يف  املساهمة 
ناحية  من  خاصة  البلدية  تواجهها  والزالت 
للمدينة  احلضري  والتحسني  الطرقات  تعبيد 

تهدف  والتي  املشاريع  من  وغيرها  واإلنارة 
اساسا الى فك العزلة وحتسني الصورة املعيشية 
والي  شدد  .وكما  الوالية  بشمال  للمواطن 
الوالية مصطفى اغامير خالل الزيارة امليدانية 
ادريس  عمر  برج  بلدية  على  فيها  وقف  التي 
على ضرورة احترام االجال يف جميع املشاريع 
وفق  تنفيذها  وطريقة  املواطن  لفائدة  املوجهة 
املعايير املطلوبة والتي من شانها تدعيم التنمية 
املواطنني  معيشة  ظروف  وحتسني  باملنطقة 

مبقرات سكناهم .
براهيم مالك

إليزي

40 مليار سنتيم إلنجاز مشاريع جديدة  ببرج عمر ادريس 

بشار

المستفيدون من السكنات 
االجتماعية يطالبون بمفاتيحهم

السكنات  من  املستفيدون  طالب  
االجتماعية بوالية بشار السلطات الوالئية 
بضرورة اإلسراع يف تسليمها لهم بعدما طال 
بعض  تصريحات  حسب  و  لها  انتظارهم 
ألخبار  املوضوع  اثاروا  الذين  املستفيدين 
و  الكاذبة  الوعود  من  سئموا  فإنهم  الوطن 
أصروا على ضرورة تدخل املسؤول التنفيذي 
أجل  من  محمد   بلكاتب  بالوالية   األول 
ولم  طالت  التي  لوضعيتهم  حل  إيجاد 
لهم  قدمت  التي  الوعود  مستوى  يف  تكن 
منذ توليه زمام األمور بالوالية حيث اكتفوا 
املسبقة  االستفادة  قرارات  على  باحلصول 
فقط رغم قيامهم بكل اإلجراءات اإلدارية 
الكراء  عقد  قيمة  بتسديد  املتعلقة  الالزمة 
عداد  على  احلصول  كلفة  وكذلك  األول 

اكتفى  فيما  والكهرباء  الغاز  الكهرباء، 
آخرون ببطاقة التخصيص و الزالوا ينتظرون 

إمتام باقي اإلجراءات اإلدارية.
أخبار  على  تعّذر  الذي  الوقت  ويف 
قبل  من  واضح  رد  على  احلصول  الوطن  
ديوان  سواء  املوضوع  بشأن  املعنية  اجلهات 
الترقية و التسيير العقاري أو مديرية السكن 
و حتى مصالح الدائرة اال اننا حتصلنا على 
عملية  بوجود  تفيد  متطابقة   معلومات 
حني  إلى  و  املقبلة  الصائفة  خالل  توزيع 
املستفيدون  يبقى  عدمه  من  األمر  ثبوت 
حالة  يف  ببشار  االجتماعية  السكنات  من 

ترقب.
مصطفى ياسر

ناشد أساتذة وطلبة قسم العلوم السياسية  
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أدرار  بوالية 
العلمي برد االعتبار لتخصص العلوم السياسية 

يف جامعة العقيد أحمد دارية بذات الوالية .
وجهوه  بيان  يف  القسم   أساتذة  وأوضح 
جريدة  استلمت   أدرارو  جامعة  مدير  الى 
التخصص  هذا  إن  منه  نسخة  الوطن   أخبار 
يضم   2013 سنة  يف  للطلبة  فتحه  مت  الذي 
قسم  ومحاضرين  األستاذية  من صنف  أساتذة 
أ ومساعدين من صنف أ وب بحيث كان لهم 
الفضل يف تشريف القسم من خالل جناح عدد  
مسابقات  يف  الوطن  جامعات  عبر  الطلبة  من 
بن  احلسن  محمد  األستاذ  الدكتواره.وكشف 
ألخبار  القسم  بذات  مساعد  أستاذ  وهو  مالك 
هذه  خالل  السياسية   العلوم  أن   قسم  الوطن 
مبحيطها  اجلامعة  ربط  يف   جنح  الوجيزة  املدة 
املذكورة  بالوالية  احمللية  والتنمية  االجتماعي 

،ونشر  احمللية  اجلماعات  إطارات  بتكوين  وهذا 
مستوى  على  حصص  إدارة  خالل  من  الوعي 
اإلعالم اجلواري ،واملساهمة يف تدعيم العملية 
االنتخابية .وأضاف البيان أنه بالرغم من إدراج 
تخصص العلوم السياسية يف كل املناشير الوزارية 
العديد من  بالبكالوريا فضال عن رغبة  املتعلقة 
الطلبة للتسجيل فيه رغم إرتفاع معدل القبول. 
وأشار البيان إلى تسجيل 30 طالبا يف هذا العام 
للجامعة عمدت  السابقة  اجلاري إال أن اإلدارة 
إلى جامعات أخرى على مستوى  إلى حتويلهم 
التي  لرغباتهم  حرمانهم  إلى  ماأدى  الوطن 
اختاروها ملزوالة تعليمهم اجلامعي .و اقتصرت 
املاستر1 واملاستر  العام  على طلبة  الدراسة هذا 
2 بينما املوسم اجلامعي املقبل إذ لم يجد جديد 
له  االعتبار  لرد  الشركاء  جميع   يتدخل  ولم 

سيكون مآله إلى الزوال.
و يأمل أساتذة وطلبة العلوم السياسية من 

الدكتور  رأسها  وعلى  للجامعة  اجلديدة  اإلدارة 
الوصية  الوزارة  لدى  يتدخلوا  أن  رزوقي  عبداهلل 
إعطاء  و  تهميش  عدم  على  العمل  أجل  من 
تخصصات  مثل   مثله  التخصص  لهذا  مكانة 
واألدبية  التقنية  الشعب  يف  سواء  األخرى 
يف  التخصص  هذه  أزمة  أن  إلى  .مشيرين 
جامعة  إال  حلت  قد  اجلامعات  أغلبية  جميع 
أدرارمازالتترواح مكانها .جدير بالذكر أن رئاسة 
الطلبة  مع  مطول  نقاش  فتحت  كانت  القسم 
فكانت  اجلامعة  يف  التخصص  مستقبل  حول 
 . العاجل  التحرك  على  اجتمعت  كلها  اآلراء 
مبافيهم  الوصايا  جلميع  االنشغال  هذا  لتبليغ 

حتى املجتمع املدني .
أمااملدير اجلامعة فكان رده بأنه تعهد على 
أقرب  يف  الوصية  للوزارة  املطالب  هذه   إيصاله 

اآلجال .
عبداهلل مجبري

أدرار

أساتذة وطلبة يطالبون برد االعتبار لقسم العلوم السياسية

متنراست

انقطاع التيار الكهربائي يؤرق 
سكان عين قزام

قزام  والية  عني  سكان  يشتكي 
من  رمضان،  شهر  بداية  ومنذ  احلدودية، 
الكهربائي،  التيار  يف  متتالية  انقطاعات 
خالل وقت الظهيرة، ودون سابق إنذار من 

مصالح مؤسسة سونلغاز.
االنقطاعات  هذه  أن  املواطنون  وأكد 
حرمتهم من استغالل أجهزة التكيف ومن 
ناشد  حيث  للمشكل،  حل  إيجاد  أجل 
التدابير  باتخاذ  املختصة،  الهيئات  هؤالء 
االنقطاعات،  لهذه  حد  لوضع  الكفيلة، 
األجهزة  بعض  إتالف  يف  تسببت  والتي 
املنزلية، وتوقف العمل يف املؤسسات جراء 

هذه االنقطاعات املتتالية
وحسب هؤالء فإن مصالح سونلغاز لم 
على  ينص  الذي  املستهلك  قانون  تتطبق 
بقطع  للزبائن من اجل إعالمه  منح فرصة 
الكهربائية  اجهزتهم  توقيف  بغية  الكهرباء 
حرمتهم  الوضعية   هذه   ، اتالفها  لتفادي 
حسبهم من تشغيل اجهزة التكييف وسط 

ارتفاع كبير لدرجات احلرارة هذه االيام ،
تدعيم  من  بالرغم  أنه  هؤالء  ويضيف 
جديدة   مبولدات  فترة  الوالية منذ  محطة 

يف   املسجل  العجز  لتغطية  كبيرة   بطاقات 
يف  املسجل  اإلرتفاع  وسط  الطاقة  انتاج 
وضعف  االنقطاعات  اال ان  االستهالك، 
التيارال يزال يف مكانه ولم يتغييرشئ حسب 
الناشط اجلمعوي السيد إ.محمد  منذ سنة 
وتذمر  إستياء  خلق  الذي  الشئ   ،2016
هذا  خالل  ايام  املواطنني  لدى  كبيرين 
الشهر الفضيل و قبل شهر من بداية فصل 
الصيف، وبذا   يناشد سكان الوالية السيد 
الوالي   واجلهات الوصية ، خاصة مؤسسة 
 ، جديدة   مبحطة  الوالية   سونلغازتدعيم 
الن احملطة القدمية حسبهم اصحبت عاجزة 

على تلبية  االستهالك احمللي  الكبير
يكمن  أين  معرفة  أجل  اجل  ومن 
اتصلت  الوطن  أخبار  جريدة  املشكل 
ان  اخللل  والتي اكدت  مبصالح سونلغاز ، 
التقني  مت على مستوى محطة االنتاج على 
اصالح  مت  قزام  وقد  محطة عني  مستوى 
اخللل التقني بعد تدخل  الفرقة التقنية،  

مع عودة التيار الى كامل  أحياء املدينة.
أحمد كرزيكة

موزعة على موزعة على 0808 محيطات محيطات

اإلفــراج عن قــرارات االستفــادة اإلفــراج عن قــرارات االستفــادة 
لفائـــدة لفائـــدة 3737 فـــالحا بإليــزي فـــالحا بإليــزي

املسيلة

حجز 10.000 قارورة خمر 
مكافحة  إطار  ويف  باملسيلة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
تقدر  الكحولية  املشروبات  من  معتبرة  كمية  حجز  من  أنواعها   بكل  اجلرمية  أشكال 
بـــ9636  قارورة من مختلف األحجام و األنواع ذات صنع محلي و أجنبي ، أين حجز 
و تسليم البضاعة ملديرية أمالك الدولة ، كما سيتم تقدمي املشتبه فيه أمام السيد وكيل 

اجلمهورية مبحكمة بوسعادة فور االنتهاء من التحقيق.
جمال ميزي
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حلول فصل الصيف  يف والية تبسة احلدودية بوابة الشرق اجلزائري، لم 
عدد  يف   مخيفة   ارقاما   الوالية    حيث سجلت   ، املواسم  من  كغيره  يكن 
االطفال اللذين لقو حتفهم غرقا يف برك مائية ، بعد وفاة  4 أطفال يف 48 ساعة 
فقط ، وذلك لعدة أسباب من بينها نقص الوعي وغياب مرافق االستجمام، و 
حتي حتمل البراءة ملسؤولية أكبر من سنها بسبب الفقر وظروف احلياة الصعبة 

التي أجبرتهم على ترك املدرسة ومساعدة أسرهم يف تأمني لقمة العيش.

 إرهاب السدود و البرك المائية

املدينة  عن  البعيدة  الريفية   املناطق  و   القرى  سكان  من  الكثير   حّول 
درجة  ارتفاع  ظل  يف  مسابح  إلى  والسدود  املائية  والبرك  الفالحة  أحواض   ،
احلرارة، أين ينجذب بذلك معظم األطفال والشباب ال إراديا إلى مختلف البرك 
و التجمعات املائية  للتخفيف من  درجات احلرارة امللتهبة وهروبا  من الضغط  
والضيق املنزلي ،  لكن سرعان ما يتحول هذا اإلقبال على هذه األماكن اخلطيرة 

إلى سبب رئيسي يف وقوع حوادث تنتهي غالبيتها باملوت والغرق.
مساء  الونزة  بلدية  سكان  لها  اهتز  التي  املآساة   ، ذلك  على  مثال  وخير 
السنة  تلميذ  سنة   16 الـ  يوسف" صاحب  "بوخملة  راح ضحيتها  أمس،  أول 
الرابعة متوسط ،  الذي قصد  واد وجلة مالق باملكان املسمى "الصخرة احلمراء" 
نهايتك  أنها   يعلم  لم  لكنه  احلرارة،  لدرجة  ارتفاع  بسبب  السباحة  أجل  من 
ستكون يف ذلك الوادي، حيث  تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية وفرقة 

الغطاسني ألجل انتشال جثة الغريق بعد ربع ساعة بحثا عنه بني األوحال .

 غياب المسابح البلدية و المراكز الترفيهية

الوالية  إلى مسؤولي  الغرق  تبسة  حّملوا مسؤولية حوادث  مواطنو  والية 
البلدية التي تقضي على قلق األطفال  الترفيهية و املسابح  نظرا لغياب املرافق 
و حتى الشباب، وجتعله يستغني عن فكرة االستجمام يف البرك ، فيما أرجع 
مواطنون آخرون مسؤولية ما يتعرض له اليوم األطفال إلى األولياء، بسبب  عدم 

املراقبة و االستهتار،  خاصة أن أغلبهم ال يجيدون السباحة.
ويف ذات السياق أرجع العديد ممن حتدثت إليهم "أخبار الوطن" من مختصني 
إلى   يعود  املائية  واألحواض  السدود  يف  الغرق  مشكلة  تفاقم  أن   وجمعيات 
إهمال بعض الفالحني واملؤسسات االقتصادية إلجراءات األمان، حيث تبادر 
أن األمر  بالسياج، مؤكدين  بتأمينها  تقوم  املائية وال  إلى حفر مثل هذه احلفر 
بحاجة لتكاتف جهود اجلهات املعنية كاجلماعات احمللية والفالحني واملواطنني  
ومؤسسات املجتمع املدني للوصول إلى حل يوفر احلماية لألطفال، معتبرين أن 
ترك البرك املائية والسدود بدون تسييج يشجع األطفال على السباحة فيها بالرغم 
من وجود اإلشارات التحذيرية ، فال يوجد ما مينع األطفال من االقتراب من 

هذه البرك والتي غالبا ما تصطادهم رغما عنهم.
و أحصت والية تبسة  خالل  الست سنوات األخيرة مصرع 24 شخصا 
غرقا يف مختلف احلوادث اخلاصة بالتجمعات املائية وهذا حسبما كشف عنه 

املكلف بخلية اإلعالم على مستوى مديرية احلماية املدنية .

 هالك 3 أشقاء غرًقا بواد الزيات 

هي مأساة  أخرى اهتزت لها والية تبسة ككل  عقب انتشار خبر وفاة 3 
أطفال يف سن البراءة  يف بركة لتجميع املياه  مخصصة لسقي املواشي .

غالم عبد الرحمان 7 سنوات ، إسحاق 8 سنوات و محمـد الصالح املدعو 
ابراهيم 12 سنة ثالث إخوة من عائلة عيادي ، لقوا حتفهم غرقا نهاية األسبوع 
املاضي ببركة مائية باملكان املسمى واد الزيات ببلدية عني الزرقاء بإقليم دائرة 
الونزة،  االخوة القاطنني مبكان يبعد  عن البركة بحوالي 1 كلم، كانوا يرعون 
قطيعا صغيرا من األغنام يف صورة لتحمل مسؤولية أكبر من سنهم و جثتهم، 
لكن شاء القدر أن  يقع أحدهم  يف البركة  ثم يلتحق به األخر قصد اخراجه 
الذين  أخويه  انقاذ  الثالث   ويحاول   ، بالفشل   باءت  محاوالته  لكن   ، منها 
إامتنته عليهما والدته ، لكن شاء القدر أن تكون  مياه البركة أقوى منهم جميعا 

، وهناك لقوا حتفهم.

 حاجز ترابي لتحويل وتجميع مياه األودية سبب الحادثة
كشف العديد من أقارب الضحايا الثالث يف تصريح ألخبار الوطن وهذا 
يف  مكان احلادث  بواد الزيات بلدية عني الزرقاء، أن   السبب الرئيسي يف وفاة 
األطفال الثالث، هو احلاجز الترابي  الذي شكله أحد السكان من أجل حتويل 
مياه األودية وجتميعها  لسقي  مواشيه ، فلو لم تكن هذه البركة لكان األطفال 
على قيد احلياة، يف حني أكد شاهد عيان ، أنه وصل إلى الوادي و وجد "األم" 
على  تطفو  وجدتها  والتي  أطفالها  أحد  تسحب  جثة  وهي  هستيريا  حالة  يف 
السطح، ليقفز هذا األخير يف البركة من أجل إخراج الطفل الثاني  على أمل أن 
يجده حيا  لكن صعوبة احلركة وارتفاع منسوب املياه بسبب تهاطل األمطار يوم 
احلادث و حتي  األوحال  بالبركة عرقلت عملية اخراج اجلثة الثانية، وبصعوبة 
كبيرة  أخرجت  جثة الطفل الثاني ، وبجهود متواصلة من اجليران و السكان  
لم يستطع هؤالء اخراج اجلثة الثالثة إال بعد حتطيم  جزء من احلاجز الترابي  من 

أجل  خفض منسوب املياه يف البركة تزامنا ووصول احلماية املدنية التي وصلت 
إال بعد فوات األوان، وهنا استغل قاطنو هذه املنطقة  تواجد أخبار الوطن من 
أجل نقل انشغالهم للسلطات العليا، بضرورة مراقبة  سير مياه  األودية  وحتويلها 

من طرف  بعض السكان الذين يجهلون خطر ذلك إال بعد وقوع الكارثة.

 إهمال السلطات لظاهرة الحواجز الترابية
أصبحت اليوم ظاهرة وضع حواجز ترابية من قبل سكان األرياف لتحويل 
مسار  األودية و تشكيل برك لسقي املزروعات و املاشية ، ظاهرة منتشرة بكثرة 
يف كافة والية الوطن خاصة والية تبسة ،  لتصبح بذلك الوديان فضاء حر دون 
تعتبر  التي  للوديان   الوطنية  املجموعة  ملكية  قانون  وال حسيب  خلرق  رقيب 
ملا   نظرا  يعبر ملكية شخص معني، وهذا   الوادي  ولو كان  للدولة حتى  ملكا 
ال  السلطات  أن  إال   ، املواطنني  على  حقيقي  خطر  من  الظاهرة  هذه  تشكله 
تتحرك وال تلتفت ملثل هذه الظواهر إال بعد وقوع  مأساة تأخذ معها ضحايا ال 

ذنب لهم.

 غياب تام  مشاريع التنمية

يناشد سكان بلدية عني الزرقاء  مبشاتيها وأريافها التي تعتبر ككل  منطقة 
أجل  من  تبون"   املجيد  "عبد  اجلمهورية  رئيس  األول  املسؤول   ، بامتياز  ظل 
تخصيص مشاريع تنموية انطالقا من الطرقات و املياه والكهرباء وصوال إلى  اجناز 
جسور تفك العزلة عن املنطقة  مع ضرورة تطبيق القانون ضد  املتورطني يف   غلق 
أو تغيير مجاري األودية ملنع  تكرار مثل احلوادث متهمني بذلك عدد كبير من 

املسؤولني احملليني الذين مروا عليها مرور الكرام .  .

 مدير الحماية المدنية لوالية تبسة : " التوعية هي الحل 
الوحيد"

و يف تصريح سابق ملدير احلماية املدنية بوالية تبسة "املقدم الصادق دراوات" 
أكد ألخبار الوطن أن احلل الذي بإمكانه تخفيف نسبة  هذه احلوادث هو توعية 
املواطنني  يف سبيل مراقبة أبنائهم ومنعهم من االقتراب من مثل هذه األحواض 
املائية خاصة و أن أعداد كبيرة من السكنات جتاورها  جتمعات مائية مختلفة 
الذي  األمر  وهو  أو حراستها،   تسييجها  السلطات  على  اإلستعمال، يصعب 

يرشح  تسجيل وفيات أخرى بذات الشكل.

اهتزت  والية تبسة خالل نهاية األسبوع الفارطة على مأساة  هزت قلوب كل من سمع تفاصيلها بعد غرق أربعة أطفال بعمر اهتزت  والية تبسة خالل نهاية األسبوع الفارطة على مأساة  هزت قلوب كل من سمع تفاصيلها بعد غرق أربعة أطفال بعمر 
الزهور  يف برك مائية  يف إقليم دائرة الونزة، ثالثة منهم هلكوا بسبب خرق لقانون امللكية للمجموعة الوطنية لألودية، والرابع كان الزهور  يف برك مائية  يف إقليم دائرة الونزة، ثالثة منهم هلكوا بسبب خرق لقانون امللكية للمجموعة الوطنية لألودية، والرابع كان 

ضحية لغياب املسابح البلدية.ضحية لغياب املسابح البلدية.

معاناة يعيشها األولياء بسبب غياب مسابح لألطفالمعاناة يعيشها األولياء بسبب غياب مسابح لألطفال

برك الموت .. موسم حصاد األرواح بتبسة!برك الموت .. موسم حصاد األرواح بتبسة!
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بعد أن رفض التجديد مع ميالن

دونــــاروما علـــى 
بعـد خطـــوات 

مـــــن باريـــس 
سان جيرمـــان

اقتــرب اإليطالــي جيانلويجــي دونارومــا، حــارس ميــان، مــن 
االنتقــال إلــى باريــس ســان جيرمــان خــال الصيــف احلالــي. وينتهــي 
عقــد دونارومــا مــع ميــان الشــهر اجلــاري، ولــن يجــدد الاعــب 
عقــده مــع النــادي اإليطالــي وســيرحل مجاًنــا، وفقــا ملــا أكــده مســؤولو 
روســونيري يف وقــت ســابق. ووفًقــا لشــبكة ســكاي ســبورت إيطاليــا، 
فــإن ســان جيرمــان علــى أعتــاب حســم صفقــة دونارومــا، 
ــا مــع باريــس علــى عقــد  حيــث ســيوقع األخيــر قريًب
ــى  ــة إل ــدة 5 مواســم. وأشــارت الشــبكة اإليطالي مل
 10 يبلــغ  راتــب  علــى  ســيحصل  دونارومــا  أن 
مايــن أورو، ويزيــد إلــى 12 مليوًنــا باملتغيــرات. 
يف  حالًيــا  يتواجــد  دونارومــا  أن  وأوضحــت 
معســكر املنتخــب اإليطالي اســتعداًدا لليورو، 

للكشــف الطبــي يف لــذا ســيخضع 
مدينــة فلورنســا 
ــوم  ــة، ي اإليطالي
اجلمعــة املقبــل. 
أن  وذكــرت 
مينــو رايــوال، وكيــل 
دونارومــا، لــم يضــع باريــس كخيــار أول ملســتقبل 
احلــارس عقــب فشــل جتديــده مــع ميــان، ألن 
ــى  ــة عل ــوًدا صارم ــرض قي ــي يف ــادي الفرنس الن
ــع  ــة البي ــة وإمكاني ــروط اجلزائي ــوالت والش العم
مســتقبًا. وقالــت إن انســحاب يوفنتــوس 
وبرشــلونة مــن ســباق التعاقــد مــع دونارومــا 
وراء تســهيل انتقــال احلــارس اإليطالــي إلــى 

ســان جيرمــان.
القسم الرياضي

استبعـاد نجــم 
هولنـــــدا فـــــان   دي بيــك 

من يـــورو 2020

اشهارتجديد مكتب  جمعية ذات صبغة  محلية    
طبقا  الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 

2012 المتعلق بالجمعيات ال سيما المادة رقم 18 منه 
 لقد تم هذا اليوم 2021/06/07  تجديد الهيئة القيادية 

للجمعية المحلية 
المسماة : اللجنة الدينية  لمسجد أوالد عثمان لبلدية  عين 

الخضراء  
المعتمدة تحت رقم  361 بتاريخ:1982/05/04  

 الرئيس :سقاي يوسف                                                                         
المقر االجتماعي :مسجد أوالد عثمان ٫عين الخضراء

اشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 

يتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال سيما المادة رقم:18 منه
لقد تم اليوم:30/ 05/ 2021 تجديد الجمعية المحلية:

المسماة: النادي الرياضي للهواة اتحاد بلدية  سيدي عيسى لكرة اليد 
المعتمدة تحت رقم: 88بتاريخ: 2002/02/26

الرئيس: شوبان محمد
المولود بتاريخ 1984/05/30 سيدي عيسى

المقر اإلجتماعي: حي 11 ديسمبر 1960) الحنيةالجديدة رقم المنزل 
139(  سيدي عيسى
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المنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 
المكتب الوطني 

قرار رقم 2021/05 المؤرخ في 2021/02/28 ي
تضمن تنصيب المكتب الوالئي - تمنراست 
للمنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 

إن رئيس المنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 
-  بمقتضى القانون 06/12 المؤرخ في 2012/01/12 المتعلق بالجمعيات 

-  بمقتضى اإلعتماد المنتدى رقم 60/م ع ح ع ش ق/م ح ج /18 الممنوح من طرف 
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  بتاريخ 22فيفري 2018 

- بمقتضى القانون للمنتدى المصادق عليه الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29 
أوت 2018 

- بمقتضى محضر الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29أوت و المتضمن إنتخاب السيد 
سعيداني زكريا رئيسا للمنتدى 

-  و إقتراح من السيد األمين العام للمنتدى
يقرر

 المادة األولى : ينصب السيد : لنصاري عير الرحمن رئيس المكتب الوالئي لوالية 
تمنراست للمنتدي للذاكرة و التاريخ و التراث 

المادة الثانية: 
ينصب السيدات و السادة اآلتية أسماءهم أعضاء المكتب الوالئي لوالية تمنراست 
السيد االنصاري أحمد ياسين :عضو مكلف بالذاكرة و االرشيف و تخليد الشهيد 

السيد ميداني سفيان:عضو مكلف بحماية المعالم و التراث التاريخ و الثقافي و السياحي 
السيدة صنديد نجاة : عضو مكلف بالعالقات مع المنظمات التاريخية و الحركة الجمعوية 

السيدة سعدية اقمال  عضوة مكلف بتحضير المهرجانات و الحفالت و المسابقات 
السيد الداي بوخامي عضو مكلف بالبحوث التاريخية العلمية و التعليمية 

السيدة فرحات نجاة  عضوة مكلف باإلعالم و االتصال 
السيدة طرمون حياة  عضوة مكلف بالتنظيم و اإلدارة و الوسائل

السيدة القايم عايشة  عضوة مكلف بتواصل رسالة المجاهدات
السيد عبد الداوي علي  عضو مكلف بالشؤون االجتماعية  لألسرة الثورية 

المادة الثالثة : يكلف السيد األمين العام للمنتدى و أعضاء المكتب الوطني ، بتنفيذ هذا 
القرار في حدود إختصاصه  

مانشستـــر 
سيتـي يجـدد 

الجدل حول 
مستقبــل 

ميســي
جــدد نــادي مانشســتر 
حــول  اجلــدل  ســيتي 

برشــلونة  جنــم  مســتقبل 
بخطــوة  ميســي،  ليونيــل 

برنامــج  عنهــا  كشــف  مفاجئــة، 
ــل ســاعات. الشــيرجنيتو اإلســباني، قب

مــع  ميســي  ليونيــل  عقــد  وينتهــي 
ــب  ــق لاع ــاري، ويح ــهر اجل ــلونة الش برش

مجاًنــا. نــاٍد  التوقيــع ألي  األرجنتينــي 
ووفًقــا لبرنامــج »الشــيرجنيتو«، فــإن خورخــي 
ميســي، والــد ووكيــل العــب برشــلونة، تلقــى 
ــيتي.  ــتر س ــؤولي مانشس ــن مس ــًدا م ــااًل جدي اتص
ــم يحصــل ميســي علــى أي عــرض رســمي مــن  ول

ــى اآلن. ــده حت ــد عق ــل جتدي ــن أج ــلونة م برش
ــرض  ــى ع ــارت إل ــد أش ــدة ق ــر ع ــت تقاري وكان
مبدئــي طرحــه رئيــس برشــلونة خــوان البورتــا علــى 
ــى 10  ــد إل ــد ميت ــى عق ــع عل ــمل التوقي ــي، يش ميس

ــنوات. س
ــي- يف  ــا للعــرض املبدئ ــن يســتمر ميســي -وفق ول
ــد  ــه بع ــمح ل ــم يس ــط، ث ــن فق ــوى لعام ــلونة س برش

ــي. ــدوري األمريك ــى ال ــال إل ــك باالنتق ذل
وأضافــت التقاريــر أنــه مت االتفــاق علــى هــذه 
التفاصيــل »بشــكل ودي« بــن الرئيــس خــوان البورتــا 
ووالد ميسي.                                                      ق.ر

أنشيلـوتي يطـلب 
التعـــــــاقد مع 

فابيـان رويـز
ــد،  ــال مدري ــدرب ري ــيلوتي، م ــو أنش ــي كارل ــب اإليطال طل
التعاقــد مــع أحــد الاعبــن البارزيــن يف صفــوف نابولــي. ووفًقــا 
ــب يف  ــيلوتي يرغ ــإن أنش ــباني، ف ــيرجنيتو« اإلس ــج »الش لبرنام
ــز، العــب وســط نابولي.وســبق أن  ــان روي ــع فابي ــع م التوقي
حــاول ريــال مدريــد التعاقــد مــع رويــز يف املوســم املاضــي، 
الاعــب  باســتمرار  متســكت  نابولــي  إدارة  لكــن 
عمــل  أن  ســبق  أنشــيلوتي  أن  اإلســباني.يذكر 
ــل  ــي، قب ــدة موســم ونصــف يف نابول ــز مل ــع روي م
إقالــة املــدرب اإليطالــي مــن قيــادة البارتينوبــي.
ويرتبــط فابيــان رويــز صاحــب الـــ25 عاًمــا بعقــد 
ــز  ــل روي ــوان 2023.وانتق ــى ج ــي حت ــع نابول م
إلــى نابولــي يف صيــف 2018، قادًمــا مــن ريــال 
بيتيــس، وســرعان مــا أصبــح عنصــًرا أساســًيا يف تشــكيلة 
ــد  ــال مدري ــًدا مــع ري ــع عق البارتينوبي.يذكــر أن أنشــيلوتي وق
ملــدة 3 ســنوات، عقــب أيــام قليلــة مــن رحيــل املــدرب الفرنســي 

ــق. ــدان عــن الفري ــن زي ــن الدي زي
ق.ر

ميــــــــالن 
يستهــدف ضـم 
خمــاســــــي 
ريــال مدريـــد

كشــف تقريــر صحفــي إيطالــي، عــن رغبــة ميــان يف التعاقــد مــع 
خمســة العبــن مــن صفــوف ريــال مدريــد، هــذا الصيــف.

ووضــع ريــال مدريــد عــدًدا مــن العبيــه يف ســوق االنتقــاالت 
ــدة. ــات جدي ــرام صفق ــازم إلب ــال ال ــر امل ــن أجــل توفي ــة، م الصيفي
وبحســب صحيفــة »كورييــري ديلــو ســبورت« اإليطاليــة، فــإن 
ميــان ســوف يتدخــل ملســاعدة ريــال مدريــد، حيــث يرغــب يف 
ضــم 5 العبــن مــن صفوفــه. وأضافــت الصحيفــة، أن ميــان يســعى 
ــا،  ــز صفوفــه بقــوة بعــد العــودة للمشــاركة يف دوري أبطــال أوروب لتعزي

ــي. ــب يف امليرنغ ــن الع ــر م ــى أكث ــه عل ــع عين ــي وض وبالتال
ق.ر

قــرر فرانــك دي بويــر، مــدرب منتخــب هولنــدا، امــس الثاثــاء، اســتبعاد أحــد 
الاعبــن البارزيــن يف الطواحــن مــن قائمــة يــورو 2020 بســبب اإلصابة.وقــال 
االحتــاد الهولنــدي لكــرة القــدم، يف بيــان رســمي: »يتعــن علــى دونــي فــان دي 

بيــك الغيــاب عــن البطولــة األوروبيــة، بعــد املعانــاة مــن إصابــة مؤخًرا«.وأضــاف 
ــدرب  ــب امل ــورو، وال يطل ــا يف الي ــن يكــون متاًح ــك ل ــان دي بي ــدي: »ف ــاد الهولن االحت

فرانــك دي بويــر اســتبداله باعــب آخــر«.وكان فــان دي بيــك صاحــب الـــ24 عاًمــا، شــارك 
يف الدقائــق األخيــرة مــن فــوز هولنــدا علــى جبــل طــارق بنتيجــة )7-0(.وســتلعب هولنــدا مباراتهــا 

األولــى يف اليــورو ضــد أوكرانيــا يــوم األحــد 13 جــوان اجلــاري، ثــم تواجــه النمســا يــوم اخلميــس 17 جــوان، 
بينمــا تختتــم مرحلــة املجموعــات بلقــاء مقدونيــا الشــمالية يــوم االثنــن 21 جويليــة وســتقام كل املباريــات 

علــى ملعــب »يوهــان كرويــف أرينــا« يف أمســتردام.
ق.ر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سطيف 
دائرة بابور 
بلدية بابور 

الرقم :2021/07 
الرقم الجبائي للبلدية  :098419165155417

إعالن عن استدراك منح مؤقت
تطبيق ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 
بناء علي محضر لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بتاريخ 2021/06/07 يعلن رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لبلدية بابور للمشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2021/03 المؤرخ 

في : AKHBAR EL WATANE باللغة العربية و MARACANA باللغة الفرنسية و الخاص 
بالمشروع التالي: 

- إنجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب مع قناة الجر و خزان نصف مغمور 300م2 لمركز أوالد 
جاب هللا و أوالد بوشين -الشطر األول  عن استدراك المنح المؤقت رقم :2021/06 المؤرخ في : 

2021/05/27 بجريدة AKHBAR EL WATANE باللغة العربية و جريدة MARACANA باللغة 
الفرنسية لمشروع : إنجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب مع قناة الجر و خزان نصف مغمور 300م2 

لمركز أوالد جاب هللا و أوالد بوشين  لشطر األول حسب الجدول التالي :

يمكن للمتعهدين اآلخرين الراغبين في اإلطالع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية و المالية 
اإلتصال بالمصالح المعنية على مستوى البلدية في آجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من تاريخ نشر 

اإلعالن 
تمنح مدة عشرة أيام )10( أيام لتقديم طعن لدى الصفقات العمومية للبلدية ابتداء  من نشر هذا اإلعالن  

و هذا طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ  في : 2015/09/16 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

الرقم

01

اسم المؤسسة 

مؤسسة األشغال 
العمومية الكبرى 

29,459,152,10150063100058144

مدة اإلنجازالرقم الجبائي للمؤسسة المبلغ المقترح )دج( 

العرض المقبول 0881أشهر
بعد التنازل 

مؤسسة أشغال 
الري - بن 

أهدوقة علي 

المالحظة النقطة /90 
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أخبار الرياضات

يف إطار استعداداته للكأس العربية

المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة 
يفوز وديا على نصر حسين داي

هيئة مدوار تحدد موعد الجولتين 
26 و27 من الرابطة األولى  

حددت جلنة املسابقات بالرابطة احملترفة الوطنية لكرة القدم، أول أمس، مواعيد 
عن  املتأخرة  واللقاءات  األولى،  احملترفة  الرابطة  من  و27،   ،26 اجلولتني  مباريات 

اجلوالت املاضية.
اجلاري،  جوان  من  و19   18 والسبت،  اجلمعة،  يومي  املسابقات  جلنة  وحددت 

موعدا إلجراء مباريات اجلولة 26 من الرابطة احملترفة األولى، وبطولة الرديف.
كما حددت اللجنة يومي السبت، واألحد 26 و27 من الشهر ذاته، موعدا إلقامة 

مواجهات اجلولة 27 من الرابطة احملترفة األولى، وبطولة الرديف.
كما قررت اللجنة برمجة املباراتني املتأخرتني عن اجلولة 22، من الرابطة احملترفة 
نادي  أمام  اجلزائر  ومولودية  القبائل،  بلوزداد، ضد شبيبة  فريقي شباب  األولى، بني 

بارادو، يوم األربعاء 23 جوان اجلاري.
احتاد  وجاره  داي  نصر حسني  نادي  بني  املسابقة  من   25 اجلولة  مباراة  تقام  كما 

العاصمة، يف اليوم نفسه، وفقا لبيان الرابطة.
م.هشام

بعد جلسة صلح مع الرئيس محياوي

مضوي يعود لتدريب مولودية وهران
أعلن مجلس إدارة نادي مولودية وهران، عودة املدرب خير الدين مضوي، لإلشراف 

على اجلهاز الفني للفريق األول، بعد 24 ساعة عن فسخ عقده بالتراضي.
كانت إدارة مولودية وهران، أعلنت األحد الفارط، انسحاب املدرب مضوي من 
تدريب النادي، بسبب تراجع نتائج الفريق، وخالفه مع الرئيس محياوي، بعد إقصاء 

الفريق من الدور الربع النهائي من كأس الرابطة احملترفة، أمام وداد تلمسان.
وقال النادي الوهراني يف بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »تعلن إدارة 

مولودية وهران، عن عودة املدرب خير الدين مضوي على رأس العارضة الفنية«.
وهذا  ومحياوي،  مضوي  بني  صلح  جلسة  عقد  بعد  مت  االتفاق  أن  البيان  وأكد 

بحضور رئيس جلنة األنصار، رشيد سيراج، وبعض محبي الفريق.
م.هشام

قبل جولتني من ختام بطولة القسم الثاني

العبو مولودية بجاية 
يطالبون بمستحقاتهم

 عبر جل العبي فريق مولودية بجاية املنتمي إلى احملترف الثاني عن قلقهم املتزايد 
من عدم تلقيهم ملستحقاتهم املالية العالقة واملتمثلة يف عدة رواتب شهرية  قبل جولتني 
من نهاية البطولة، واعتبروا عدم وفاء اإلدارة بوعودها غير مقبول رغم النتائج اجليدة، 
التي مت حتقيقها منذ بداية املوسم، واحتالل الفريق للمركز الثالث برصيد 35 نقطة، 

على بعد نقطتني من صاحبي الريادة أمل األربعاء وشبيبة بجاية.
وكان رفاق القائد منصوري، قد تطرقوا إلى هذا املشكل مع املسيرين، قبل التنقل 
األخير إلى العاصمة مبناسبة مواجهة احتاد احلراش والتي عرفت خسارة الفريق بنتيجة 
0-1، يف الوقت الذي تنتظر فيه اإلدارة من جهتها، دخول إعانات السلطات احمللية، 

على غرار البلدية، من أجل تسوية مشكل املستحقات املالية.
أجرة  بخصوص ضخ  مؤخرا  الالعبني  طمأن  قد  بوشباح  مصطفى  املساهم  وكان 
املشوار يف  مواصلة  من  متكينهم  أجل  من  األموال،  دخول  عند  أرصدتهم،  أخرى يف 
املاضي، جعل  السبت  احتاد األخضرية  أمام  احملقق  الفوز  أن  الظروف، خاصة  أحسن 
البجاويون يستعيدون كامل حظوظهم يف املنافسة على ورقة الصعود، حيث صرح يف 
هذا اإلطار »ننتظر دخول إعانات السلطات احمللية، من أجل ضخ أجرة إضافية يف أرصدة 
الالعبني وحتفيزهم ملواصلة املشوار يف أحسن الظروف، حيث أننا سنلعب كامل حظوظنا 
على الصعود والعمل على حصد أكبر عدد من النقاط، التي تسمح لنا باملنافسة على 
تأشيرة الصعود، رغم أننا ندرك جيدا بصعوبة املهمة يف ظل وجود منافسة قوية من فرق 

أخرى«.
عبد السالم.ق

انتخاب عبد الرحمان حماد 
رئيسا للجنة االولمبية  

انتخب رئيس اللجنة االوملبية والرياضية اجلزائرية، املنتهية عهدته، عبد الرحمان 
العامة  اجلمعية  اشغال  -2021 2024, خالل  جديدة   اوملبية  لعهدة  رئيسا  حماد، 

االنتخابية املنعقدة امس الثالثاء يف مقرها بنب عكنون بالعاصمة.
وحصل حماد على مجموع 105 صوت مقابل 48 صوت ملنافسه، رئيس االحتادية 

اجلزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو.
ومن مجموع ال93 عضو املشكلون للجمعية العامة، عرفت اشغال اجلمعية العامة 

االنتخابية حضور 79 عضو.
م.هشام

م.هشام

 20 من  ألقل  الوطني  املنتخب  أهداف 
سنة، كانت من توقيع كل من الالعب محمد 
هذه  ومكنت   العالي.  عبد  وحمادي  رفيق 
للمنتخب  الفني  الطاقم  مكنت  الودية  املقابلة 
مشاهدة  من  السات  محمد  املدرب  بقيادة 
انتقاء  قبل  الالعبني  من  كبير  عدد  ومعاينة 

القائمة التي ستشارك يف املنافسة العربية.
املنتخب  سيلعب  املوعد،   لذات  وحتسبا 
األربعاء  هذا  سنة،   20 من  ألقل  اجلزائري 

القبائل  شبيبة  رديف  مع  أخرى  وّدية  مقابلة 
باملركز الفني بسيدي موسى، يف مقابلة يسدل 
بها الستار على التربص التحضيري الذي شرع 

فيه املنتخب يوم األحد املاضي.
جتدر اإلشارة ان املدرب الوطني، كان قد 
التربص  أخرها  انتقائية،  تربصات  برمج ثالثة 
 25 الى   21 من  املمتدة  الفترة  الذي جرى يف 
العبا   37 مبشاركة  موسى  سيدي  مبركز  ماي 

منهم 13 ينشطون باخلارج.
املوعد  هذا  الوطني  املنتخب  ويخوض 
ورفقة  االولى  املجموعة  يف  العربي  التنافسي 

وموريتانيا،  والنيجر  مصر  من  كل  منتخبات 
اجلاري  جوان   20 يوم  البداية  تكون  ان  على 

مبواجهة موريتانيا.
التي  للدورة،  االفتتاحية  املقابلة  وتنشط 
تضم 16 تشكيلة يف املجموع موزعة على اربع 
جوان   20 يوم  والنيجر  مصر  بني  مجموعات 
اجلاري. ويقتطع صاحبا املركزين االول والثاني 

تأشيرة املرور الى الدور الثاني من املنافسة.
وعرفت الطبعة السابقة من الكأس العربية 
باململكة  جرت  التي  سنة   20 من  اقل  لفئة 

العربية السعودية تتويج منتخب السنغال.

فاز املنتخب الوطني لكرة القدم ألقل من 20 سنة، أول أمس، بامليدان امللحق 
مللعب 5 جويلية االوملبي، على فريق الرديف لنصر حسني داي بنتيجة 2-1، 

يف مقابلة ودية تدخل يف إطار حتضيرات املنتخب للكأس العربية لهذه الفئة 
املقررة من 17 جوان إلى 3 جويلية مبصر.

لكرة  للمحليني  الوطني  املنتخب  يستعد 
استعداًدا  تدريبي  معسكر  اول  القدم، خلوض 
ملشاركته يف بطولة كأس العرب التي تستضيفها 
قطر، ديسمبر املقبل. وكشف االحتاد اجلزائري 
 23 بأسماء  قائمة  عن  الرسمي،  موقعه  عبر 
شباب  جنم  سعيود،  أمير  يتقدمهم  العًبا 
شبيبة  مهاجم  مسعودي،  وبالل  بلوزداد، 
الساورة وهداف البطولة، للمشاركة يف املعسكر 
الذي يستمر من يوم 13 لـ17 من الشهر اجلاري، 

باملركز التقني سيدي موسى بالعاصمة.
وشباب  سطيف،  وفاق  فريقا  وسيطر 

من  ستة العبني  بتواجد  القائمة  على  بلوزداد 
القائمة  ضمن  الثاني،  من  وخمسة  األول، 
التي اختارها املدرب مجيد بوقرة، إلى جانب 
احتاد  من  وثالثة  بارادو،  من  العبني  أربعة 
والعب  وهران،  مولودية  من  واثنني  اجلزائر، 
وأوملبي  الساورة،  شبيبة  من  كل  من  واحد 

املدية، ومولودية اجلزائر.
قرر  بوقرة،  أن  اجلزائري،  االحتاد  وأوضح 
هذا  خوض  من  القبائل  شبيبة  العبي  إعفاء 
املعسكر الذي يعد األول من نوعه له كمدرب 
ملنتخب احملليني، مفضال تواجدهم مع فريقهم 

يف  الكاميروني  القطن  ملواجهة  يستعد  الذي 
االحتاد  كأس  بطولة  من  النهائي  قبل  الدور 
االحتاد  وكان  )الكونفيدرالية(.  األفريقي 
منتخب  أن  سابق  وقت  يف  أعلن  اجلزائري 
يوم  بوراندي  منتخب  ضيفه  سيواجه  احملليني 
16 من الشهر اجلاري على ملعب وهران اجلديد 
العرب  كأس  قرعة  أن  يذكر  البالد.  غربي 
أوقعت اجلزائر يف املجموعة الرابعة إلى جانب 
مصر والفائز من لبنان وجيبوتي، وكذلك الفائز 

من املواجهة بني ليبيا والسودان.
م.هشام

 بوقرة أعلن عن قائمة تضم 23 العبا

المنتخب المحلي يشرع في تحضيراته لبطولة كأس العرب

أسامة  تونس  منتخب  العب  أكد   
»اخلضر«  قائد  قاله  مبا  يهتم  ال  أنه  احلدادي 
تونس  منتخب  تشبيهه  عند  محرز  رياض 
بأتلتيكو مدريد.  وقال أسامة احلدادي »نحن 
نركز كل اهتماماتنا على اللقاء وحقيقة امليدان 
وأضاف  يقال«.  ما  يعنينا  وال  الفيصل  هي 
احلدادي »مباراة تونس واجلزائر داربي خاص 
هذه  والتشويق.  التنافس  عليه  يطغى  ودائما 

املباراة متثل اختبارا مهما«.
يف  نكون  أن  على  »سنحرص  وأكد   
أداء  كبيرة  مباراة  ونقدم  املطلوب  املستوى 
أننا  خصوصا  باللقاء  الفوز  يهمنا  ونتيجة. 

سنلعب فوق ميداننا رغم غياب اجلمهور«.
عقده  نهاية  بعد  القادمة  محطته  وحول   
مع فريق قاسم باشا التركي، أوضح احلدادي 
تركية  فرق  من  عرض  من  أكثر  »وصلني 

األفضل  ألختار  اجلوانب  كل  من  وسأدرسها 
املشوار«.  الالعب محمد دراجر شدد  لباقي 
هو اآلخر على أهمية لقاء اجلزائر، وقال يف هذا 
ستكون  لكنها  ودية  أنها  رغم  »مباراة  الصدد 
من العيار الثقيل بني منتخبني من أفضل فرق 
يف  سنكون  اهلل  شاء  »إن  بقوله  وأمت  أفريقيا«. 
يومنا لنقدم مباراة كبيرة على كل املستويات«.
ق.ر

العب منتخب تونس، احلدادي:

»تصريح محرز ال يهمنا ولقاء الجزائر اختبار مهم«



12
ملف

السنة 02  - العدد 508 -األربعاء 28 شوال   1442  هـ  -  09 جوان 2021م

صارة بوعياد

يشــدد الكثيــر مــن املختصــن يف الشــأن الثقــايف علــى 
ــة  ــف والدول ــن املثق ــاركية ب ــة تش ــة تفاعلي ــاء عالق ــرورة بن ض
ــن  ــس وقوان ــر وأس ــق أط ــة وف ــة حقيقي ــة ثقافي ــة سياس لصناع
تشــمل كل شــرائح املجتمــع وتصــل إلــى كافــة األرجــاء، 
الســيما أمــام مــا ســجل مــن تغييــب عمــدي أو تقصيــر يف هــذا 

ــة. ــة املتعاقب ــف احلكوم ــن مختل ــال م املج
وبرامــج  وقوانــن  إجــراءات  هــي  السياســة الثقافية  إن 
حكوميــة تنظــم وحتمــي وتشــجع وتدعــم ماليــا األنشــطة املتعلقــة 
بالفنــون والقطاعــات اإلبداعية كالرســم والنحــت واملوســيقى 
الفنــون،  مــن  وغيرهــا  األفــالم  وصناعــة  واألدب  والرقــص 
باإلضافــة إلــى الثقافــة التــي قــد تشــمل نشــاطات تتعلــق باللغــة 

واإلرث والتنــّوع الثقــايف.
منظمــة  مــن  الثقافيــة  السياســة  فكــرة  جــاءت  وقــد 
اليونســكو يف ســتينيات القــرن العشــرين بشــكل عــام، وتســتلزم 
مــن الدولــة أن تضــع عمليــا تصنيفــات قانونيــة وتشــريعات 

ودور  واملكتبــات،  )كاملعارض،واملتاحــف،  ومؤسســات 
ــة يف  ــرات املُبدع ــايف والتعبي ــّوع الثق ــي التن ــخ( تنّم األوبرا...إل

اإلبداعيــة. والفعاليــات  الفنيــة  األشــكال  مجــال 
ومــا تقــوم بــه وزارة الثقافــة والفنــون يف اجلزائــر حاليــا مــن 
ــاب،  ــرح والكت ــينما واملس ــح الس ــدة يف صال ــن جدي ــن قوان ّس
ــاء سياســة  ــد يســمح بشــكل أو بآخــر بتأســيس وبن مؤخــرا، ق
ثقافيــة يف اجلزائــر كانــت مغيبــة لســنوات، حيــث هنــاك بعــض 
القوانــن لــم يتــم تفعيلهــا إال مؤخــرا، وقوانــن كان األجــدر أن 
ــم تكــن حاضــرة  ــن. لكــن اإلرادة السياســية ل ــذ زم توضــع من
بقــوة مــن أجــل إرســاء منظومــة قانونيــة إال مؤخــرا مــع توصيــات 
ومخرجــات املنتــدى االقتصــاد الثقــايف الــذي أثلــج صــدور 
ــل  ــن أج ــون م ــة والفن ــاع الثقاف ــن يف القط ــن الفاعل ــر م الكثي
ــا  ــا حقيقي ــوردا اقتصادي ــه م ــال وجعل ــذا املج ــتثمار يف ه االس
ــمح  ــرى تس ــن أخ ــن قوان ــار س ــر، يف انتظ ــة يف اجلزائ ذا نوعي
ــة خاصــة  ــق مؤسســات فني ــادرة يف خل ــي باملب ــع املدن للمجتم

ــدة. ــة جدي ــورة ثقافي وث

لطِة ُمختصون ُيطالبوَن ِببناِئها انطالًقا من امُلجتمِع، وألَّ ُتلبَس على َمقاِس السُّ

يـاسُة الثَّقافيـُة..استفاَقــٌة  ولكـــن..! السِّ
تؤكد املعطيات املتوفرة أن السياســة الثقافية يف اجلزائر تشــوبها عدة اختاللت يف 
بلــد بحجــم قــارة، ويزخر بتراث حضاري وثقــايف كبير قل نظيره يف أي دولة أخرى، 
ومــا هــو موجــود -على حد قول الكثير من املختصني يف الشــأن الثقايف- يبقى مجرد 

ذر للرمــاد يف العيــون، مادامــت بالدنا لم حتتكم بعد حقيقة إلى سياســة ثقافية 
جادة تبنى من املجتمع ول تلبس على مقاس الســلطة. يحصل هذا رغم الســتفاقة 
املتأخــرة مــن طرف وزارة الثقافة والفنون احلالية ومحاولت اســتدراك ما فات، عن 

طريــق فتــح النقاش حول املوضوع مع املختصني ومحاولة إطالق ترســانة قانونية 
جديدة تكرس نظــرة جديدة للفعل الثقايف.

حسن منجور املكلف بتسيير مديرية الكتاب واملطالعة العمومية لـ »أخبار الوطن«:

»بإمكان اللقاءات مع الفاعلين بناُء سياسة ثقافية فعالة«
 يقــول حســن منجــور املكلــف بتســيير مديريــة الكتــاب واملطالعــة العموميــة لـــ 

ــر، مــن خــالل مــا تقــوم  ــار الوطــن«: عرفــت السياســة الثقافيــة يف اجلزائ بــه »أخب
ــع  ــملت جمي ــاب، ش ــا باإليج ــهود له ــة مش ــون، حركي ــة والفن وزارة الثقاف

ــة يف  ــات العمومي ــاء املكتب ــن إرس ــك ع ــاب، ناهي ــا الكت ــب أساس اجلوان
ســبيل إثــراء املطالعــة، ومؤخــرا مــن أجــل تعزيــز املنظومــة القانونيــة ملجــال 
الكتــاب، حيــث بــادرت الــوزارة الوصيــة بإعــداد العديــد مــن النصــوص 
التطبيقيــة املتعلقــة بتطويــر الكتــاب، والتــي ستســاهم يف ضبــط وتنظيــم 
صناعــة الكتــاب يف اجلزائــر مــن خــالل تأطيــر السلســة املتعلقــة بالكتاب 

مــن نشــر وطبــع وعمليــة التســويق«.
الــوزارة  اللقــاءات سيســاعد  النــوع مــن  وأضــاف منجور:«هــذا 

مبشــاركة ناشــرين وكتــاب وفاعلــن يف تشــخيص الوضــع يف امليــدان، 
ــدون  ــون ب ــن أن تك ــاب ال ميك ــة بالكت ــة متعلق ــة ثقافي ــاء سياس ــث بن حي

إحصائيــات أو بــدون الكشــف عــن الوضــع احلقيقــي للكتــاب«.
ص.ب

عبد العزيز حمدي عضو يف مجموعة العمل يف السياسة 
الثقافية لـ »أخبار الوطن«:

»السياسة الثقافية تنبع من المجتمع وليس من 
الوزارة الوصية«

 قــال عبــد العزيــز حمدي عضــو يف مجموعة العمــل يف السياســة الثقافية: لـ 
»أخبــار الوطــن«، بخصــوص تقييمــه للسياســات الثقافيــة يف اجلزائــر، بالقــول: 
»أوال، ال نســتطيع تقييــم شــيء غيــر موجــود، مصطلــح السياســات الثقافيــة 
دخيــل علــى بلــد مثــل اجلزائــر، ألن السياســات الثقافيــة هــو مشــروع علــى 
مــدى طويــل تقــوم الدولــة بتأطيــر القطــاع الثقــايف، وبالتالــي هــذا املشــروع 

غيــر موجــود يف اجلزائــر«.
ــن  ــع م ــروع ينب ــو مش ــة ه ــات الثقافي ــدي:«إن السياس ــاف حم وأض
ــرم  ــفل اله ــن أس ــن، م ــد مع ــن يف بل ــن الثقافي ــي والفاعل ــع املدن املجتم
إلــى أعــاله، ثــم يتــم تناولــه ومعاجلتــه علــى مســتوى الهــرم ويطــرح للبرملــان 
ويصــادق عليــه، مــن طــرف النــواب والــوزارة املعنيــة غيرهــم، فالسياســات 
الثقافيــة هــي شــبه دســتور ، حيــث تعالــج الثقافــة فيــه كل األمــور مــن أدناهــا 

إلــى أقصاهــا، وهــذا النــوع مــن املشــاريع غيــر مطروحــة يف اجلزائــر«.
وأبــرز حمــدي، يف الســياق ذاتــه، يقــول:«إذ قمنــا بتقييــم شــامل ملــا يعــرف 
ــيير  ــإن التس ــر، ف ــة يف اجلزائ ــة الثقافي ــابها للسياس ــون مش ــا يك ــايف وم ــع الثق بالواق

يف  لثقــا هــو عبــارة عــن قوانــن وأوامــر فوقيــة تطــرح مــن الفــوق الــى األســفل، وبالتالــي يجعــل ا
ــر  ــة يف اجلزائ متلــك نوعــا مــن الســيادة والثقافــة الســلطوية التــي تتميــز بلمســة البيروقراطيــة، ويجعــل املثقــف أو الثقاف

الفنــان يكــون محــدود«.
وأبــرز أن العالــم عــاد يعمــل وفــق ثقافــة الورشــة، وثقافــة املخبــر، حيــث اجلزائــر بعيــدة كل البعــد عــن هــذا. وللنهــوض 
بالثقافــة يقــول حمــدي »يجــب البحــث، واإلحصــاء واملســح، والتقــرب مــن املجتمــع اجلزائــري ملعرفــة مــاذا يحــب، ألن 

الثقافــة تنبــع مــن املجتمــع وليــس مــن الــوزارة«.
ــو  ــا ه ــه، فطموحن ــة يف جينات ــك الثقاف ــور وكل مــن ميل ــى السياســة الثقافية«هــو طمــوح كل غي ــأن الطمــوح إل ــاد ب وأف
ــب  ــى اجلان ــى عل ــادرات شــبابية مســتقلة تطغ ــق مب ــب خل ــى جان ــاره، إل ــايف وازده ــاع الثق ــى اســتقاللية القط الوصــول إل
الرســمي،طموحنا هــو أن يكــون قانــون للفنــان وقانــون للنشــاطات الثقافيــة وقانــون للقطــاع املســتقل، وصناديــق تدعــم املثقــف 
املســتقل يف اجلزائــر، وأن تتوفــر كل التســهيالت لالســتثمار يف هــذا القطاع،والســماح للشــركات األجنبيــة باملســاهمة يف دعــم 

اجلمعيــات والتعاونيــات املســتقلة،هذا هــو الطمــوح الــذي نســعى إليــه نحــن كمجموعــة«.
ص.ب

األكادميي والناقد مخلوف بوكروح لـ »أخبار الوطن«:
»السياسة الثقافية ُتبنى وفق عالقة تشاركية بين الدولة والمثقف«

قــال األكادميــي والناقــد مخلــوف بوكــروح لـــ »أخبــار الوطــن«: »إن السياســة الثقافيــة مرتبطــة 
باحليــاة اليوميــة وهــي صعبــة التحقيــق يف ظــل عــدم اهتمــام الدولــة بالثقافــة، غيــر أن اهتمــام 

ــى  ــا، لكــن يبق ــن خــالل االســتثمار فيه ــل االســتقالل م ــة كان قب ــاة الثقافي ــر باحلي اجلزائ
ذلــك غيــر كاٍف، حيــث كانــت كســالح ســخرت فيــه الثقافــة حملاربــة ملحقــات االســتعمار 
واحملافظــة علــى الهويــة، حيــث جنــد الدولــة هــي الصانعــة للثقافــة بنســبة 100 باملائــة، وال 

يوجــد مصــدر يدعــم الثقافــة مــن غيرهــا«.
ــات  ــد احتياج ــتثمار لس ــال االس ــذل يف مج ــود تب ــاك جه ــروح: »هن ــاف بوك وأض
ــة هــو غيــاب تصــور واضــح وســليم لوظيفــة  النــاس، لكــن مــا ينقــص السياســة الثقافي
الثقافــة يف املجتمــع، إلــى جانــب عمليــة التكويــن يف املجــال الثقــايف. كمــا أن الهــدف 
ــى  ــز عل ــك بالتركي ــه وذل ــزأ من ــزء ال يتج ــي ج ــة فه ــة يف التنمي ــارك الثقاف ــو أن تش املرج
البعــد االقتصــادي الثقــايف، واالهتمــام ببنــاء اإلنســان الــذي يواجــه التنميــة الشــاملة، 

ــات«. ــاء املجتمع ــة عنصــر أساســي يف بن ألن الثقاف
ونــوه املتحــدث، يف الســياق ذاتــه، بقولــه: »إن الثقافــة لهــا مــردود اقتصــادي والبــد 

ــون التشــكيلية،  ــة الشــاملة للمجتمــع يف مجــال املســرح، الفن ــق تصــورات يف التنمي مــن خل
ــادي علــى كل  املوســيقى وغيرهــا. ويف الوقــت نفســه، مــن املهــم جــدا أن ال يغلــب اجلانــب امل

ــة  ــة فقــط، وطريق ــى مــن املجتمــع وليــس مــن الدول ــة املزدهــرة تبن ــي وإبداع.فالثقاف ــايف وفن ــو ثق ماه
السياســة الثقافيــة عالقــة أفقيــة تشــاركية وكــذا املســاهمة يف فتــح حــوار واســع عــن ماهيــة الثقافــة وإشــراك الفاعلــن يف وضــع 

ــول«. اقتراحــات وحل
ص.ب

الكاتب والناقد واملترجم السعيد بوطاجني: لـ »أخبار الوطن«:
»األنظمة تعمل على إبعاد الثقافة ألنها تشّكل خطرا«

قــال الكاتــب والناقــد واملترجــم الســعيد بوطاجــن لـــ »أخبــار الوطــن«: »إن القطــاع الثقــايف 
ــة وعــدة ســياقات  ــه ضمــن برامــج ورؤى مختلف ــد أشــرف علي ــة وق ــّر بعــدة مراحــل متفاوت م
تاريخيــة معقــدة. وفيمــا يتعلــق مبنظورنــا كجزائريــن للثقافــة ســواء علــى مســتوى الهــرم أو 
علــى مســتوى الشــعبي، فلقــد عملــت الكثيــر مــن األنظمــة ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر 
قصــد علــى إبعــاد الثقافــة ألن اجلهــات املعنيــة بالتســيير تعتبــر الثقافــة خطــرا عليهــا إلــى 
ــذا، الحظنــا مجموعــة مــن التصفيــات اجلســدية أو النفــي والســجن، أو  غايــة اآلن. ل

التهميــش وحتــى التفقيــر«.
ــة  ــن السياس ــاب ضم ــر الكت ــى عنص ــن عل ــد بوطاج ــب والناق ــز الكات ــد رك وق
ــة  ــة باألغني ــه مقارن ــأن ل ــاب ال ش ــي للكت ــع احلال ــال: »إن الوض ــث ق ــة، حي الثقافي
ــا عــن  ــي اســتبعدت وأبعــدت تدريجي ــة، الت ــات األم الشــعبية وكــرة القــدم، واهتمام
هــذه االهتمامــات التــي كان يفتــرض أن تكــون قاعديــة لتحصــن البلــد والدولــة. لكننــا 
رغــم الكثيــر مــن املبــادرات الطيبــة التــي يقــوم بهــا املســؤولون يظــل القطــاع الثقــايف بحاجــة 
ــدول  ــا يحصــل يف ال ــرض كم ــي بالغ ــه ال تف ــة املمنوحــة ل ــك ألن امليزاني ــى ذل ماســة إل
املجــاورة أو يف الــدول املشــرقية أو اخلليجيــة، كمــا هــو الشــأن يف الكويــت وقطــر واإلمــارات 
التــي تســتثمر يف العقــل علــى مــدى البعيــد، ألنهــا أدركــت قيمــة ترقيــة الثقافــة باملــوازاة مــع 
القطاعــات أخــرى، فالكتــاب يف اجلزائــر حاليــا مــن حيــث امليزانيــة والطبــع واملقروئيــة يظــل ضعيفــا 
جــدا، ممــا أدى مــع الوقــت إلــى تبــوء اجلهــل والعنــف وتصــدع املجتمــع الــذي لــم يســتطع أن يؤســس علــى العقــل واملعرفــة، فنحــن 
مطالبــون يف كل األوقــات باالهتمــام بهــذا اجلانــب ألن بنــاء احلضــارة ال يتــم إال بتثقيــف األمــة، ودفعهــا إلــى القــراءة والبحــث، 
بــدل مــن دعــم التهريــج والسياســات الفاشــلة التــي انتهجــت منــذ عقــود عــن طريــق االســتخفاف بالكتــاب وتأثيراتــه التــي تأتــي 

بنتائــج مهمــة وغيــر مباشــرة كمــا قــال تشــي جيفــارا يف مذكراتــه«.
وأضــاف بوطاجــن:«إن املثقــف اجلزائــري حاليــا ينظــر إليــه باحتقــار مــن أجــل احتــكار املناصــب، فاملثقــف يشــكل خطــرا 
علــى الكرســي يف عقليتهــم، وهنــا نشــير إلــى املثقــف العضــوي، حيــث جــل املثقفــن ال يقومــون بالــدور املســتند إليــه ويســقطون 

يف فــخ السياســي«.
صارة.ب
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 الحصة رقم 01 : موجهة لمؤسسات اإلنجاز
 الحصة رقم 01 : موجهة للمؤسسات المصغرة فقط

مالحظة : في حالة المشاكة المؤسسات المصغرة في الحصة رقم 02 فإنها تقصى من الحصة رقم 01 
هذا اإلعالن موجه إلي المؤسسات التي تمتلك :

القدرات المهنية :
- شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين الدرجة 03 فما موق نشاط رئيسي أو ثانوي بناء ) رمز الكهرباء ( أو أشغال  عمومية )رمز اإلنارة 

العمومية (
القدرات التقنية :

شهادة حسن اإلنجاز تتضمن مشروع )إقتناءو تركيب ( خاص بالطاقات المتجددة )ألواح الطاقة الشمسية ( أو في مجال الكهرباء أو في مجال 
اإلنارة العمومية صادرة عن أصحاب مشاريع عموميين 

إلى السيد : مدير اإلدارة المحلية لوالية الجلفة 
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ......./2021 

من أجل تزويد  السكنات عبر بلديات والية الجلفة بألواح الطاقة الشمسية 29 سكن 
ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

 تودع العروض في العنوان التالي ٬
والية الجلفة - مديرية اإلدارة  المحلية الطابق الثاني مكتب الصفقات و البرامج رقم 142 

تودع العروض في اليوم العاشر )10( ابتداءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن  في الصحف أو الجرائد الوطنية 
أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي من الساعة 08:00 ألى الساعة 12:00 

تفتح العروض على الساعة 14:00 في اليوم المحدد آلخر آجل إيداع العروض في جلسة علنية بمقر مديرية 
اإلدارة المحلية يحضرها المتعهدون 

و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل 
الموالي 

يبقى العارضون ملتزمين  بتعهداتهم  لمدة تسعين )90( يوما تحسب من تاريخ آخر أجل إليداع العروض 

02

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان وإصالح المستشفيات 

المؤسسةاإلستشفائية المختصة الدكتور معوش محند أمقران  
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط القدرات الدنيا 

رقم 2021/01
التعريف الجبائي :

تعلن المؤسسة االستشفائية 
VASCULAIRE إقتناء

 02 - التصريح بالنزاهة وفقا للنموذج المرفق بدفتر الشروط مملوء بعناية ٬ مؤرخ ٬ ممضي ٬ مختوم من طرف المتعهد

للمنتجين(

المتعهد

إلى 
السيد مدير المؤسسة االستشفائية المختصة الدكتور معوش محند أمقران 

-مكتب الصفقات -
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات الدنيا 

رقم 2021/01 
 CONOMMABLE  POUR LE SERVICE  DE CHIRURGIE VASCULAIRE قصد  إقتناء

ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

      الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 

08سا 00 إلى غاية 12سا 00 كآخر 

و المالية التي ستقام أخر يوم من مدة 



1988 يعطي كثيرا  كان مسار التغيير واإلصالحات بعد أكتوبر 
بشكل  املضي  أجل  من  كبيرا  ضغطا  تبلورا  والطموح،  األمل  من 
احلريات  وتعزيز  واالنفتاح  الدميقراطي  التحول  عملية  يف  سريع 
ومحاربة الفساد وفسح مجال أوسع أمام مشاركة املواطنني يف تسيير 
وتوجيه كل ما يخص الشأن العام. إن سنة 1989 هي سنة االطمئنان 

والتفاؤل.
احلزب  فترة  ميراث  من  باجليش  السياسية  الطبقة  عالقة  كانت 
الواحد، أي مجرد حضور شكلي. لم تتم مناقشة حيثيات ودوافع 
التجاوزات  بعيدا يف  التحقيق  ولم يذهب   ، 1988 أكتوبر  حوادث 
بشكل  التعذيب.  ممارسات  أو  الضحايا  حيث  من  سواء  احلاصلة 
وجعل  السياسة  نصر  على  التركيز  ألجل  الصفحة،  ُأقلبت  ما 

الدميقراطية الوسيلة ومصدر كل سلطة وقرار.
تقدم  دعم  قد  اإلصالحات  إلى  املنحاز  الرئيس  موقف  كان 
قبضة  من  التخلص  إلى  سعى  بأنه  احلكم  ميكن  بل  السياسيني 
التحرير  العسكريني مثلما تخلص من احملافظني داخل حزب جبهة 
والدور  الدولة  بنية  يف  جراحية  تعديالت  أجرى  حني   ، الوطني 
احملوري للجيش. يف البداية حني انسحاب ضباطه من اللجنة املركزية 
للحزب يف شهر مارس 1989، تطبيقا لإلصالحات الدستورية كما 
وردت يف املادة 24 من دستور 1989. نورد ما كتبه أحميدة العياشي 
:« يف حوار سجلته مع أبوبكر بلقايد يف العام، 1993 قال لي ‘’لقد 
متكن مولود حمروش من إحراز ثقة الشاذلي بن جديد الذي كان 
من  متكن حمروش  وقد  العمل’’  الفائقة يف  وقدرته  بذكائه  معجبا 
نبهه  عندما  بلخير،  العربي  اجلنرال  وبني  بينه  صدع  أول  إحداث 
له، سواء داخل  املوالني  بلخير متكن من خلق شبكة كبيرة من  أن 
مؤسسة الرئاسة أو داخل مؤسسة اجليش، أو داخل املجتمع املدني، 
رهينة  الرئيس  جعل  إلى  يسعى  واحلثيث  السري  العمل  بهذا  وهو 
له، وملجموعته القريبة، وعناصرها أغلبهم من الضباط الذين عرفوا 
التنبيه  ومثل هذا  الشاذلي بن جديد···’’  ترقيات كبيرة يف عهد 
‘’جعل الشاذلي بن جديد يشعر بعدم االطمئنان للجنرال العربي 

بلخير الذي أصبح نفوذه يتصاعد ويتزايد باستمرار«.
سنة 1990 كانت سنة القيام بإجراءين جد حاسمني على مسار 
نزار وزيرا  اللواء خالد  تعيني  يتمثل يف  الدميقراطي، األول  التحول 
جتميع  مت  ملا   1990 سبتمبر  يف  والثاني   ،1990 جويلية  يف  للدفاع 
واألمن DRS، عني  االستعالم  دائرة  يف  االستعالمات  أجهزة 
يف  الدفاع  وزير  توفيق(.  مدين)املدعو  محمد  اجلنرال  رأسها  على 
كل  أي  عن  »ميتنع  اجليش  أن  أكد  تعيينه  بعد  مباشرة  له  تصريح 
ذلك«.  القانون  يحدد  مثلما  العمومية،  السلطات  عمل  يف  تدخل 
يكن  لم  أنه  مذكراته  يف  اجليش  مواقف  نزار  خالد  اللواء  ويشرح 
يوجد رفض أو رد ألوامر رئيس احلكومة على الرغم مما متثله سياسته 
للمؤسسات«.  كامل  احترام  يف  العمل  »واصلنا  حيث  خطر،  من 
لكن ويف املقابل كان هناك اتفاق بني العسكريني على عدم موافقتهم 

على ما يقوم به.
عمل  من  اجليش  قادة  لدى  تخوف  هناك  كان  وبالتالي، 
يف  التدخل  عن  إبعادهم  يراد  أنه  فهموا  فقد  اإلصالحيني. 
»السياسة«. ويقدر خالد نزار هذه الوضعية جيدا، إذ يخاطب زميله 
العربي بلخير:« حمروش هذا يريد أن يأكل رؤوسنا جميعا وإن بقينا 
مكتويف األيدي، فال بد أنه سيهدي احلكم لهؤالء املجانني، ‘’ ثم 
أن نتحرك، ونقطع  ‘’البد من  بينه وبني نفسه  يتمتم  أضاف وكأنه 
الطريق أمام هذا املغامر الذي سيودي بنا جميعا«. مبا يؤكد أن جرى 
ضبط عقارب ساعة اإلصالحات، على متغير »خطر اإلسالميني«.

وتعزيز  اإلصالحات  بزيادة سرعة  احلكومة  رئيس  من  الرد  كان 
ترسانة القوانني ومكانته لدى املجتمع املدني )مثقفون، صحفيون، 
أن  له  فبدا  مرموقة...(.  سياسية  شخصيات  سابقني،  ضباط 
فتح  ثم  ومن  تكتمل،  تكاد  وخططه  تصوره  فرض  دائرة  انغالق 
يكن  لم  منازع.  بال  جديد  بن  الشاذلي  خليفة  يكون  كي  املجال 
هذا التوجه ليخفى عن قادة اجليش الكبار، والنتيجة من يستبق يف 
توجيه الضربة القاصمة.نقرأ عن شكوى رئيس احلكومة يف تصريح 
حملمد بتشني: » حلظة االنتشاء تصور مولود حمروش أنه قادر على 
الشاذلي  على  باالتكاء  احلكم  دائرة  من  العسكريني  الفاعلني  إبعاد 
من  الوزراء  مجلس  اجتماعات  أحد  يف  اشتكى  وقد  جديد،  بن 
العسكريني الذين يقومون بعرقلة حكومته، وأراد من هذه الشكوى 
خطاياه  تلك  وكانت  رؤوسهم،  يحصد  أن  اجلمهورية  رئيس  أمام 
الكبرى بالنسبة للنواة الصلبة للحكم«. جتلى هذا اإلقدام مثال يف 

»سحب رجال املخابرات من املؤسسات والوزارات«.
عمل  يف  التدخل  الدفاع  وزير  صالحيات  من  يكن  لم  طبعا 
احلكومة أو تغييرها إال عبر الرئيس الذي موقفه كان مساندا وداعما 

لها. فمن أين متر يد التدخل والتغيير؟.
مجلة  عبر  موقفه  عن  واإلعراب  اجليش  تدخل  بداية  كانت 
الدميقراطية  على  اإلسالميني  خطر  ورقة  توظيف  وعبر  »اجليش«، 
الصحافة.  عبر  »الفيس«  خطر  من  وتهويل  تخويف  إلى  ليتحول 
احمللية،  االنتخابات  الساحق يف  لإلنقاذ  اإلسالمية  اجلبهة  فوز  كان 
استغالل  مت  ما  ودائما  »بيروس«.  طريقة  على  انتصار  ملنع  املبرر  هو 
ما  منوال  على  اخلطر  هذا  للتضخيم  قادتها  وتصرفات  تصريحات 

جرى يف إيران.
الذي  والسريع  الكبير  احلراك  ويف ظل   1990 سنة  نهاية  خالل 
أضفته حكومة مولود حمروش على البالد، كان كل شيء يوحي 
بأن السياسة قد فرضت نفسها كوسيلة لتسيير النزعات وعدم اللجوء 
إال إلى سلطة القانون. وكان ميكن أن وثيقة مت إعدادها داخل اجليش 
األحداث  أن  لوال  األمنية،  املؤسسة  عمل  من  عادي  كجزء  تبقى 
اخلطيرة والدور احلاسم الذي صار يلعبه اجليش. إنها يف نظرنا متثل 
املتطرفة  القوى  منع  هدفها  مدروسة،  خطة  حقيقية،  طريق  ورقة 
املعادية للدميقراطية التي قد تلجأ إلى اإلخالل بالنظام العام أو حتى 
العصيان املدني، وبالتالي على اجليش أن يستعد. قام بإعدادها كل 
توصية  على  بناء  تاغيت  املجيد  وعبد  تواتي  محمد  اجلنرالني  من 
البالد  أوضاع  حول  »مذكرة  عنوانها:  الوطني.  الدفاع  وزير  من 
أنه  نزار  خالد  اللواء  الشعبي«. يذكر  الوطني  اجليش  نظر  ووجهة 
قام بتسليم هذه الوثيقة إلى عبد احلميد مهري األمني العام حلزب 
جبهة التحرير الوطني، وإلى مولود حمروش رئيس احلكومة، جاء 
ردهما برفضها. ولذلك حاول أن يكسب دعم الرئيس الشاذلي بن 

جديد الذي رفضها بدوره.
لقد تناولنا مضمون هذه الوثيقة يف عمل آخر. إنه بوسعنا القول 
فشل  مواجهة سيناريو  إستراتيجية  مع  يتوافق  ما حدث الحقا،  أن 
إلى  لإلنقاذ  اإلسالمية  اجلبهة  من  متشددة  أطراف  وجلوء  السياسة 
العنف، حتت عنوان اجلهاد كسبيل وحيد ملواجهة نظام احلكم وإقامة 
حاسما  ومعطفا  محكا  املسلك  هذا  شكل  لقد  اإلسالمية.  الدولة 
أو  دميقراطية  اعتبرت  ممن  فقط  ليس  األخرى  السياسية  لألحزاب 

وطنية بل وحتى اإلسالمية.
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.. يتبع  
للموضوع مراجع

د. عبد الســالم فياللي

لــم يكن ظاهرا دور اجليش 
يف احلياة السياســية إال من 

خــالل حضور ضباطه يف 
اجتماعات أجهزة احلزب 

)اللجنــة املركزية( أو بجانب 
الرئيس يف هذه املناســبة أو 
تلــك. وميكن القول أن هذا 

مــن ميراث البومدينية، حيث 
كان رئيــس الدولة هو قائد 

اجليش وميلك كامل الســلطة 
عليــه. فال يبدو أن هذا 

الوضع املؤسســاتي يف أعلى 
هــرم منظومة احلكم قد تغير 
خــالل الثمانينات. كان ميكن 
مالحظــة دور الرئيس دائما، 

بحيــث يعطي االنطباع أنه هو 
ربان الســفينة. ولكن، خلف 

املشــهد كان الرئيس قد تنازل 
بشــكل طوعي ألصحاب الشأن 

يف كل مؤسســة من مؤسسات 
الدولــة وأعطى حرية العمل 
والتصــرف. للوزير األول عبد 

احلميد مهري صالحية 
إعادة هيكلة االقتصاد، 

وللشــريف مساعدية صالحية 
تسيير احلزب واملنظمات 

اجلماهيريــة، وللعربي بلخير 
صالحيــة إعادة تنظيم اجليش 
وحتى مؤسســة الرئاسة. وقد 

جتلــى دور هذا األخير يف إبعاد 
العقيــد مصطفى بلوصيف 

ويف إعــادة هيكلة جهاز األمن 
العسكري

.)la sécurité militaire( 

))VIIIVIII((
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السيــاحة الداخلية في الجزائـر
تعّرف السياحة الداخلّية بكونها نشاط 
نفسها،  الدولة  حدود  داخل  سّياحي 
الذين  وأبنائه  البلد  سكان  طرف  من 
مقر  عن  بعيدا  أخرى  مناطق  إلى  ينتقلون 
واالستجمام،  الراحة  بغض  إقامتهم، 
مستوى  على  اقتصادية  حركّية  يخلق  مما 
تعتبر  فهي  لذلك؛  واخلدمات.  النقل 
أحد محركات االقتصاد احمللي الضرورية، 
من  الشغل  مناصب  لتوفير  وسيلة  وأيضا 
خالل تنشيط املرافق واملنشآت السياحية. 
مع العلم أّن السياحة الداخلية يف اجلزائر 
على  متعّددة،  بعوائق  اصطدمت  لطاملا 
لالستقبال  املخّصصة  املرافق  قلة  رأسها 
وارتفاع أسعار الفنادق واإلقامات السياحية 

باخلصوص.
غير أّن املتابع لقطاع السياحة وحركّيته 
يف البالد، يقف على تزايد عدد الوكاالت 
أجنبّية يف  لوجهات  ترّوج  التي  السياحية 
السنوات األخيرة، مقابل بروز مجموعات 
تنشيط  إلى  تسعى  عديدة  شبانية 
عمل  فرص  وإيجاد  الداخلية  السياحة 
مواقع  باستغالل  وذلك  الوقت،  نفس  يف 
للوجهات  للّترويج  االجتماعي  التواصل 
السياحة  ثقافة  ونشر  احمللّية  السياحّية 
إذ  الشباب،  وسط  السيما  الداخلية 
عبر  نشاطها  افتراضية  مجموعات  حّولت 
الّترويج  خالل  من  االجتماعية  الشبكات 
الطبيعية  للمناطق  والفيديوهات  بالصور 
واقعي  نشاط  إلى  البالد،  يف  واألثرية 
جماعية  عائلية  رحالت  تنظيم  يف  جتّسد 

مقابل أسعار مخّفضة ومدروسة.
الواليات  بني  من  عنابة،  والية  وتعد 
مستوى  على  الفتة  حركية  تشهد  التي 
خالل  من  الداخلية  السياحة  تنشيط 
إلى جعل  تسعى  الشباب  من  مجموعات 
الوالية الساحلية اجلميلة، مقصدا سياحيا 
ألبناء البلد بعد أن حتّولت املنطقة الساحلية 
الشرقّية خالل العقدين املاضّيني إلى مركز 
عبور نحو اجلارة تونس التي يقصدها سنويا 
يف عطلة الصيف لوحدها، أكثر من مليون 
الرسمية  اإلحصاءات  حسب  جزائري 

ملصالح اجلمارك يف البلدين.
الرائدة  الشبانية  املجموعات  بني  ومن 
مواقع  عبر  الداخلية  للسياحة  الّترويج  يف 
 ” مجموعة  تبرز  االجتماعي،  التواصل 
نسمات سرايدي” التي اتخذت من سحر 
بالغابات  احملاطة  اجلبلّية  سرايدي  بلدية 

منطلقا  البحر،  على  املشرفة  اخلضراء 
كانت  حيث  املجال،  هذا  القتحام  ودافعا 
البداية بتنظيم رحالت استكشافّية لطبيعة 
املنطقة اخلاّلبة وشواطئها العذراء، قبل أن 
تطّور نشاطها ليمتد إلى الواليات املجاورة 
ومنطقة القبائل وغرداية، كما برزت أيضا 
مجموعة أخرى هي “حّوس يف بالدك” 
على  الشباب  تشجيع  إلى  تهدف  التي 
مناطق  واكتشاف  اجلزائر  داخل  السياحة 
بعيدة عن والياتهم، أو الّتعرف على املعالم 
األثرية والطبيعّية املوجودة داخل والياتهم 
الترويج  نقص  بسبب  يجهلونها  لكّنهم 
لدى  السياحة  ثقافة  وغياب  اإلعالمي 
متعّددة،  عوامل  بحكم  اجلزائري  الفرد 
اقتصادية،   أو  ثقافية  اجتماعية،  تكون  قد 
هذه  نّظمت  حيث  مضى.  ما  يف  وأمنية 
شباب  من  الغالب  يف  املتكّونة  املجموعة 
جامعيني، جوالت إلى املناطق األثرية يف 
عنابة، مثل القلعة احلفصّية واملوقع األثري 
هيبون الذي يتجاوز عمره األلفي سنة إلى 
جانب كنيسة القديس أوغستني أو منطقة 
العنابيون،  يسميها  كما  بونة”  “اللة 
ومتحف املدينة الذي يضم قطعا أثرية نادرة 

تعود إلى احلقبتني النوميدية والرومانية.
 ” هي  أخرى،  جمعية  تسعى  كما   
أيضا،  جامعيون  أّسسها  التي  مدينة” 
املادي  بالتراث  االهتمام  ثقافة  نشر  إلى 
للمدينة والّتعريف بقصورها وقالعها وكل 
إطار  بها، يف  املوجودة  العمرانية  الشواهد 
والبيئّية، حيث  الثقافّية  للسياحة  الّترويج 
نّظمت اجلمعية رحلة مجانية إلى بحيرة ” 
ومحمّية  رطبة  منطقة  تعتبر  التي  فتزارة” 
للطيور املهاجرة، لكّنها منسّية وغير معروفة 

لدى العامة.
النابعة  املبادرات  هذه  أهمية  وعلى 
السياحة  تبقى  متكاثفة،  فردية  من جهود 
الداخلية يف حاجة ماسة إلى إرادة سياسية 
جادة تبعثها من رمادها، من خالل إحداث 
الّتنمية الشاملة ودعم االستثمار يف الفنادق 
واملنشآت وتنظيم القطاع ومراقبته مما يسمح 
بخفض األسعار وحتسني اخلدمات، حيث 
تعود املقارنات بني نوعّية اخلدمات اجلّيدة 
السّياح  على  املعروضة  املخّفضة  واألسعار 
اخلدمات  مقابل  تونس،  يف  اجلزائريني 
بها  يقابل  التي  املرتفعة  واألسعار  الرديئة 

السائح اجلزائري يف بلده .
املتعّلقة  اإلحصاءات  وتكشف 

السياحية  والهياكل  الفندقية  باملنشآت 
هذا  يف  فادحا  وتأخرا  نقصا  اجلزائر،  يف 
اجلانب، مقارنة مع مساحة البلد وامتداده 
واجلنوب  الشمال  بني  املتباين  اجلغرايف 
والشرق والغرب. فإلى غاية عام 2016 بلغ 
اخلمس  فئة  ضمن  املصّنفة  الفنادق  عدد 
جنوم 8 فنادق فقط على املستوى الوطني، 
عنها  أعلنت  التي  اإلحصاءات  حسب 
آنذاك وزارة السياحة. ومع أّن العدد ارتفع 
قليال حاليا، إال أّنه ال يرقى إلى الّتطلعات 
املطلوبة وال يعكس أيضا اخلطاب السياسي 
الداعي إلى زيادة االستثمارات السياحية 
املالية  األزمة  مرحلة  البالد  دخول  بعد 
حيث  البترول،  عائدات  انخفاض  جراء 
السنوات  يف  املتعاقبة  احلكومات  راهنت 
من  السياحة  قطاع  إحياء  على  األخيرة 
وتقدمي  للمستثمرين  القروض  منح  خالل 
الكثير  أّن  إال  وبنكية،  عقارية  تسهيالت 
من املشاريع لم ترى النور أو اصطدمت بآلة 
البيروقراطية والفساد، على غرار ما حدث 
من  العديد  يف  السياحي  الّتوسع  مبشاريع 
فبعد  باخلصوص،  الساحلية  الواليات 
منطقة  تزال  ال  سنوات،  عشر  من  أزيد 
التوسع السياحي يف بلدية شطايبي غرب 
عنابة خاوية على عروشها بسبب تعقيدات 
بعض  تعويض  وتأخر  العقار  ملف  شابت 
مخطط  شمل  الذين  اخلواص  املالك 

املنطقة جزءا من أراضيهم.
ميكن  الداخلية  السياحة  فإّن  وعليه 
القطاع  النعاش  جناة  طوق  إلى  تتحّول  أن 
الوطنية  السياحية  للوجهات  والترويج 
الدليل  اجلزائري  السائح  من خالل جعل 
األول للتعريف بخيرات بلده، السيما يف 
التواصل  وشبكات  املفتوح  اإلعالم  عصر 
بديال  إعالما  أصبحت  التي  االجتماعي 
يعترف  وال  واحلدود  املسافات  يتجاوز 
كما  القدمية.  النمطّية  الصور  أو  بالقيود 
خالل  من  الداخلية  السياحة  تشجيع  أّن 
وجعلها  واإلقامات  الفنادق  أسعار  خفض 
من  املقدمة  اخلدمة  مستوى  مع  تتناسب 
اجلزائريني  إقبال  نسب  من  يرفع  أن  شأنه 
الذي  األمر  احمللي،  السياحي  املنتج  على 
يساعد أيضا على تغيير الذهنيات السلبّية 
بعض  يف  األجانب  للسياح  الرافضة  أو 

املناطق.

ال يختلف اثنان 
أّن اجلزائر متتلك 
مقّومات طبيعّية 
هائلة، تؤهلها ألن 
تتحّول إلى قطب 
سياحي بامتياز، 
لكّنها تعاني من 

فقر يف السياسات 
الناجعة لتسيير 
القطاع والنهوض 

به، جّراء تراكمات 
عقود من غّياب 

اإلرادة السياسية 
جلعل السياحة 

موردا اقتصاديا، 
إضافة إلى نبذ 

اإلبداع واألفكار 
اجلديدة، بغض 

الّنظر عن 
تخلف املنظومة 

االقتصادية 
والبنكية، لكن 

ماذا عن السياحة 
الداخلية، وهل 

ميكن أن تكون هي 
نقطة االنطالق 
للّتصالح مع هذه 

الصناعة؟

د.حسينة بوشيخ



ــر شــكوى رســمية تقــدم بهــا أحــد املواطنــن باألمــن  ــأدرار علــى إث متكنــت قــوات الشــرطة ب
احلضــري األول، مفادهــا تعرضــه للســرقة مــن داخــل مســكنه، حيــث فقــد ثالجتــن ومجمــدا 
ــان ومجموعــة مــن املالبــس.  ــة عصــر القهــوة وغســالة، باإلضافــة إلــى قارورتــن غــاز بوت مــع آل
ــى الشــخص املشــتبه  ــات البحــث والتحــري للتعــرف عل ــوات الشــرطة عملي ــه،  باشــرت ق وعلي
ــتكمال  ــد اس ــروقات. وبع ــترجاع املس ــع اس ــه م ــه مت توقيف ــم ل ــن محك ــب كم ــد نص ــه. وبع في
ــه حكمــا يقضــي  ــة ليصــدر يف حق ــل اجلمهوري ــام الســيد وكي ــه أم ــق، مت تقدمي إجــراءات التحقي

بحبســه خمــس ســنوات حبســا نافــدا وغرامــة ماليــة نافــدة مقــدرة بـــ500.000دج.
يار الكهرَباِئي بزواية كنَتة ورّقان .. انقطاُع التَّ

عــاش ســكان دائرتــي رقــان وزوايــة كنتــة جنوبــي واليــة أدرار الويــالت بســبب انقطــاع التيــار 
الكهربائــي ملــدة طويلــة فاقــت 20 ســاعة. وعبــرت العديــد مــن  العائــالت عــن اســتيائها الكبيــر 
مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي مــن الثانيــة صباحــا  إلــى فتــرة الــزوال، ويف مناطــق أخــرى تواصــل 
االنقطــاع إلــى الســاعات األخيــرة مــن النهــار. وهــو مــا تســبب يف حالــة تذمــر قصــوى مــن طــرف 
ــة.  ــاق 47 درجــة مئوي ــذي ف املواطنــن خصوصــا بعــد االرتفــاع احملســوس يف درجــات احلــرارة ال
وناشــد ســكان بلديــة رقــان الســلطات احملليــة ومصالــح "ســونلغاز" وضــع حــد لهاتــه االنقطاعــات 
ــان  ــي شــهدتها رق ــرة الت ــى االحتجاجــات الكبي ــل الصيــف، مشــيرين إل ــع حلي ــي تتجــدد م الت
ــف  ــى توق ــا أدى إل ــاء م ــت شــبكة الكهرب ــي أصاب ــرة الت ــام املاضــي بســبب األعطــاب الكبي الع
التمويــن بهــذه املــادة احليويــة، وخصوصــا يف هــذه األشــهر التــي تتميــز بحــرارة الطقــس مــا يتطلــب 
اســتعمال املكيفــات الكهربائيــة وتوفيــر املــاء البــارد إلنعــاش اجلســم ناهيــك عــن أنــن مرضــى 
ــاة  ــذا معان ــوي وك ــط الدم ــة كالســكري والضغ ــراض املزمن ــن األم ــون م ــن يعان ــار الســن الذي كب

األطفــال الصغــار بســبب عــدم حتملهــم حــرارة اجلــو. 
وبخصــوص هــذه الوضعيــة، أكــدت مصالــح واليــة أدرار  تنقــل فــرق مختصــة مــن مختلــف 
املصالــح التابعــة ملؤسســة ســونلغاز إلصــالح األعطــاب،  مضيفــة إنــه مت إطــالق التيــار الكهربائــي 
يف ثــالث بلديــات بعــد إعــادة إصــالح أربــع أعمــدة كهربائيــة ســقطت، مشــيرة إلــى وجــود خلــل 
ــد  ــذي ميت ــر وال ــط هــذه الدوائ ــذي يرب ــي ال ــده بســبب طــول اخلــط الكهربائ ــم حتدي ــم يت ــي ل تقن

علــى طــول 140 كــم. 
عبداهلل مجبري

ببالغ احلزن واألسى والرضا بقضاء اهلل وقدره، تلقى كل من رياض هويلي 
املدير التنفيذي مسؤول النشر بـ شبكة "أخبار الوطن" وعمار هويلي نبأ 

وفاة  الطفل عمار ضرف )13 سنة( يف حادث سير. 
وإثر هذا املصاب اجللل، يتقدم كل من رياض وعمار هويلي بأحر 

الّتعازي، وأصدق املواساة لرضوان ضرف والد الطفل ولكل عائلة ضرف يف 
العاصمة وجيجل، راجني املولى عز وجل أن يفرغ على أهل الفقيد الصبر 

والسلوان، وأن يجعله شفيعا لهم.

"إن هلل وإنا إليه راجعون".
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الَجزائـــــُر 
ُتحصــــي 

10 وفيـــات 
بَفيــــروس 
»ُكــورونا« 

أحصت وزارة 
الصحة والسكان 

وإصالح 
املستشفيات، أمس 

364 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 10  وفيات.

يف دردشة خفيفة 
جمعتني، يوم أمس، 
بصديقة مترشحة 

لتشريعيات 12 جوان 
يف قائمة حّرة ؛ قالت 

بأسى شديد إنه يكفيها 
من احلملة االنتخابية 

أنها جعلتها تكتشف 
اجلزائر العاصمة التي 

تسكنها وولدت فيها 
وكبرت بني جنباتها دون 
أن تعرفها؛ فقد هالها ما 
رأت يف كثير من األحياء 

واألحواش املترامية 
على أطراف العاصمة 

من بؤس تنموي وضياع 
وغياب لكرامة اإلنسان. 

كانت حتت تأثير 
الصدمة والدهشة وهي 

حتدثني، وميكنني 
أن أقتبس من كالمها 
اآلتي: " لم أكن أعلم 
أن العاصمة حتتوي 
على أحياء كهذه". 

بلى سيدتي فالعاصمة 
ليست شارع ديدوش 

مراد وال البريد املركزي 
وال حيدرة وال سيدي 

يحي وال حتى الشراقة 
أو سطاوالي. بها املئات 

من أحياء الهامش 
والفقر والتشرد والبؤس 

والشقاء. أحياء تغيب 
فيها مظاهر التنمية 
ويتسكع يف شوارعها 
شباب ضائع ، غارق 

يف اجلرمية وعصابات 
املخدرات ويغيب فيها 

األمن، بل وتعيش خارج 
الزمن. 

فإذا كان حال العاصمة 
هذا ، فكيف يكون حال 
باقي مدن اجلزائر . إن 
اإلميان بالتغيير أصبح 
ممكنا جدا عبر جيل 
بدأ يدرك أن اجلزائر 

كانت يف يد عصابة 
حقيقية ، لم ينُج من 

فسادها أحد، والبرملان 
القادم وجب أن يكون 

أحد أدوات التغيير 
املرجوة.

العـــــَاصمُة 
التـي َتجهُلـون

مستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس
هلــــٌع إثــــَر انهيــــاِر َســقٍف بمصَلــــحِة 

بيــــَة االستعَجــــاالِت الطِّ

اجللفة 

هــــالُك 4 أشخـــاٍص فــي اصِطــداِم شاحــــنٍة 
بسّيــــارٍة سيــــاحــــّيٍة

ــى  ــة عل ــات اجلراحي ــاح العملي ــار ســقف جن شــكل انهي
ــد  ــفى عب ــة مبستش ــتعجاالت الطبي ــة االس ــتوى مصلح مس
القــادر حســاني بســيدي بلعبــاس حالــة مــن الهلــع و الذعــر 

ــداوم. ــل امل ــي العام ــاز الطب وســط املرضــى وكــذا اجله
ــودا  ــذي كان موج ــم ال ــاء الطاق ــد أطب ــرح أح ــث ص حي
ــن أن  ــن املمك ــت م ــررة كان ــة املتض ــة أن الغرف ــاء احلادث أثن
تتســبب يف خســائر بشــرية، كونهــا تســتغل مــن طــرف 
األطبــاء واملمرضــن كجنــاح ألخــذ قســط مــن الراحــة 
أثنــاء املداومــة الليليــة، بســبب غيــاب غــرف خاصــة لهــذا 
ــا  ــا األساســية يف اعتماده ــى وظيفته ــة إل الغــرض، باإلضاف
كغرفــة خاصــة باملرضــى الذيــن خضعــوا لعمليــة جراحيــة، 

ــدى  ــن م ــفت ع ــة كش ــياق أن احلادث ــذا الس ــا يف ه موضح
الوضعيــة الصعبــة التــي متــارس فيهــا الطواقــم الطبيــة مبصلحــة 
ــاكل  ــن املش ــد م ــرن بعدي ــي تقت ــا الت ــتعجاالت مهامه االس

ــة. العالق
ــح  ــر مــن املصال ــة تشــهدها الكثي ــة كارثي يذكــر أن وضعي
ــا  ــة،  م ــف املستشــفيات املنتشــرة بالوالي ــر مختل ــة عب الطبي
ــا،  ــن عليه ــى املتوافدي ــخط املرض ــر وس ــل تذم ــا مح جعله
مطالبــن القائمــن علــى القطــاع بالتحــرك و إيجــاد لتحســن 

ــاء واســتقبال املرضــى.  ظــروف عمــل األطب
حواش.أ

لقــي4 أشــخاص مصرعهــم يف حــادث مــرور وقــع أمــس 
ــاحنة ذات  ــن ش ــف ب ــدام عني ــر اصط ــف، إث ــة اجلل بوالي
ــح  ــه مصال ــادت ب ــا أف مقطــورة وســيارة ســياحية، حســب م
احلمايــة املدنيــة. و أوضــح املكلــف باإلعــالم لــدى مديريــة 
أن  خاضــر،  الرحمــان  عبــد  املــالزم  املدنيــة،  احلمايــة 
ــر  ــارف )50 كيلومت ــة الش ــة لبلدي ــدة الثانوي ــعافات الوح إس
الثانويــة  الوحــدة  بإســعافات  مدعومــة  الواليــة(  شــرقي 
والرئيســة باجللفــة، تدخلــت مــن أجــل حــادث مــرور متثــل 
يف اصطــدام مباشــر بــن شــاحنة ذات مقطــورة بســيارة 

ســياحية، وذلــك علــى مســتوى محــور الطريــق الوطنــي رقــم 
ــوع". ــن كرب ــعبة ب ــماة "ش ــة املس )46( باملنطق

وأســفر احلــادث عــن وفــاة أربعــة أشــخاص مبــكان احلادث 
عينــه. يذكــر أن الهالكــن مــن جنــس ذكــر،  وتتــراوح 
ــن  ــم م ــرى إخراجه ــد ج ــا، وق ــن 30 و50 عام ــم ب أعماره
الســيارة التــي كانــوا محصوريــن بداخلهــا، يضيــف املســؤول 
ذاتــه. يذكــر أن مصالــح الــدرك الوطنــي فتحــت حتقيقــا 

ــادث. ــات احل ــباب ومالبس ــة أس ملعرف
)ق.و(

ــرقي  ــة، ش ــة بعزاب ــدة الثانوي ــعافات الوح ــس، إس ــاح أم ــت، صب تدخل
ــة أطفــال  ــة ســكيكدة، مــن أجــل نقــل ســبع جرحــى مــن بينهــم ثالث والي

ــر.  ــة الغدي ــار ببلدي ــة الكاري ــم مبنطق ــرور ألي ــادث م ــوا حل ــد تعرض ــوا ق كان
ــة،  ــة املدني ــة ملصلحــة احلماي ــالم و االتصــال التابع ــة اإلع وبحســب خلي
ــيران يف  ــا تس ــياحيتن كانت ــيارتن س ــدام س ــة اصط ــع نتيج ــادث وق ــإن احل ف
ــا وتعرضــوا لرضــوض،   مــن بينهــم  اجتــاه معاكــس، حيــث أصيــب الضحاي
ثالثــة نســاء و رجلــن و األطفــال الثالثــة. وعليــه، قدمــت للمصابــن 
اإلســعافات األوليــة، قبــل حتويلهــم إلــى مستشــفى عزابــة. يذكــر أن مصالــح 

ــة. ــات احلادث ــا يف مالبس ــت حتقيق ــة فتح ــن املتخصص األم
وش .. حجُز2400 قرٍص ُمهلوٍس باحلرُّ

تدخلــت عناصــر الــدرك الوطنــي التابعــة لدائــرة احلــروش، أمــس الثالثــاء، 
مــن أجــل اعتقــال شــخص يبلــغ مــن العمــر 38 ســنة، يقــوم بتســويق أقــراص 

مهلوســة وســط مدينــة احلــروش.
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى تلقــي مصالح الــدرك الوطنــي معلومــات موثوقة 
ــة  ــراص مهلوســة وســط شــباب مدين ــع ويســوق أق ــة عــن شــخص يبي ومثبت
احلــروش، وأن هــذا األخيــر يخــزن كميــة كبيــرة منهــا يف منــزل عائلتــه حيــث 

يقيــم الكائــن مبشــتى الــزرزور التابعــة لبلديــة احلــروش بواليــة ســكيكدة.
وبعــد إبــالغ النائــب العــام ب محكمــة احلــروش، مت تشــكيل دوريــة ونقلهــا 
ــذي  ــزل ال ــه. ومبوجــب مذكــرة تفتيــش، مت تفتيــش املن ــزل املشــتبه ب ــى من إل
يقيــم فيــه املتهــم، ليتــم العثــور علــى كميــة مــن املؤثــرات العقليــة تقــدر بــــ 
2400 قــرص مهلــوس مــن نــوع "بريغابلــن 30ملــغ" كانــت مخبــأة يف خــزان 
مــاء بالســتيكي داخــل كيــس بالســتيكي أســود، كمــا مت إثــر العمليــة ذاتهــا 
مصــادرة ســيف مصنــوع بشــكل تقليــدي. وعليــه، مت توقيــف الشــخص 

املشــتبه بــه و قــدم أمــام اجلهــات القضائيــة.
جمال بوالديس/نسيبة شالبي

بلسان: عبـد العزيـز تويــقر

سكيكدة
إصــــابُة 7 أشخـــاٍص فــي َحـــادث 

َسيـــٍر بعـــزاَبـــة

أدرار

وضـــُع حـــٍد للـــصٍّ يحتــــرُف 
طـــَو علـــى الَمنـــاِزل السَّ

استئناف الرحالت اجلوية 
الدولية

رحلٌة جوّيٌة بين الَجزائِر 
و إيطــاليا كـّل ســبٍت

أعلنــت شــركة اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة 
أمــس، عــن افتتــاح بيــع التذاكــر اخلاصــة باخلط 
ــح  ــادة فت ــار إع ــر"، يف إط ــا –اجلزائ "اجلزائر-روم
احلــدود اجلويــة و اســتئناف الرحــالت الدوليــة.  
و أوضحــت الشــركة لزبائنهــا، يف منشــور أتاحتــه  
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي" أن رحــالت 
يــوم  مقــررة كل  "اجلزائر-روما-اجلزائــر"  اخلــط 

ســبت ابتــداء مــن 12 جــوان املقبــل.
)ق.و(

غرداية
تكريـــُم الَفــائزاِت فـــي ُمسابـــقِة 
المـــرأِة الَكـــاتبِة والّشـــاِعـــرة 

ــن  ــعر باللغت ــة والش ــة األدبي ــات الكتاب ــابقة هاوي ــزات يف مس ــر فائ ــو عش ــت نح كرم
ــه، أول  ــرفت علي ــل أش ــالل حف ــائي خ ــداع النس ــة لإلب ــة املخصص ــة واألمازيغي العربي
ــة  ــا إذاع ــي أطلقته ــابقة الت ــذه املس ــدف ه ــة غرداية.وته ــة لوالي ــلطات احمللي ــس، الس أم
غردايــة احملليــة مبناســبة االحتفــال بالذكــرى العشــرين النطالقهــا، برعايــة محليــة، 
إلــى دعــم وتشــجيع مختلــف اإلبداعــات األدبيــة والشــعرية للمــرأة،  كمــا يتوخــى منهــا  
اكتشــاف وترقيــة نشــاط الكاتبــات والشــاعرات الهاويــات باملنطقــة، حســب مــا أفــاد بــه 
مديــر اإلذاعــة احملليــة بغردايــة، علــي جريــدي.و اســتلمت الفائــزات العشــرة األوائــل يف 
هــذه املســابقة جوائــز وشــهادات مبناســبة االحتفــال باحلــدث املــزدوج، املتمثــل يف تدشــن 
اإلذاعــة احملليــة )2001( واليــوم الوطنــي للفنــان )8 يونيو(.وشــاركت يف هــذه املســابقة نحــو 

ــة امــرأة مــن خــالل أعمــال أدبيــة باللغتــن العربيــة واألمازيغيــة.                                                                    مائ
)ق.ث(


