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د. حسيـــنة بوشيـــخ  

ـّجـــــــوِم..     ـّجـــــــوِم..ِصنـاعـــة الن ِصنـاعـــة الن
ـِّة  اشــِة الِفضيـ ـِّة مـن الشَّ اشــِة الِفضيـ مـن الشَّ
كّيـــة! كّيـــة!إلـى الّشاشـــِة الذَّ إلـى الّشاشـــِة الذَّ
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عفـــٌو رئــاسـيٌّ لفائـــدِة 
ـــــوا   60 محبــــوًسا  غشُّ

فـــي  الَبكــــاُلـوريـا

03

03

إيــداع وزير المــوارد المــائيـة 
األسبــق حسيـن نسيـب سجـن الحراش

أمر قاضي التحقيـــق لدى القطب اجلزائـي املتخصص 
مبحكمـة سيـــــــدي أمحـــمد باجلزائر العاصمـــــة، أمس 
الثالثاء، بإيداع وزير املوارد املائيــــة األسبـــــق، حســــني 

نسيب، سجن احلراش.

متابع بتهم فساد

مبناسبة عيد األضحى

م   
ال
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ــــ

ــــ
ــــ

أق

قــــِض  قــــِض سيـــاقــــاُت النَّ سيـــاقــــاُت النَّ
والّتهديـــِم.. وِمنهــــاُج والّتهديـــِم.. وِمنهــــاُج 

الّتصحيـــــِح الَوطِنــــي الّتصحيـــــِح الَوطِنــــي  ))22((
مشاريٌع َسقطت يف املاِء يف بيئٍة َطاردٍةمشاريٌع َسقطت يف املاِء يف بيئٍة َطاردٍة

14د. عبـدالســالم فيــاللـي

12

أعلنت وزارة العدل، يوم أمس، عن اإلفراج عن 60 محبوسا 
من الشباب املتورطني يف الغش يف الدورة األخيرة من شهادة 

البكالوريا، ،  حيث أصدر رئيس اجلمهورية عبداملجيد 
تبون عفوا لصاحلهم مبناسبة عيد األضحى.

السعيد بوطاجني:     السعيد بوطاجني:     
"ال يوجُد قانوٌن 
خاٌص بامُلترجِم 
فــــي اجلزائــــِر"
محمــــد ســـــاري: محمــــد ســـــاري: 
" ُدور الّنشـــــــِر 
غيـــــُر ُمهتّمــٍة 
بالّترجمـــــــــــِة 
وأغلُبها ال تدفُع 
ُمستحقـــــــاِت 
امُلترجــــــــــــــــِم

نمية ِقبلة امُلصطفني رغَم ِحرمانها من التَّ

08

06

متنراست
أطبـــاء يحـــّذرون 
مـــن مخـــاطــــر 
ضربــات الشمـــس.

سطيف
مـجهـولــــون وراء 
أزمـة العطـش بعيــن 
ولمـان وبئـر العـرش

تعد مدينة تيشي من أشهر احملطات السياحية على املستوى الوطني، فهي تتوفر 
على مؤهالت سياحية هامة، وأنشطة اقتصادية متنوعة. وقد ارتبط اسمها بعدة 

أحداث محلية ووطنية، لكنها تعاني - كغيرها من املدن - نقائص تنموية كثيرة، 
يف الوقت الذي تسعى فيه السلطات احمللية والوالئية وحتى رجال األعمال إلى 

إخراجها من تأخرها بتجسيد عدة مشاريع، بقيت مع وقف التنفيذ.

ِتيشـــــي ببجــــاَيـة..  
انــــــيٌّ  جمـــــال ربــّ

وعبــــٌث إنَسانــــــيٌّ

¬¬

¬¬



02
الحدث

السنة 02  - العدد 535 -األربعاء 04  ذو احلجة  1442  هـ  - 14 جويلية  2021م   

مبقــر  جــرى  الــذي  االســتقبال  وعقــب 
وزارة الشــؤون اخلارجيــة، ثمــن النائــب فــارس 
ــس  ــرار رئي ــة، ق ــح للصحاف ــي، يف تصري رحمان
ــر تســمية  ــون، تغيي ــد تب ــد املجي ــة، عب اجلمهوري
ــة  ــة الوطني ــة وإدمــاج اجلالي وزارة الشــؤون اخلارجي
باخلــارج معهــا، مؤكــدا أن هــذا القــرار »يــدل 
ــراد  ــاد بأف ــا يف الب ــى اهتمــام الســلطات العلي عل
اجلاليــة اجلزائريــة«. مــن جهتــه، صــرح النائــب 
بخضــرة محمــد أن هــذا اللقــاء كان فرصــة لنقــل 
»أهــم انشــغاالت اجلاليــة اجلزائريــة باخلــارج، ويف 
مقدمتهــا النظــر يف إمكانيــة الفتــح الكلــي للحدود 
مــع احتــرام التدابيــر الوقائيــة املتماشــية مــع 
ــة«، مؤكــدا أن »الظــروف  ــة احلالي ــة الصحي األزم
مواتيــة التخــاذ مثــل هــذا القــرار، علــى اعتبــار أن 
جــل أفــراد اجلاليــة لديهــم ثقافــة صحيــة وأغلبهــم 

ــد19-«. ــروس كوفي ــادا لفي ــا مض ــوا لقاح تلق
بالغرفــة  اجلاليــة  أفــراد  ممثلــو  طــرح  كمــا 
املتحــدث-  ذات  -حســب  للبرملــان  الســفلى 
ــب  ــى جان ــرة«، إل ــرة الطائ ــاء تذك ــكل »غ مش
ــة باخلــارج يف  ــاءات اجلزائري ــاج الكف مســألة »إدم
ــب  ــر مناص ــال توفي ــن خ ــة م اإلدارات اجلزائري
شــغل لهــم«.                                 ق.و 

وأدانــت الــوزارة يف بيــان لها أمس، 
الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  نقلتــه 
علــى  املفــروض  احلصــار  )واص(، 
ســلطانة  املناضلــة  عائلــة  منــزل 
ــد  ــن بع ــابع والثاث ــوم الس ــا، للي خي
ضــد  اجلرائــم  معتبــرة  املائتــن، 
ــة  ــرب املرتكب ــم احل ــانية وجرائ اإلنس
ــكل  ــت تش ــذه العائلة«بات ــق ه يف ح
ــق يف  ــن احل ــس م ــرا مي ــا خطي منعطف
ــان  ــدية واألم ــامة اجلس ــاة والس احلي
الشــخصي للناشــطتن السياســيتن 
واحلقوقيتــن وباقــي أفــراد عائلتهمــا«.

ــي  ــار البوليس ــان باحلص ــر البي وذك
مــن طــرف قــوات القمــع املغربيــة 
ــتخدمت  ــذي اس ــة، وال ــزل العائل ملن
التعذيــب  أســاليب  كل  خالــه 
اجلســدي والنفســي مــن قمــع وضــرب 
ــات  ــزل يف أوق وتعنيــف واقتحــام للمن
ــزة  ــل وســرقة األجه متأخــرة مــن اللي
للتحــرش  إضافــة  اإللكترونيــة، 
اجلنســي والتهديــد بالقتــل ومختلــف 

واملهينــة  العنصريــة  املمارســات 
لإلنســانية.

وأشــارت الــوزارة إلــى أن قــوات 
الســادس  يــوم  أقدمــت  االحتــال 
الســابعة  وللمــرة  اجلــاري  جويليــة 
ورمــي  ســكب  علــى  والعشــرين، 
مــواد ســائلة ذات رائحــة كريهــة علــى 
منــزل العائلــة، ممــا ســبب مضاعفــات 
صحيــة للمناضلتــن ســلطانة خيــا 
منتــو  األم  وكــذا  خيــا  والواعــرة 
العمــر  مــن  تبلــغ  التــي  أمبيريــك 
ــل  ــر الفاض ــل القاص ــنة والطف 84 س
أمبيــرك خيــا واملتمثلــة يف آالم الــرأس 
والعينــن واألذنــن وانتفــاخ يف الوجــه 

والرقبــة.
ــى  ــاة عل ــواد امللق ــببت امل ــا تس كم
أفرادهــا،  بفقــدان  املناضلــة  منــزل 
وعــدم  املفاصــل  يف  وآالم  للتركيــز 
القــدرة علــى الســمع بشــكل واضــح .

إلــى  البيــان  أشــار  وباملناســبة 
السياســيتن  الناشــطتن  تعــرض 

ــم  ــيد إبراهي ــلطانة س ــن س واحلقوقيت
خيــا والواعــرة ســيد إبراهيــم خيــا 
واللفظــي  اجلســدي  للتعذيــب 
املمارســات  ومختلــف  واالغتصــاب 
العنصريــة واملهينــة والــا إنســانية.
األرض  شــؤون  وزارة  واعتبــرت 
الصحراويــة،   واجلاليــات  احملتلــة 
العائلــة  علــى  املضــروب  احلصــار 
ــة  ــكل وصم ــات يش ــة، ب ــدة طويل ومل
وجلنــة  املتحــدة  األمم  علــى  عــار 
الصليــب األحمــر الدوليــة. وطالبــت 
املنظمتــن، التدخــل عاجــا حلمايــة 
عــن  الصحراويتــن  املدافعتــن 
ــة  ــة طبي ــاد جلن ــان وإيف ــوق اإلنس حق
وضعهمــا  ملتابعــة  خاصــة  دوليــة 
الصحــي والنفســي والكشــف عــن 
ــي تســكب  ــواد الســائلة الت طبيعــة امل
باســتمرار مبنــزل عائلتهمــا احملاصــر 

احملتلــة. بوجــدور  مبدينــة 
الضمائــر  كافــة  ناشــدت  كمــا 
احلقوقيــة  واملنظمــات  احليــة 

البرملانيــة  والهيئــات  واإلنســانية 
والدينيــة،  والنقابيــة  والصحافيــة 
ــم  ــيد إبراهي ــة س ــب عائل ــؤازرة مطل م
ــراوي يف  ــعب الصح ــة الش ــا وكاف خي
ــاء  ــتقال، وإنه ــر واالس ــر املصي تقري
مأســاة إنســانية واجتماعيــة وسياســية 

04 عقــود. مــن  دامــت ألكثــر 
الدوليــة  اللجنــة  دعيــت  كمــا 
حتمــل  إلــى  األحمــر  للصليــب 
مســؤولياتها يف إطــار واليتهــا القانونيــة 
املغربيــة  الدولــة  علــى  بالضغــط 
ــراج  ــان واإلف ــوق اإلنس ــرام حق الحت
كافــة  عــن  والامشــروط  الفــوري 
الصحراويــن  السياســين  املعتقلــن 
املفقوديــن  مصيــر  عــن  والكشــف 
األرض  وفتــح  املصيــر،  ومجهولــي 
احملتلــة مــن اجلمهوريــة الصحراويــة 
واملراقبــن  اإلعــام  وســائل  أمــام 
والوفــود  والشــخصيات  الدوليــن 

الدوليــة. البرملانيــة 
واج

طرحوا مشكل »غالء تذكرة الطائرة« وإدماج الكفاءات

لعمامــرة يستقبــــل نوابـــا عـــن الجــاليـة 
الوطنيــــة بالخـــــارج

تناشد األمم املتحدة للتدخل العاجل

الحكومـــة الصحراويــة تطالــب بوقـف الجرائـــم 
ضــد اإلنسانيـــة باألراضـــي المحتــلـة

قــــاملـــــة
 وفــاة كهــل فــي حــادث مـــرور

لقــي مســاء أول أمــس كهــل حتفــه يف حــادث مــرور خطيــر جنــم عــن اصطــدام ســيارته مــن نــوع 
»رونــو كاســيك« بحافلــة كواســتر و آلــة رفــع، ممــا أدى إلــى وفاتــه بعــن املــكان بالطريــق الوطنــي 

رقــم 20 قاملــة بوشــقوف مخــرج بلديــة قاملــة.
ــة،  ــة بقامل ــة املدني ــية للحماي ــدة الرئيس ــت الوح ــاءا، تدخل ــابعة مس ــاعة الس ــدود الس ويف ح
ــة  ــو كاســيك«، حافل ــوع »رون ــن ن ــل يف اصطــدام تسلســلي لســيارة م ــرور متث ألجــل حــادث م
كواســتر وآلــة رفــع، ممــا أدى إلــى وفــاة ســائق الســيارة األولــى املدعــو خ. خ ، البالــغ مــن العمــر 
61 ســنة حيــث مت نقلــه بواســطة ســيارة إســعاف إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى احلكيــم 

عقبــي مــن طــرف مصالــح احلمايــة املدنيــة.
.. إتالف أزيد من 8 هكتار من أشجار الزيتون يف حريقني

تدخلــت يــوم أول أمــس الوحــدة الرئيســية للحمايــة املدنيــة علــى الســاعة 13ســا و55د باملــكان 
ــي 8  ــاف حوال ــف إت ــق، حيــث خل ــة، ألجــل إخمــاد احلري ــة قامل ــار بلدي املســمى مشــتة بوقرق
هكتــار ونصــف هكتــار أشــجار الزيتــون غيــر املثمــر وقــد مت حمايــة بســتان مــن اخلــوخ، وســخرت 
للعمليــة 3 شــاحنات إطفــاء، حافلــة وســيارة اتصــال شــاحنة حملافظــة الغابــات وشــاحنة للبلديــة، 

ودامــت العمليــة أربــع ســاعات.
ــاد  ــل إخم ــاء ألج ــاز الصف ــة مج ــة بلدي ــتة مكاس ــمى مش ــكان املس ــدة  بامل ــا ذات الوح كم
ــي لـــ 30 شــجرة  ــق جزئ ــدة وحري ــن احلصي ــار م ــي 7 هكت ــاف حوال ــف إت ــث خل ــق، حي احلري
زيتــون وقــد مت حمايــة بســتان مــن الرمــان، وســخرت للعمليــة شــاحنتي إطفــاء، ومبســاهمة بعــض 

ــن باســتعمال جــرار، ودامــت ســاعتن مــن الزمــن . املواطن
.. حجز 66 كلغ من األسماك الفاسدة

متكنــت قــوات الشــرطة بأمــن دائــرة خلــزارة، مــن ضبــط وحجــز 66 كلــغ مــن األســماك مــن 
ــة  ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــث مت اتخ ــري، حي ــتهاك البش ــة لاس ــر صاحل ــواع غي ــف األن مختل
ــة  ــار حماي ــك يف إط ــزارة وذل ــة بلخ ــة الفاح ــارة ومديري ــة التج ــع مديري ــيق م ــة بالتنس الازم
املســتهلك وحفاظــا علــى الصحــة العامــة، ومتابعــة األنشــطة التجاريــة اخلاضعــة للقيــد يف 
الســجل التجــاري، والرخصــة اإلداريــة لغــرض الكشــف عــن أي إخــال للقوانــن والتنظيمــات 
للمعمــول بهــا والســارية املفعــول، خاصــة فيمــا يتعلــق مبــدى احتــرام شــروط نقــل وعــرض وحفــظ 

ــف. ــع فصــل الصي ــا م ــة واملشــروبات تزامن ــواد الغذائي امل
  خديجة بن دالي 

أفــادت حصيلــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي، 
أمــس، إنــه مت خــال السداســي األول مــن 
ســنة 2021 ، حتييــد 19 إرهابيــا، حيــث مت 
ــن،  ــف 5 آخري ــم، وتوقي ــى 9 منه ــاء عل القض
ــد  ــهم بع ــن أنفس ــن آخري ــدم 5 إرهابي ــا ق فيم

ــم. ــاق عليه ــديد اخلن تش
ــي  ــش الوطن ــارز للجي ــدات ومف ــذت وح نف
الشــعبي، عديــد العمليــات خــال هــذه الفتــرة 
التــي تؤكــد التزامــه بواجــب احلفــاظ علــى 

ــا. ــكينة ببادن ــن والس األم
ووفقــا للمصــدر ذاتــه، فقــد مت توقيــف خال 
ــات  ــم للجماع ــر دع ــها، 72 عنص ــرة نفس الفت

و84  41 مخبــأ،  تدميــر  اإلرهابيــة، كمــا مت 
ــاون. ــع ه ــع ومدف ــة الصن ــة تقليدي قنبل

 302 اجليــش،  مفــارز  اســترجعت  كمــا 
ــنيكوف،  ــا 29 كاش ــن بينه ــاح م ــة س قطع
األصنــاف،  مختلــف  مــن  بندقيــة  و256 
ــادة  ــخ مض ــة صواري ــا ومنظوم ــا آلي و16 مسدس

.»M2  للطائــرات مــن نــوع »ســتريا
كمــا اســترجعت قــوات اجليــش 27 قذيفــة 
العيــارات، و290909 طلقــة  مــن مختلــف 
ــن  ــار م ــرة و2.8 قنط ــريط ذخي ــارود، و35 ش ب

ــارود. الب
عبداجلالل نويس

شــبكة  امــس  تعرضــت 
ــة  ــاز املمول ــاء والغ ــع الكهرب توزي
إلــى  الســانيا  بلديــة  ألحيــاء 
االعتــداء مــن طــرف مقاولــة 
كوابــل  باقتــاع  قامــت 
اجلرافــات  بواســطة  الكهربــاء 
للبنــاء  ورشــة  يف  املســتعملة 
ــاد  ــبما أف ــي. حس ــي البرك بح
ــع  ــة توزي ــان ملديري ــه امــس  بي ب
ــو  ــاز الســانيا. وه ــاء والغ الكهرب
مــا تســبب يف انقطــاع الكهربــاء 
ــا  ــن بينه ــاء م ــدة أحي ــى ع عل
ــاف  ــارة، ومحمــد بوضي حــي ق
ــة  ــرق مقاطع ــت ف ــد تدخل ، وق
إلعــادة  الكهربــاء  اســتغال 

ــن  ــي م ــاز تعان ــاء والغ ــع الكهرب ــة توزي ــان، أن مديري ــاف  ذات البي ــررة. وأض ــاء املتض ــن األحي متوي
ظاهــرة  التعــدي علــى املنشــئات الكهربائيــة والغازيــة مــن طــرف املقــاوالت، وتشــير اإلحصائيــات 
األخيــرة لشــركة توزيــع الكهربــاء والغــاز  أن 20 باملائــة مــن األعطــاب واالنقطاعــات ســببها االعتــداء 
علــى الشــبكة مــن طــرف هــذه املقــاوالت، حيــث تســجل شــهريا مــا بــن 5 إلــى 8 حالــة اعتــداء 
علــى كوابــل الكهربــاء وقنــوات الغــاز،  مــن طــرف مقــاوالت ال حتتــرم الشــروط القانونيــة، بحيــث 
ــبكات ودون  ــط الش ــى مخط ــول عل ــانية للحص ــع الس ــة توزي ــن مديري ــرب م ــر دون التق ــر احلف تباش
ــاز ــوات الغ ــدع قن ــاء و تص ــل الكهرب ــع كواب ــة قط ــون النتيج ــط، وتك ــدس التخطي ــتعانة مبهن االس
ــدة  ــدوم مل ــت  ت ــات كان ــع وانقطاع ــذب التوزي ــببت يف  تذب ــداءات تس ــذه االعت ــبب أن ه وتتس
طويلــة وهــذا حســب درجــة التلــف الــذي تتعــرض لــه الشــبكة. و باإلضافــة للخســائر املاديــة التــي 
ــد بهاتــن املادتــن احليويتــن، فهــي تشــكل خطــر حقيقــي عــل  تتكبدهــا الشــركة وانقطــاع التزوي
حيــاة األفــراد واملمتلــكات. و جلــأت مديريــة توزيــع الكهربــاء والغــاز إلــى عــدة إجــراءات مــن خــال 
عقــد لقــاءات حتسيســية مــع أصحــاب املقــاوالت املنجــزة والقائمــة علــى الورشــات الكبــرى  والتــي 
تقــوم بأشــغال احلفــر حلثهــم علــى اتبــاع اإلجــراءات املعمــول بهــا قبــل الشــروع يف عمليــة احلفــر.

فتاتي لبنى

ــن العمــر،  ــويف أمــس طفــل يف اخلامســة م ت
مبركــز عمروصــة يف دائــرة بوينــان، مت العثــور عليــه 

داخــل بئــر بأحــد الســكنات الفرديــة.
احلــادث، اســتدعى تدخــل عناصــر احلمايــة 
للغطــس  املتخصصــة  وحدتهــا  يف  املدنيــة، 
ــد  ــة و ق ــة الضحي ــن مت انتشــال جث ــدة، أي بالبلي

فــارق احليــاة، وعلــى إثــره مت مباشــرة حتقيــق 
وراء  مــن  احلقيقــي  الســبب  لتحديــد  أمنــي 
احلــادث. وارتفعــت حصيلــة ضحايــا الغــرق 
باملســطحات املائيــة يف البليــدة، إلــى 3 ضحايــا، 

منــذ حلــول موســم االصطيــاف و احلــرارة.
عبدالناصر حمودة

ــة   ــة جديوي ــن ببلدي ــدم  العشــرات مــن املواطن أق
علــى غلــق الطريــق الوطنــي رقــم 04 احتجاجــا علــى 
القائمــة اإلســمية للمســتفيدين مــن حصــة 167 
ــاء  ــر الثاث ــهارها فج ــي مّت إش ــي الت ــكن اجتماع س
، احملتجــون حّملــوا رئيســة الدائــرة و اللجنــة املكلفــة 
بعــض  إدراج  يف  بالتجــاوزات  امللفــات  بدراســة 
األســماء غيــر مؤهلــة قانوّنــا لاســتفادة مــن الســكن 

اإلجتماعــي.
ــن  ــن« م ــار الوط ــت جريدة«أخب ــد تقرب ــذا وق  ه
ــع  ــن توزي ــخطهم  م ــن س ــروا ع ــن عّب ــن الذي احملتج
حصــة 167 فقــط ، يف حــن أّنــه تتوفــر البلديــة علــى 
ــم  ــم يت ــزة ل ــي جاه ــكن اجتماع ــن 500 س ــر م أكث
توزيعهــا بالرغــم مــن البلديــة لــم تقــم بعمليــة توزيــع 
ــق  ــة غل ــنوات ، عملي ــارب 03 س ــا يق ــكنات مل الس

الطريــق دامــت ألكثــر مــن 04 ســاعات أيــن عرفــت 
مشــادات بــن املواطنــن نتيجــة عرقلــة حركــة املــرور و 
تواجــد بعــض احلــاالت االســتعجالية التــي تتطلــب 
دائــرة جديويــة  رئيســة  البلديــة،  التنقــل خلــارج 
ــرى  ــع أخ ــة توزي ــة عملي ــيتم برمج ــه س ــفت أّن كش
ــي  ــون و الت ــن أجــال دراســة الطع ــاء م ــب االنته عق
ستشــمل 500 ســكن عمومــي إيجــاري .م.حبيب

 خالل السداسي األول من   2021

تحييـد 19 إرهابيـا وتدميـر 41 مخبـأ

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوهران

 20 بالمـائـة من أعطـاب وانقطـاعـات 
الكهربـاء سببـها أشغـال بعض المقـاوالت !

البليدة

العثـور علـى جثـة طفـل داخـل بئر ببوينـان

استقبل وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، نوابا باملجلس 
الشعبي الوطني ميثلون اجلالية الوطنية باخلارج.

ناشدت وزارة شؤون 
األرض احملتلة واجلاليات 

الصحراوية، األمم 
املتحدة وجلنة  الصليب 

األحمر الدولي، 
بالتدخل العاجل 

حلماية املدافعتني 
الصحراويتني عن حقوق 

اإلنسان، سلطانة سيد 
إبراهيم خيا و الواعرة 

سيد إبراهيم خيا، 
ولوقف اجلرائم ضد 

اإلنسانية وجرائم احلرب 
التي يرتكبها االحتالل 
املغربي يف حقهما ويف 

حق عائلتهما.

احتجاجا على قائمة السكن

غلــق الطريـــق الوطنــي لسـاعـات بجديــوية بغليــزان
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متابع بتهم فساد

إيداع وزير الموارد المائية األسبق 
حسين نسيب سجن الحراش

باجلزائر  أمحمد  سيدي  مبحكمة  املتخصص  اجلزائي  القطب  لدى  التحقيق  قاضي  أمر   
العاصمة، أمس الثالثاء، بإيداع وزير املوارد املائية األسبق، حسني نسيب، سجن احلراش.

ويواجه الوزير األسبق حسني نسيب، تهم تتعلق بقضايا فساد ارتكبت خالل فترة استوزاره 
لقطاع املوارد املائية.

ق.و

قوجيــل يدعوهــم  إلى التجند واالنخراط خلف 
رئيس اجلمهورية

أعضاء مجلس األمة يصادقون على 
قائمة نواب الرئيس

رئيس  نواب  قائمة  الثالثاء، يف جلسة علنية على   صادق أعضاء مجلس األمة، أمس 
مكتب املجلس، وصوت أعضاء الغرفة التشريعية العليا على قائمة أعضاء مكتب املجلس الذي 

يترأسه صالح قوجيل.
القادر  الوطني كل من احلاج عبد  التحرير  البرملانية عن حزب جبهة  وانتخبت املجموعة 
قرينيك وفؤاد سبوتة يف مكتب املجلس، بينما انتخبت املجموعة البرملانية للثلث الرئاسي أحمد 
بناي وليلى براهيمي، كما مت انتخاب السيناتور محمد خليفة نائبا لرئيس مكتب مجلس الغرفة 

التشريعية العليا عن املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الدميقراطي.
وحتصلت املجموعة البرملانية لـ«األفالن« على رئاسة جلنتي الشؤون القانونية واالقتصادية، 
الرئاسي،  للثلث  البرملانية  املجموعة  اخلارجية من نصيب  والشؤون  الصحة  بينما كانت جلنتا 
وحاز »األرندي« على رئاسة جلنتي التجهيز والثقافة، يف حني عنُي السيناتور عن جبهة التحرير 

الوطني عمر بن حدة، مراقبا برملانيا.
ودعا رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل باملناسبة إلى جتند وانخراط اجلميع خلف رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون للمضي ُقدمًا نحو استكمال البناء املؤسساتي، مشيرا إلى التحديات 

التي تواجهها الدولة اجلزائرية يف املرحلة القادمة.
وهيئات  أجهزة  تنصيب  جلسة  هامش  على  األمة  مجلس  رئيس  ثمن  آخر،  سياق  ويف 
الغرفة التشريعية العليا، مخرجات اجتماع الرئيس تبون بأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة 
تفشي فيروس »كورونا« يوم األحد املاضي، معتبرا أنه »من شأنها تطويق واحلد من انتشار هذا 
الصادرة عن  بالتوصيات  التقّيد  وإلى  التراخي  على جتنب  املواطنني  القاتل«، وحث  الفيروس 

السلطات العمومية والسلطات الصحية على حد سواء لالنتصار على الوباء.
منير بن دادي

يف إطــار التعاون الثنائي

بن بوزيد يتوجه إلى تونس رفقة 
أعضاء من اللجنة العلمية

 توجه وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مساء أمس الثالثاء، إلى جمهورية تونس، 
يف إطار التعاون الثنائي اجلزائري-التونسي، مجسدا يف أسمى معاني التضامن مع دول اجلوار 

خصوصا يف ظل األزمة الوبائية التي يشهدها العالم.
الرحال بدولة تونس  الوزير، بن بوزيد، حط  فإّن  لوزارة الصحة،  حسب ما جاء يف بيان 
الشقيقة، حيُث رافقه يف هذه املهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد و متابعة فيروس كورونا.
ووفقا للمصدر ذاته، فإّن حلول وزير الصحة بتونس جاء بأمر من رئيس اجلمهورية عبد 

املجيد تبون، و بتنسيق مع الوزير األول، أمين بن عبد الرحمان.
هبة  على  حتتوي  طائرتني  العملية  لهذه  اجلزائرية  الدولة  خصصت  ذاته،  السياق  ويف 
الوقاية و250  وأدوية ومستلزمات  العشرون )20( طن من معدات طبية  يقارب  ما  تضامنية، 
الدعم  تقدمي  و  تعزيز  الدولة اجلزائرية يف  لكورونا كمساهمة من  املضاد  اللقاح  ألف جرعة من 

للجمهورية التونسية الشقيقة يف مكافحة اجلائحة.
عبداجلالل نويس

البروفيسور رياض مهياوي:

»توقيف إجازات األطقم الطبية وتسخير 
جميع األسّرة لمصالح كورونا«

كشف عضو اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس »كورونا«، البروفيسور رياض مهياوي، 
عن تسخير جميع األسّرة ملصالح كورونا باملستشفيات بعد توقيف نشاط املصالح األخرى، كما 

تقرر توقيف اإلجازات الصيفية لغالبية األطقم الطبية.
مصالح  هدف  إن  أمس،  اجلزائرية،  اإلذاعة  على  ضيفا  حلوله  لدى  مهياوي،  وأضاف 

الصحة، هو تلقيح 15 مليون شخصا بنهاية 2021.
وأبدى مهياوي، ارتياحه لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا خالل األيام األخيرة قائال: 
»هناك جتاوب من قبل املواطنني خالل األيام األخيرة حتى داخل املؤسسات اخلاصة، حيث 

يبدي املواطنون رغبة يف التلقيح«.
وأضاف املتحدث ذاته، على أنه يف حال استمرار عملية التلقيح بالوتيرة احلالية فيمكن 

حتقيق نسبة 20 أو 25 باملائة من امللقحني بنهاية العام.
وأكد مهياوي، على ضرورة العودة لتطبيق اجراءات الوقاية بصرامة حتى يف حال تناول 
اللقاح، موضحا إنه ال ينبغي التهاون إال بعد حتصيل مناعة جماعية، وهذه لن تتأتى إال بعد 

تلقيح حوالي 90 أو 80 باملائة من اجلزائريني.
عبداجلالل نويس

مبناسبة عيد األضحى

عفو رئاسي لفائدة 60 محبوسا 
غشوا في البكالوريا

عبداجلالل نويس

 60 عن  اإلفراج  عن  أمس،  العدل،  وزارة  أعلنت   
الدورة  يف  الغش  أعمال  يف  املتورطني  الشباب  من  محبوسا 
األخيرة من شهادة البكالوريا، وذلك مبناسبة عيد األضحى، 
حيث أصدر رئيس اجلمهورية عبداملجيد تبون عفوا لصاحلهم.
عيد  »مبناسبة  إّنه  لها،  بيان  يف  العدل،  وزارة  وقالت 
األضحى املبارك لسنة 2021، أوصى رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب احملبوسني الرتكاب 

أفعال الغش يف امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021«.
طرف  من  »الشروع  سيتم  فإّنه  ذاته،  املصدر  وحسب 
اجلهات القضائية املختصة يف اتخاذ اإلجراءات املناسبة قصد 
اإلفراج عن حوالي 60 شخصا لاللتحاق بذويهم وعائالتهم 

قبل نهاية األسبوع«.

املسيلة:

 إدانة رئيس بلدية أمجدل و3 متهمين بعام حبسا نافذا
كل  املسيلة،  بوالية  مقرة  محكمة  أدانت 
العام  واألمني  احلالي  أمجدل  بلدية  رئيس  من 
للبلدية وتقني ومقاول بسنة حبسا نافذا وغرامة 

مالية قدرها 100 ألف دج.
استغالل  سوء  بجنح  املعنيون،  وتوبع 
حق  وجه  دون  للغير  امتيازات  ومنح  الوظيفة 
بقانون  املتعلقة  التشريعية  األحكام  ومخالفة 
على  واحلصول  العام  املال  وتبديد  الصفقات 

امتيازات بدون وجه حق.
بتسليط عقوبة  النيابة، قد طالبت  وكانت 
10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 مليون 

و8  احلالي  امجدل  بلدية  رئيس  سنتيم يف حق 
حبسا  سنوات  و3  مقاولني  بينهم  من  متهمني 

ضد األمني العام للبلدية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شكوى قدمها 
أعضاء املجلس الشعبي البلدي يف 2019، بشأن 
وقوع تالعبات وجتاوزات يف مشاريع تنموية وهو 
ما دفع مصالح الدرك إلى فتح حتقيق انتهى بإدانة 

املعنيني.

توقيف ساب واسترجاع 96 مليون
متكنت وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك 

الوطني ويف  إطار مكافحة اجلرمية بشتى أنواعها  
من توقيف شاب يف العقد الثالث من العمر قام 
بــــ96  قدر  مالي  مبلغ  سرقتة  و  منزل  باقتحام 
استعمال  و  التهديد  طريق  عن  سنتيم  مليون 
تكبيل  و  بالستيكي  مسدس  للتمويه  سالح 
صاحب املنزل و زوجته والذ بالفرار، وعن طريق 
مصالح  طرف  من  االستعالمات  عنصر  نشر 
الدرك الوطني مت التوصل إلى توقيف املشتبه فيه 
و استرجاع املبلغ املالي املسروق، و تقدمي املشتبه 

فيه أمام اجلهات القضائية املختصة.
ق.و/جمال أبو أشرف

علــى خلفيــة العثور على عجالت وبنزين

إجهاض عملية إضرام نار متعمدة بغابة بينام بالعاصمة
حرائق  ملكافحة  الوقاية  جهاز  متكن   
إجهاض  من  االثنني،  أمس،  أول  الغابات، 
باجلزائر  بينام  بغابة  متعمدة  نار  إضرام  عملية 
عجالت  على  هناك  العثور  مت  حيث  العاصمة، 

مطاطية ودالء معبأة بالبنزين.
إطار  إنه يف  املدنية  للحماية  بيان  وجاء يف 
الغابات  حرائق  ملكافحة  الوقاية  جهاز  عمل 
تنصيبه كل سنة يف  يتم  الذي  املتنقل(  )الرتل 
الفاحت جويلية، وأثناء تأدية املهام الوقائية املخولة 
استطالعية،  بدورية  قيامه  وأثناء  املتنقل  للرتل 
السيما على مستوى غابة بينام بوالية اجلزائر، 
غابة  بعمق  أمس،  املدنية،  احلماية  أفراد  عثر 
معبأة  دالء  وكذا  مطاطية  عجالت  على  بينام 

بالبنزين .
وذكر البيان »وعلى إثر ذلك مت إعالم مركز 
بإخطار  قام  بدوره  والذي  العمليات  التنسيق 

ومصالح  الوطني  للدرك  املختصة  املصالح 
أجل  من  املكان  لعني  تنقلوا  الذين  الغابات، 
هذه  مثل  يف  الالزمة  باإلجراءات  القيام 
احلاالت.. دون أدنى شك هذه األدوات كانت 

مهيأة إلضرام النيران بالغابة كفعل إجرامي.
جرعة  متثل  بينام  غابة  أن  بالذكر،  اجلدير 
العاصمة   ورئة  االيكولوجي،  للفضاء  أوكسجني 

املمتدة على مساحة 508 هكتار.

مدير الغابات : »جمعنا 200 عجلة 
مطاطية  بغابة بينام«

الغابات، علي   العام حلماية  املدير   كشف 
محمودي، أن » أعوان حماية الغابات التابعيني 
الفترة  متكنوا يف  العاصمة  باجلزائر  بينام  ملقاطعة 
األخيرة من جمع حوالي 200 عجلة مطاطية، 

الغابة  رئة  على  حقيقيا  خطرا  ستشكل  كانت 
بينام ، ليتم  حتويلها إلى مستودع املقر«، مضيفا 
لتشديد  الغابات  حماية  أعوان  جتنيد  مت   « أنه 
طارىء،  ألي  حتسبا  الدوريات  وتكثيف  الرقابة 
عملية  إحباط  اثر   جاءت  التي  العملية  وهي 

إضرام نار بغابة بينام«.
الغابات،  حلماية  العام  املدير  وأوضح 
أخبار  لـ«  به  أدلى  تصريح  يف  محمودي،  علي 
وأعوان  املدنية  احلماية  مصالح   « أن  الوطن« 
محافظة الغابات خالل دورية استطالعية متكنوا 
معبأة  ودالء  مطاطية  عجالت  على  العثور  من 
غابة  على  خطرا  ستشكل  كانت  بالبنزين، 
بينام«، مضيفا أن » هذه احلادثة ال تعد األولى 
من نوعها بل سبق وأن مت إحباط عملية أخرى 

يف جبال الشريعة«
أسماء بوصبيع

 رئيــس اجلمهوريــة عبداملجيد تبون يعلن:

 فتح الحدود بين الجزائر والنيجر   رسميا
أعلن رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس، عن فتح احلدود البرية بني اجلزائر والدولة اجلارة النيجر، الذي يقوم رئيسها محمد بازوم بزيارة 
صداقة وعمل إلى اجلزائر. وقال رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، عقب تصريحات صحفية، بأّن زيارة الرئيس الّنيجيري بازوم  إلى اجلزائر ولقائه به، 
تطرقا إلى مختلف القطاعات. وصّرح الرئيس تبون بالقول إّنه »مت االتفاق على كل ما مت طرحه من قبل اإلخوان النيجر«، معلنا يف السياق ذاته عن »فتح 
احلدود بني الدولتني لتصدير املواد اجلزائرية ونحو النيجر«. وأضاف الرئيس تبون »اتفقنا على أن تكون  سياسة واضحة بالنسبة لإلخوان النيجر الذين  

يعملون يف اجلزائر يف مختلف القطاعات«.
عبداجلالل نويس

حادث قسنطينة املأساوي

إيداع سائق الشاحنة الحبس المؤقت
األبتدائي  التحقيق  إجراءات  استكمال  بعد 
بيني  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  طرف  من 
على  املميت  املرور  حادث  قضية  يف  حميدان 
مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط من واليتي 
املسمى  باملكان  بالضبط  و  جيجل  و  قسنطينة 
والذي  حميدان  بني  بلدية   - رزق  وادي  منحدر 
آخرين   09 وإصابة  شخص   20 وفاة  إلى  أدى 
بجروح متفاوتة اخلطورة . بتاريخ اليوم املوافق ل 13 

جويلية 2021 مت تقدمي األطراف أمام نيابة محكمة 
زيغود يوسف ومت متابعة املشتبه فيه املدعو »ه، ح« 
مبوجب طلب التأجيل أمام قاضي التحقيق بالغرفة 
اخلطأ  القتل  جنحة  عن   ، احملكمة  لذات  األولى 
بواسطة مركبة تابعة األصناف الوزن الثقيل يتوافر 
ظريف اإلفراط يف السرعة او السير بحمولة زائدة ، 
چنحة اجلروح اخلطأ بواسطة مركبة تابعة ألصناف 
الوزن الثقيل بتوافر ظريف اإلفراط يف السرعة و السير 

بحمولة رائدة ، مخالفة اجلروح اخلطأ ، طبقا للمواد 
69 71- من قانون 01 - 14 املتعلق بتنظيم حركة 
املرور عبر الطرق وسالمتها و آمنها املعدل و املتمم 
، و املادة 442 من قانون العقوبات ، مع التماس 
إصدار أمر إيداع . وعند سماعه من طرف قاضي 
رهن  بوضعه  أمر  األول  احلضور  عند   ، التحقيق 

احلبس املؤقت .
أمينة.ب
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صناعة صيدالنية:

تعليمات لتجميع قدرات إنتاج 
وتوزيع األكسجين الطبي

ق.و

لهــا عبــر صفحتهــا  الــوزارة يف منشــور  و أوضحــت 
ــن   ــبوك« أن ب ــي »فايس ــل االجتماع ــع التواص ــمية مبوق الرس
باحمــد أمــر »بتجنيــد كل منتجــي األوكســجني الطبــي 
الســيما وســائل نقــل هــذه املــادة بغــرض تزويــد املؤسســات 

االستشــفائية«.
وجــاءت هــذه التعليمــات خــال اجتمــاع ترأســه الوزيــر 
ــوزارة، ضــم كل منتجــي األكســجني الفاعلــني علــى  مبقــر ال
املســتوى الوطنــي، وهــم »لينــد غــاز« و »صيــدال« و »كالغــاز« 
و »أوراس غــاز« و »راينوكــس« وكــذا إطــارات مــن وزارة 
ــة  ــني عــن وزارة الداخلي ــة وبحضــور ممثل ــة الصيدالني الصناع
واجلماعــات احملليــة ووزارة الصحــة، حســب نفــس املصــدر.
املســتجد  »كورونــا«  بفيــروس  اإلصابــات  أن  يذكــر 
ــث  ــا بحي ــا محسوس ــرة ارتفاع ــرة األخي ــال الفت ــت خ عرف
15 حالــة وفــاة خــال  878 إصابــة جديــدة و  ســجلت 
ال24 ســاعة األخيــرة يف اجلزائــر، فيمــا متاثــل 580 مريضــا 
للشــفاء، حســب مــا كشــفت عنــه وزارة الصحــة يف بيــان لهــا 
ــة  ــا يف العناي ــن صرحــت بوجــود 36 مريضــا حالي ــوم، أي الي

ــزة. املرك

 عنابة

اإلعالن عن حركة التحويالت 
لموظفي قطاع التربية

 كشــفت مديريــة التربيــة لواليــة عنابــة، أمــس، عــن حركــة التحويــات لألســاتذة ومديري 
املؤسســات التربويــة ومســاعديهم ونوابهــم يف األطــوار التعليمــة الثاثــة وباقــي الرتــب اإلداريــة 
األخــرى علــى غــرار )مستشــار يف التربيــة، عــون إدارة رئيســي، عون حفــظ البيانات، عــون إدارة، 
كاتــب، نائــب مقتصــد مســير، نائــب مقتصــد، ملحــق رئيســي باملخابــر، ملحــق باملخابــر...
ــا يف  ــس عليه ــي جــرى التناف ــل )2021/2022 ( والت ــك للموســم الدراســي املقب ــخ ( . وذل ال
وقــت ســابق، وفــق اإلجــراءات اإلداريــة القانونيــة املتبعــة، يف حــال احلركــة التــي يتــم تنظيمهــا 
مــن قبــل املديريــة الوصيــة وتشــرف عليهــا الّلجنــة متســاوية األعضــاء التــي تضــم املديريــن الذيــن 
مّت انتخابهــم يف وقــت ســابق. وجــاء اإلعــان عــن النتائــج مــع بدايــة األســبوع اجلــاري بعــد أن 
انتهــت اللجنــة متســاوية األعضــاء مــن دراســة امللفــات وتقييمهــا، حيــث مت التعــرف علــى قائمــة 
األســاتذة واملديريــن ونوابهــم املعنيــني باالنتقــال وذلــك عبــر مختلــف األطــوار التعليميــة، أيــن 
جــرى تثبيــت عــدد مــن املديريــن واألســاتذة يف مؤسســاتهم التربويــة متاشــيا مــع رغباتهــم، بينمــا 
مت حتويــل آخريــن إلــى مؤسســات غيــر تلــك التــي كانــوا يزاولــون عملهــم بهــا، وأشــرفت مديريــة 
التربيــة لواليــة عنابــة علــى العمليــة التــي حتــدث بــكل التخصصــات التربويــة ســواء املديريــن أو 
االداريــني أو األســاتذة، أمــا عــن املؤشــرات املتحكمــة يف احلركــة ونتائجهــا فهــي أوال األقدميــة 
وهــي نوعــان األقدميــة بقطــاع التربيــة واألقدميــة باملؤسســة التربويــة املتواجــد بهــا، إضافــة إلــى 
ــول  ــذا يخ ــم، وبه ــة التقيي ــة وبطاق ــة اإلداري ــم النقط ــاف إليه ــدد األوالد تض ــة وع ــة املدني احلال
للمعنيــني التنافــس علــى املناصــب املوجــودة، إذ يقــوم كل مديــر أو أســتاذ راغــب أو ملــزم باختيــار 
5 مؤسســات يرغــب بالتوجــه إليهــا مــن 1 إلــى خمســة، كمــا ميكــن للراغبــني يف البقــاء مبناصبهــم 
اختيــار التثبيــت باملنصــب ويتقدمــون إثــر ذلــك ، بطلــب مســبق ملصلحــة املســتخدمني محترمــني 
الســلم اإلداري وهــو مفتــش املقاطعــة التــي تتبــع لهــا املؤسســة التــي يزاولــون عملهــم بــه .علمــا 
أن األســاتذة بــكل األطــوار التعليميــة، أمضــوا محاضــر اخلــروج نهايــة األســبوع املنصــرم ومتكنــوا 
أول أمــس األحــد مــن معرفــة مناصبهــم مبؤسســاتهم اجلديــدة عــن طريــق مديريــة التربيــة التــي 

نشــرت النتائــج عبــر صفحتهــا الرســمية علــى موقــع »فايســبوك«.
ــدت يف  ــث أك ــون حي ــرة الطع ــد فت ــن موع ــة ع ــة التربي ــت مديري  ويف ســياق متصــل أعلن
ــأن  ــب ب ــف الرت ــع املشــاركني يف حركــة التحويــات ملختل ــم جمي ــه ليكــن يف عل ــا ان منشــور له
ــة للســنة الدراســية 2022/2021  ــة النقلي ــج احلرك ــخ نشــر نتائ ــن تاري ــدأ م ــون تب ــة الطع عملي
ملــدة 08 أيــام حيــث يكــون دراســة الطعــون و اختيــار املناصــب للموظفــني خــارج احلركــة ابتــداء 

ــوري«. ــاري ك ــار م ــة »بي مــن07/18/ 2021 بثانوي
ف.سليم

وهران:

اإلطاحة بعصابة إجرامية 
كانت تستغل القّصر في ترويج 

األقراص المهلوسة
 متكنــت مصالــح الشــرطة مــن  تفكيــك شــبكة إجراميــة، تتكــون مــن 3 أشــخاص تتــراوح 
أعمارهــم مابــني 22و23ســنة ،  تورطــوا يف قضيــة اســتغال القصــر يف  ترويــج املؤثــرات العقليــة 

بطريقــة غيــر شــرعية ضمــن جماعــة إجراميــة.
وقــد متــت عمليــة اإليقــاع باملتورطــني، اثــر التحريــات معمقــة مكنــت مــن حتديــد نشــاط 
الشــبكة اإلجراميــة بحــي الياســمني شــرق مدينــة وهــران، وأســفرت عمليــة ترصــد ألحــد القصر 

عــن توقيفــه متلبســا وبحوزتــه 200 قــرص مهلــوس بأنــواع مختلفــة، كان بصــدد ترويجهــا.
وأفضــى التحقيــق إلــى حتديــد هويــة باقــي أفــراد املجموعــة اإلجراميــة النشــطة باحلــي، و 
تنفيــذا ألوامــر التفتيــش الصــادر عــن وكيــل اجلمهوريــة لــدي محكمــة فاوســن مت توقيــف ثــاث 
أشــخاص مــن معتــادي اإلجــرام و ضبــط بحوزتهــم علــى كميــة معتبــرة مــن األقــراص املهلوســة 
قــدرت ب 1520 باإلضافــة، كمــا مّت حجــز كلــب فصيلــة ســتاف أمريكــي كان يســتعمل لترهيــب 
املواطنــني وفقــا لــذات املصــدر. وقــد أجنــز ملــف إجــراء قضائــي للمتورطــني مّت مبوجبــه تقدميهــم 

أمــام العدالــة .
فتاتي لبنى

انفجار أنبوب الغاز مبعســكر:

 »أشغال حفر قام بها فالح 
وراء الحادث«

 
ــن  ــة ب ــى مســتوى قري ــاز، عل ــل الغ ــوب نق ــة معســكر أن انفجــار أنب ــح والي أكــدت مصال
عوالــي ببلديــة زهانــة، صبيحــة أمــس، جنــم عــن أشــغال حفــر قــام بهــا أحــد الفاحــني أســفل 

األنبــوب باســتعمال آليــة جرافــة، ممــا تســبب يف حــدوث االنفجــار واشــتعال النيــران.
ــق يف  ــة للتحقي ــج األولي ــكر، أن »النتائ ــة معس ــال لوالي ــام واالتص ــة اإلع ــرت خلي وذك
ــأرض  ــار ب ــوب، امل ــر بأســفل األنب ــام بأشــغال حف ســبب احلــادث بينــت أن أحــد الفاحــني ق
ــى  ــوب أدى إل ــى إحــداث عطــب باألنب ــا أدى إل ــة، مم ــة جراف ــة ميتلكهــا، باســتعمال آلي فاحي

ــرية«. ــائر بش ــجيل أي خس ــران، دون تس ــتعال الني ــاره واش انفج
ق.م

 وزيــر التعليم العالي عبد الباقي بن زيان يكشــف:

ترقية أزيد من 1000 أستاذ محاضر إلى مصف أستاذ للتعليم العالي
كشــف أمــس،  باجلزائــر العاصمــة وزيــر 
عبــد  العلمــي،  البحــث  و  العالــي  التعليــم 
ــد مــن 1000  ــة أزي ــان، عــن ترقي ــن زي الباقــي ب
أســتاذ محاضــر إلــى مصــف أســتاذ للتعليــم 
العالــي، حلســاب الــدورة ال 45 للجنــة اجلامعيــة 

الوطنيــة.
و قــال بــن زيــان، يف كلمــة لــه خــال 
للجنــة  ال45  الــدورة  نتائــج  عــن  اإلعــان 
اجلامعيــة الوطنيــة اخلاصــة بترقيــة األســاتذة 
احملاضريــن ‘’أ« إلــى مصــف اســتاذ التعليــم 
يف  مترشــحا   1463 بــني  مــن  أنــه  العالــي، 
مختلــف التخصصــات للترقيــة الــى رتبــة اســتاذ 
التعليــم العالــي، مت ترقيــة 1171 اســتاذ، بنســبة 

جنــاح قــدرت بنحــو 80 باملائــة.
و أوضــح ذات املســؤول أن تعــداد هيئــة 
بعــد  اجلامعيــني بصفــة االســتاذية  املؤطريــن 
هــذه الــدورة ارتفــع مــن 8392 اســتاذ إلــى 
ــاب  ــي، دون احتس ــم العال ــتاذ للتعلي 9563 أس

اجلامعيــني. االستشــفائيني  لألســاتذة 

و أكــد الوزيــر يف كلمتــه، أن الــدورة 45 
الرقميــة  املنصــة  باســتعمال  جــرت  للجنــة 
الغــرض  لهــذا  املخصصــة    progrès
خــال الفتــرة املمتــدة مــن 1 الــى 12 يوليــو 
ــة التــي يتــم  ــدورة الثاني اجلــاري، و تعــد هــذه ال
ــة  ــة رقمي ــات املترشــحني بطريق ــم ملف ــا تقيي فيه
شــاملة مــن مرحلــة تقــدمي ملفــات الترشــح الــى 
غايــة إعــان النتائــج و ذلــك يف اطــار اســتراتيجية 

ــة. ــم الرقمن ــى تعمي ــة ال ــاع الهادف القط
و أضــاف أن عمليــة الرقمنــة ‘’ كان لهــا 
دور بــارز يف تســهيل اإلجــراءات و تبســيطها ســواء 
ــادة يف  ــجل زي ــن س ــحني و الذي ــبة للمترش بالنس
ــر أو املســير  ــة، أو للخبي ــم بنســبة 10 باملائ عدده
املشــرف علــى هــذه الــدورة, اضافــة الــى التقليــل 
مــن نفقــات تســيير مثــل هــذه املســابقات الوطنية 
و كــذا جــودة و شــفافية و نوعيــة معاجلــة امللفــات 

مبختلــف انواعهــا’’.
أن  املناســبة،  بــذات  زيــان  بــن  قــال  و 
التعامــات  مختلــف  رقمنــة  نحــو  »التوجــه 

انخــراط كبيــر لألســرة  يــدل علــى  املماثلــة 
الباحثــني  لألســاتذة  و  عمومــا  اجلامعيــة 
االجتــاه«,  هــذا  نحــو  التحــول  يف  خصوصــا 
مؤكــدا أن دائرتــه الوزاريــة تعمــل علــى »حتســني 
املنصــة الرقميــة اخلاصــة بترقيــة االســتاذ بصفــة 

دورة ألخــرى«. مــن  مســتمرة  و  دائمــة 
ــان علــى  و يف ذات الشــأن، أشــرف بــن زي
اجلامعيــة  اللجنــة  أعضــاء  مــن  عــدد  تكــرمي 
يف  الترقيــات  كل  إلــى  مشــيرا  الوطنيــة، 
البيداغوجــي و علــى مســتوى  التأطيــر  هيئــة 
االداء  ترقيــة  يف  »ستســهم  التخصصــات  كل 
البيداغوجــي و العلمــي للجامعــة اجلزائريــة و 
ســتكون دعمــا لهــا يف حتســني ترتيبهــا العاملــي, 
كمــا ستســهم يف دعــم البحــث العلمــي مــن 
املجــال  النخــب يف  هــذه  تنتجــه  مــا  خــال 
العلميــة  املقــاالت  و  االبحــاث  مــن  العلمــي 
التــي يتــم نشــرها يف مجــات علميــة يشــهد لهــا 

بجديتهــا«.
ق.و

 أعطــى وزيــر  الصناعــة الصيدالنيــة الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمــد، أمس، باجلزائر، تعليمات 
بخصوص جتميع قدرات اإلنتاج وتوزيع األكســجني الطبي، حتســبا لالرتفاع املعتبر يف حاجيات املؤسســات 

الصحية، حســبما أفادت به الوزارة.

       اجلزائــر العاصمــة

دورة تكوينية لتحسين مستوى رؤساء الجمعيات 
في مجال الصناعة التقليدية 

انطلقــت أمــس، باجلزائــر العاصمــة دورة 
ــات الناشــطة يف  ــدة رؤســاء اجلمعي ــة لفائ تكويني
ــن  ــعار »م ــت ش ــة حت ــة التقليدي ــال الصناع مج
يتــم  االجتماعيــة«  املؤسســة  الــى  اجلمعيــة 
ــيرة  ــة املس ــط القانوني ــف بالضواب ــا التعري خاله
ــة  ــة الصناع ــات غرف ــوي و خدم ــاط اجلمع للنش

التقليديــة.
و أكــد مديــر الســياحة والصناعــة التقليديــة 
تصريــح  يف  ثابــت،  مقــداد  اجلزائــر،  لواليــة 
الورشــة  هــذه  تنظيــم  أهميــة  علــى  ل«وأج«  
ــل  ــن أج ــام م ــة أي ــدوم ثاث ــي ت ــة الت التكويني
إمــداد املشــاركني مبعــارف قانونيــة وإداريــة وتقنيــة 
ــاء  ــاريع يف إنش ــاب املش ــة أصح ــة ملرافق وإجرائي
التقليديــة  الصناعــة  يف  املصغــرة  مؤسســاتهم 
واحلــرف للتمكــن مــن امتصــاص البطالــة وخلــق 
فــرص شــغل وحتقيــق الثــروة علــى املســتوى 

ــي. احملل
وأوضــح ثابــت بــأن هــذه الــدورة التكوينيــة 
التــي تنظمهــا غرفــة الصناعــة التقليديــة واحلــرف 
ــل  ــج عم ــن برنام ــدرج »ضم ــر تن ــة اجلزائ لوالي
الــوزارة مــن أجــل حتســني وترقيــة الصناعــة 
ــق  ــاهم يف حتقي ــا تس ــرف وجعله ــة واحل التقليدي
التنميــة االقتصاديــة«، مضيفــا بــأن هــذه الورشــة 
التــي يســتفيد منهــا 18 رئيســا جلمعيــات وطنيــة 

مجــال  يف  وخبيــر  مستشــار  يؤطرهــا  ومحليــة 
ــرة. ــات مصغ ــاء مؤسس ــة إنش ــن يف كيفي التكوي
الورشــة  هــذه  تتــوج  أن  املنتظــر  ومــن 
التكوينيــة -حســب ذات املتحــدث- ب »التوقيــع 
اجلمعيــات  كل  مــع  واتفاقيــات  عقــود  علــى 
املشــاركة وغرفــة الصناعــة التقليديــة واحلــرف 
ــي  ــج التكوين ــذا  البرنام ــل ه ــم مث ــة تنظي ملواصل
علــى املديــني املتوســط والبعيــد مــن أجــل ترقيــة 
ــر  ــاهم يف تطوي ــا تس ــة وجعله ــة التقليدي الصناع
االقتصــاد الوطنــي والقضــاء علــى الفقــر والبطالــة 
واحلفــاظ علــى هــذا املــوروث الثقــايف واحلضــاري 

األصيــل«.
ــة  ــس غرف ــب رئي ــر نائ ــه، اعتب ــن جانب و م
الصناعــة التقليديــة واحلــرف لواليــة اجلزائــر، 
ســبع ســعد الديــن، هــذه الورشــة التكوينيــة 
فرصــة مــن أجــل رســكلة وحتســني مســتوى 
اجلمعيــات بتزويدهــا مبعلومــات ومعــارف تؤهلهــا 
للقيــام بعملهــا اجلمعــوي يف أحســن الظــروف 
ــات  ــاء مؤسس ــو إنش ــه نح ــن التوج ــن م والتمك

واقتصاديــة. اجتماعيــة 
كمــا ســيتم - يضيــف ذات املتحــدث-، 
ــة تلقــني املشــاركني  ــام التكويني خــال هــذه األي
ــرأة  ــة امل ــني خاص ــيس احلرفي ــة حتس ــرق وكيفي ط
الظــل  البيــت الســيما يف مناطــق  املاكثــة يف 

التنميــة  لتحقيــق  اإلنتــاج  يف  للمشــاركة 
علــى  القضــاء  و  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ــرورة  ــى ض ــت عل ــس الوق ــددا يف نف ــر، مش الفق
املهــددة  التقليديــة  احلــرف  بعــض  حمايــة 
ــود والنحــاس مــن خــال  ــزوال كصناعــة اجلل بال
ــز  التكويــن  ترقيــة احلرفــة واحلفــاظ عليهــا بتعزي
ــاج  ــة اإلنت ــني نوعي ــة و حتس ــواد األولي ــر امل وتوفي
ودعــم  مجــال الترويــج لولــوج األســواق الوطنيــة 

والدوليــة.
مــن جهتــه، أكــد ممثــل نفــس الغرفــة، فريد 
عبــو، بــأن هــذه الورشــة ستســمح بتأهيــل رؤســاء 
ــي  ــل االجتماع ــن العم ــال م ــات لانتق اجلمعي
إلــى العمــل يف إطــار مؤسســات مصغــرة منتجــة 
مــن خــال دراســة كيفيــة إعــداد مخططــات 
عمــل واســتراتيجيات تهــدف إلــى القضــاء علــى 

ــة. البطال
الــدورة  هــذه  خــال  مــن  يتــم  كمــا 
ــدث-  ــر ذات املتح ــد تعبي ــى ح ــة -عل التكويني
التعــرف علــى مختلــف نشــاطات غرفــة الصناعــة 
التقليديــة واحلــرف الســيما يف مجــال مرافقــة 
احلرفيــني وتطويــر الصناعــة التقليديــة وترقيــة 
اإلبــداع جلعلهــا تســاهم يف التنميــة االقتصاديــة و 
بلــوغ االحترافيــة والتمكــن مــن تســويق املنتــوج.
واج
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عبد املالك قادري

يف  للمياه  اجلزائرية  ممثل  ميلود   واكد 
كمية  »ان  الوطن  اخبار  لـ«  لقراب  تصريح 
االمان  صمام  فتح  جراء  الضائعة  املياه 
كافية   لتزويد اكثر من 40 الف نسمة  كون 
 2 من  اكثر  الى  مداها  وصل  املتسربة  املياه 

كلم وبحجم كبير  .
من  مجموعة  تعمد  اخرى  جهة  من 
اجلر  لقناة  التفريغ  صمام  بفتح  االشخاص 
على  اجلنوبية   وملان  عني  ملدينة  املمونة 

مستوى بلدية قجال   مما اثر على تزويد هاته 
اجلهة باملياه .

وقد اعلنت اجلزائرية للمياه انها تكبدت 
االعمال  جراء  جدا   كبيرة  مالية  خسائر 
هاته  إلستغالل  البعض  وجلوء  التخريبية 
اتسعت  .فيما  فالحية  ألغراض  االعمال 
مت  اين  اجلر  قنوات  على  االعتداءات  دائرة 
سكان  متون  والتى  بتملوكة  اجلر  قناة  حرق 
و  ماي  الثامن  مطار  و  وخلفون  حلشيشية 
تخريب  جانب  الى  االمة   اشبال  مدرسة 
قناة اجلر مبزلوق  قصد استغالل املياه للسقي 

الفالحي يف حني مت تخريب قناة اجلر للمرة 
الثانية ببلدية بئر العرش من نفس الشخص 

لغرض السقي الفالحي .
واخلسائر  االعتداءات  هاته  وامام 
اللجنة  تتجه  للمياه   للجزائرية  الفادحة 
للعدالة  للجوء  للمياه  للجزائرية  القانونية  
طرف  من  املالية  خسائرها  استرجاع   قصد 
املعتدين  ،وقد فتحت مصالح الدرك الوطني 
حتقيقا للوصول للفاعلني بعد تقدمي اجلزائرية 

للمياه شكوى رسمية.

تفاقمت العمليات التخريبية لقنوات اجلروفتح صممات  التفريغ املوجودة على مستوى اهم قنوات 
اجلر مبختلف مناطق والية سطيف ،واعلنت اجلزائرية للمياه تعرض  قناة اجلر بقصر االبطال  لفتح 

الصمام  مما نتج عنه ضياع كميات كبيرة من املياه تستغل لسقي احملاصيل الزراعية و كذا مأل الصهاريج  
اخلاصة باخلواص يف جنح الظالم بعيدا عن املراقبة مما حرم سكان مدينة عني وملان من املياه .

تخريب    وفتح    صمامات   التفريغ    يحرم   السكان   من   املاء

مجهولون وراء أزمة العطش بعين 
ولمان وبئر العرش بسطيف

سكان  من  العشرات  أمس،  مساء  أقدم 
قرية أفتيس ببلدية زيامة منصورية غرب والية 
جيجل ، على غلق الطريق الوطني رقم 43 يف 
وجه املارة باحلجارة واملتاريس مانعني أي كان 
شاب  دهس  خلفية  على  وذلك   ، املرور  من 
يبلغ من العمر 27 سنة كان على منت دراجته 
النارية ، أين صدمته سيارة أردته قتيال يف عني 

املكان .

بغلق  وقاموا  حيه  أبناء  بعدها  وينتفض 
غلق حظائر  على  احتجاًجا  الوطني،   الطريق 
السيارات وعدم السماح للشباب باستغاللهم 
هذا املوسم ، خاصة يف موسم االصطياف أين 
املصطافني،   من  معتبرا  إقباال  الوالية  تعرف 
فإن سبب دهس هذا  احملتج  الشباب  وحسب 
الشاب يعود بالدرجة األولى إلى قيام أصحاب 
الطريق يف ظل  على جانب  بركنها  السيارات 

غياب حظائر يتم ركن سياراتهم فيها ، وهو ما 
أدى إلى ضيق الطريق يف بعض جوانبه حتى 
صدم الشاب املرحوم ، حيث طالب احملتجون 
بضرورة فتح احلظائر أمامهم بغرض استغاللها 
صيفا وأيضا تسهيل حركة  املرور بصفة جيدة 
عل   سياراته  يركن  شخص  أي  ترك  وعدم 

قارعة الطريق  .
عبداهلل .إ

محتجون يغلقون الطريق الوطني 43 بمنطقة أفتيس

ميلة 

ممارسو الصحة الموقوفين 
بمستشفى اإلخوة بوخشم يحتجون

جدد صبيحة مجموعة من العمال  
تعسفيا  املوقوفني  األطباء   ، اإلداريني 
من قبل مدير مستشفى اإلخوة بوخشم 
بوادي العثمانية ، وقفتهم االحتجاجية 
أمام مقر الوالية ملطالبة الوالي بإنصافهم 

واإلصغاء إليهم .
املتابعني  و  املوقوفني  الصحة  ممارسو 
قضائيا من قبل مدير  مستشفى اإلخوة 
عددهم  بلغ  العثمانية  بوادي  بوخشم 
عاميتني  بينهم طبيبتني  11 شخصا من 
مبكتب  6عمال   ، مختصة  طبيبة   ،
من  ألكثر  موقوفني  عاملني   ، الدخول 
سنة ، وغيرهم من إداريني و شبه طبيني 

.
احملتجون  به  صرح  ما  وحسب 
ألخبار الوطن فإنهم :» يعانون األمرين 
سواء   ، املستشفى  مدير  تصرفات  من 
من اجلانب اإلداري أين قام هذا األخير 
إلى  وحتويلهم  لهم  كاذبة  تقارير  بتلفيق 
أي  صدور  قبل  توقيفهم  مع   ، العدالة 
بعض  ويف   ، جتاههم  قضائي  حكم 

احلاالت مع صدور قرار البراءة ألحدهم 
قضائية  دعوى  برفع  األخير  هذا  يقوم 
 ، أخرى  تهم  طياتها  يف  حتمل  جديدة 
أو األخالقي أين يقوم بسب و شتم مع 
التفوه بالكالم البذيء يف حق أي عامل 
يصادفه يف طريقه ، وهذا ما حدث مع 
نعتها  أين  اخلمسينات  يف  نظافة  عاملة 
بألفاظ بذيئة حزت يف نفسها ، إضافة 
رواتبهم  من  العشوائي  اخلصم  إلى 

الشهرية«.
هذا و قد تقدم احملتجون بشكوى إلى 
والي الوالية موالي عبد الوهاب مفادها  
وضع حد للتوقيفات التعسفية واملتابعات 
القضائية واخلصومات والتهديدات التي 
يقوم بها هذا املدير ،  إضافة إلى ذلك  
للوالية   األول  التنفيذي  املسؤول  مطالبة 
بالتدخل العاجل والوقوف على حالتهم  
قرارات  يف  النظر  وإعادة   ، شخصيا 
طرف  من  حقهم   يف  الصادرة  التوقيف 

هذا املدير.
ياسني زويلخ

362 عائلة تستفيد من الغاز 
الطبيعي بمناطق الظل

من  بكل  عائلة   362 إستفادت 
و  النجاء ،  وادي  ببلدية  السمارة  مشتة 
مشتة حمام دار الشيخ ببلدية تيبرقنيت 

من مشروع الربط بالغاز الطبيعي .
ميلة  والية  والي  أعطى  وقد  هذا 
إنطالق  إشارة  الوهاب  عبد  موالي 
يأتي   ، املنطقتني  بهاتني  الطبيعي  الغاز 
تكبدها  سنني  دامت  معاناة  بعد  هذا 
غاز  قارورة  وراء  السعي  يف  املواطنون 
األوكسجني  مبثابة  يعد  الذي   ، البوتان 

لهم يف فصل الشتاء القارص .
التي  امليدانية  الشروحات  وحسب 
املناجم وشركة  و  الطاقة  قدمتها مديرية 
إمتياز سونلغاز ، فإن مشروع ربط مشتة 
استهدف   والذي  النجاء  بوادي  السمارة 
 ، 7,930كم  مسافة  على  عائلة   212
وقد أجنزت منه مسافة قدرها 7,587 كم 
،  والذي إستفادت منه 198 عائلة فقد 
التي تكفلت به سونلغاز  قدرت تكلفته 
بنسبة  أي  دينار  مليون   13 عن  مايزيد 

بها  تكفلت  املتبقية  والنسبة   ،  %  35
للجماعات  والتضامن  الضمان  صندوق 
احمللية ، يف حني بلغت القيمة املتوسطة 
دينار  ماليني   6 عن  مايزيد  للتوصيلة 
للمنزل الواحد ، أما عن مساهمة الزبون 
كحقوق  دج   17500 فبلغت  الواحد 
األشغال  إنطلقت  .وقد  العداد  تركيب 
تسليمه  ومت   2020 سبتمبر   06 بتاريخ 
ذات  وقدرت   ، 2021 ماي   26 بتاريخ 
.أما  أشهر  بخمسة  اإلجناز  مدة  املصالح 
بالغاز  الشيخ  دار  مشتة  تزويد  مشروع 
فاستهدف هو اآلخر  تيبرقنت ،  ببلدية 
 5,300 قدرها  مسافة  على  عائلة   177
قدرها  مسافة  منه  أجنزت  حيث   ، كم 
منه  إستفادت  والذي    ، كم   4,784
سونلغاز  تكفلت  فقد   ، عائلة   164
دينار  ماليني   10 قدرت  منه  بنسبة 
الواحدة  للتوصيلة  متوسطية  بقيمة   ،

قدرت بأزيد من 05 ماليني دينار  .
ياسني زويلخ

قسنطينة

سقوط مميت لشاب من الطابق الرابع بالخروب 
تدخلت إسعافات احلماية املدنية التابعة للوحدة الثانوية قطوش اجلمعي باخلروب، أمس، على مستوى حي 88 مسكن مباسينيسا، 
من أجل إسعاف الضحية » ج. أ« من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة، سقط من الطابق الرابع لعمارة متكونة من طابق أرضي + 
05، مت تقدمي له اإلسعافات دون جدوى حتى التأكد التام من وفاته، ومن مت نقله إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد بوضياف.
أمينة.ب

بجيجل  االستشفائية   املصالح  سجلت 
املخصصة  واخليمات  املراكز  ومختلف 
فيروس كورونا كوفيد  التلقيح ضد  لعمليات 
العادة  غير  وعلى  معتبرة   استجابة   ،  19
اللقاح   منذ جلب  و  املاضية  األشهر  خالل 
على  كورونا  فيروس  ضد  التلقيح  لدعوات 

مستوى اقليم الوالية .
يف  بالوالية  الصحة  مديرية  وكشفت 
ملحوظ  ارتفاع  تسجيل  عن  السياق  هذا 
امللقحني  األشخاص  عدد  يف  مسبوق  وغير 
تسجيل  ناهيك عن  الوالية  مناطق  مبختلف 

الصادرة  التلقيح  دعوات  من  كبير  جتاوب 
كل  وسط  وذلك  اجلهات  مختلف  عن 
كبار  شريحة  وحتديدا  االجتماعية  الشرائح 
ماعتبرته  وهو  السن  متوسطي  وحتى  السن 
توحي  مشجعة  خطوة  مبثابة  اجلهات  هذه 
بامكانية التغلب على الفيروس القاتل الذي 
عادت أرقامه لتصعد بشكل صاروخي على 
مستوى والية جيجل التي سجلت قبل 72 
واحد  يوم  يف  حالة   36 عن  مااليقل  ساعة 
الوالية  تسجلها  يومية  حصيلة  أعلى  وهي 
من  ديسمبر  شهر  منذ  وحتديدا  شهور  منذ 

العام املاضي ، بحيث لم يعد أمام املواطنني 
واملصالح الصحية أي حل آخر سوى عملية 
التلقيح ضد هذا الفايروس لتحصني أنفسهم 
حالة  يف  الفيروس  هذا  مضاعفات  من 
حيث   ، التلقيح  عملية  بعد  به  اإلصابة 
تسعى الدولة للقيام بعدة حمالت حتسيسية 
لتحسيس املواطنني بضروة أخد اللقاح حتى 
نتفادى السيناريوهات التي حتدث يف بعض 

دول اجلوار وحتى دول كبرى وإقليمية .
عبداهلل.إ

جيجل 

إقبال ملحوظ على عملية التلقيح ضد فيروس »كورونا«

الطارف

 أشغـــال الطـــريق تخــرج 
المواطنين  للشــــارع

صبيحة  املواطنني  من  العديد  قام 
أمس الثالثاء بغلق الطريق الوطني على 
مستوى منطقة )ماكسنة( ببلدية بوقوس 
واملتاريس،  باحلجارة  الطارف  بوالية 
احتجاجا على ما سموه باملعاناة الكبيرة 
التي يعيشها السكان ألكثر من 05 أشهر 
جراء  من   ، واألتربة  الغبار  بسبب   ،
على  الطريق  من  بجزء  اجلارية  أشغال 
مسافة 07كلم، التي أضرت على- حد 
خاصة  كثيرا  السكان  بصحة  تعبيرهم- 

األطفال وأصحاب األمراض املزمنة .
لقائهم  خالل  السكان  قال  و 
كثيرا  أضرت  أنها  الوطن«  أخبار  بـ« 
أشجار  من  وتلويثها  الناس  مبمتلكات 
أن هذا  مثمرة وخضروات وغيرها ،كما 
الغبار الكثيف لم تسلم منه حتى البيوت 

واملنازل واألسطح حسب قولهم .
تدخل  بضرورة  احملتجون  وطالب 

السلطات ملراقبة عملية االجناز يف امليدان 
بحضور  وذلك  التلوث  من  حلمايتهم 
مصالح الدرك الوطني و النائب البرملاني 
البلدية  رئيس  وهو  مؤخرا  املنتخب 
البلدي،  املجلس  رئيس  وكذا  السابق، 

وبعض منتخبي البلدية .
اجلميع  أمام  فإنه  احملتجني  وحسب 
لألشغال  الوالئي  املدير  من  كل  التزم 
برش  املشروع  رئيس  و  العمومية، 
الطريق باملاء ابتداء من الساعة السادسة 
الفعلي  ليال والبدء  العاشرة  إلى  صباحا 
املذكور  بالشطر  األشغال  استئناف  يف 
وممهالت  الفتات  واجناز  أيام  عشرة  بعد 
بالتنسيق مع اجلهة املختصة.من جهتها 
قامت مصالح الدرك الوطني بإعادة فتح 
الطريق أمام حركة املرور بعد ساعتني من 

الشلل املروري.
ف .سليم
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أخبار الداخل

عمر بكيري

من  التلقيح  عملية  على  الكبير  اإلقبال 
أخبار  لـ«  حتدثوا  من  حسب  األعمار  مختلف 
الوطن« ممن وجدناهم مبركز التلقيح بساحة حمو 
وسط مدينة املدية جاء بعد االرتفاع احملسوس 
مستوى  على  الداء  بهذا  املصابني  نسبة  يف 
للحمالت  استجابة  وكذا  والوطن  الوالية 
التحسيسية التي يقوم بها املختصون ومختلف 
الوالية  مبقر  انطلقت  حيث  اإلعالم  وسائل 
النطاق  واسعة  تلقيح  حمالت  أمس  صبيحة 
إلى  احمللية  اجلماعات  موظفي  استهدفت 
غرار  على  للتلقيح  إضافية  نقاط  فتح  جانب 
الوالية  بعاصمة  الرياضات  املتعددة  القاعة 
التي  والتحسيس  للتعقيم  فضال عن حمالت 
الكبرى ،  والفضاءات  الساحات  استهدفت 

لضمان  جوارية  فضاءات  وكذا تخصيص 
إطار  يف  اللقاح  من  املستفيدين  تعداد  توسيع 
الطبية  املصالح  باشرته  الذي  اجلواري  العمل 
انتشار  ملنع  االحترازية  لإلجراءات  تعزيزا 
الوباء وسط تدابير صحية صارمة ومراعاة لكافة 

االحتياطات الصحية املواظبة .
يأتي هذا تثمينا  للجهود املتواصلة ملجابهة 
انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وهو ما يحظى 
دعا  الذي  الوالية  والي  موس«  »جهيد  مبتابعة 
ضرورة  إلى  الوالية  اجتماع  مبقر  خالل  أمس 
يف  املتخذة  والتدابير  الوقائية  بالقواعد  التقيد 
األقنعة  وارتداء  االجتماعي  التباعد  مجال 
الوضع  ظل  يف  تبقى  التي  والتلقيح  الواقية 
انتشار  بوقف  الكفيلة  الوقائية  املوانع  الراهن 

الداء.
جريدة  عبر  املواطنون  طالب  جهتهم  من 

»أخبار الوطن« بفتح أماكن أخرى للتلقيح جتنبا 
للطوابير واالنتظار لساعات طويلة خاصة وموجة 
عديد  غرار  على  الوالية  تعرفها  التي  احلرارة 
الواليات ، مضيفني أنه من غير املعقول أن تلح 
املواطن  ليجد  التلقيح  املختصة على  السلطات 
خاصة  كاهله  طويل  يثقل  طابور  يف  نفسه 
املزمنة  وهو  األمراض  وأصحاب  السن  كبار 
الذي  األمر  الوطن،  أخبار   « عليه  ماوقفت 
املواطن يضيف  العملية ويضر بصحة  ينفر من 
آخرون خاصة وعدد اإلصابات وحتى الوفيات 
يتزايد يوما بعد يوم ، يضاف إلى ذلك استهتار 
املواطن الذي يودي بنفسه وغيره إلى التهلكة  
على  العواقب  محسوبة  غير  طائشة  بتصرفات 
واألسواق  واألعراس  املقاهي  يف  التزاحم  غرار 
النصائح  كل  احلائط  عرض  ضاربا  وغيرها 

والتوجيهات.

شهدت مراكز التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد19 مبختلف ربوع والية املدية خالل هذه األيام 
األخيرة إقبااًل كبيًرا من لدن املواطنني السيما بعد االرتفاع املسجل يف عدد حاالت املصابني ما استنفر 
جهود السلطات  للتحسيس والتوعية بأهمية التلقيح كأسلوب وقائي إلى  جانب تعزيز نقاط التلقيح  

القاعدية خارج الهياكل الصحية.

مطالب   بتعزيز   نقاط   التلقيح  القاعدية   خارج  الهياكل  الصحية

إقبال كبير على التلقيح  ضد فيروس 
»كورونا« بالمدية

بجاية
توقع إنتاج 69 ألف قنطار من الحبوب

احلصاد  حملة  بخصوص  بجاية  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  يف  مسؤول  أفاد 
العملية من  انطلقت  السنة  » حلد اآلن كل شيء يسير على مايرام وقد  لهذه  والدرس 
دائرة خراطة وهي احدى أهم املقاطعات لهذه الشعبة الفالحية والتي تشغل 30 % من 
املساحة املزروعة يف الوالية » وأضاف قائال »حتى نهاية جوان وصلت العملية حدود 25 
باملائة  وتوقعاتنا هي انتاج حوالي 69 ألف قنطارا جلميع أنواع احلبوب مبعدل من 18 إلى 
22 قنطارا للهكتار » علما أن املساحة اإلجمالية اخلاصة بزراعة احلبوب يف والية بجاية 
هي يف حدود 6240 هكتار بينها 85 باملائة خاصة بزراعة القمح والنسبة املتبقية لألنواع 
األخرى. غير أن الشيء املالحظ هذه السنة هو تأئير العوامل الطبيعية سيما اجلفاف يف 

تراجع اإلنتاج مقارنة بالسنوات املاضية.
عبد السالم قريشي

جمعيات تطالب بفتح دار البيئة
املنشأة  املسؤولني بضرورة فتح  النشطة بوالية بجاية من  تطالب مختلف اجلمعيات 
اجلهود  تعزيز  يف  لتساهم   « البيئة  »دار  اسم  حتمل  والتي  اجنازها  اكتمل  التي  اجلديدة 
املتعلقة بحماية البيئة ونظافة احمليط وتوفر فضاًء مناسبا لإليكولوجيني ملمارسة أنشطتهم 
وتطويرها علما وأنه بتاريخ 16 ماي املنصرم نظم لقاء جمع مديرية البيئة وممثلني عن هذه 
اجلمعيات لدراسة احتمال فتح هذه الدار أمام النشطاء واجلمعيات  ووضعها حتت تصرف 
كل املهتمني ويف هذا الصدد صرح »كرمي خيمة »رئيس جمعية »أرض«لقد مت اعداد ملف 
حول هذا املوضوع وسلم للوزارة الوصية  وللسلطات احمللية » ويف سياق ذي صلة مت حسب 
املتحدث دائما » جرت عملية جمع إمضاءات قامت بها جمعيات  الستالم هذه املنشأة 

ووضعها حتت تصرف املجتمع املدني وعموم املواطنني ».
عبدالسالم.ق

وهران
إتالف 17 كلغ من مادة النقانق 

الممزوج بمادة مجهولة
شرق  القصابات  إلحدى  مراقبة  عملية  أثناء  وهران  لوالية  التجارة  مصالح  قامت 
الوالية بحجز 17 كغ من مادة النقانق او »املرغاز« ،وذلك بعدما تبني بأنها ممزوجة مبادة 
حتقيقات  التجارة  وباشرت مديرية  من  التعفن،  النقانق  عل  للحفاظ  تستعمل  مجهولة 

حول مصدر املادة املجهولة وذلك بالتنسيق مع مفتشية البيطرة.
وقد متت عملية مداهمة القصابة بناء على معلومات وردت  ملصالح التجارة  ،  حيث 
قام مدير التجارة لوالية وهران شخصيا مبعية أعوان الرقابة مبداهمة محل لبيع اللحوم  ، اين 
عثر على مادة حافظة مجهولة الهوية تستعمل يف ابقاء اللحوم طازجة و متنع انبعاث الروائح 
بعد فساد اللحوم، حيث مت حضر و اتالف خليط من اللحوم املفرومة املقدرة كميتها بـ 17 
كغ احملضرة مسبقا لتحضير )املرقاز( غير صاحلة لالستهالك مع انعدام كل شروط النظافة 

والنظافة الصحية .
فتاتي لبنى

البويرة
1002 عائلة تستفيد من الكهرباء 
بشبكة  الربط  من  البويرة  بلديات  عبر  نائية  مبناطق  تقطن  عائلة   1002 استفادت 
الكهرباء خالل السداسي األول من السنة اجلارية ، وهو ماسهم يف احلد من معاناة تلك 
العائالت القاطنة عبر مناطق الظل ، يف انتظار جتسيد مشاريع ربط أخرى يف إطار البرنامج 
الكهرباء  و  الكهرباء  بشبكة  بالربط  اخلاص  املشروع  هذا  ويدخل  الغرض.  لهذا  املعد 
ملصالح  بيان  وحسب   ، احمللية  للجماعات  التضامن  و  الضمان  برنامج  إطار  يف  الريفية 
مديرية التوزيع الكهرباء و الغاز وحدة البويرة ، حتدث عن ربط 1002 منزل عبر قرى و 
مداشر ببلديات مختلفة من الوالية على غرار بلديات برج أخريص و قرومة و أهل القصر 
منها 938 منزل يف إطار صندوق الضمان و التضامن للجماعات احمللية و 64 منزل يف إطار 
البرنامج التكميلي على طول 63.26 كم . و أضاف البيان ، بأن هذا املشروع بعد ان مت 
جتسيده ووضعه حتت اخلدمة األن سيساهم يف احلد من معاناة ساكنة مناطق الظل ، على 

أن يتواصل يف األيام القليلة املقبلة و سيمس عدة بلديات من الوالية.
يونس غماري

البويرة
النيران تلتهم 20 هكتارا بتيكجدة 
كشفت مصالح محافظة الغابات لوالية البويرة عن احلصيلة النهائية للحريق الذي 
نشب مبنطقة تيكجدة السياحية والتي مت إخماده ليلة األمس، حيث بلغت 20 هكتارا 
مقسمة بني األحراش و أشجار البلوط ، فيما جنت املنطقة السياحية الهامة بالوالية من 
خسائر فادحة السيما أشجار بفضل اجلهود املبذولة من طرف مختلف املصالح مبا فيها 

أعوان احلماية املدنية لوالية بومرداس.
إلى غاية  ليستمر  زوال األحد ،  السياحية  تيكجدة  مبنطقة  وكان احلريق قد نشب 
45 عونا من مختلف  البداية  مساء اإلثنني ، حيث سخرت مصالح احلماية املدنية يف 
الرتب يتقدمهم املدير الوالئي بالنيابة ، إضافة إلى 7 شاحنات و سيارة إسعاف بالتعاون 
مع مصالح الغابات و اجلهات احمللية باملنطقة ، ليتم تدعيم هؤالء بأفراد اجليش الوطني 
الشعبي وحدة تيكجدة وبالرتل املتحرك لوالية بومرداس ليال ، حيث خلف احلريق إتالف 
20 هكتار من األحراش و أشجار البلوط ، فيما مت إنقاذ املساحة الغابية الكثيفة املجاورة.
يونس غماري

كشف« ضيايف قاضي«  املفتش الوالئي 
بوالية سيدي  الفالحة  لدى مديرية  للبيطرة 
 10 احمللية  السلطات  حتديد   بلعباس   عن 
نقاط لبيع  املواشي بصفة يومية وذلك قبيل 

اسبوع عن عيد االضحى.
وأكد املفتش الوالئي للبيطرة  بخصوص 
كامل  اتخاذ  مت  أنه  العشر  االسواق  مراقبة 
اإلجراءات الضرورية املتعلقة بالشق البيطري 
بحيث جندت املصالح الفالحية 54 بيطري 

عمومي وخاص ملتابعة صحة االضاحي عبر 
كامل  عبر  املنتشرة  املعنية   املاشية  اسواق 
التي  القادمة  االيام  طيلة  الوالئي  التراب 
البياطرة  الى  باإلضافة  عيد االضحى  تسبق 
املخطط  ضمن  العيد   يوم  خالل  املناوبني 
سالمة  و  صحة  حماية  الى  الرامي  الوالئي 

املستهلك.
واضاف نفس املتحدث عن تخصيص 7 
فرق متنقلة مابني البلديات ايام العيد ناهيك 

عن تفعيل  7 مكاتب  حلفظ الصحة .
يف ذات السياق و تنظم املديرية الوالئية 
على  مفتوحة  أبوابا  االربعاء   اليوم  للبيطرة 
املواطنني  أمام  العمومية   احلديقة  مستوى 
وكذا  النحر  عملية  تعليم  اجل  من  وذلك 
إلى  باإلضافة  األضحية  حفظ  شروط 

التحسيس بخطورة الكيس املائي .
حواش.أ

تحــديد 10 نقــاط لبيــع المـــواشي 

طالب باعة اخلضر و الفواكه الناشطون على 
مستوى سيدي اجلياللي بكل من سوق  حي 
اجلوهرة شمال مدينة سيدي  بن حمودة وحي 
اللذان  السوقني  تنظيم  و  تهيئة  بإعادة  بلعباس 
االهمال  و  التدهور  من  كبيرة  نسبة  يشهدان 
املصالح  املتابعة من طرف  و  الرقابة  بعد غياب 

البلدية.
التجارة  إلى  للعودة  التجار  ألزمت  وضعية 
و محيط  امام مداخل  السلع  الفوضوية وعرض 
الذي  حمودة  بن  بحي  الفواكه  و  اخلضر  سوق 
بلدية  ملواطني  املفضلة  الثانية  الوجهة   يعد 
منظر  يشكل  بات  ما  وهو  بلعباس  سيدي 

و  انتشار  الى  نظرا  الصفر  نقطة  إلى  العودة 
اقدامهم  التجار  برر  حيث  االوساخ   تراكم 
على غزو االزقة و الطرقات حسب » نور الدين 
السوق  يشهدها  التي  الكارثية  الوضعية  »الى 
مست  التي  االهتراءات  من  العالية  والنسبة 
نواحي عديدة منه خاصة يف فصل الشتاء أين 
داخل  االمطار  مياه  تسربات  من  الباعة  يعاني 
ما  الىه   املواطنني  ولوج  مينع  ما  السوق  اروقة 
الى  باالضافة  كبيرة  ركود جتارتهم بصفة  يعني 
ذلك غياب االنارة  كلها اسباب يضيف نفس 
املتحدث دفعتهم الى تبني جتارة االرصفة بعد 
البلدية  املرافقة من قبل طرف السلطات  غياب 

التي تقف مكتوفة االيدي حيال هذا الوضع
اجلوهرة  حي  جتار  طرح  اخرى  جهة  من 
تبقى  التي  احملالت  استغالل  عدم  مشكلة 
املستفيدين  من طرف  مستعملة  غير  و  موصدة 
الباعة  يضطر  حني  يف  سنوات   منذ  منها 
االخرون يفترشون األرض امام مدخلي السوق 
الفوضى  من  حالة  و  ازدحام  بذلك  مشكلني 
أجل  من  تفتيش  جلنة  بايفاد  طالبوا  حيث 
و  اصحابها  من  مستغلة  الغير  احملالت  سحب 
يعانون  الذين  بالسوق  الدائمني  للتجار   منحها 

طيلة ايام السنة .
أمني حواش

سيدي بلعباس
فوضى بسوق الخضر والفواكه في سيدي الجياللي
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أخبار السر ايا

إنتـاج اللقــاح محليــا 

المرتبــة األولـى عــالميـامـاكرون و»كــورونا«

تطميـــنات الـــوزارة

حتـــى 
ال ننسى

صّرح وزير الصناعات الصيدالنية، لطفي بن باحمد، أمس، أننا سنشرع 
يف إنتاج كل من اللقاح الروسي »سبوتنيك«، واللقاح الصيني »سينوفاك«، 

محليا انطالقًا من شهر سبتمبر القادم.وكشف بن باحمد، نزوله ضيفا 
على اإلذاعة اجلزائرية، على أن كل اجلوانب التقنية قد متت تهيئتها، 

باملوازاة مع توقيع عقود اإلنتاج مع اجلانبني الروسي والصيني.

أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أول أمس إقرار بالده إلزامية 
تلقي العاملني يف املؤسسات الصحية لقاحا مضادا لفيروس »كورونا« سواء 

كانوا من مقّدمي الرعاية أم ال، وكذلك احلال لألشخاص ذوي املناعة 
الضعيفة. وقال ماكرون يف كلمة متلفزة “أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي 

لقاح” قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.

أكد مدير السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، موسى ثامر، 
أن الوزارة جندت مستخدميها على مستوى واليات الوطن لضمان موسم 
سياحي »آمن وخال« من جميع اإلصابات بفيروس كورونا )كوفيد19-(. 

وأكد ثامر يف تصريح لـ«وأج« على هامش عملية تلقيح دفعة أولى من 
مستخدمي القطاع مبستشفى مصطفى باشا اجلامعي بالعاصمة، أن 

»الوزارة جندت عددا هاما من مستخدميها بعد استفادتهم من عملية 
التلقيح قصد مرافقة املواطن الذي عانى ملدة طويلة من احلجر الصحي 

نتيجة تفشي فيروس كورونا«.

يــــــوم 
تحسيــســـي
نظمت وزارة البيئة يوما إعالميا 
حتسيسيا مبستغامن حتت شعار 

»معا حلماية أفضل للسالحف 
البحرية يف اجلزائر«.و يندرج هذا 

اليوم اإلعالمي املنظم أول أمس 
االثنني من طرف مديرية البيئة 

لوالية مستغامن والفرع احمللي 
للمحافظة الوطنية للساحل يف 

إطار تنفيذ مخطط العمل الوطني 
للمحافظة على السالحف البحرية 

يف اجلزائر.

احتل البطل اجلزائري يف سباق الدراجات على املضمار، ياسني شعالل 
املرتبة األولى يف الترتيب العاملي لسباق اإلقصاء للدراجات على املضمار 

حسب ما أعلن عنه أمس، موقع االحتاد الدولي للعبة. وتصدر شعالل 
هذا الترتيب مبجموع 1090 نقطة، متقدما على الياباني ايبا هاشيموتو 

بـ)900 نقطة( و اليوناني كريستوس فوليكاسيس )850 نقطة(. وحّل 
اجلزائري اآلخر لطفي تشامباز يف املركز ال27 مبجموع 940 نقطة.

أعلنت مديريات التربية عن انطالق عملية بيع الكتب على مستوى املؤسسات التربوية، كما أكدت بأن املؤسسات 
التربوية ستشرع يف عملية التسجيالت اخلاصة مبختلف املستويات.ووجهت املؤسسات التربوية نداًء لألولياء 

بضرورة اقتناء الكتب قبل انتهاء اآلجال احملددة، باعتبار أن كمية الكتب املوجودة على مستوى املؤسسات محدودة.

رســــالـة إلـــى األوليــــاء

أشرفت،أمس، اجلمعية الوطنية أصدقاء املريض بالبيض، على إجراء 79 عملية 
جراحية لفائدة األطفال معوزين و الذين يعانون مشاكل  يف األنف و احلنجرة و األذن 
ضمن أيام طبية حملت شعار »حتى ال ننسى رجال اجليش األبيض » . و حسب رئيس 

جمعية أصدقاء املريض بالبيض بوسيف نورالدين، فإن  األيام الطبية اجلراحية 
اشرف عليها أطباء مختصون من خارج والية البيض، منهم الدكتور محمود حمادوش 

من عني الدفلى والدكتورة سليم ليندا والدكتور بوبكري أحمد من اجلزائر العاصمة، و 
متت على مستوى  املؤسسة العمومية االستشفائية األبيض سيدي الشيخ . 
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة 

وقد أكد الدكتور تهنكات محمد خالل لقاء 
مع » أخبار الوطن« أن أعراض ضربات الشمس 
او  التشنج  و  الصداع  بنوبات  بالشعور  تبدأ 
اجلفاف أو االرهاق  لذا يجب استشارة  الطبيب 
األمر  يتعلق  عندما  ممكن سيما  وقت  أسرع  يف 
باألطفال و املصابني باالمراض املزمنة وأضاف 
بإرتفاع درجة احلرارة التي وصلت أرقام قياسية 
صالح  عني  واليتي  وخاصة  متنراست  بوالية 
تعتبر  التي  الشمس  ضربات  فإن  قزام  وعني 
حتدث  أن  ميكن   ، خطيرة  ولكنها  نادرة  حالة 
طويلة  لفترة  حار  يبقى يف طقس  ألي شخص 
بسبب  اجلسم  تبريد  العرق يف  يفشل  ، حيث 
توقف مراكز تنظيم احلرارة باملخ مؤقتا عن العمل 
فترتفع درجة حرارته إلى درجات خطيرة تصل 
إلى 40 درجة مئوية أو اكثر مما يستوجب معاجلة 

املصاب بسرعة أو يتعرض للوفاة.
لها  الشمس  بضربة  اإلصابة  ان  واوضح 
أسباب عدة ومن أهمها ارتفاع درجة حرارة اجلو 
بالرطوبة  املصحوب  أو  اجلاف  بالريح  املصحوبة 
اجلسم  حرارة  درجة  يف  زيادة  مسببة  العالية 

مجرى  ضيق  إلى  باإلضافة  العرق  وانعدام 
التنفس، كما ميكن أن حتدث ضربات الشمس 
عندما يتعرض الشخص لإلجهاد خالل العمل 

حتت حرارة الشمس.
وحول اعراض ضربات الشمس قال هناك 
فجائية  بصورة  العادة  يف  تظهر  أعراض  عدة 
سابق  غير  من  وعيه  الشخص  يفقد  حيث 
درجة  يف  ارتفاع  أحيانا  ذلك  ويسبق  إنذار، 
وسخونة  الوجه  يف  واحمرار  اجلسم  حرارة 
العني  يف  والتهاب  اجللد  يف  وجفاف  واحمرار 
وتقلصات  الرأس،  يف  صداع  يصاحبه  وإرهاق 
عضلية باإلضافة إلى الشعور بدوار مع استفراغ 
إلى  يؤدي  والهذيان  باالرتباك،  متزايد  وشعور 
تنفس  مع  النبض  يف  وقوة  وسرعة  الوعي  فقد 

غير طبيعي ومزعج.
بضربات  اإلصابة  جتنب  ميكن  انه  وقال 
جتنب  طريق  عن  وذلك  الصيف،  يف  الشمس 
املتوقع  املباشرة  الشمس  أشعة  حتت  العمل 
ارتفاع درجة حرارتها يف أوقات الصيف وتكثيف 
الذي  باملاء  تعويض اجلسم  إلى جانب  تهويتها 
وكافية  كثيرة  كميات  شرب  طريق  عن  يفقده 
من املاء وغيرها من السوائل على فترات متقاربة 

وارتداء  الثقيلة  الطعام  وجبات  أكل  وجتنب 
وجتنيبه  الرأس  تغطية  مع  اخلفيفة  املالبس 
خاصة  للشمس،  مباشر  بشكل  التعرض 

للعمال الذين يعملون يف ورشات البناء. .
بضربة  ما  شخص  اصابة  حالة  يف  وقال 
شمس فال بد من تبريده بأسرع ما ميكن وخلع 
بطانية  أو  شرشف  يف  جسمه  ولف  مالبسه 
مبروحة  وجهه  على  والتهوية  معا  وباردة  رطبة 
وترطيب  حرارته  درجة  تنخفض  حتى  كبيرة 
جسم املصاب باملاء مع قياس درجة حرارته كل 
خمس دقائق وإعادة تبريده إذا ارتفعت الدرجة 
مرة أخرى على أن يتم استدعاء طاقم اإلسعاف 

فورا ونقله إلى أقرب مركز صحي.
ارتفاع  األخير أن  يف  اإلشارة  به  جتدر  ما 
صفوف  يف  كبير  بشكل  أثر  قد  احلرارة  درجة 
املواطنني وتسببت يف شبه حظر للتجوال بشوارع 
مدن الوالية وواليتي عني قزام وعني صالح من 
السادسة  الساعة  الى  صباحا  العاشرة  الساعة 
يف  الصيفي  التوقيت  اعتماد  مت  وقد  مساءا، 

العمل.

حذر أطباء يف تخصصات مختلفة من مخاطر  إصابة مواطنني بضربات شمس حادة أثناء تنقالتهم، حذر أطباء يف تخصصات مختلفة من مخاطر  إصابة مواطنني بضربات شمس حادة أثناء تنقالتهم، 
بسبب االرتفاع الكبير يف درجات احلرارة .بسبب االرتفاع الكبير يف درجات احلرارة .

إعــــــالن عن توظيف
تبحث شبكة »أخبار الوطن« عن مراسلين في الواليات التالية: 

المسيلة، البويرة، قسنطينة، األغواط، ورقلة، بشار، بجاية، الجلفة، 
وهران، تيزي وزو، سطيف، غليزان، معسكر، باتنة، بسكرة، غرداية، 

عين تموشنت.
شروط التوظيف:  

-   إتقان فنيات التحرير الصحفي
-  االلتزام بتغطية مختلف األحداث عبر الوالية

-   إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة

-    ترسل الطلبات الى البريد التالي : 
morasilone2021@gmail.com

متنراست
 سكان قريتي تقمارت يطالبون 

بشبكة الهاتف النقال

يشتكي سكان قريتي تقمارت الغربية 
املزري  الوضع  بتمنراست من  والشرقية 
غياب شبكة  فيه  يف ظل  يتخبطون  الذي 
املعنية  السلطات  مطالبني  النقال  هاتف 
التدخل لربط قريتهم بهذه الشبكات التي 
أصبحت مطلبا مشروعا لهم هذا من خالل 
من  متكينهم  بهدف  استقبال  أجهزة  وضع 
إجراء مكاملات هاتفية عن طريق الشبكات 

األخرى.
بـ«أخبار  لقائهم  السكان خالل  وقال   
التغطية  عدم  من  الوطن«إنهم   يعانون 
املتعامل  خاصة  االتصال  بشبكات 
من  تذمرهم  مبدين  العمومي »موبيليس« 
القرى  باقي  أن  من  بالرغم  التغطية  عدم 
الشئ  الشبكة،  بهذه  مربوطة  بتمنراست 
الذي يجعلهم يعتمدون على تغطية هاتف 
أجل  من  للجبال  بالصعود  املجاورة  القرى 

أو االتصال بذويهم معرضني  إجراء مكاملة 
أنفسهم للمخاطر بالسقوط من التالل التي 
تتواجد بهم التغطية، حيث  يصعد الرجال 
مناطق  يف  ذويهم  على  لإلطمئنان  والنساء 

عدة من أرجاء الوطن.   
أن  املواطنني  هؤالء  صرح  كما 
العقربية  التسممات  كــ  اخلطيرة  احلاالت 
املفاجئة   وغيرها  املرضية  واالصابات 
جعلتهم  التي  املستعجلة  هي  االمور  من 
الشبكة  املطالبة  بهذه  اجل  من  يتحركون 
احليوية التي ال غنى عنها  يف زمن التقنية 
يف  تعلق  ما  خصوصا  السرعة  ،  وعصر 
العزلة  منطقتهم  تعاني  كون  الليل  وقت 
املناطق  بعض  باقي  مثل  مثلها  والتهميش 

النائية بتمنراست .
احمد كرزيكة

مع ارتفاع درجات احلرارة مع ارتفاع درجات احلرارة 

أطبــاء بتمنراست يحــذرون مــن أطبــاء بتمنراست يحــذرون مــن 
مخـــاطر ضربـــات الشــمسمخـــاطر ضربـــات الشــمس

خصصت  والية متنرست 28  مركز تلقيح 
ضد وباء كورونا عبر مختلف مناكق الوالية و 
ذلك عقب تسجيل اللجنة العلمية ملتابعة وباء 
كورونا كوفيد 19 باألغواط عدوة قوية االنتشار 
كشف  ،حيث  الثالثة  موجته  يف  الوباء  لهذا 
عبد  »تيغة  والسكان  الصحة  مديرية  مدير 
املجيد يف تصريح إلذاعة االغواط عن احتالل 
تعداد  وطنيا من حيث  الثالثة  للمرتبة  الوالية 

اإلصابات .
يوميا  يتم  أنه  األطباء  بعض  وأفاد   
استقبال حاالت مؤكدة وأخرى مشكوك فيها 
األطفال  فئة  إلى  الوباء  هذا  توسع  أن  ناهيك 

،وقصد  بأكملها  أسرا  بذلك  مهددا  والشباب 
املصالح  مختلف  سخرت  الوضع  هذا  مواجهة 
الوباء  إنتشار  من  احلد  أجل  من  الوسائل  كل 
الوالية  مناطق  عبر  تلقيح  مركز   28 فتح  منها 
منها مركزين مبؤسسات التكوين املهني وتوسيع 
الصحة  مدير  وحسب  الظل  ملناطق  العملية 
للمواطنني  كبير  إقبال  تسجيل  مت  أنه  دائما 
التعقيم  تفعل حمالت  مت  التلقيح ،كما  على 
بعد  الوالية  ،وأصدرت  والتوعية  والتحسيس 
اجتماع اللجنة العلمية  بيانا ضمنته مجموعة 
أنواع  منها منع جميع  الوقائية  من اإلجراءات 
واخلتان  الزواج  غرار حفالت  على  التجمعات 

وغيرها  املآمت  خيم  ونصب  األعراس  ومواكب 
الرقابية  العمليات  وتكثيف  املناسبات  من 
اإلجراءات  من  وغيرها  واألسواق  للمحالت 

الردعية والتوعوية.
لإلشارة انتشرت منذ حلول فصل الصيف 
ساعة  حتى  تستمر  التي  األعراس  مناسبات 
املنبهات  استعمال  مع  الليل  من  متأخرة 
أثار  ما  وهو  الغناء  وأنواع  واملفرقعات  والبارود 
الوالية  ببلديات  السكان  واستياءوسط  غضبا 
وطالبوا بتطبيق اإلجراءات القانونية التي تنظم 

هذه املناسبات.
ع .نورين

األغواط
 تخصيص 28 مركز تلقيح ضد وباء كورونا

يعاني سكان بعض املناطق النائية ببلدية 
واد مرة شمال األغواط من أزمة عطش حادة 
سكان  كشف  ،حيث  احلار  الصيف  هذا  يف 
يتزودون  التي  البئر  أن  اجلمل  ضايت  منطقة 
األتربة  مع  ملوثا  يصعد  ماؤها  أصبح  منها 
وغير صالح للشرب متاما مما سبب لهم معاناة 

حقيقية مع العطش.
عدم  من  املنطقة  ذات  ويشتكي سكان   

لتوفير  الشمسية  الطاقة  أو  بالكهرباء  ربطهم 
املسلك  أن  أفادوا  لهم ،كما  العمومية  اإلنارة 
األمطار  سيول  جرفته  بالتيف  فتحه  مت  الذي 

وأصبحوا يعانون من العزلة .
نفس املعاناة يعيشها سكان منطقة الغرفة 
والي  هؤالء  يناشد  العطش حيث  مع   2 رقم 
املعاناة  من  يخلصهم  لهم  بئر  بحفر  الوالية 
من  املياه  جلب  مع  يعيشونها  التي  اليومية 

جهات أخرى بالصهاريج وبتكاليف باهضة .
مت  أنه  كشف  املائية  املوارد  مديرية  مدير 
حفر بئرين بكل من جتمعي حاسي املصطفى 
باألتربة  للردم  تعرضا  لكن  عصمان  وعني 
يف  وأصبح  عصمان  عني  بئر  تنقية  مت  حيث 
ببئر  مطروحا  املشكل  بقي  بينما  اخلدمة 

حاسي املصطفى .
ع .نورين

سكان مناطق نائية بوادي مرة يعانون العطش

بسكرة 
مطالب باإلعالن عن  المستفيدين 

من السكن بزريبة الوادي
مدينة  سكان  من  العديد  ينتظر 
قائمة  عن  اإلعالن  ببسكرة  الوادي  زريبة 
االجتماعي  السكن  من  املستفيدين 
الذي  والقلق  الترقب  من  وتخليصهم 
السكن  أزمة  يالزمهم منذ سنوات بسبب 

التي تعانيها عشرات العائالت.
وأبدى املعنيون تذمرا شديدا مما أسموه 
عن قائمة السكنات  اإلفراج  يف  التأخر 
داخل  يعانون  الذين  طالبيها  حاجة  رغم 
عائالت  عدة  تضم  وأخرى  هشة  سكنات 
حتمية  أمام  أنفسهم  آخرون  يجد  فيما 
مصاريفا  وكلفهم  أنهكهم  الذي  الكراء 
طاقتهم، حيث شدد محدثونا على  تفوق 
عن  اإلعالن  بتعجيل  املعنية  اجلهات 
املتضررين  معاناة  وإنهاء  قوائم املستفيدين 
من أزمة السكن الذين ينتظرون االستفادة 
زادت  ظروفهم  أن  مؤكدين  سنوات،  منذ 

بعد  خصوصا  األخيرة  األشهر  يف  صعوبة 
الكشف  موعد  اقتراب  عن  احلديث  كثرة 
بعد  مستفيدا   87 تضم  التي  القائمة  عن 
1800 ملف على مستوى  أزيد من  دراسة 

جلنة الدائرة.
اللجنة  أن  علم  ذلك  سياق  ويف 
املختصة بدراسة امللفات أنهت عملها منذ 
أشهر وأعدت القائمة األولية للمستفيدين 
يف انتظار اإلفراج عنها لكن تأخر ذلك دفع 
مقر  أمام  االحتجاج  منتظريها إلى  بعض 
البلدية قصد جتسيد مطلبهم بالكشف عن 

القائمة.
الترقية  ديوان  أنهى  أخرى  جهة  من 
الوحدات  إجناز  عملية  العقاري  والتسيير 
السكنية املعنية بالتوزيع على أصحابها مع 

الربط بجميع الشبكات الضرورية.
منصف بن مبارك
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روبورتاج: عبد السالم قريشي 
مختصون يؤكدون :" هناك صراع بين إرادتين" 

مدينة  جعلت  التي  العوامل  حول  تساؤالت  عدة  املالحظني  من  الكثير  يطرح 
تيشي تشكل موضع جدال فهناك من وصفها بأنها مدينة أوروبية يف شمال افريقيا فهي 
التختلف كثيرا عن مدينة مرسيليا الفرنسية يف منط املعيشة وهناك من نفى ذلك وأكد 
أنها جزائرية مائة باملائة واحلقيقة حسب املختصني يف علم اإلجتماع وتقنيات بناء املدن 
أنها تعيش ما يشبه "صراع إرادات "  بني دعاة التمسك باألصالة  والعادات والتقاليد 
ودعاة اإلنفتاح على العصرنة بال حدود  فهناك من يحاول جعلها مدينة جزائرية أصيلة 
الغربية  أوروبية مبا حتمله من مظاهر احلضارة  إلى جعلها مدينة  والبعض اآلخر يسعى 
وحسب األستاذ مشوش سليم مختص يف علم اإلجتماع فإن املوقع السياحي للمدينة 
الصورة  هذه  أعطى  الذي  هو  واألجانب  احملليني  السواح  من  كبيرة  ألعداد  واستقبالها 
املتناقضة للمدينة ومن جهته أكد مهندس التقنيات احلضرية أحمد عمران "أن شكل 
الشعوب  بني  والدينية  والثقافية  اللغوية  احلواجز  زالت كل  فقد  كثيرا  يعني  املدينة ال 

والدول يف اطار العوملة بكل أبعادها فما جنده يف تيشي قد جنده يف غيرها "

المجتمع المدني يتدخل إلعادة األمور إلى نصابها 
"دوام احلال من احملال" مقولة طبقها سكان تيشي الذين صمموا على وضع حد لهذا 
العبث واإلستهتار بالقيم من خالل العمل على تطهير مدينتهم باإلعتماد على أنفسهم 
فهاجموا قبل سنوات الفنادق واملراقص ونقاط بيع اخلمور وقاموا بتعليق الالفتة املشهورة 
" الشعب يريد الرحيل النهائي للعاهرات" وأصبحت املدينة شيئا فشيئا تسترجع وقارها 

وجوها العائلي واختفت كل املظاهر الألخالقية .
وقال رئيس جمعية حي بكارو املتواجد عند املدخل الشرقي للمدينة " حقيقة نحن 
ملمارسة  أماكن  إلى  وحتويلها  بكراء شقق  يقمن  الديار  غريبات  نساء  نعاني من وجود 
الرذيلة واضاف " نحن نطالب السلطات باتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع حد لهذا 

الهاجس األخالقي حتى يستعيد السكان راحة البال والهدوء .

قطاع السياحة .. مشاريع مع وقف التنفيذ 

 كثر احلديث يف اآلونة األخيرة  عن املشروع السياحي الضخم الذي يعتزم مجمع 
سيفيتال تشييده مبنطقة تيشي شرق بجاية سيما بعد النهاية السعيدة التي عرفتها قضية 
مالكه مع العدالة فقد أكدت عدة مصادر لها عالقة مبناخ اإلستثمار أن رجل األعمال قد 
اشترى قطعة أرضية محصورة بني ميناء بجاية والقرية السياحية كابري تور بتيشي والتي 
تتربع على مساحة 182 هكتار بقيمة مالية  تصل إلى عشرة ماليير دج أي ما يعادل 
125 مليون دوالر قصد إجناز تشكيلة متنوعة من املباني السكنية واملركبات السياحية.

وحسب بعض املتتبعني فإنه حال اكتمال هذا املشروع  الضخم واملرتقب فإن ذلك 
بعد  ذا  قطبا سياحيا  ويجعلها  باملنطقة  السياحية  احلركة  بعث  سيساهم دون شك يف 
عاملي سيما أن مدينة بجاية  تزخر مبؤهالت سياحية هامة  غير أنها تفتقر إلى مركبات 
سياحية كافية يف الوقت الذي جند فيه  احلظيرة الفندقية للوالية  عاجزة عن استيعاب 
العدد الهائل من السواح الذين يتقاطرون من كل حدب وصوب على سواحل عاصمة 

احلماديني مما جعل اجناز هياكل جديدة أمرا ملحا و ضروريا.
 وللتذكير فإن هذا الشريط الساحلي اجلذاب كان محل أطماع عدة جهات سيما 
كل  أن  غير  به  مشاريع  اجناز  قصد   ) اخلليجيني   ( واألجانب  احملليني  األعمال  رجال 
محاوالتهم باءت بالفشل أما مشروع املستثمر زيدان املتمثل يف اجناز فندق مبواصفات 
عاملية بالقرب من شاطئ البحر فال يزال يراوح مكانه فقد منت الشجيرات التي حتيط 
فيه  تنطلق  لم  الذي  الوقت  يف  علوها  وارتفع  للمشروع  املخصصة  األرضية  بالقطعة 

األشغال بعد بسبب التعقيدات اإلدارية.

تنمية غائبة و سكان يطالبون ببعثها  
توجد طرقات بلدية تيشي سيما على مستوى الضواحي والقرى اجلبلية يف وضعية 
متدهورة بسبب تآكل حوافها واحلفر التي تظهر هنا وهناك فضال عن افتقارها ملجاري مياه 
األمطار )كانيفو ( وكذا جدران اإلسناد وبات األمر صعبا حتى بالنسبة للراجلني سيما 
العمومية  املدينة كما نسجل غياب اإلنارة  املؤدية نحو أعالي  بالنسبة لبعض املسالك 
وعدم وجود قنوات صرف مياه األمطار األمر الذي جعل السكان يراسلون الوالي أكثر 

من مرة ملعاجلة هذه النقائص.
بشبكة  والتغطية  التهيئة احلضرية  إلى  القرى  تفتقر بعض   ويف سياق ذي صلة 
متوفرة  غير  البعض  ببعضها  املتباعدة  القرى  تربط  التي  النقل  وسائل  أن  كما  الهاتف 
للتضاريس  املرتفع  للطابع  نظرا  للسكان  هاجسا  املياه  نقص  يشكل  أخرى  جهة  ومن 
وندرة الينابيع الطبيعية مما جعل هؤالء املواطنون يقومون باقتناء مياه الصهاريج بأكثر من 

1000دج واقتناء قارورات املياه املعدنية.
 أما مشكلة املفرغة العمومية فهي ال تزال قائمة كسائر املناطق احلضرية الكبرى إذ 
يعاني السكان من انبعاث الدخان من املفرغة املوجودة على مقربة من الطريق الوطني 
رقم 9 وهو ما يشكل هاجس كبير لهم سيما للذين يعانون من األمراض التنفسية كالربو 
وغيرها إذ عجزت البلدية من ايجاد حل لهذا املشكل رغم الطلبات الكثيرة التي قدمت 
للوالية والدائرة علما أن أصل املشكل ال يكمن يف نقص اإلمكانيات املادية والبشرية 
وإمنا يخص عدم وجود وعاء عقاري مالئم لتجميع النفايات واألوساخ األمر الذي جعل 
السلطات الوالئية تفكر يف اجناز مراكز الردم التقني للنفايات مبواصفات عصرية للقضاء 
نهائيا على مشكلة مكان رمي النفايات غير أن األمر مرتبط بتفهم السكان ألهمية هذه 
هذه  املرشحة إلجناز  األماكن  قرب  القاطنني  السكان  معظم  يبدي  ما  عادة  إذ  املشاريع 
املراكز معارضتهم لذلك بدعوى رفضهم لتحول قراهم إلى مفارغ عمومية غير أن الوالي 
"أحمد معبد " كان حريصا يف كل مرة يزور موقعا مرشحا إلجناز مركزا للردم التقني على 
شرح أهمية هذا املشروع والفوائد التي ستجنيها املنطقة خاصة يف مجال التوظيف ونقل 
املواد البالستيكية واحلديدية املستعملة نحو هذه املراكز واحلصول على مقابل يف حني 

الهواجس التي تنتاب السكان حول خطورتها فهي غير مبررة على اعتبار أن التقنيات 
املستخدمة تعمل على حتييد وعزل كل املواد التي قد تضر باإلنسان احليوان والبيئة وفيما 

يخص عمليات الربط بغاز املدينة فهي جارية وقد مست عدة قرى يف انتظار البقية

شباب تيشي بين سندان البقاء ومطرقة الهجرة
نظرا  التشغيل  آفاق  ضيق  من  الوطن  شباب  من  كغيرهم  البلدية  شباب  يعاني 
لصعوبة ايجاد منصب عمل سيما أن املنطقة ذات تضاريس صعبة وإمكانيات ايجاد 
وظيفة غير متاحة سواءا يف مجال الفالحة أو الوحدات الصناعية القليلة ولم يبق أمامهم  
من حل سوى التفكير يف مغادرة قراهم للعمل يف املدن البعيدة يف ورشات اجناز املشاريع 
السكنية وبعضهم رفع من سقف طموحاته من خالل اعداد ملفات الهجرة نحو كندا 
والواليات املتحدة بينما آخرون  فضلوا الهجرة نحو بلدان الضفة الشمالية للمتوسط عبر 

قوارب املوت .

رئيس بلدية تيشي :" مصممون على اعادة اإلعتبار للمدينة"
تبذل بلدية تيشي جهودا حثيثة لتغيير وجه املدينة والبلدية ككل وهو ما جعل 
مالمح املدينة تتغير شيئا فشيأ نحو احلداثة والعصرنة فأشغال جتديد األرصفة والطرق 
على قدم وساق وكذلك اإلنارة وتزيني احمليط بالشجيرات كما عمد أصحاب احملالت 
التجارية إلى تزيني واجهات محالتهم باخلزف املستورد من اخلارج سيما عند مدخلي 
املدينة الشرقي والغربي  يف الوقت الذي اكتملت فيه أشغال اجناز الكورنيش وهو ما يزيد 
املدينة جماال .هذا وبخصوص موسم اإلصطياف  صرح "خوفاش نسيم " رئيس البلدية 
" أن التحضير إلنطالق موسم اإلصطياف على قدم وساق وهو ما مت الشروع فيه منذ عدة 
الصرف  قنوات  والقاذروات وكذا اصالح  األوساخ  الشواطئ من  تنظيف  أشهر وشمل 
الصحي التي تلقي بحمولتها يف جوف الرمال قرب الشاطئ فضال عن تنظيف الساحات 
والشوارع وطالء اجلدران وتعليق اإلعالم والرايات وإزالة األعشاب الضارة وعن جديد 
هذه السنة أكد املير أنه يتعلق بقرار جديد اتخذه املجلس الشعبي البلدي هو عدم منح 
البحر وهو ما  أية تراخيص ألي كان يف ما يخص تركيب ووضع  اخليم قرب شاطئ 
يعيق - حسبه -   اآلخرين الراغبني يف ايجاد مكان أومساحة قرب الشاطئ لإلستراحة 
ذلك  أسباب  وعن  األطفال   فيها  يلعب  أو  الشمس  حرارة  من  تقيهم  مظلة  ووضع   ،
أضاف املير " الشاطئ ليس مرقدا ونحن نعلم ما يحدث داخل هذه اخليم من أمور ال 
أخالقية وكذا حتولها إلى مواخير لشرب اخلمور و تعاطي املخدرات وأشياء أخرى ونحن 

ال نسمح بذلك نريد إطارا عائليا محترما لشاطئنا " .

تعد مدينة تيشي من أشهر احملطات السياحية على تعد مدينة تيشي من أشهر احملطات السياحية على 
املستوى الوطني، فهي تقع إلى الشرق من عاصمة املستوى الوطني، فهي تقع إلى الشرق من عاصمة 

احلماديني بنحو احلماديني بنحو 1010كلم، تبلغ مساحتها كلم، تبلغ مساحتها 56.656.6 كلم مربع،  كلم مربع، 
ويناهز عدد سكانها ويناهز عدد سكانها 16.616.6 ألف نسمة بكثافة سكانية  ألف نسمة بكثافة سكانية 

تصل إلى تصل إلى 292292 نسمة يف الكلم املربع، تتوفر على مؤهالت  نسمة يف الكلم املربع، تتوفر على مؤهالت 
سياحية هامة، وأنشطة اقتصادية متنوعة وقد ارتبط سياحية هامة، وأنشطة اقتصادية متنوعة وقد ارتبط 
اسمها بعدة أحداث محلية ووطنية  ، تعاني كغيرها من اسمها بعدة أحداث محلية ووطنية  ، تعاني كغيرها من 
املدن من نقائص تنموية كثيرة يف الوقت الذي تسعى املدن من نقائص تنموية كثيرة يف الوقت الذي تسعى 
فيه السلطات احمللية والوالئية وحتى رجال األعمال فيه السلطات احمللية والوالئية وحتى رجال األعمال 

إلى اخراجها من تأخرها بتجسيد عدة مشاريع غير انها إلى اخراجها من تأخرها بتجسيد عدة مشاريع غير انها 
بقيت مع وقف التنفيذ.بقيت مع وقف التنفيذ.

قبلة للمصطافني رغم حرمانها من التنمية قبلة للمصطافني رغم حرمانها من التنمية 

تيشي ببجاية .. جمال رباني وعبث إنساني
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وصل تسجيل التصريح بتغيير الهيئة التنفيذية 
بمقتضى أحكام المادة 18 من  القانون رقم 12_ 06 المؤرخ 

في18صفر 1433الموافق لــ 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات 
بناء على وصل تسحيل التصريح بتأسيس الجمعية المسماة : الرابطة 

الوالئية للسباحة رقم  08المؤرخ في 2019/10/21 بنادا على محضر 
الجمعية العامة اإلنتخابية التجديدية المؤرخ في 10 جانفي 2021

تم هذا اليوم 30 جوان  2021 تسليم وصل تسجيل التصريح بتغيير 
تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة : الرابطة الوالئية 

للسباحة 
المقيمة بــ : حي 100مسكن بن يونس الحاج بلدية المسيلة

لرئيسه السيد : عثامنية رابح بن ميلود
المولود بتاريخ :1987/09/24 المسيلة

الجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية الشعـبيـة
والية المسيلة
دائرة المسيلة
بلدية المسيلة

 إعـــــــــــــــــــــــالن
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلــة بأن السيد : زريــق أحمد 

/ عبد الحـفـيـظ
قد تقدم بطلبه من أجـل إنشاء مشروع : حظيـرة تـربية الــدواجـــن إلنتاج 

البيـض
بالعنوان : حي مزرير ببلدية المسيلة دائرة المسيلة والية المسيلة.

بناءا على القرار البلدي رقم 345 بتاريخ : 12/10/2020.
يعين السيد / دهيمي أحمد محافظ محقق لكل اإلقتراحات واإلعتراضات 
المصرح بهــا بالمديريـة التقنيــة الموجودة بالبلدية وذلك لمدة 15 يوما.

إشهارتجديد مكتب جمعية محلية 
طبقا ألحكام المادة 18 من  القانون رقم 12_ 06 المؤرخ 

في12جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات 
لقد تم هذا اليوم 31 جويلية 2021تجديد الهيئة القيادية للجمعية 

المحلية   
المسماة :الجمعية العلمية فكر للصحة و البيئة و التنمية لوالية 

المسيلة 
المسجلة تجت الرقم 12بتاريخ 2015/07/09

المقيمة بــ : شارع العقيد عميروش طريق البرج بلدية المسيلة
يترأسها السيد :غضبان فريد سامي بن السعيد 

المولود بتاريخ :1963/01/23 المسيلة 
المقيم بــ : شارع بـ : شارع عميروش بلدية المسيلة 

أخبار الرياضة 

* ولهـــــذه األسبـــــاب *  
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا 

ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : قبول إعادة السير الدعوى .

في الموضوع: إفراغ األمر الصادرقبل الفصل في الموضوع 
عن محكمة الحال بتاريخ :2021/01/10 وتحت الرقم 

75 والمصادقة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير شاهي 
تالمة عبد الحليم المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 

2021/04/11 تحت رقم 88 و بالنتيجة الحكم بالحجر 
على المرجع ضدها  لواري خضرة المولود بتاريخ 05-27 

1973- بمقرة  والية المسيلة ألبيها السعيد و أمها نواري نوارة 
و تعيين أخيها  المرجع نواري الخير مقدما لها للقيام بجميع  
شؤونه المدنية و اإلدارية والمالية وفقا لمقتضيات القانون و 
مصلحة المحجور عليها مع األمر بنشرمنطوق  هذا الحكم 
بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية بسعي من المرجع ،مع 
األمر بتعليق نسخة من هذا الحكم على اإلعالنات بالمحكمة 

و بالبلدية المختصة مع التأشير به على هامش عقد ميالد 
المحجور عليه في بسجالت الحالة المدنية بأمر من النيابة 

العامة و تحميل المدعى المصاريف القضائية 
بذ اصدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة 

بالتاريخ و المكان الذكورين أعاله و أمضي من طرف الرئيس  
أمين الضبط 

الجمهــوريــة الجــزائريـة الـديمقــراطية الشــعبـيـة
واليــة : عــين الدفــلى  
دائــرة : برج األمير خالد
بلديــة : برج األمير خالد

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن
-بنــاءا علــى القــرار الوالئــي رقــم : 720 المــؤرخ فــي 
حــول  عمومــي  تحقيــق  فتــح  المتضمــن   27/06/2021  :
مشــروع صناعــة فحــم الخشــب بالطريقــة التقليديــة لفائــدة 
الســيد نــوري محمــد الكائنــة بالمــكان المســمى الحمــري قســم 
15 مجموعــة ملكيــة رقــم  48 ببلديــة بــرج األميــر خالــد.

      نعلــم المواطنيــن الذيــن يهمهــم األمــر , االتصــال 
بالمنــدوب المحقــق علــى مســتوى ملحقــة البلديــة )خلــف مقــر 
ــم بالســجل الخــاص  ــم واقتراحاته ــة( لتســجيل مالحظاته البلدي
المفتــوح لهــذا الغــرض وذلــك فــي أوقــات العمــل المعمــول 
ــة صباحــا )08:00 ســا(  ــن الســاعة الثامن ــي اإلدارة م ــا ف به
ــن  ــة عشــر )12:00 ســا( وم ــاية الســاعة الثاني ــى غــــ إلـــــ
الســاعة الواحدة زواال )13:00 ســا( إلـــــــى غـــــــاية الســاعة 
الرابعــة والنصــف مســاءا )16:30 ســا( , ماعــدا أيــام الجمعــة 

والســبت والعــطــــل القــانــونـيــــة . 
ــي خمســة عشــر  ــق العموم ــدة التحقي ــم أن مــ ــع العـلـــ مــ
)15( يومــا إبتــــداءا مــن تاريــخ : 06/07/2021 إلـــــى 

.20/07/2021  : غـــــــاية 
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بيــريـز يحلـــم بإتمــام 
صفقــــة مبـــابــي

ــال مدريــد، يحلــم بإمتــام  ــز، رئيــس ري ــأن فلورنتينــو بيري ــاء، ب ــاد تقريــر صحفــي إســباني، أمــس الثالث أف
ــان مبابــي، مهاجــم باريــس ســان جيرمــان هــذا الصيــف. صفقــة الفرنســي كيلي

ويعتبــر مبابــي الــذي ينتهــي عقــده يف حديقــة األمــراء الصيــف املقبــل، الهــدف األول لريــال مدريــد يف 
امليركاتــو، علــى الرغــم مــن أن ســان جيرمــان ال يفكــر يف بيعــه. وبحســب موقع »ديفينســا ســينترال« اإلســباني، 
فــإن ريــال مدريــد يحلــم بإمتــام صفقــة مبابــي هــذا الصيــف، وحتديــًدا يف شــهر اوت املقبــل، مــن أجــل تقدميــه 
ــي  ــر، أن مباب ــد. وأضــاف التقري ــات التجدي ــو، بعــد االنتهــاء مــن عملي ــاح ســانتياجو بيرنابي مــع عــودة افتت
أبلــغ باريــس ســان جيرمــان بالفعــل، أنــه ال ينــوي جتديــد عقــده مــع الفريــق، يف ظــل رغبتــه يف خــوض جتربــة 
جديــدة. ويســتهدف الريــال االنقضــاض علــى مبابــي هــذا الصيــف، بعدمــا يفقــد ســان جيرمــان كل آمالــه 
يف جتديــد عقــد الالعــب، وبالتالــي يقــرر بيعــه لتجنــب خســارته مجاًنــا يف الصيــف املقبــل. وأشــار »ديفينســا 
ســينترال«، إلــى أن ريــال مدريــد حــال جناحــه يف حســم الصفقــة هــذا الصيــف، لــن يقــل ســعرها يف أي حــال 
عــن 100 مليــون أورو. وأوضــح أن الريــال ســيخوض أولــى مبارياتــه علــى ملعــب ســانتياجو برنابيــو، يــوم 11 
ســبتمبر املقبــل، ضــد ســيلتا فيغــو وأمــام حضــور جماهيــري متوقــع يصــل إلــى 50 ألــف مشــجع. ويحلــم بيريــز 
بــأن يكــون تقــدمي مبابــي كالعــب يف ريــال مدريــد خــالل تلــك املبــاراة، وأمــام اجلماهيــر املدريديــة الغفيــرة، 
ليكــون حافــًزا لــه لبــدء مســيرة جنونيــة مــع امليرنغــي.                                                                       ق.ر

ليفربــول يفتـح ملــف 
تجديــد عقــد صـــالح

كشــف فابريزيــو رومانــو، خبيــر ســوق االنتقــاالت يف أوروبــا، عــن آخــر التطــورات املتعلقــة بشــأن مســتقبل محمــد 
ــم  ــم يت ــف 2023، ول ــول يف صي ــع ليفرب ــالح م ــد ص ــد محم ــي عق ــول. وينته ــر وليفرب ــب مص ــم منتخ ــالح، جن ص
ــه يف  ــا رغبت ــب الـــ29 عاًم ــالح صاح ــن ص ــبق وأن أعل ــى اآلن. وس ــد حت ــٍد جدي ــع عق ــول توقي ــاق ح ــل التف التوص
خــوض جتربــة اللعــب يف الــدوري اإلســباني، دون اإلشــارة إلــى أي نــادي. وقــال فابريزيــو رومانــو يف تصريحــات ملوقــع 
»آنفيلــد ووتــش«: »احملادثــات بــن ليفربــول ومحمــد صــالح، لــم تصــل ملراحــل متقدمــة بعــد«. وأضــاف خبيــر ســوق 
االنتقــاالت يف أوروبــا: »لقــد حتــدث ليفربــول مــع صــالح بالفعــل، دون الوصــول إلــى أي شــيء حتــى اآلن«. يشــار إلى 
أن محمــد صــالح انضــم لصفــوف ليفربــول يف صيــف 2017، قادًمــا مــن رومــا، مقابــل 42 مليــون أورو. وكان ليفربــول 
قــد نتــزاع املركــز الثالــث يف البرمييرليــج بعــد موســم ابتلــي فيــه باإلصابــات، وبــدا أنــه ســيكون مــن أســوأ املواســم التــي 
يدافــع فيهــا فريــق عــن اللقــب يف حقبــة الــدوري اإلجنليــزي املمتــاز.                                                                  ق.ر

لــوكــاتيلـــي:
»اهتمـــــــام 

يوفنتـوس يسعدنـي«
أكــد مانويــل لوكاتيلــي، العــب وســط منتخــب إيطاليــا، املتــوج مؤخــًرا بلقــب »أورو 2020«، 
ــط  ــة. وارتب ــالل كأس األمم األوروبي ــاالت خ ــوق االنتق ــر يف س ــتطع التفكي ــم يس ــه ل أن
ــري  ــدى البيانكوني ــا أب ــف، بعدم ــذا الصي ــوس ه ــى يوفنت ــال إل ــي باالنتق لوكاتيل
ــي لشــبكة  ــال لوكاتيل ــه. وق ــه ساســولو لضم ــع نادي ــه مبســتواه، وتواصــل م إعجاب
»ســكاي ســبورت إيطاليــا«: »حتــى اآلن، لــم أفكــر يف األمــر حًقــا، لــم أســتطع«. 
وأضــاف: »اهتمــام يوفنتــوس يســعدني، إنــه فريــق رائــع، وقــد قلــت ذلــك عــدة 
ــي،  ــف النهائ ــبانيا يف نص ــد إس ــح ض ــة ترجي ــي ركل ــدر لوكاتيل ــرات«. وأه م
ــوز  ــد الف ــوس، بع ــزوري ويوفنت ــد األت ــي، قائ ــو كيلين ــه جورجي ــث احتضن حي
يف النهايــة. وعلــق لوكاتيلــي علــى هــذا املوقــف، قائــاًل: »كان العالــم ينهــار 
ــا  ــا كن ــي، ألنن ــى حالت ــان عل ــي يحــاول االطمئن ــي، وظــل كيلين ــن حول م
ســننتصر«. وختــم: »قــال لــي نفــس الشــيء أمــام إجنلتــرا، ويبــدو أنــه كان 
علــى حــق، كنــت سأســدد واحــدة يف النهائــي، علــى أي حــال، حلســن 
ــا اآلخــرون«                                                       ق.ر احلــظ فعله

لم يتوصل الطرفان التفاق حول توقيع عقٍد جديد

ميســي يــمدد الســوسبـانس 
حـــــول مستقبـــله مـــع 

برشلــــــونـة  
كشــف تقريــر صحفــي أرجنتينــي، امــس الثالثــاء، عــن أول تصريــح لليونيــل ميســي، 
قائــد منتخــب التانغــو، بشــأن مســتقبله، عقــب التتويــج بلقــب كوبــا أمريــكا. وانتهــى 
عقــد ليونيــل ميســي مــع برشــلونة بنهايــة جــوان املاضــي، ولــم يتوصــل الطرفــان 
ــا أول  ــب الـــ34 عاًم ــي صاح ــق ميس ــد. وحق ــٍد جدي ــع عق ــول توقي ــاق ح التف
ــل، بعــد الفــوز  ــه بقميــص منتخــب األرجنتــن، علــى حســاب البرازي ألقاب
ــي أن«  بهــدف دون رد، فجــر األحــد املاضــي. ونشــرت شــبكة »أو اس ب
يف األرجنتــن، تســجياًل مليســي أرســله، قــال فيــه: »أنــا منفصــل عــن كل 
شــيء، وال أنظــر إلــى أي شــيء، اســتمتع بهــذه اللحظــة، وال أفكــر يف 
أي شــيء آخــر«. وأضــاف قائــد منتخــب التانغــو: »أســتعد للذهــاب يف 
ــه مــن املســتحيل أن أشــرح الســعادة  إجــازة مــع عائلتــي، احلقيقــة هــي أن
ــة  ــارت صحيف ــا أش ــن جانبه ــي وأصدقائي«.م ــا وعائلت ــا أن ــعر به ــي أش الت
»مونــدو ديبوريتفــو« اإلســبانية، إلــى أنــه بالنظــر إلــى تصريحــات ميســي، فيبــدو 
ــد اآلن الراحــة  ــده ومستشــاريه، حيــث يري ــا يتعلــق مبســتقبله لوال ــه فــّوض كل م أن
واالنفصــال والتواجــد مــع عائلتــه.                                                  القســم الرياضــي

ريــال مدريـد 
يخطـف موهبـة 
برشلونـة جـاردي

ــاء،  ــر صحفــي إســباني، امــس الثالث أكــد تقري
أحــد  ضــم  يف  بالفعــل  جنــح  مدريــد  ريــال  أن 
ــدي  ــه التقلي ــوف غرمي ــن يف صف ــن الواعدي الالعب
ــبانية،  ــاركا« اإلس ــة »م ــب صحيف ــلونة. وبحس برش
فقــد تعاقــد ريــال مدريــد مــع خاومــي جــاردي قائــد 
فريــق شــباب برشــلونة، لينضــم إلــى صفــوف فريــق 
كاســتيا، حتــت قيــادى راؤول غونزاليــس. وأضافــت 
ــد جنــح يف ضــم جــاردي  ــال مدري ــة، أن ري الصحيف
ــد  ــال حــر، بع ــة انتق ــا يف صفق صاحــب الـــ19 عاًم
انتهــاء عقــده مــع برشــلونة. ويعــد جــاردي هــو 
هــداف برشــلونة خــالل موســم )2019/2020(، 
وأحــد أبــرز الالعبــن الواعديــن داخــل النــادي 
ــاء  ــن مس ــلونة أعل ــى أن برش ــار إل ــي. يش الكتالون
أمــس تعاقــده مــع النمســاوي يوســف دمييــر، العــب 
ــم.  ــدة موس ــارة مل ــبيل اإلع ــى س ــا، عل ــد فيين رابي
ــادي  ــد الن ــن برشــلونة مســاء أمــس، تعاق ــا أعل كم
مــع جــوردي إســكوبار، العــب أمليريــا علــى ســبيل 
ــلونة B.                       ق.ر ــق برش ــارة لفري اإلع

دورتمونــد ُيحبط 
خطــة تشيلســـي 
بشـــأن هــاالنـد

يف  بالنجــاح  نفســها  تشيلســي  نــادي  إدارة  متنــي 
التعاقــد مــع النرويجــي إيرلينــغ هاالنــد، مهاجــم بوروســيا 
ــة. ــة اجلاري ــاالت الصيفي ــرة االنتق ــالل فت ــد، خ دورمتون
 وأفــادت تقاريــر صحفيــة مؤخــًرا بعــزم النــادي اللندني 
علــى فتــح خزائنــه مــن أجــل الظفر بتوقيــع صاحــب الـ20 
عاًمــا مقابــل 175 مليــون أورو، ليصبــح ثانــي أغلــى العــب 
يف تاريــخ كــرة القــدم بعــد البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا 
رغــم ذلــك، اســتبعدت شــبكة »ســكاي ســبورت أملانيــا« 
موافقــة مســؤولي دورمتونــد علــى بيــع الدولــي النرويجــي 
هــذا الصيــف، وذلــك بعدمــا تخلــى النــادي عــن مهاجمــه 
اإلجنليــزي جــادون سانشــو لصالــح مانشســتر يونايتــد. وال 
ــق  ــي عــن جنمــي الفري ــي التخل ــادي األملان ــد إدارة الن تري
ــد،  ــو هاالن ــوز نح ــق البل ــيقطع طري ــا س ــد، مم يف آن واح
ــط  ــق. ويرتب ــت الح ــه يف وق ــة ضم ــه محاول ــم علي ليتحت
صيــف  حتــى  الفيســتيفال  أســود  مــع  بعقــد  هاالنــد 
ــة  ــي بإمكاني ــا يقض ــرًطا جزائًي ــن ش ــه يتضم 2024، لكن
رحيلــه عــن ملعــب ســيجنال إيدونــا بــارك بنهايــة املوســم 
ــون أورو.                  ق.ر ــي 75 ملي ــل حوال ــل مقاب املقب

غوارديـــــوال يرغـــب فـــي 
التعـــاقــــد مـع بـن زيــمة 

كشــف تقريــر صحفــي إســباني، امــس الثالثــاء، عــن رغبــة مانشســتر ســيتي يف التعاقــد مــع خيــار هجومــي غيــر 
متوقــع علــى اإلطــالق، لتعويــض رحيــل النجــم األرجنتينــي ســيرجيو أغويــرو. ورحــل أغويــرو عــن مانشســتر ســيتي 
ــال  ــة انتق ــلونة يف صفق ــى برش ــم إل ــاد، وانض ــب االحت ــده يف ملع ــاء عق ــد انته ــي، بع ــكل مجان ــف، بش ــذا الصي ه
حــر. وبحســب موقــع »ديفينســا ســينترال« اإلســباني، فقــد حــاول مانشســتر ســيتي التعاقــد مــع املهاجــم الفرنســي 
كــرمي بــن زميــة، العــب ريــال مدريــد، خــالل امليركاتــو الصيفــي اجلــاري، بنــاًء علــى طلــب مــن املــدرب اإلســباني 
بيــب غوارديــوال. وأضــاف التقريــر، أن غوارديــوال وضــع بــن زميــة كخيــار ثــاٍن لتدعيــم هجــوم الســيتيزنز، حــال فشــل 
ــى أن  ــر، إل ــار التقري ــة. وأش ــه املرتفع ــب نادي ــل مطال ــام، يف ظ ــم توتنه ــن، مهاج ــاري ك ــزي ه ــع اإلجنلي ــد م التعاق
مانشســتر ســيتي تواصــل بالفعــل مــع بنزميــا، مــن أجــل إقناعــه باالنتقــال للعــب يف البرمييرليــغ، وأغــراه براتــب ضخــم 
أعلــى ممــا يتقاضــاه مــع ريــال مدريــد. إال أن محــاوالت مانشســتر ســيتي بائــت بالفشــل، بعدمــا توصــل ريــال مدريــد 
التفــاق مــع بنزميــا حــول جتديــد عقــده الــذي ينتهــي يف صيــف 2022 ملوســم إضــايف، ليســتمر يف ســانتياغو برنابيــو 
املوسمن املقبلن.                                                                                                                                     ق.ر
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حتسبا للمشاركة اجلزائرية يف أوملبياد 2020

بولمرقة في طوكيو اليوم للوقوف 
على آخر التحضيرات

سانت إيتيان يدخل سباق 
التعاقد مع فرحات  

 كشفت وسائل إعالم فرنسية مختلفة أن نادي سانت إيتيان دخل رسميا ضمن 
قائمة الفرق التي تريد ضم الدولي اجلزائري زين الدين فرحات العب نادي نيم.

وأفاد موقع إذاعة مونت كارلو الدولية أن إدارة نيم حددت ما قيمته 4 ماليني يورو 
من أجل التخلي عن الالعب السابق لفريق لوهافر.

للتذكير فإن أوملبيك مرسيليا صرف النظر خالل اآلونة األخيرة عن فكرة التعاقد مع 
فرحات بسبب عدم الوصول إلى اتفاق داخل النادي بشأن انتدابه.

م.هشام

الرابطة المحترفة تضبط تواريخ 
إجراء الجولتين الـ33 والـ34

 حددت رابطة كرة القدم احملترفة اليوم الثالثاء تواريخ إجراء اجلولتني ال33 و 34 من 
بطولة الرابطة احملترفة  األولى، املقررتني يف شهر جويلية اجلاري.

وأوضح بيان الرابطة أن مقابالت اجلولة ال33 ستقام يوم اجلمعة 23 جويلية اجلاري، 
فيما تقام مقابالت اجلولة ال34 يف 27 من نفس الشهر.

وأضاف ذات البيان، انه سيتّم اإلعالن عن توقيت إجراء مقابالت هاتني اجلولتني 
من عمر البطولة يف وقت الحق.

وجتدر اإلشارة اّن اجلولة ال31 من بطولة الرابطة األولى أقيمت امس الثالثاء.
م.هشام

الرابطة تعاقب المدربين بن 
سماعين وديكيماش

اإليقاف  احملترفة، عقوبة   القدم  رابطة كرة  سلطت  جلنة االنضباط على مستوى 
ديكيماش )شباب  وخالد  اجلزائر(  )مولودية  بن سماعني  املدربني صابر  على  ملقابلتني 

بلوزداد(، حسبما كشفت عنه  الرابطة عبر موقعها الرسمي.
ومتت معاقبة بن سماعني -املدرب السابق للمنتخب الوطني ألقل من 20 عاما- 
بسبب احتاجه على القرارات والتصرف غير الالئق، وهو ممنوع من الدخول الي غرف 

تغيير املالبس وأرضية امليدان مع غرامة مالية تقدر ب 30 ألف دج.
ومن جهته، عوقب ديكيماش بسبب تصرف غير الئق، وهو ممنوع أيضا من الدخول 

الي غرف تغيير املالبس وأرضية امليدان.
كما مت إيقاف نائب رئيس جمعية عني مليلة، حسام الدين حركات ومدرب حراس 
جويلية   15 اخلميس  يوم  أقوالهم  إلى  االستماع  غاية  إلى  زمولي  محمد  بارادو،  نادي 

اجلاري.
السماع   غاية  إلى  فهد حلفاية  لوفاق سطيف،  العام  املدير  بإيقاف  اللجنة  وقامت 
ألقواله، بسبب املناوشات بني الالعبني واملسيرين التي عرفها اللقاء الذي جمع  فريقه 
بشباب بلوزداد. كما مت استدعاء كل من األمني العام للوفاق ونظيره من الشباب )دون 

إيقاف(.
أما مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، فقد مت إيقافه إلى غاية السماع ألقواله يوم 
اخلميس املقبل، ولم يتمكن من خوض اللقاء الذي  جمع فريقه بأوملبي الشلف أمس 

الثالثاء حلساب اجلولة ال31 من الرابطة احملترفة.
كما قامت اللجنة بإيقاف املدرب اجلديد لنادي بارادو، سي طاهر شريف الوزاني 

إلى غاية السماع ألقواله يوم اخلميس.
أما أهلي برج بوعريريج وجمعية عني مليلة فقد سلطت عليهما عقوبة مالية ب 20 

ألف دج ''بسبب غياب املدرب األول على خط التماس''.
م.هشام

م.هشام

يف  السابقة  االوملبية  البطلة  وستشارك 
لرؤساء  التحضيري  االجتماع  يف  م  ال1500 
بالعاصمة  اجلاري  جويلية   14 يوم  املقرر  الوفود 

اليابانية طوكيو.
من  األول  الفوج  ينطلق  أن  املقرر  ومن 
يف  باملشاركة  املعنيني  اجلزائريني  الرياضيني 
األلعاب االوملبية، يوم 16 جويلية اجلاري نحو 
الناشطني خارج  الرياضيني  غرار  على  طوكيو، 

الوطن.

االحتادية  رئيس  برباري  الدين  خير  وقال 
ايضا  يشغل  والذي  للدراجات  اجلزائرية 
اجلزائرية  االوملبية  للجنة  العام  االمني  منصب 
اجلزائري  الوفد  رئيسة  رفقة  »سأجته  والرياضية 
 ،2020 طوكيو  االوملبية  االلعاب  يف  املشارك 
حسيبة بوملرقة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، 
لرؤساء  التحضيري  من اجل حضور االجتماع 
الوفود، وضمان استقبال مريح للوفد اجلزائري، 
فيما ستتنقل اول دفعة من الرياضيني يوم 16 

جويلية اجلاري«.
ويف سؤال عن تكهناته بخصوص املشاركة 

األمور  برباري«كل  قال  االوملبياد  يف  اجلزائرية 
مضبوطة على مستوى اللجنة  االوملبية، سواء 
عدد  من خالل  او  اللوجيستيكي  اجلانب  من 
الرياضيني املشاركني. كل املعطيات  تدل على 

أننا سنشرف اجلزائر يف االوملبياد«.
وختم برباري »نتمنى أن تكون مفاجئات 
سارة للرياضة اجلزائرية رغم أن الرياضيني تأثروا 

كثيرا جراء وباء كوفيد19-«.
ومعلوم أن اجلزائر ستشارك ب 44 رياضيا 
 23 من  املقررة  االوملبية  األلعاب  يف  ورياضية 

جويلية اجلاري إلى غاية 8 أوت بطوكيو.

 تتنقل حسيبة بوملرقة رئيسة الوفد اجلزائري املشارك يف األلعاب األوملبية 2020، رفقة 
األمني العام للجنة األوملبية اجلزائرية والرياضية خير الدين برباري، هذا األربعاء، إلى 

اليابان، للوقوف على آخر التحضيرات حتسبا للمشاركة اجلزائرية يف دورة طوكيو.

عرجون  اهلل  عبد  الدولي  السباح  أكد 
سيطرته على تخصص السباحة على الظهر، 
بينما  متر،   50 نهائي  يف  ذهبية  أول  بنيله 
تواصل سباحة وداد تلمسان، رمية بن منصور، 
متر سباحة حرة   100 بلقب  بتتويجها  التألق 
خالل  حرة،  سباحة  متر   1500 وفضية 
الوطنية  البطولة  من  الثاني  اليوم  نهائيات 
املركب  مبسبح  اجلارية  املفتوحة،  الصيفية 

األوملبي محمد بوضياف بالعاصمة.
الظهر  على  متر   50 بنهائي  وفاز عرجون 
مناف عبد  متفوقا على  35 ج،  ثا   26 بزمن 
املعز ساحلي من نادي العلمة )27 ثا 38 ج( 
 84 ثا   27( وهران  نادي  من  طايبي  هشام  و 

ج(.
قائال  اجلزائر،  بريد  نادي  سباح  وأفاد 
»دخول هذه البطولة كان صعبا بسبب نقص 
عراقيل جراء  تخللتها عدة  التي  التحضيرات 
اجلامعية  االمتحانات  وكذا  كورونا  جائحة 
أنني  األهم  لكن  بها.  منشغال  كنت  التي 
توقيتي  أن  ولو  بالسباق  وفزت  شاركت 
مجحف  البترولي  املجمع  غياب  متواضع. 
وأضر  املوسم  طوال  ضحوا  الذين  للرياضيني 

باملستوى العام للبطولة«.
»لكن على العموم شاهدنا بعض النتائج 
املشجعة بالنظر التوقف الطويل و التحضيرات 

املتواضعة.«
بخصوص  سنة(   19( عرجون  وأضاف 
طوكيو:  أوملبياد  يف  املشاركة  فرصة  تضييعه 
الهام أين  »تأثرت كثيرا لتضييعي هذا املوعد 
كنت أمتلك احلد األدنى 'ب' يف تخصصني 

)100 و 200 م على الظهر(، لكن قرار اللجنة 
)بسبب  السباحني  عدد  بتخفيض  األوملبية 
وأنني  سيما  التواجد  من  حرمني  كورونا( 
الهدف.  هذا  على  املوسم  طوال  اشتغلت 

سأركز حاليا على بطولتي العالم«.
نادي  السيدات، خطفت سباحة  ولدى 
مع  األضواء  منصور،  بن  رمية  تلمسان،  وداد 
ذهبيتني  حصدت  أين  البطولة،  هذه  مطلع 
متر   1500( وفضية  حرة(  متر   100 و   50(

حرة( خالل يومني من التنافس.
اليوم  سنة(   16( منصور  بن  وفازت 
متر سباحة حرة   100 بلقب سباق  االثنني، 
بزمن: 1 د 00 ثا 24 ج، متفوقة على ماجدة 
شيباراكة من أوملبيك اجلزائر )1 د 00 ثا 39 
ج(، و جيهان بن شادلي  من نادي عني الترك 

)1 د 00 ثا 45 ج(.
 وقالت عقب تتويجها »مقارنة بالعراقيل 
التي واجهتنا يف التدريبات والتحضير اجليد، 
وأطمح  حققتها  التي  باألزمنة  راضية  أنا 
لألحسن ونيل الذهب يف باقي املنافسة حيث 
سأخوض 200 م، 400 م و 800 م سباحة 
حرة. صحيح أن املستوى الفني ليس مرتفعا 
البترولي  املجمع  وعناصر  مليح  أمال  بغياب 

لكني أمتنى أن أواصل على هذا املنوال«.
سباحات   4 متر   400 نهائي  وعرف 
)سيدات( تنافسا قويا بني جيهان بن شادلي 
فازت  التي  الترك-وهران،  عني  نادي  من 
بالسباق بزمن: 5 د 16 ثا 30 ج، و خنساء 
 24 ثا   19 د   5( اجلزائر  احتاد  من  بلقاسمي 
وراس  لرانيا  الثالثة  املرتبة  عادت  بينما  ج(، 

من نادي عني الترك )5 د 35 ثا 19 ج(.
الثاني  اليوم  مخرجات  ألبرز  حتليله  ويف 
املنتخبات  مدير  قال  اجلزائر،  بطولة  من 
الرحمان:  عبد  بن  ملني  باالحتادية،  الوطنية 
تسجيل  أعادوا  الباحني  أغلبية  أن  »الحظنا 
منها  اقتربوا  أو  الشخصية  أزمنتهم  أحسن 
متنحنا  النتائج  هذه  منهم.  الدوليني  خاصة 
كمديرية فنية وطنية نظرة عامة على مستوى 
السباحني عقب فترة طويلة من التوقف قاربت 
تألق  »نثّمن  التقني:  وتابع  ونصف«.  عام 
بن  للوسطيات،  الوطني  املنتخب  سباحة 
منصور، التي حققت توقيتا جيدا يف 100 م 
حرة. نتيجة جميلة أيضا حققتها كل من بن 
شادلي و بلقاسمي اللتان تنافستا على نهائي 
األمتار  غاية  إلى  سباحات  أربع  متر   400
األخيرة. نتوقع ارتفاعا نسبيا للمستوى الفني 

مع تواصل املنافسة«.
املفتوحة  الصيفية  الوطنية  البطولة  وتعد 
بعد  محلية  منافسة  أول  جويلية(،   11-16(
بسبب  التوقف  من  والنصف  العام  قرابة 
جائحة كورونا، يف ظل غياب كل من نادي 
املجمع البترولي »ألسباب مالية« والسباحني 

الدوليني احملترفني يف اخلارج.
لبطولة  مؤهلة  محطة  املنافسة  هذه  تعتبر 
يف  املقررة  م(،   25( الصغير  باحلوض  العالم 
العربية  )اإلمارات  بأبوظبي   2021 ديسمبر 
 50( الكبير  باحلوض  العالم  وبطولة  املتحدة( 
م( املبرمجة شهر ماي 2022 مبدينة فوكويوكا 

)اليابان(.
ق.ر

البطولة الوطنية الصيفية املفتوحة للسباحة  

عبد اهلل عرجون يفوز بذهبية 50 متر على الظهر
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صارة بوعياد

ــر صــادم  يبــدو أن واقــع الترجمــة واملترجــم يف اجلزائ
ــا  ــا املترجــم، ف ــط فيه ــن مشــاكل يتخب ــه م ــا يتضمن مل
ــذا  ــم املغرم به ــوق املترج ــظ حق ــوق حتف ــة وال حق ميزاني
الفعــل األدبــي، وال مؤسســة حتتويــه، وال مشــروع ُســطر 
ــة  ــة، لتبقــى الترجمــة يف خان ــل اجلهــات الوصي مــن قب

ــة الشــخصية. ــة والرغب الفردي

ــدث  ــة وال نتح ــن الترجم ــدث ع ــن أن نتح وال ميك
ــتهى  ــذي اش ــري ال ــي اجلزائ ــوا الفرنس ــيل ب ــن مارس ع
األدب اجلزائــري وأضــاءه، وهــو الــذي كان يحــب أن 
يعــرف نفســه قائــًا: »أنــا قــس ومترجــم، خــادم للــرب 
وللقــارئ«، بعــد اكتشــافه لثاثيــة محمــد ديــب »الــدار 
ــود معمــري  ــة مول ــذا رواي ــول« وك ــق والن ــرة، احلري الكبي
»األرض والــدم«، ولــم يغفــل »جنمــة« لكاتــب ياســن، 
ــة  ــة رواي ــن هدوق ــد ب ــد احلمي ــدر عب ــام 1971 أص ويف ع

ــر، وكان  ــة يف اجلزائ ــة بالعربي ــوب«، أول رواي ــح اجلن »ري
حدثــًا مهمــا، فعجــل مارســيل بــوا بالتعــرف علــى 
للفرنســية،  بترجمتهــا  اللقــاء  وأفضــى   ، الكاتــب، 
وتواصلــت التجربــة مــع الطاهــر وطــار، الــذي ترجــم لــه 

ــن. روايت
ــارئ  ــى الق ــري إل ــدمي األدب اجلزائ ــل تق ــا واص كم
الفرنســي مــن خــال ترجمتــه لبعــض روايــات واســيني 
األعــرج منهــا »ســّيدة املقــام« وللكاتــب إبراهيــم ســعدي 

ومنهــا »بــوح الّرجــل القــادم مــن الّظــام«.
ــري ومــن  ــوم نتســاءل مــن يترجــم لــأدب اجلزائ الي
الــذي  القــارئ اجلزائــري  إلــى  العاملــي  ينقــل األدب 
يســبقنا لــه عــادة املشــارقة الذيــن يتســارعون لشــراء 
ــاب  ــم يف غي ــار املترج ــو مس ــا ه ــة، فم ــوق الترجم حق
ــج  ــطر برنام ــه وتس ــن حقوق ــة تضم ــه وهيئ ــون يحمي قان

وفــق ميزانيــة معينــة؟.

مشاريع سقطت يف املاء يف بيئة طاردة 

التـرجمة..الحضـارة  المغيبــة!
يجمــع الكثيــر مــن الكتــاب واملترجمــون علــى أن واقع الترجمة يف اجلزائر ال يتعدى كونه جهدا فرديا ورغبة شــخصية عند أصحابهــا الذين يعدون قلة قليلة، 

الســيما أمــام غيــاب قانــون خــاص باملترجم يحمي حقوقه أو هيئات تضمه، وال حتى مشــاريع حقيقية تعتمدها وتشــرف عليها وزارة الثقافة والفنون، أو وزارات 
أخــرى، وإن وجــدت فهــي ظرفيــة ، مناســباتية ومرتبطــة بتظاهرات محدودة يف الزمان واملــكان، وقد ال ينال فيها صاحب اجلهد ما يســتحقه، ليبقى هذا الفعل 
األدبي واحلضاري مغيبا ، خاصة أمام هجرة أغلب املترجمني احملترفني إلى دول أخرى وســقوط مشــروع »بيت الترجمة« الذي أثير يف عهد الوزيرة الســابقة 

خليــدة تومي يف املاء.

الكاتب واملترجم السعيد بوطاجني:

 » ال يوجد قانون خاص بالمترجم في الجزائر«
قــال الكاتــب واملترجــم الســعيد بوطاجــن:«ال يوجــد يف اجلزائــر قانــون خــاص باملترجــم، 
وهــي اإلشــكالية األولــى التــي وجــب طرحهــا ملعرفــة الواقــع كمــا هــو عليــه، مــن حيــث 
ــرة  ــع وزي ــوع م ــة املوض ــت مناقش ــد مت ــذول، وق ــد املب ــا للجه ــل ضمان ــون ميث ــذا القان إن ه
ــا،  ــم يتجســد عيني ــذي ل ــد إنشــاء بيــت الترجمــة ال ــدة تومــي عن ــة الســابقة خلي الثقاف
ولــم يشــتغل أصــا، مــا يفســر هجــرة الكثيــر مــن املترجمــن إلــى بلــدان عربيــة أولــت 
أهميــة للمترجــم، ومنهــا: لبنــان، اإلمــارات العربيــة، الكويــت، واألردن إلــى حــّد مــا. 
فهنــاك، مــن ناحيــة املكافــآت، بلــدان تقــدم للمترجــم أضعــاف مــا متنحــه املؤسســات 

ــة«. ــك وزارة الثقاف ــا يف ذل ــة واخلاصــة، مب ــة ودور النشــر العمومي اجلزائري
وأضــاف بوطاجــن: »لــم يخّصــص دعــم خــاص بالترجمــة مــن قبــل وزارة التعليــم 
ــة، وزارة  ــة العربي ــع اللغ ــة، مجم ــة العربي ــى للغ ــس األعل ــة، املجل ــي، وزارة الثقاف العال
الهيئــات  العموميــة،  الشــركات  واإلشــهار،  للنشــر  الوطنيــة  املؤسســة  املجاهديــن، 
املعنية...إلــخ. وباملقابــل، ميكننــا أن جنــد دعمــا اســتثنائيا الهتمامــات أخــرى، وهــي 
ــى  ــال عل ــرة. وكمث ــا الكبي ــا يف احلســبان ميزانيته ــة قصــوى إن نحــن أخذن ــات ذات أولوي اهتمام
الدعــم الــذي يقــدم لهــذه اجلهــات هــذه العينــات: تقاضــى أحــد املطربــن يف حفــل واحــد مــا يكفــي لترجمــة 560 كتابــا، 
كمــا أن عشــرة العبــن يحصلــون علــى مكافــآت ســنوية كافيــة لترجمــة 40.000 كتــاب. يعــود ذلــك إلــى اهتمــام بعــض 
ــل، أو  ــاب التموي ــد أدى غي ــارات، دون أخــرى. وق ــى خي ــوزارات عل ــات وال ــة للمحروق الشــركات، ومنهــا الشــركة الوطني
ضعفــه الواضــح، إلــى هــروب دور النشــر مــن فكــرة الترجمــة التــي تتطلــب أمــواال كافيــة لتفــادي اإلفــاس، وهــي أمــوال 
قليلــة جــدا مقارنــة باألمــوال املخصصــة للهــو، ومــن هــذه املســتلزمات: شــراء حقــوق الترجمــة مــن الناشــر األصلــي يف 
دول الغــرب، ومنهــا فرنســا، حقــوق املؤلــف، الطبــع، التوزيــع، مــا يرفــع تكلفــة الكتــاب مرتــن أو ثاثــة ويجعلــه بعيــدا 
عــن متنــاول القــارئ واجلامعــي، وتضــاف إلــى ذلــك مشــكلة املقروئيــة التــي تطــرح بحــدة يف املجتمــع اجلزائــري املعاصــر، 

ــة أيضــا«. ويف اجلامع
ــر بالتســرع، وبالنزعــة االســتهاكية اخلاضعــة للظــرف  ــاد يف الســياق نفســه: »عــادة مــا تتســم الترجمــة يف اجلزائ وأف
واملناســبات، وهــي قريبــة، يف جــزء منهــا، مــن املشــاريع التــي ال تؤســس علــى تخطيــط قائــم علــى رؤيــة مســتقبلية واضحــة 
املعالــم، كمــا أنهــا ال تعــود إلــى نقــد الترجمــة لقــراءة املنجــز، مــا عــدا بعــض مــا يقــدم يف قليــل مــن أقســام الترجمــة، أي 
علــى رســائل جامعيــة ال تعــرف طريقهــا إلــى النشــر، ومــن ثــّم انحســار أهميتهــا الفعليــة وقيمتهــا العمليــة يف املدرجــات 

والشــهادات«.
ــا، أي مبعــدل كتابــن يف الشــهر،  ــا بــن عشــرين وثاثــن كتاب ــر، م ــر تقدي ــر تترجــم ســنويا، ويف أكث ــال إن اجلزائ وق
حســب بعــض التقديــرات التــي حتتــاج إلــى مراجعــة وضبــط يف ظــل غيــاب إحصائيــات رســمية، يف حــن تترجــم إســبانيا 
833.33 كتابــا شــهريا، أي مبعــدل 27.39 كتابــا يوميــا، وهــو عــدد يفــوق مــا تقدمــه اجلزائــر يف ســنة كاملــة، إن كان مــا 
يســّوق مــن مقاربــات صحيحــا. إن الترجمــة لــم تعــد خيــارا أو ترفــا ذهنيــا، بــل حتميــة علميــة، لذلــك مّت التركيــز عليهــا يف 
دول الغــرب لنقــل مختلــف املعــارف اإلنســانية، علــى تنوعهــا وتناقضاتهــا، كمــا فعــل القدامــى، وذاك مــا وجــب التفكيــر 
ــم املتحــرك علــى كافــة األصعــدة، دون  ــع املرجعيــات التــي يتــم االحتــكام إليهــا، ومعرفــة مــا ينجــز عبــر العال فيــه لتنوي

إغفــال هــذا التنــوع املنتــج للمعنــى«.
صارة بوعياد

الكاتب واملترجم إبراهيم سعدي:

 » السلطات ال تشجع مشاريع الترجمة«
قــال الكاتــب واملترجــم إبراهيــم ســعدي لـــ »أخبــار الوطــن«: »أعتقــد أنــه ال ميكــن 
أن نتحــدث عــن الترجمــة يف اجلزائــر، واملاحــظ أن األعمــال التــي تترجــم مــن اللغــة 
ــري  ــي اجلزائ ــا للفرنس ــت كله ــن كان ــاب جزائري ــية لكت ــة الفرنس ــى اللغ ــة إل العربي
ــة وواســيني األعــرج  ــن هدوق ــد ترجــم الب ــوا، وق ــر مارســيل ب ــذي عــاش يف اجلزائ ال
والطاهــر وطــار واملتحــدث، وال أعــرف إن كانــت الترجمــة للجزائريــن للغــة أخــرى«.

ــة مناســباتية  ــي ترجم ــر ه ــول إن الترجمــة يف اجلزائ وأضــاف ســعدي: »ميكــن الق
ــب  ــن الكت ــد م ــا العدي ــت فيه ــا 2003، وترجم ــر يف فرنس ــنة اجلزائ ــرة س ــا تظاه ومنه

مــن اللغــة العربيــة إلــى اللغــة الفرنســية لكــن تبقــى ترجمــة فلكلوريــة، وسياســية، 
ــد  ــاك جه ــة. وهن ــات اجلزائري ــا يف املكتب ــَر أثره ــم ن ــاذا ل ــا مل ــدة تســاؤالت أهمه ــا ع خــر وتطــرح منه آ

مبــذول للترجمــة مــن العربيــة إلــى األمازيغيــة وإن كانــت النيــة طيبــة يف مســعاها وغايتهــا إال أنهــا لــم تخــُل مــن احملابــاة 
للمحســوبية«. خاضعــة  وأخــرى  الذاتيــة،  واالعتبــارات 

ــد أن الســلطات ال  ــة مؤسســاتية وأعتق ــح حال ــد لتصب ــِق بع ــم ترت ــة ل ــال ســعدي: »إن الترجم ــول ق ويف خاصــة الق
تشــجع حقيقــة مشــاريع الترجمــة، وال توجــد ميزانيــة خــاص لهــا، وال مؤسســة تتطلــع بهــا، يف حــدود علمــي علــى األقــل، 

كمــا ال ميكــن أن تنهــض الترجمــة إال يف إطــار نهضــة الوطــن، وتبقــى مســألة الترجمــة مرتبطــة باملســألة السياســية«.
صارة بوعياد

الكاتب واملترجم محمد ساري:

» دور النشر غير مهتمة بالترجمة وأغلبها ال تدفع 
مستحقات المترجم«

 قــال الكاتــب واملترجــم محمــد ســاري لـــ »أخبــار الوطــن«: »ســئمنا 
ــة  ــا، فالترجم ــام به ــى اهتم ــر دون أدن ــة يف اجلزائ ــن الترجم ــث ع احلدي
ــا يشــمل 200  ــن الســهل أن تترجــم كتاب ــس م ــد علمــي ولي هــي جه
ــل  ــل يص ــن العم ــر م ــر الكثي ــتغرق األم ــث يس ــة، حي أو 300 صفح
معدلــه يوميــا إلــى 12 ســاعة يوميــا، وهــذا حــن تكــون مرتبطــا بعمــل 
ــب،  ــد دي ــب محم ــا للكات ــت به ــي قم ــة الت ــل الترجم ــر مث ــع الناش م
واســتغرق األمــر منــي 4 أشــهر. ولكــن هنــاك ناشــرون ال يســتطيعون دفــع 

ــول«. ــر معق ــذا غي ــادي وه ــل م ــا مقاب مســتحقات املترجــم ويكــون ب
وأضــاف ســاري: »هنــاك ظاهــرة غيــر صحيــة البــد مــن احلديــث عنهــا 
تتمثــل يف الناشــرين الذيــن ال يقدمــون أي قيمــة للغــة العربيــة علــى عكــس مــا 
يقدمــون للغــة الفرنســية، فالناشــر بالفرنســية تبــاع كتبــه علــى ســبيل الذكــر وليــس احلصــر الكاتــب ياســمينة 
خضــراء، وإمنــا الترجمــة باللغــة العربيــة القليــل فقــط مــن يتجــه للقــراءة، وهنــا نقــع يف أزمــة املقروئيــة ألن 
ــد مــن  ــادي بالعدي ــي تن ــات واحملاضــرات يف شــأن الترجمــة والت ــاب ضعيــف جــدا، رغــم امللتقي ســوق الكت
ــى  ــن كل شــيء ليبق ــى يدف ــد امللتق ــا ولكــن بع ــد الترجمــة واملترجــم مع ــات تفي ــدم التوصي املقترحــات وتق
ــرة  ــل تظاه ــبات، مث ــة باملناس ــر مقترن ــة يف اجلزائ ــاري أن الترجم ــح س ــى ورق«. وأوض ــرا عل ــيء حب كل ش
ســنة اجلزائــر بفرنســا وتظاهــرة اجلزائــر عاصمــة الثقافــة العربيــة 2007، وتظاهــرة تلمســان عاصمــة للثقافــة 
اإلســامية 2011 ، »كانــت متــول الترجمــة وتقــدم كل حقــوق املترجــم علــى أكمــل وجــه. غيــر ذلــك ال نلقــى 
اهتمامــا كافيــة مــن الدولــة لصالــح الترجمــة، وقــد نادينــا يف أكثــر مــن مــرة ليكــون مركــز خــاص بالترجمــة، 
لكــن ال إجابــة«، مشــيرا يف الســياق نفســه إلــى أن تظاهــرة قســنطينة عاصمــة للثقافــة العربيــة 2015 لــم تكــن 

تقــدر قيمــة الترجمــة ألنهــا ســنة إرشــاد النفقــات، علــى عكــس ســنوات البحبوحــة.
ــوق الترجمــة  ــان« يســتبقوننا لشــراء حق ــأن املترجمــن يف املشــرق »مصــر، ســوريا ولبن ــوه املتحــدث ب ون
وترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة واللغــة الفرنســية، عكســنا متامــا بحيــث ال نبــذل جهــدا يف هــذا الشــأن لتبقــى 

الترجمــة تأتــي مــن اخلــارج يف إطــار الصالــون الدولــي للكتــاب بــدون أن حتــرك الدولــة ســاكنا.
صارة بوعياد

الكاتب واملترجم محمد بوطغان:

»الترجمة عمل شخصي والقليل من يحترم جهد المترجم«
قــال الكاتــب واملترجــم محمــد بوطغــان لـ »أخبــار الوطــن«: »إن واقــع الترجمة 

ال نســتطيع أن نحكــم بأنــه واقــع جميــل أو فعــال أو منتعــش، وتبقــى اجلهــود 
ــة جهــودا شــخصية يف الكثيــر مــن األحيــان وهــي حــب شــخصي  املبذول

ــة،  ــم األقلي ــد بعــض املترجمــن فه ــف عن ــة، وحــن نق ــل الترجم لفع
فالواقــع بائــس وال يلبــي حاجــة القــارئ واملقروئيــة ضعيفــة جــدا، 
والعائــد املالــي  ال يحتــرم فــا يوجــد قانــون يحمــي حقــوق املترجــم«.
وأضــاف بوطغــان: »إن الترجمــة عمــل شــخصي والقليــل مــن 
يحتــرم جهــد املترجــم مــن أطــراف رمبــا هــي التــي البــد أن تقــدم دعمــا 
ســواء كان واجبــا أو حقــا أو حتــى دفاعــا عنــد األســماء املترجمــة، التــي 

ينبغــي أن تترجــم لهــا. ومــا أشــهده يف املشــهد الثقــايف عمومــا واألدبــي 
خصوصــا ليــس هنــاك هيئــة للترجمــة حقيقيــة لهــا سياســة يف الترجمــة، 

فــا برنامــج محــدد لتســويق الفكــر واألدب املوجــود وال برامــج مضبوطــة نتــاج 
التعاون«.

ــال ســعيد بوطاجــن ومحمــد ســاري وال ميكــن أن  ــاك محــاوالت جــادة مــن املترجمــن أمث ــع: »هن وتاب
أحتــدث عــن اجلميــع لكــي ال يغضــب منــي املترجــم، الســيما ضمــن أحــداث معينــة يف املناســبات كالترجمة 
ــخصية يف  ــة ش ــخصي ورغب ــد ش ــي جه ــال فه ــي األعم ــا باق ــر، أم ــخ اجلزائ ــن تاري ــة وع ــخصيات وطني لش
ــع  ــة ال تخض ــث الترجم ــة. حي ــوزارة الوصي ــة، أو ال ــل الدول ــن قب ــروع ال م ــن مش ــدرج ضم ــة ال تن الترجم
لبرنامــج محــور أو رواق مثــا الروايــة، األعمــال القصصيــة، األعمــال لشــعرية، لتبقــى الترجمــات يف خانــة 

اجلهــود الشــخصية جتــد البعــض منهــا طريقــا للنشــر وأخــرى تبقــى حبيســة األدراج«.
ــة خاصــة للترجمــة يف  ــى أن »يف الترجمــة ال توجــد سياســة واضحــة يف وضــع رؤي ــر إل وأشــار يف األخي
اجلزائــر وليــس هنــاك مــن يحفــظ حقــوق املترجــم، فهنــاك مــن لــم يأخــذ دينــارا واحــدا مــن الترجمــة، ويتــم 

اســتغاله باملجــان لتبقــى الترجمــة نضــاال ودفاعــا وحبــا شــخصيا«.
صارة بوعياد
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 واليـة مستغــــانم

  دائرة سيـدي علـي
 بلدية تزقايــــــــت

الهيكل البلدي لحفظ الصحة و النظافة العمومية    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية باتنة

 مديرية التجهيزات العمومية 



النتائج  وتهدمي كل شيء،  التشكيك  يد  تسللت  فشيئا  شيئا 
احملدودة يف تطوير منظومة اقتصادية قوية أدت إلى القول بفشل 
ما والسعي إلى معاجلته. ذلك ما فعله عبد احلميد اإلبراهيمي 
كوزير للتخطيط ثم كوزير أول. النتائج كانت جد مخيبة، والنقد 
ما  عند  يتوقف  لم  الفشل  املواطنني،  نفاذ يف صفوف  أكثر  صار 
الوطنية.  بالدولة  عالقة  له  ما  بكل  ارتبط  بل  اقتصادي،  هو 
التسعينات كانت تعبير عن الفشل والتشكيك يف املنجز الوطني، 

وحتى االستقالل!.
استقر مسار التشكيك وإثباط الهمم، مراجعة. جرت عملية 
منظومة  تكريس  خالل  من  التبعية  مبنظومة  اجلزائر  ربط  إعادة 
حكم فاسدة وتابعة تخضع للتوجيه، بحيث وصل األمر بها إلى 
تلغيم املشروع الوطني وإعادة صياغته وفق قراءة جديدة للتاريخ. 
لقد كان الهدف هو فصل اجلزائر عن عمقها احلضاري، وكانت 
يركز  العربية  للثقافة  مناهض  إيديولوجي  خطاب  هي  الوسيلة 
للحريات  وتقييد  للحداثة  نقد  من  اإلسالمية  طرحته  ما  على 
بسبب  فاعلة  كانت  النقد  ذلك  منطلقات  أن  الواقع  واالنفتاح. 
واملنظومة  الثقافة،  التعليم،  مستوى  يف  تدهور  من  عشناها  ما 

الفكرية.
ومن ثم، وجدنا أنفسنا مطالبني باستيعاب تلك القراءة التي 
وطنية  بقراءة  القيام  إلى  بالتوجه  التاريخ،  عن  الدولة  فصلت 
للتاريخ وجعله أحد روافد البناء الدولتي الصلب الذي يصمد 
تسعينات  األمر يف  كان  مثلما  مستقبلية،  تهدمي  محاولة  أي  أمام 
إلى  السياسة  من  العامة:  مقولتنا  نقدم  ولذلك  املاضي.  القرن 
التاريخ، أي السعي نحو دولنة التاريخ وفق املصالح العليا للوطن.
املؤرخ  يرى  واإليديولوجيا،  بالسياسة  التاريخ  عالقة  يف 
هو  التاريخ  أن    ،  Marc Ferro فيرو  مارك  الفرنسي 
اليوم رهان، أكثر من أي وقت مضى. وأن السيطرة على املاضي 
ساعدت دائًما يف السيطرة على احلاضر . لقد سعى وهو العارف 
بأسراره، إلى أن يوضح مدى خطورة التاريخ على الدولة، ليس 
من باب نفي التعددية يف التفسيرات، إمنا يف عدم وضوح الطريق 
تؤكد  أن  القومية  الدولة  بوسع  يكن  فلم  والدولة.  املجتمع  بني 
وجودها بدون السيطرة على التاريخ الذي يجب أن يتبع مصيرها 
للدولة  تقدير  وجود  هو  تاريخ  عملية  كل  يف  املنطلق  أن  إذ    .
)القومية( الذي يجب أن يتجاوز األنظمة واملؤسسات . وإال كيف 
إلى »الوطن األم« ، وجتاوز املعطى  سيتم تعريف عودة األلزاس 
االثني لصالح »الوعي الوطني« وصيانة »الوحدة الوطنية« داخل 
العربي  العالم  يطبقه على  املنطلق  نفس هذا   . اجلماعي  الوعي 
 territoriale اإلسالمي ، أين تنافست الهوية القطرية

والهوية اإلسالمية ، لينتصر مفهوم الوطن .
من  وتطورا،  مفهمًة  عليه  اشتغلنا  كنا  الذي  الوطن  مفهوم 
السياسي  املجال  مقومات  وفق  املفهوم  تبيئة  إلى  توجهنا  حيث 
ملجتمعاتنا، ومن حيث إقامة عملية إسقاط وإزاحة ملفهوم األمة 
والدولة القومية. فقلنا أن ما هو ثابت أنه ال ميكن بناء دولة بدون 
أرض، وهذا هو اجلامع بني كلمة وطن وأمة يف تعريفاتنا، فمفهوم 
فال  وبذلك  احلديثة.  للدولة  يؤسس  ما  إلى  يحيل  صار  األمة 
بجماعة  مخصوص  وطن  وجد  إذا  إال  األمة  فكرة  لطرح  مجال 
تربطهم به مشاعر محددة، وإذا وجد مركز يصنع رابطة سياسية.
إننا أيضا ها هنا سنعمل انطالقا من املفهوم املركزي لتحليلنا: 
املركز السياسي، الذي نعيد موضعته ضمن املقاربة العامة لهذه 
ضبط  إعادة  املطاف  نهاية  يف  هو  عليه  نعمل  ما  إن  الدراسة. 

املفاهيم العامة للدولة الوطنية وتقييد وظائفها وفق مبدأ املصلحة 
بعدا  يتضمن  وقد  براغماتيا  األمر  سيبدو  طبعا،  للوطن.  العليا 
ميكيافيليا، يف رأينا ال يجب السماح ألي متغير أن ميس بسالمة 
يضيع  حني  األخير  ففي  احلجة.  كانت  مهما  الوطني،  البناء 
نرى  إننا  اإلنسان.  ويتشرد  املجتمع  يتفكك  والدولة،  الوطن 
كيف يصر السياسيون يف الدولة الدميقراطية على حماية الوحدة 

الوطنية، والتصدي ملا وملن يهددها.
وإلى حد ما نظل دائما، كجزائريني، نعمل وشبح االستعمار 
يتجلى وُيذكر بويالت وطن دفع ثمن غاليا بالقهر واالستغالل. 
ومن ثم نسعى بهذا التحليل إلى استعادة وحترير تاريخ بالدنا من 
من  قدمته  مبا  لها  ندين  أننا  رغم  الكولونيالية.  املعرفية  السطوة 
أعمال ال تقدر بثمن يف سبيل إزالة الركام عن اخلرائب املنتشرة 
يف مختلق جهات الوطن، ثم ما أجنز من بحوث ودراسات جد 
املقاربة  أنه مت جتاوز  القول  التي جنلها ونقدرها. حاليا ميكن  قيمة 
االستعمارية لفترة الوجود الروماني، ما قرأناه ينتمي إلى الدراسة 
التي تنتمي إلى ميراث  العلمية املوضوعية، إال بعض األعمال 

احلنني إلى اجلزائر الفرنسية.
تاريخ بالدنا  الباحث اجلزائري أهمية دراسة  يجب أن يدرك 
كما  منها،  هو  األرض  هذه  على  حدث  ما  كل  أن  رؤية  وفق 
هو  ثابت جديد  وفق  الوطنية  الهوية  مفهوم  إعادة صياغة  يجب 
األرض وما تهيكل كأبعاد معرفة للدولة الوطنية مبنظور التعددية 
والتوافق، لكن من دون أن تؤثر هذه التعددية على الوحدة. ذلك 
القرار  على أصحاب  يتعني  وكيف  السياسي  املركز  تكون  جوهر 
من  االنتهاء  يتعني  كان  أنه  واحلقيقة  الدولة.  مباني  تأثيت  معه 
هذا التأثيت يف مرحلة مبكرة من تشكل الوطن اجلزائري بحدوده 
مت  التركي  الوجود  فترة  يف  العام.  الثقايف  واملضمون  السياسية 
من  السياسية  الوحدة  من  نوع  فرض  مت  ملا  اجلزائر،  إقليم  ضبط 
الفوضى  حالة  على  قضى  متحكم  سياسي  مركز  وجود  حيث 
واالنقسام الذي كان سائدا، أي أيالة اجلزائر من خالل :«احلدود 
والسيادة الوطنية«، التي رسم املركز السياسي إطارها كما حددها 
جاك فيليب لوجييه دو تاسي، الذي كان يشغل منصب السفير 
الفرنسي لدى أيالة اجلزائر سنة 1724 :»من الشمال البحر من 
الغرب مملكة فاس من الشرق تونس ومن اجلنوب بالد اجلريد« 
، وحددها حمدان خوجة أيضا يف:»هذه الرقعة الشاسعة التي 
متتد من وجدة غربا، إلى الكاف يف اجلنوب التونسي« . ثم يف 
يعرفون  يكونوا  لم  األوروبيني  قوله:»إن  يف  آخر  موضع  يف  أيضا 
حتى اجلزء الساحلي من مملكة اجلزائر الذي يقع بني وجدة يف 
املغرب وغدامس يف اجلنوب الشرقي )مملكة طرابلس(« . إقليم 
جعله  إلى  األخير  هذا  طمح  الذي  اجلزائري  الوطن  جغرايف، 
كيانا سياسيا..وفكرة»الكيان اجلزائري« التي تعتبر رائدة »ليس 
العالم  ولعل  العربي،  للعالم  بالنسبة  أيضا  ولكن  فقط  للجزائر 

اإلسالمي أيضا« ، كما قال أبو القاسم سعد اهلل.
لم يكن االحتالل الفرنسي مجرد سيطرة بل فعل محو للكيان 
اجلزائري. لو أننا نطبق عليه مسار بناء وفق مشروع الدولة الذي 
حقيقية  على  نقف  سوف  فإننا  مصر،  يف  علي  محمد  جسده 
تاريخية ثابتة األركان. لنسأل عن دستور الدولة اجلزائرية لو لم 
يأت االحتالل الفرنسي، بكل تأكيد كانت ستكون دولة منفتحة 
على اجلماعات االجتماعية القائمة )القبائل واالحتادات القبلية( 

وانصهرت يف بوتقتها.
..يتبع..
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سياقات النقض والتهديم، ومنهاج سياقات النقض والتهديم، ومنهاج 
التصحيــــح الوطــنيالتصحيــــح الوطــني

د. عبد الســالم فياللي

كل منطلق لدراســة التاريخ 
هو موقف. واملوقف هو ســعي 
الســتنباط تفسيرات وربطها 
باحلاضر، نعم ميكن دراســة 

التاريخ كحوادث بذاتها 
ولزمانهــا. لكن املوقف حني يكون 

بناء علــى وضعية مجتمعية 
فهــو ينحو إلى أن يكون قراءة 
للحاضــر يف ضوء ذلك املاضي. 
لقــد فهمنا الدرس جيدا، نحن 

اجلزائريني، الذين اعتقدنا 
أننا اكتملنا بتحقيق مشــروع 

االســتقالل واملضي بعزمية نحو 
بنــاء دولته. كنا نعتقد أننا 

مبنأى عن كل ما يشــق الصف 
ويعيــد النظر يف اكتمالنا، 

مــن حيث أن معركة التحرير 
قــد أقامت الفرز النهائي بني 
املنتصرين للحرية والســيادة 
وبــني الذين لم يتخلصوا من 

روح التبعية والوالء للمســتعمر 
الســابق. لذلك ميكننا القول أن 
فترة العشــرين سنة التي تلت 

االســتقالل قد جعلتنا نطمئن 
إلى مشــروعنا الوطني ونثق فيه 

بشــكل دوغمائي. لقد قادت 
البومدينيــة يف عملها واندفاعها 
إلى حيث دعم مســار جزأرة قوي 

وعــادل يف التنمية والتعليم 
والثقافة والدبلوماســية. مبعنى 

أن اجلزائر قد شــقت طريقا 
خاصــا بها، ال يقبل أي تدخل 

خارجي.

الجزء الثاني 
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صناعة النجوم.. من الشاشة 
الفضية إلى الشاشة الذكية

الثقافة الجماهيرية ووالدة نجوم 
األرض

والترفيه  اإلعالم  صناعة  رواد  أّن  الشّك 
جذورهم  ومنت  استمروا  قد  اخلمسينات،  يف 
خاصة  إيديولوجيا  مشّكلة  عميقا  وامتّدت 
أنهم  أصحابها  يعتقد  اإلعالم،  لوسائل 
وقولبته  احملتوى  صناعة  يف  حقا  األكثر 
فإّن  ولذلك  يريدون،  التي  بالصورة  وترويجه 
الثقافة  »نظرية  بأّن  القول  إلى  يذهب  املؤلف 
إنها  بل  اليوم،  إلى  قائمة  تزال  ما  اجلماهيرية 

أكثر مما كانت عليه وقت طرحها«.
فعالم اليوم محكوم بوسائل اإلعالم التي 
احلديثة  التقنيات  بفعل  وتشّعبت  تطّورت 
شبكة  مع  ذروتها  بلغت  التي  لالتصال 
التي  االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلنترنيت 

جتتاح حياة البشر اآلن.
ويف ظل هذه اإليديولوجيا، ظهرت صناعة 
النجوم كوسيلة لتنميط األذواق وتسويقها يف 
أبهى صور ممكنة، أولئك النجوم الذين انتقلوا 
التلفزيون  شاشات  إلى  السينما  شاشات  من 
فباتوا  الذكية،  الهواتف  شاشات  إلى  واليوم 
أقرب إلى حياة الناس وعقولهم أقرب من أّي 

وقت مضى .
االجتماع  وعالم  الفيلسوف  ناقش  لقد 
الفرنسي إدغار موران كيفية صناعة النجم يف 
سينما  من  انطالقا  العصر  هذا  إعالم  وسائل 
هوليود، قائال بأنها »مصّممة للتأثير يف احلياة 
واستهالكهم،  عيشهم  وأمناط  للناس  اليومية 
يف  القدوة  أو  النموذج  خلق  خالل  من 
جوانب  وكل  واملاكياج  والعطور  األزياء 
الفنان  أصبح  وبذلك  االجتماعية،  احلياة 
بضائع  الستهالك  تسّخر  التي  األولية  كاملادة 
الكبرى  الشركات  تنافس  فزاد  الرأسمالية«. 
ألّن  صناعتهم،  أو  النجوم  استقطاب  على 
الّنظر  منتوجاتها، بغض  تعني شهرة  شهرتهم 
عن باقي القيم التي تسويقها معبأة مع السلع.

اليوم، وبعد عقود طويلة من ظهور السينما 
واإلذاعة والتلفزيون، استمر تطور عمل وسائل 
اإلعالم واحتوتها جميعا شبكة اإلنترنيت التي 
جعلت إنسان القرن الواحد والعشرين مشدودا 
السينما  يف  فعلته  مما  أكثر  بها  ومشدوها  إليها 
صنّاع  فيه  يتخّلف  لم  عصر  اختراعها،  زمن 
احملتوى عن صناعة وتقدمي النجوم من فراغ أو 
من خلفّيات جاهزة ومتنوعة. وبالطبع فإّن عالم 
الفن، السّيما من السينما والدراما التلفزيونية 
بالنسبة  استقطابا  األكثر  يبقى  واملوسيقى 
من  جيل جديد  اليوم  يعّززه  احملتوى،  لصّناع 
تقوم  الذين  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
والنزوع  والبهرجة  االستعراض  على  شهرتهم 
التفاهة  حد  والّتبسيط  السطحّية  نحو  أكثر 

والضحالة، حيث فقدت صناعة النجم ذلك 
الّتعقيد الذي كانت تفرضه يف فترات ماضية 
والتجارية  االقتصادية  باملصالح  ربطه  رغم 

وتصنيع الثقافة.
الستينات  أو  اخلمسينات  جنوم  كان  فإذا 
يف  مشاهيرا  كانوا  قد  التسعينات،  وحتى 
التمثيل أو الغناء أو الرياضة، فإّن جنوم اليوم 
يكونوا  ال  أن  ميكن  ميديا«  »السوشل  عبر 

حاملني لصفات أي من النجوم السابقني .

التلفزيون ونجوم اإلعالم الجديد
اليوم، ليس بعيدا عن جدل اخلمسينات، 
وينّصبون  اإلعالم  عالم  اجلدد  النجوم  يقتحم 
أنفسهم على أعلى درجات سلمه حتت ذريعة 
فاألمر  املتابعني،  املشاهدة وماليني  رفع نسب 
واإلعالنات  األفالم  على  مقتصرا  يعد  لم 
التجارية كما كان يف املاضي، لكنهم ُيقّدمون 
الواسع  االنتشار  عن  يبحثون  »كإعالميني« 
ُيفترض  كما  العريضة   اجلماهير  يف  التأثير  و 
أن يفعل الصحفيون املكّونون أو املعدون لتلك 
املهمة وفق قدر معني من العلم واملعرفة والقيم 
األخالقية واإلنسانية. مع أننا يف كل األحوال 
لم نتخّلص من أسباب ذلك بالدرجة األولى، 
والبضائع.  للسلع  التجاري  التسويق  وهي  أال 
أكبر  هي  اليوم  االجتماعي  التواصل  فمواقع 
ال  مالية  أرباحا  وتدر  دوليا  لإلعالن  منّصات 
هذا  يف  وشركائهم  أصحابها  على  حتصى 

اجلانب .
يتساءل البعض، ماذا بقي ملعاهد اإلعالم 
تخريج  على  قادرة  غير  كانت  إذا  والصحافة 
يجيدون  مؤّثرين  لنقل  أو  اإلعالم،  يف  جنوم 
إليه،  الناس  احملتوى اإلعالمي وجذب  صنع 
أم هل ُسحب البساط من حتت أرجلهم بسبب 
ازدياد سلطة الثقافة اجلماهيرية يف عصر مواقع 

التواصل االجتماعي ؟
وسائل  وميتلكون  يديرون  من  اعتقد  لطاملا 
اإلعالم، أنهم األقدر على حتديد نوع احملتوى 
اإلعالمي الذي يريده اجلمهور أو يفّضله عن 
الرداءة  فخ  يف  يقعون  يجعلهم  مّما  سواه،  ما 
والضحالة وينحدرون أكثر فأكثر نحو املستوى 
من  يعد  لم  حيث  الترفيه.  من  املتدني 
املستهجن أن يقّدم ذلك الترفيه كثقافة سائدة 
ومقبولة بل ومحّببة لدى عامة الناس، يقّدمها 
عبر  مرفوضون  القريب  باألمس  كانوا  »جنوم« 
شاشة التلفزيون الذي تربع طويال على عرش 
عصره  منذ  مشاهدة  األكثر  اإلعالم  وسائل 

الذهبي.
فمطربو املالهي الليلية أو األغاني الشعبية 
التي كان ُينظر لها على أنها متثل ثقافة مضّرة 
العالم  يف  النخبة  ثقافة  أو  الرصينة  بالثقافة 

الشاشات  اليوم  احتلوا  قد  خاصة،  العربي 
للكثيرين  وبالنسبة  املنّصات،  اعتلوا  أن  بعد 
املجتمع ووسائل  يعودوا مرفوضني من  لم  هم 
ُيحسبون  من  بعض  حتى  إّن  بل  إعالمه، 
ثقافة  من  مهم  يعتبرونهم جزء  النخب،  على 
املجتمع التي ال ميكن إنكارها. فيما أصحاب 
على  حاليا  األقدر  يرونهم  اإلعالم  وسائل 
عالم  يف  خاصة  العريضة،  اجلماهير  جذب 
ذات  احلوارية  والبرامج  التلفزيوني  التنشيط 
أصبح  بعضهم  أّن  مع  الترفيهية،  الصبغة 
ولم  والدين  واالقتصاد  السياسة  يف  يخوض 

يكتف بالرياضة مثال.

أوبرا وينفري ليست مغنّية مالهي !
وحتت تلك الذريعة، يسارع البعض لعقد 
حتّدثنا  كلما  ذاك  أو  النجم  هذا  بني  مقارنات 
وانحدار  اإلعالم  لعالم  الدخالء  غزو  عن 
بني  اخللط  مع  فيه،  الترفيه  صناعة  مستوى 
وافتعال اجلدل حول من  والّتسميات  املفاهيم 
تلفزيوني  برنامج  تقدمي  يجوز  ال  أو  له  يجوز 
واملعرفة  العلم  أهمية  متناسني  إذاعي،  أو 
ألولئك  والقيمّية  الثقافية  واخللفّية  والّتدريب 
عالم  اقتحام  يف  يرغبون  الذين  األشخاص 

اإلعالم ألسباب متعّددة .
موقع  على  جزائرية  مدّونة  أجرت  فقد 
البرامج  مقدمة  بني  مقارنة  بوك  فايس 
التلفزيونية األمريكية الشهيرة أوبرا وينفري و 
مغنية راي جزائرية قيل بأنها ستقدم برنامجا 
تكن صحفية  لم  وينفري  بأّن  قائلة  تلفزيونيا، 
لكّنها أصبحت أشهر مقدمة برامج يف العالم 
ألّن  سليمة  وغير  فّجة  مقارنة  هي  وبالطبع   !
وُمنحت  تينيسي  جامعة  خريجة  وينفري 
هارفارد،  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه 
ودخلت عالم اإلعالم من باب العلم واملعرفة 
قبل أكثر من ثالثني سنة، واستطاعت أن تكون 
منوذجا و قدوة يف الّتحدي والنجاح اإليجابي، 
فقيرة عانت من  بيئة  وأنها قدمت من  خاصة 

الّتمييز العنصري.
وتتفيه  التلفزيون  على  الظهور  تسفيه  إّن 
من  فأكثر،  أكثر  والترفيه  الّتسلية  برامج 
خالل منشطني أو مقّدمني ال يرقون للمستوى 
فيه  صحفيني،  ليسوا  أنهم  بحجة  املطلوب 
ضرر كبير على ذائقة املشاهد السيما بالنسبة 
لألجيال اجلديدة التي تفتقد النموذج والقدوة 
وتستسهل طريق النجاح والشهرة الذي لم يعد 
أصبح  ما  بقدر  واملتاعب  باالجتهاد  محفوفا 
التي  والفضائح  الالمباالة  و  باألنانية  محفوفا 
دون  الذكية  الهواتف  شاشات  انتشارها  تتيح 
املشاركات  و  املشاهدات  عدد  فأصبح  عناء، 

واملتابعات وحده معيار صنع النجوم…

يتساءل مؤلف 
كتاب »وسائل 

اإلعالم واملجتمع« 
األمريكي آرثر آسا 
بيرغر، أين ذهب 
الرجال والنساء 

الذين حّذرنا منهم 
نّقاد اخلمسينات 
؟ ويقصد الكاتب 
مرحلة بدأ فيها 

املنّظرون يف الغرب 
يتحّدثون عن 
تصنيع الثقافة 
وتسليعها عبر 
وسائل اإلعالم 

خللق منط 
جماهيري ال يأبه 

لثقافة النخبة 
الرفيعة، لكّنه 

يف احلقيقة كان 
يؤّسس لثقافة 
جديدة تخضع 
لشروط السوق 

كأّي سلعة جتارية 
أخرى.
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 الطارف

اإلفــــراُج عــن َقــــائمــِة 
كـِن االجتَماِعـــي ببـريـَحان السَّ

 

أفرجــت مصالــح دائــرة بــن مهيــدي بواليــة الطــارف، أمــس الثالثــاء، عــن 
قائمــة املســتفيدين مــن برنامــج الســكن االجتماعــي لفائــدة مواطنــي كل مــن 
الريغيــة والســبعة ببلديــة بريحــان، حيــث مت تعليــق القائمــة يف مقــري الدائــرة 
والبلديــة مــع إعطــاء مهلــة للمقصــن إليــداع طعونهــم لــدى اللجنــة الوالئيــة 

للطعــون مــن أجــل النظــر فيهــا ومعاجلتهــا.
ويف هــذا الصــدد، أعلنــت مصالــح دائــرة بــن مهيــدي عــن القائمــة املؤقتــة 
ــع اإليجــاري املعــروف باســم  ــن الســكن العمومــي ذي الطاب للمســتفيدين م
االجتماعــي ببلديــة بريحــان )حصــة 75+20 الريغيــة( و)52 الســبعة( ودعــت 
ــدرج  ــم ي ــه ول ــه أجحــف يف حق ــرى أن ــب ســكن ي ــرة كل طال ــح الدائ مصال
اســمه ضمــن القائمــة األوليــة للمســتفيدين مــن احلصــة املذكــورة أن يقــدم 
طعنــا كتابيــا مدعمــا باملعلومــات والوثائــق التــي يراهــا ضروريــة مقابــل وصــل 
اســتالم لــدى جلنــة الطعــون، ويحــدد أجــل الطعــن املفتــوح لهــذا الغــرض 
بثمانيــة أيــام مــن تاريــخ 13 جويليــة 2021 والقائمــة االحتياطيــة معنيــة 
بالطعــن وهــي مرتبــة حســب األولويــة يف حالــة تعويــض احملتمــل إقصائهــم.

جارَي لترويِج امُلهلوساِت .. ِعشرينٌي يستغُل محّلُه التِّ
أمــر قاضــي التحقيــق لــدى محكمــة الطــارف بإيــداع شــاب يف العشــرين 
مــن العمــر احلبــس املؤقــت عــن تهمــة حيــازة واملتاجــرة باملؤثــرات العقليــة.

ــت  ــارف أعلن ــة الط ــة بوالي ــرة بوثلج ــدى دائ ــن ل ــح األم ــت مصال وكان
عــن اإلطاحــة بأحــد أخطــر مروجــي املؤثــرات العقليــة واملخــدرات الصلبــة 
ببلديــة بوثلجــة. وحســب املصــدر، فــإن املعنــي يف العقــد الثانــي مــن العمــر 
ينحــدر مــن مدينــة بوثلجــة واليــة الطــارف ويســتغل محلــه التجــاري لتخزيــن 
ــز  ــن يف حج ــر األم ــح عناص ــة، جن ــالل العملي ــا. وخ ــواد وترويجه ــذه امل ه
ــا  ــذا 23 قرص ــواع وك ــف األن ــن مختل ــا م ــا مهلوس ــة 138 قرص ــط قراب وضب
ــف  ــن الكي ــع م ــى قط ــة إل ــتازي "، باإلضاف ــة " إكس ــدرات الصلب ــن املخ م
املعالــج وأســلحة بيضــاء محظــورة، ومبلــغ مالــي قــدره 40 ألــف )د.ج( يعــد 
ــراءات  ــع إج ــن جمي ــاء م ــد االنته ــي.  وبع ــاط اإلجرام ــدات النش ــن عائ م
التحقيــق إجنــاز ملــف قضائــي ضــد املتهــم، قــدم مبوجبــه أمــام اجلهــات 
القضائيــة املتخصصــة لــدى محكمــة الطــارف، التــي أصــدرت يف حقــه أمــرا 

ــداع. باإلي
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 أقــدم، صبــاح أمــس، ســكان قريــة 
بوصبيــح يف متالــوس غربــي والية ســكيكدة 
ــر  ــام مق ــة أم ــة احتجاجي ــم وقف ــى تنظي عل
دائــرة متالــوس، مطالبــن الســلطات احملليــة 
بالنظــر يف وضعيــة القريــة التــي حتصــي 
أزيــد مــن 3000 نســمة هــم اآلن خــارج 
ــوا  ــون فضل ــة. احملتج ــة احمللي ــال التنمي مج
رافعــن  الدائــرة،  مقــر  أمــام  التجمــع 
القريــة  هــذه  إلــى  االلتفــات  شــعارات 
املنكوبــة علــى حســب قولهــم، حيــث قــال 
ــار الوطــن"  ــح لـ"أخب ممثــل عنهــم يف تصري
إن أوضاعهــم القاســية هــي التــي أجبرتهــم 
علــى اخلــروج إلى الشــارع واالحتجــاج أمام 
ــق  ــرورة حتقي ــكن بض ــرة، متمس ــر الدائ مق

مطالبهــم املشــروعة منهــا تهيئــة الطريــق 
الرئيــس الــذي هــو عبــارة عــن خنــادق 
ــن  ــة م ــن اســتفادة القري ــك ع ــر، ناهي وحف
الغائبــة عنهــا، حيــث مــا  املــاء  شــبكة 
يزالــون يتــزودون باملــاء بطــرق تقليديــة، 
كمــا طالبــوا بفتــح قاعــة العــالج التــي 
مــا تــزال خــارج اخلدمــة. رئيــس الدائــرة، 
مــن جهتــه، قــال لـ"أخبــار الوطــن"، إنــه 
اســتقبل ممثلــن عــن احملتجــن، واســتمع 
النشــغاالتهم ووعدهــم بالشــروع فــورا يف 
جتســيد املطالــب االســتعجالية منهــا شــبكة 
ــق الرئيــس فيمــا ســيتم  ــة الطري ــاء وتهيئ امل

ــل. ــى مراح ــب عل ــي املطال ــيد باق جتس
جمال بوالديس

املكلفــة  املنتدبــة  الــوزارة  أعلنــت 
يف  أمــس،  يــوم  املصغــرة،  باملؤسســات 
بيــان لهــا، عــن االنطــالق الفعلــي لبرنامــج 
دعــم لفائــدة القطــاع، يف إطــار التعــاون مــع 
املتحــدة يف اجلزائــر. نظــام األمم  وكاالت 
أمــس  أول  البرنامــج  هــذا  إطــالق  ومت 
ــر  ــد عب ــل عق ــاع عم ــالل اجتم ــن خ اإلثن
ــان. ــب البي ــي، حس ــر املرئ ــة التحاض تقني
مرحلتــه  يف  البرنامــج  هــذا  ويتضمــن 
تعنــى  حتليليــة  دراســة  إجــراء  األوليــة 
ــي  ــام البيئ ــة بالنظ ــب املتعلق ــع اجلوان بجمي
املؤسســات  لنشــاط  واملناســب  املشــجع 
بدميومتهــا  يســمح  والــذي  املصغــرة، 

وعمليــة. اقتصاديــة  فعاليــة  وإعطائهــا 

كمــا تهــدف هذه الدراســة، التي يشــرف 
عليهــا خبــراء دوليــون بالتعــاون مــع إطــارات 
مــن الــوزارة املنتدبــة وبإشــراك العديــد مــن 
الفاعلــن يف مجــال املقاوالتيــة، إلــى تقــدمي 
مجموعــة مــن التوصيــات التــي يســمح 
تنفيذهــا علــى أرض الواقــع بتحســن منــاخ 

األعمــال املرتبــط باملؤسســات املصغــرة.
ــة  ــت دراس ــاع، مت ــذا االجتم ــالل ه وخ
ــي تســمح  ــة الت ــة واملنهجي ــب العملي اجلوان
بإجــراء  املتعلقــة  احملــاور  جميــع  بتنفيــذ 
هــذه الدراســة وتقدميهــا يف آجالهــا احملــددة 
ــة  ــة املتعلق ــة الثاني ــى املرحل ــرور إل ــل امل قب

ــان. ــف البي ــاون، يضي ــج التع ببرنام
)ق.و(
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الَجزائـُر ُتحصـي 
16 وفـــــاة 
بَفيــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس 

923 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف 
اجلزائر خالل الـ24 

ساعة، فيمـــا سجلــت 
16  وفاة.

لم يكن يف مقدور البيانات 
التي نستخلصها من 

استمارات االستبيان، 
والتي غالبا ما كانت 

تعتمد املقابلة املباشرة، 
أن تعطينا حقيقة 

توجهات الرأي العام، 
وال حقيقة األفكار 

والتصورات التي يحملها 
الفرد عن محيطه؛  هذه 

القناعة التي بدأت 
تترسخ عندي إّنا 

اعتِمُدها ملا أراه من فجور 
وانفجار ملشاعر الكراهية 

واحلقد والبغضاء 
وتسفيه اخلير؛ الذي 

يقوم به جالسون خلف 
الشاشات وأمام أنظمة 
األندرويد. وهم ذاتهم 
الذين يتحدثون عن 

التضامن واألخوة وضرورة 
العيش املشترك. لكن 

يف حدود ما يتصورونه 
من مصلحة نووية؛ ال 
تتعدى الربح الفردي 

والذي يصل حد إقصاء 
العائلة املقربة، فما بالك 
مبفاهيم اجليرة واألخوة 

يف الدين ووووووو.. !
إن مجرد إطاللة على 

تعاليق الناس حول 
خبر شحن مساعدات 

طبية إلى الشقيقة 
تونس يضعنا أمام نهر 

من النفايات والقاذورات 
األخالقية التي جتعل 
تصوراتنا للمستقبل 

مربكة وقامتة؛ إذ تلمس 
الشّر الذي ميكن للنفس 

اإلنسانية أن تختزنه 
وتعّبر عنه يف أول فرصة 
ممكنة؛ وهو شّر مستطير 

يحمل معاول الهدم 
ويتجنى على كل القيم 

الدينية واإلنسانية 
التي تختزلها حضارتنا، 

ويزخر بها تاريخنا. 
واحلجة أن هؤالء أولى 
باحلاجة إلى التلقيح 

أو غيره، ولكن احلقيقة 
أنهم أبعد الناس عن 

تلك احلاجة، إذ حتى 
لو فرض عليهم التلقيح 

سيقاومونه. إن هذا 
النوع من البشر خطير 
جدا على الوطن،  فال 

ميكن لنفسه املريضة أن 
حتتمل العيش مع أخ أو 

قريب أو جار.

ُتــــونــس..ُتــــونــس..
ـّا! ـّا!ِمنــــــ ِمنــــــ
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بلسان : تويقــر عبـد العزيـز

سطيف
البراءُة لَرئيِس 
َمصلحـــِة طــبِّ 
النِّساء والتَّوليِد 
بوحَدِة "البـاز"

يــوم  ســطيف،  قضــاء  مجلــس  أصــدر 
أمــس، حكمــا يقضــي بالبــراءة يف حــق أحــد 
ــرأة  ــل ام ــة قت ــن بتهم ــا أن أدي ــاء بعدم األطب
ــا  ــد إجرائه ــة بع ــة العلم ــن مبدين ــة تقط مريض
عــدة عمليــات جراحيــة يف عيــادة خاصــة، ثــم 
ــل  ــة أخــرى مبستشــفى األم والطف إجــراء عملي

دون ترخيــص مــن إدارة املستشــفى.
وجــرت تبرئــة الطبيب"بلحــرش هشــام بــاي" 
مــن  والتوليــد  النســاء  املتخصــص يف طــب 
ــع التهــم املوجهــة إليــه، كمــا مت تخفيــف  جمي
ــن 6 ســنوات  ــب اجلــراح م احلكــم ضــد الطبي

ــذًا. ــى 18 شــهرًا حبســا ناف ســجنًا إل
وكانــت محكمــة ســطيف قــد أصــدرت 
مصلحــة  رئيــس  بحبــس  يقضــي  حكمــا 
البــاز  مبستشــفى  والتوليــد  النســاء  أمــراض 
وغرامــة  نافــذا  3 ســنوات حبســا  بالســجن 
ماليــة بقيمــة 50 مليــون ســنتيم، يف حــن 
ــراء  ــذي كان وراء إج ــب ال ــى الطبي ــم عل حك
ــذة  ــة بالســجن 6 ســنوات ناف ــة اجلراحي العملي
وغرامــة ماليــة بقيمــة 100 مليــون ســنتيم، 
فضــًا عــن اإلقصــاء ملــدة 5 ســنوات مــن 

ممارســة أي نشــاط طبــي.
عبد املالك قادري

 عنابة

انتشــاُل جّثـِة 
غريـــٍق ينحدُر 
مـن قسنِطيـــنة

متكنــت مصالــح احلمايــة املدنيــة ببلديــة 
 4 أجــاء  مــن  عنابــة  بواليــة  شــطايبي 
أشــخاص جنــوا مــن املــوت غرقــا يف عــرض 
البحــر بعــد تعــرض قاربهــم النقــاب، باملــكان 
ــة أخــرى،  ــن جه املســمى شــاطئ " املقبرة".م
بحســب  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  قامــت 
املصــدر الــذي أورد اخلبــر بانتشــال جثــة غريــق 
ــة  ــن والي ــن العمــر 21 ســنة ينحــدر م ــغ م يبل
قســنطينة.                            ف.ســليم

أم البواقي
حجـــــــُز 4 
أسلـحٍة َنارّيـٍة 
وكمّيــٍة مـــن 
الَبــــــاروِد

باألمنــن  الشــرطة  مصالــح  حجــزت 
 4 البواقــي  بــأم  والثانــي  األول  احلضريــن 
و380  الثامــن  الصنــف  مــن  ناريــة  أســلحة 
غرامــا مــن البــارود، كمــا أوقفــت شــخصا يبلــغ 
ــوم  ــم ي ــا عل ــب م ــنة، حس ــر 37 س ــن العم م
أمــس اإلثنــن مــن خليــة االتصــال والعاقــات 

العامــة بأمــن الواليــة.
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن حتريــات الشــرطة يف 
ــارود  ــة بينــت أن األســلحة احملجــوزة والب القضي
موكــب  يف  املوقــوف  الشــخص  اســتعملها 

ــاف. زف
مقــر  إلــى  بــه  املشــتبه  حتويــل  وبعــد 
الشــرطة، أجنــز ضــده ملــف جزائــي عــن قضيــة 
"حيــازة ســاح نــاري مــن الصنــف الثامــن دون 
ــة  ــا ومخالف ــة قانون ــلطة املؤهل ــن الس ــة م رخص
ــروس  ــة في ــة مبجابه ــرارات املتعلق املراســيم والق
كورونــا املســتجد"، قــدم مبوجبــه أمــام اجلهــات 

ــة. ــة املختص القضائي
)ق.و(

 غليزان
 الحرائـُق ُتتلـُف 
نحــَو 117 هكتـاًرا 
مــن الَمحـــاِصـيل

ــزان،  ــة غلي ــة بوالي ــق املندلع ــببت احلرائ تس
ــاف  ــة، يف إت ــة املنصرم ــهر األربع ــال األش خ
قرابــة 117 هكتــارا مــن احملاصيــل الفاحيــة، 
حســبما علــم أمــس لــدى مديريــة احلمايــة 

املدنيــة بالواليــة.
وأوضــح رئيــس مصلحــة الوقايــة باملديريــة 
ذاتهــا، النقيــب حميــدي بلعزيــز، لـــ )و.أ.ج(، 
أنــه مت إحصــاء يف الفتــرة املمتــدة مــن الفــاحت 
ــؤر  ــة 30 جــوان املنصــرم 105 ب ــى غاي ــارس إل م
ــو  ــدر بنح ــة تق ــاحة إجمالي ــت مس ــق أتلف حري
93،116 هكتــارا مــن محاصيــل القمــح والشــعير 
ــاحات  ــى أن املس ــؤول إل ــار املس ــال. وأش واخلرط
ــت  ــد ارتفع ــق ق ــن احلرائ ــررة م ــة املتض الفاحي
"بشــكل كبيــر"، باملقارنــة مــع الفتــرة نفســها 
ــم تتجــاوز  ــي ل ــة 2020، الت ــن الســنة املاضي م
خالهــا 43 هكتــارا، مرجعــا الســبب إلــى عــدم 
ــق  ــن احلرائ ــة م ــر الوقاي ــن بتدابي ــد الفاح تقي
وعــدم صيانــة العتــاد الفاحــي وعوامــل أخــرى.
غليــزان،  بواليــة  احلرائــق  تســببت  كمــا 
ــارا  ــاف 37 هكت ــة، يف إت ــنة اجلاري ــال الس خ
ــون  ــرة )زيت ــجرة مثم ــاب، و228 ش ــن األعش م
وتــن ورمــان(، إلــى جانــب 4667 حزمــة تــن، 
يضيــف املصــدر ذاتــه.                       )ق.م(

يتضمُن جوانَب عّدًة

إطـالُق برنامــٍج ُأممــيٍّ لدعـِم 
الُمؤّسسـاِت الُمصّغـَرة في الَجزاِئـر

سكيكدة

سكـــاُن قريـــِة ُبوصِبيـــح 
ــوَن فــي تمـــالـــُوس يحتجُّ


