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أزمة مياه تضرب جل مناطق الوطن أزمة مياه تضرب جل مناطق الوطن 

سيـاسـاتسيـاسـات    عرجــاء عرجــاء 
وغـــيٌثوغـــيٌث
معّلــقمعّلــق!!  
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د. السعيــد بوطـاجــني

صـاُص يقتـِحُم  صـاُص يقتـِحُم الرَّ الرَّ
اجلــــامعــــَة..!اجلــــامعــــَة..!
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لعَمـامـَرة يدُعــــو إلـــى 
اإلسـراِع في َتعييــِن َمبعـوٍث 
حراِء الَغربّيـــــِة أَممـيٍّ للصَّ
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عـو الحليــِب بـ 8 واليـاٍت  ُموزِّ
َشرقــــّية يحتّجـــــُوَن!

نّظم موزعو احلليب بـ8 واليات شرقي البالد حركة 
احتجاجية، صباح أمس، بالقرب من ملبنة نوميديا 

بقسنطينة، رفعوا خاللها انشغاالتهم للجهات املسؤولة، 
معّبرين عن امتعاضهم من الوضعية التي يعانون منها 
منذ فترة ليست بالقصيرة، والتي أثرت مباشرة على 

مدخولهم وهامش ربحهم.

قسنطينة

بهدِف الوصوِل إلى حلٍّ سياسيٍّ عادٍل وَدائٍم
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لطـُة! ظـاُم.. والسُّ لطـُة!النِّ ظـاُم.. والسُّ النِّ
14د.فاطمة الزهراء بولعراس 

دعا وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 
باخلارج، رمطان لعمامرة، األمم املتحدة إلى"اإلسراع 

يف تعيني مبعوث، وإطالق عملية سياسية ذات 
مصداقية بني طريف النزاع، بهدف الوصول إلى حل 

سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير املصير لشعب 
اجلمهورية العربية الصحراوية، العضو املؤسس يف 

االحتاد اإلفريقي".

مسعــــود بولـــــــــفراح: 
"30 يف املائة من الّسدود 
على وشــــك اجلفــــاف"

محمــــد الطاهــــر عيسانــــي:"االنقطـــاع املتكــرر للميـــــــاه 
واهتـــراء الشبـــكة قد يتسببـــان يف اإلصــابـــة بتسممــــات"!

عة، حالُة استنفاٍر ُقصَوى والّتلقيُح اخلياُر الَوحيد ُمستشفّياٌت متشبِّ
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البليدة
فالُحـو حمـام ملـوان 
ُيطاِلبــون بحمايــِة 

ُمستثمـــراِتهـم

عنابة
وقفـٌة احِتجاجّيـٌة ألساتـذِة 
ُعلـوم اإلعـالِم واالِتصـاِل 
بَجـامعِة "باجـي مختــار"

تشهد مختلف واليات الوطن ارتفاًعا رهيًبا يف عدد حاالت اإلصابة بفيروس 
"كورونا"، وفيما يؤكد مختصون يف املجال الصحي أن اجلزائر تشهد موجة ثالثة 

من الفيروس، باتت العديد من مصالح االستعجاالت يف املستشفيات غير قادرة على 
استيعاب عدد املصابني، ما اضطرها إلى االستنجاد باملصالح األخرى، بينما تشرع 
مديريات الصحة يف تلقيح املواطنني، وفتح العديد من الفضاءات، يف الوقت الذي 
تبادر فيه السلطات احمللية بعمليات تعقيم وحمالت حتسيسية واسعة النطاق. 

الموجـــة الثـــالثـــُة 
مـن َفيـروِس"كــورونــا" 
ُط حسابـات الَجزائرييـَن ـِ تخل

¬¬

¬¬

ٌٌ
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بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم

لعمــامـرة يدعـو إلـى اإلســراع في تعييــن 
مبعــوث أممــي للصحـــراء الغربيــــة

قال أن مصاحله تعكف على إعداد قانون جديد لإلعالم

بلحيمـر:»نعمـل على االنتقـال إلى اإلعــالم الرقمــي وتوطيــن القنـــوات الخــاصـة«

أكــد وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة، عبــد 
احلميــد حمدانــي، أن »تعويضــات الفالحــن 
املُتضرريــن مــن احلرائــق التــي شــهدتها الغابــات 
مؤخــرا ســتكون عينيــة«، مشــيرا أنــه »ســتتكفل 
ــم أو مباشــرة  ــن اخلاصــة به ــا شــركات التأم به
مــن صنــدوق القطــاع للســماح بإنعــاش النشــاط 

ــي«. الفالح
ــى  ــا عل ــه ضيف ــالل نزول ــر خ ــاف الوزي وأض
ــي  ــق الت ــب احلرائ ــة، أن »أغل ــة اجلزائري اإلذاع
ســجلناها إلــى غايــة اليــوم ســببها إجرامــي، 
ــلة  ــة خنش ــهدته والي ــذي ش ــق ال ــة احلري خاص
مؤخــرا«، مشــيرا إلــى أن »الصــور التــي أخذتهــا 
ــر  ــق القم ــن طري ــة ع ــة اجلزائري ــة الفضائي الوكال
املســجلة  احلرائــق  كل  أن  تؤكــد  الصناعــي. 

ــة«. ــواف الغاب ــن ح ــت م انطلق
ــة  ــرق غاب ــياق، أن »ح ــح يف ذات الس وأوض
يــوم عيــد  كثيفــة عمــدا يف منطقــة األوراس 
االســتقالل غيــر مقبــول متامــا ملــا لهــا مــن داللــة 
»يســتدعي  األمــر  هــذا  أن  مؤكــدا  رمزيــة«، 
التحلــي باليقظــة واملســؤولية اجلماعيــة ملكافحــة 
هــذه الظاهــرة مبشــاركة اجلميــع، ألن احملافظــة 

قضيــة  احلرائــق  ومكافحــة  الغابــات  علــى 
مواطنــة«.

ــا  ــيتم قريب ــه »س ــة أن ــر الفالح ــف وزي وكش
ــق  ــة حرائ ــدة ملكافح ــتراتيجية جدي ــل إس تفعي
واإلســتباقية  اليقظــة  علــى  مبنيــة  الغابــات 
ــدان  ــم يف املي والعمــل اجلــواري، واحلضــور الدائ
مكوناتــه،  بــكل  املدنــي  املجتمــع  بإشــراك 
باإلضافــة إلــى وجــود »برنامــج اســتعجالي لفتــح 
ــاص  ــج خ ــالق برنام ــلة، وإط ــالك يف خنش املس
بفتــح املســالك عبــر كل مناطــق الوطــن ممــا 

سيســاهم يف احلــد مــن احلرائــق«.
»احلرائــق مســت  أن  إلــى  الوزيــر،  وأشــار 
8.500 هكتــار منــذ بدايــة مــن فصــل الصيــف 
إلــى غايــة اليــوم، مقابــل 2000 هكتــار خــالل 
ــرا أن  ــة«، معتب ــن الســنة املاضي ــرة م ــس الفت نف
اندلعــت يف واليــة  املائــة مــن احلرائــق   92«
خنشــلة، وســيتم تعويــض الفالحــن املتضرريــن 
بهــا  وســيتكفل  عينيــا  احلرائــق  هــذه  مــن 

صنــدوق القطــاع«.
منير.ب

قضــت محكمــة عمــي موســى بالبــراءة لرئيــس بلديــة 
ــر  ــن عــن تهمــة التزوي ــن آخري ــى عضوي ــة إل ــة باإلضاف جديوي

ــام. ــال الع ــد امل ــع تبدي ــزور م ــتعمال امل واس
 متابعــة املعنيــن جــاءت بنــاءا علــى رســالة مجهولــة 
للمصالــح األمنيــة تضمنــت اســتفادة أحــد املســنن مــن املنحة 
اجلزافيــة للتضامــن، رغــم أن املعنــي ميلــك ســجال جتاريــا كائــن 
ــم  ــق الته ــة وف ــف القضي ــم تكيي ــاة، ليت ــوق املغط ــر بالس مق
املذكــورة.  لإلشــارة فــإّن وكيــل اجلمهوريــة حملكمــة عمــي 

ــن.                           ــب بـــ7 ســنوات ســجنا يف حــق املعني موســى طال
م.حبيب

أشــار رئيــس املجلــس الوطنــي االقتصــادي، 
أمــس  تيــر،  رضــا  البيئــي،  و  االجتماعــي 
باجلزائــر العاصمــة، أن هيئتــه تعكــف علــى 
دراســة إمكانيــة تصنيــع الســيارة الكهربائيــة 
كل  متتلــك  اجلزائــر  أن  معتبــرا  اجلزائريــة، 
الوســائل لتحقيــق هــذا النــوع مــن املشــاريع ذات 

البعــد البيئــي.
و ذكــر تيــر خــالل لقــاء صحفــي علــى هامش  
ــة  ــات البيئي ــول السياس ــاش ح ــوع بنق ــاء متب لق
نظــم  باملدرســة العليــا للفندقــة و اإلطعــام  بعــن 
البنيــان أن املجلــس الــذي يتراســه »يــدرس فكــرة 

تصنيــع الســيارة الكهربائيــة اجلزائريــة«.
»اجلزائــر  فــإن  املســؤول  ذات  حســب  و 
مختلــف  يف  الصيــت  ذائعــة  كفــاءات  متلــك 
ــروع  ــر مش ــانها تطوي ــن ش ــي م ــات الت التخصص
كهــذا إضافــة إلــى املــوارد الطبيعــة الالزمــة 

لتحقيقــه علــى غــرار احلديــد و الصلــب، مشــيرا 
ــر مــن  يف هــذا الســياق أن »ال شــيء مينــع اجلزائ

الســعي إلجنــاح هــذا املشــروع الطمــوح«.
الوطنــي  املجلــس  أن  تيــر  أوضــح  و 
االقتصــادي، االجتماعــي و البيئــي »يرحــب 

بــكل
الوطنيــة،  القــدرات  يشــجع  و  املبــادرات 
و  املتوســطة  و  الصغيــرة  املؤسســات  الســيما 
املؤسســات الناشــئة«، داعيــا إياهــا »للتفكيــر 
الســيارات  تصنيــع  عــدا  أخــرى  مشــاريع  يف 
الكهربائيــة علــى غــرار الصناعــة الصيدالنيــة«.
ــوارد  ــر امل ــرورة تطوي ــى ض ــر عل ــز تي ــا رك كم
البشــرية اجلزائريــة يف مجــال االبتــكار و التثمــن 
ــذ  ــة تأخ ــة حقيقي ــة صناعي ــاء سياس ــدف بن به

ــة. ــات البيئي ــار املتطلب ــن االعتب بع
ق.و

اهتــزت بلديــة القــرارم قوقــة صبيحــة يــوم األربعــاء املاضــي علــى 
وقــع وفــاة  ربــة بيــت تبلــغ مــن العمــر 63 ســنة متأثــرة بحــروق مــن 

الدرجــة الثالثــة بكافــة أنحــاء جســمها.
ــة املدنيــة بأنهــا  تدخلــت إلخمــاد حريــق  وقالــت مصالــح احلماي
ــد اهلل  ــي أم عب ــي بح ــق أرض ــردي ذو طاب ــكن ف ــخ مبس ــل مطب داخ
بلديــة ودائــرة القــرارم قوقــة، حيــث مت تســجيل إصابــة الضحيــة  
ــة  ــعافات األولي ــا اإلس ــت له ــة،  و قدم ــة الثالث ــن الدرج ــروق م بح
الالزمــة ومت نقلهــا علــى جنــاح الســرعة إلــى مصلحــة االســتعجاالت 

ــاك. ــت هن ــن  توفي أي
ياسني زويلخ

طالــب  عمــال مؤسســة تســيير النقــل 
ــرة   ــم املتأخ ــدة، برواتبه ــرور يف البلي و امل
ــل  ــل املاضــي، و التعجي ــذ شــهر أفري من
مناســبة  قبــل عشــية حلــول  بصبهــا 
عيــد األضحــى املبــارك، و بصــب أيضــا  
دعــوا  و  اجلماعيــة،  املردوديــة  منحــة 
ــل مســيرين باملؤسســة،  مبحاســبة و رحي

ــا . ــى حرمه ــام إل ــادة النظ إلع
ممثلــون عــن احملتجــن التــي تضــم نحو 
160 عامــال كشــفوا لـــ »أخبــار الوطــن«، 
ــذ مــدة، باتــت محــل  أن مؤسســتهم من

فوضــى يف التســيير بامتيــاز ، و أن ذلــك 
انعكــس علــى ظــروف عملهــم ، و أدى 
رواتبهــم  علــى  عــدم حصولهــم  إلــى 

املتأخــرة لـــ 3 أشــهر كاملــة.
بلــة يقــول ممثلــو  الطينــة   و مــازاد 
عنهــم  املســؤولة  اإلدارة  أن  احملتجــن، 
املردوديــة  منحــة  مــن  حرمتهــم 
ــام  ــلبيا للع ــم س ــة، و مت تنقيطه اجلماعي
2020 ، بينمــا تقاســم مســيرون منحــة 
جــدا،  هامــة  ماليــة  بقيــم  املردوديــة 
الكثيــر  عمــل  اســتمرار  عــن  فضــال 

منهــم لســنوات بنظــام التعاقــد ، بينمــا 
يحظــى عمــال محســوبن علــى أطــراف 
مســيرة باالمتيــازات الكاملــة ، وهــو مــا 
اعتبــروه متييــزا و تفضيــال، و أنهــم و أمــام 
كل مــا اعتبروهــا فوضــى التســيير ، هــم 
يطالبــون بفتــح حتقيــق معمــق مبؤسســتهم 
متعهديــن  املســؤولن،  محاســبة  و 
ــلمية و  ــة س ــات احتجاجي ــد وقف بتجدي
ــم. ــتجابة له ــة االس ــى غاي ــة، إل هادئ
 عبد الناصر حمودة

منير بن دادي 
ورافــع لعمامــرة أمــس خــالل مشــاركته يف أشــغال 
املؤمتــر الــوزاري حلركــة بلــدان عــدم االنحيــاز برئاســة 
ــب  ــة التخاط ــق تقني ــن طري ــان ع ــة أذربيج جمهوري
املرئــي عــن بعــد، مــن أجــل »تعزيــز التعــاون الدولــي 
وفقــا ألهــداف  متعــدد األطــراف  النظــام  وتقويــة 

ــدة«. ــاق األمم املتح ــادئ ميث ومب
األخــرى  »التحديــات  إلــى  املتحــدث  وأشــار 
ــا ظاهــرة اإلرهــاب  ــي مــن بينه ــرة لألوطــان والت العاب
املنظمــة والنزاعــات املســلحة والتغيــرات  واجلرميــة 
املناخيــة«، مشــيرا إلــى أن »اســتئناف النــزاع املســلح 

بــن اململكــة املغربيــة وجبهــة البوليســاريو، يســتحق 
ــي«. ــع الدول ــن املجتم ــر« م ــا أكب اهتمام

ــة  ــة الوطني ــة واجلالي ــؤون اخلارجي ــر الش ــد وزي وأك
باخلــارج علــى »مواصلــة اجلزائــر لتعزيــز قيــم التعدديــة 
يف جميــع جهودهــا الهادفــة إلــى الدفــع باحللــول 
ــا  ــودة يف جواره ــات املوج ــلمية لألزم ــية والس السياس
ــروم  ــى ت ــا املتعــددة إل ــك يف مبادراته ــا وراءه، كذل وم
لتحفيــز االندمــاج االقتصــادي اإلقليمــي والقــاري«.
ــم  ــة بـــ »الدع ــس الدبلوماســية اجلزائري ــر رئي وذك
املتواصــل الــذي تقدمــه حركــة بلــدان عــدم االنحيــاز 
ــتعمار  ــة االس ــة لتصفي ــا العادل ــأتها للقضاي ــذ نش من
ــدا ضــرورة اســتمرار  ــم«، مؤك ــع أنحــاء العال يف جمي

ــراوي«،  ــطيني والصح ــعبن الفلس ــع الش ــا م تضامنه
ــى »تقــدمي دعمهــم للجهــود  ــا أعضــاء احلركــة إل داعي
الدوليــة الراميــة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للصــراع«، 
مؤكــدا »ضــرورة إنهــاء االحتــالل والتمكــن الفعلــي 
للشــعب الفلســطيني مــن إقامــة دولتــه املســتقلة 

ــدس«. ــا الق وعاصمته
وشــدد لعمامــرة يف مداخلتــه علــى »ضــرورة قيــام 
ــد  ــادة تأكي ــة بإع ــاء يف احلرك ــدول األعض ــع ال جمي
متســكها مبثــل ومبــادئ احلركــة، مشــيدا باآلبــاء 
املؤسســن للحركــة، مبــن فيهــم قــادة حركــة التحريــر 
للجمهوريــة  املؤقتــة  واحلكومــة  اجلزائريــة  الوطنــي 

اجلزائريــة«.

مــع  أجــراه  بلحيمــر يف حــوار  وأشــار 
جريــدة »االهــرام« املصريــة صــدر أمــس 
أفــرزت  التجربــة  »هــذه  بــأن  األربعــاء 
»مقاربــة حديثــة تعمــل يف اجتاهــن إثنــن، 
يتمثــل األول يف اجتثــاث التطــرف وجتفيــف 
منابــع متويــل اإلرهــاب، والثانــي يف العمــل 
ــة  ــة، اجتماعي ــة اقتصادي ــث تنمي ــى بع عل
ــة  ــعوب املنطق ــق لش ــاملة حتق ــية ش وسياس
وســالم،  بأمــن  العيــش  يف  طموحاتهــا 
ــرمي يف  ــش الك ــروف العي ــكل ظ ــع ب والتمت

كنــف دولــة القانــون«.
الثنائيــة  هذه«املقاربــة  بــأن  واســتطرد 
لطاملــا دافعــت مــن أجلهــا اجلزائــر«، داعيــة 
ــة مــن  ــول الوطني ــل احلل ــى ضــرورة تفضي إل
خــالل احلــوار بــن أبنــاء البلــد الواحــد 
بعيــدا عــن التدخــالت األجنبيــة وجتاذبــات 
ــة  ــت التجرب ــث أثبت ــة، حي ــح الدولي املصال
ــذ  ــة للتنفي ــول قابل ــا تســمح بإيجــاد حل أنه
والوصــول إلــى نتائــج ملموســة كفيلــة بعــودة 

ــتقرار«. ــن واالس األم
جديــد  حــول  ســؤال  علــى  رده  ويف 
ــر  ــد  وزي ــر، أك ــي يف اجلزائ ــهد السياس املش

توســيع  يف  اجلزائر«ماضيــة  أن  االتصــال 
وتعميــق دمقرطــة مؤسســاتها الســيادية 
الوطنيــة وفــق التزامــات رئيــس اجلمهوريــة 
املقــررة يف  برنامجــه وحملتــه االنتخابيــة،  
والــذي شــرع يف جتســيده ميدانيــا مــن 
ــدة  ــن جدي ــة قوان ــات ومنظوم ــالل آلي خ
تســمح ألكبــر فئــة مــن الشــعب باملشــاركة 
ــة  ــف االســتحقاقات، خاصــة فئ يف مختل
الشــباب واملــرأة، وهــو مــا أقــره  قانــون  

االنتخابــات اجلديــد«.
ــر  ــأن اجلزائ ــب ب ــذا اجلان وأوضــح يف ه
»ســتواصل هــذا املســار بأكثــر أريحيــة« 
مــع وجــود مجلــس شــعبي منتخــب ميثــل 
إرادة الشــعب اجلزائــري ويســتجيب آلمالــه 
وطموحاتــه يف التغييــر املنشــود، و التــي 
عبــر عنهــا مــن خــالل حراكــه املبــارك يف 
22 فبرايــر 2019  الــذي كــرس »قطيعــة يف 

ــة ممارســة احلكــم«. كيفي
اإلعــالم  قانــون  بخصــوص  أمــا 
اجلديــد، قــال الوزيــر »نعمــل حاليــا علــى 
تكييفــه مــع  فلســفة الدســتور اجلديــد 
التــي تكــرس ممارســة حــرة وهادئــة حلريــة 

ــة  ــود اإلداري ــع  القي ــارج جمي ــة خ الصحاف
»هــذا  أن  مبــرزا  الضيقــة«،  واحلســابات 
ــته  ــد مناقش ــرة »بع ــيصدر مباش ــص س الن
األعضــاء  طــرف  مــن  عليــه  واملصادقــة 
اجلــدد للمجلــس الشــعبي الوطنــي وتوقيعــه 

مــن طــرف رئيــس اجلمهوريــة«.
ــالم  ــر اإلع ــاق تطوي ــوره آلف ــأن تص وبش
قطاعــه  بــأن  الوزيــر  أكــد  اجلزائــري، 
ــالن  ــن أساســين يتمث ــى محوري يعمــل عل
الورقيــة  الصحافــة  مــن  »االنتقــال  يف 
قانونــي  وتوطــن  الرقمــي  اإلعــالم  إلــى 
ــة  ــوات التلفزيوني ــاط القن ــي لنش وتكنولوج
إلــى جانــب توســيع  عــرض  اخلاصــة، 
ــالل  ــن خ ــون م ــة للتلفزي ــة العمومي املؤسس
ــة  ــدة موجه ــة جدي ــوات متخصص ــح قن فت
لــكل  فئــات املجتمــع علــى غــرار قنــاة 
الذاكــرة وقنــاة املعرفــة اللتــن اســتحدثتا  

مؤخــرا«.
الوزيــر  قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــل  ــى تفعي ــون عل ــر حريص ــا يف اجلزائ :«إنن
العالقــات الثنائيــة وترقيتهــا يف مختلــف 
ــة  ــس اإلرادة اإليجابي ــا يعك ــاالت، مب املج

اإلمكانــات  اســتثمار  ويتــم  البلديــن  يف 
الكبيــرة والقــدرات العاليــة لــدى اجلانبــن، 
ــر  ــود باخلي ــتركة ويع ــع املش ــق املناف ــا يحق مب

الشــقيقن«. الشــعبن  واالزدهــار علــى 
أن  احلكومــي  املســؤول  ذات  وأكــد 
التــي  اإلخباريــة  البرامــج  »تكثيــف 
التعــاون  مجــاالت  علــى  الضــوء  تســلط 
املختلفــة بــن اجلزائــر ومصــر مــن شــأنه 
أن يعطى«دفعــا إيجابيــا« آلفــاق الشــراكة 

البلديــن«. بــن  االســتراتيجية 
وأشــار يف هــذا الشــأن إلــى املركــز العربــي 
لتبــادل األخبــار والبرامــج الــذي يوجــد 
مقــره باجلزائــر العاصمــة، حيــث يعمــل 
علــى »توفيــر قاعــدة بيانــات صحفيــة ملنــح 
الــدول األعضــاء إمكانيــة إعــداد برامــج 
ــة املينــوس، كمــا  مشــتركة باســتخدام تقني
يســمح بتعزيــز املقاربــات املشــتركة فيمــا 
ــة  ــة الراهن ــا العربي ــف القضاي ــص مختل يخ
كالقضيــة الفلســطينية التــي حتظــى باهتمــام 
اإلعــالم العربــي عمومــا واإلعــالم اجلزائــري 

ــا«. خصوص
منير.ب

قال أن احملافظة على الغابات ومكافحة احلرائق قضية مواطنة

حمدانــي يعـــد بتعويـــض الفالحيــــن 
الُمتضــرريــن مــــن الحرائـــــق

البليدة

عمــال يطالبــــون برواتبـــهم المتأخـــرة 3 أشهــــــر
غليزان

البــراءة لرئيـــس بلديـــة 
جديــــويـة

ميلة:

وفــاة ربــة بيـت متأثـرة 
بحــروق بليــغة

املجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي و البيئي:

دراســة إمكــانيــات تصنيـــع سيـــــــارة 
كهـربائيــــة جزائـــريــة

دعا وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، األمني العام لألمم املتحدة إلى«اإلسراع يف 
تعيني مبعوثه الشخصي وإطالق عملية سياسية ذات مصداقية بني طريف النزاع، بهدف الوصول إلى حل سياسي 

عادل ودائم يضمن حق تقرير املصير لشعب اجلمهورية العربية الصحراوية، العضو املؤسس يف االحتاد اإلفريقي«.

شدد وزير  اإلتصال عمار بلحيمر على أن »اإلرهاب الذي أصبح ظاهرة عاملية ال تعترف باحلدود باتت تفرض على الدول واحلكومات حلوال عملية كفيلة باستئصال هذه الظاهرة 
اإلجرامية من جذورها«، مذكرا بأن اجلزائر »لم تسلم من مخالب اإلرهاب الهمجي خالل تسعينيات القرن املاضي ومصر هي األخرى عانت من ويالت اإلرهاب«.
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بني  اإلتهامات  تتضارب 
املائية  املوارد  قطاع  مسؤولي 
والشركات املُكلفة بتسيير هذه املادة 
العطش  أزمة  بخصوص  احليوية، 
التي تشهدها مختلف مناطق الوطن 
من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها 
فبني  األخيرة،  الفترة  يف  غربها  إلى 
إلى سوء  مردها  األزمة  أن  يقول  من 
فإن  املادة  بهذه  والتالعب  التسيير 
الطبيعة  شح  إلى  يرجعونها  آخرون 
وانخفاض كميات تساقط األمطار، 
التسيير  غير أن قرار حتميل مسؤولية 
األزمة  لتجاوز  اجلمهورية  والة  إلى 
بحسب  مهني،  وغير  متسرع  قرار 
األزمة  هذه  أن  باعتبار  مراقبني 
بحاجة إلى إطارات مؤهلة ولها خبرة 
يف مجال التسيير وتوزيع املياه، أضف 

إليها األمور التقنية. 
العقد  جتديد  عدم  أن  ويبدو   
الفرنسي  بالطرف  يربطها  الذي 
عدم  بسبب  متسرع  قرار  »سيال« 
توفير بديل مؤهل، وهنا يعلق خبراء 
على  قرار انسحاب شركة » سيال« 
مؤهل  بديل  توفير  قبل  الذروة  وقت 
حمل  حني  يف  الصائب،   بالغير 
مسؤولية  املياه  تسيير  على  القائمون 
بسبب  املواطنني  إلى  األزمة  هذه 
املادة  هذه  مع  التعامل  يف  تسيبهم 

وتبذيرهم املفرط لها. 
األزمة  هذه  خطورة  ظل  ويف 
وتداعياتها،  يبقى اإلسراع يف اتخاذ 
إجراءات من أجل ضمان عودة املياه 
بيوت  يف  احلنفيات  يف  مجراها  إلى 

اجلزائريني يف أقرب وقت ممكن.

تستمر أزمة العطش التي تضرب جل مناطق الوطن مبا فيها املدن الكبرى منذ أزيد من ثالثة أشهر، يف اإللقاء بضاللها على املشهد العام ؛ لتشعل بذلك 
فتيل االحتجاجات وُتخرج اجلزائريني إلى الشوارع بعد أن جفت حنفياتهم من املياه . يتزامن  ذلك وموسم احلر و اقتراب عيد األضحى حيث تستهلك 

العائالت كميات كبيرة من املياه. يف مقابل شروع وزارة املوارد املائية يف امتصاص الغضب الشعبي من خالل إقرار تدابير ماراطونية، أبرزها عمليات 
التحويل الكبرى ملياه السدود واستكمال محطات التصفية والتحلية، غير أن هذه اإلجراءات بحسب مراقبني تبقى غير مجدية وغير ذات تاثير . 

يحدث هذا يف الوقت التي تشير يف كل املؤشرات إلى دخولنا مرحلة »جفاف« بحسب خبراء اتصلت بهم »اخبار الوطن«. بعد أن أخفقت السياسات املتبعة 
بالقطاع يف توفير و تخزين كميات اكبر من مياه التساقط لضعف واضح يف البنى التحتية.

مدير  الصحة السابق بوالية سكيكدة، البروفسور محمد الطاهر مدير  الصحة السابق بوالية سكيكدة، البروفسور محمد الطاهر 
عيساني لـ »أخبار الوطن« :عيساني لـ »أخبار الوطن« :

»االنقطاع المتكرر للمياه واهتراء الشبكة »االنقطاع المتكرر للمياه واهتراء الشبكة 
قد يتسببان في اإلصابة بتسممات«!قد يتسببان في اإلصابة بتسممات«!

أزمة مياه تضرب جل مناطق الوطن

سياســات عرجــاء وغيـث معلــق!

األمراض  تشخيص  املختص يف    حذر 
الطب  ألخالقيات  الوطني  املجلس  وعضو 
اجلزائريني، البروفسور  محمد الطاهر عيساني، 
خالل حوار جمعه مع » أخبار الوطن« من » 
االستهالك املباشر ملياه احلنفيات بعد عودتها 
إلى الصنبور،  ملا قد تسببه من أمراض خطيرة 
قد تصل إلى تسممات معوية بفعل املكروبات 
املتكدسة يف القنوات اجلافة«، وعلق البروفسور  
على حادثة تسجيل 5  اصابات مبرض التهاب 
تأكيد  نوع »أ« بوالية سكيكدة على »  الكبد 
وجود بؤرة عدوى باملنطقة وكان على املصالح 
املشرفة على مستوى املستشفى أن تقوم بعملية 

تقصي  وبائي ملعرفة مصدر  العدوى«.
مصالح االستعجاالت سجلت 

عشرات اإلصابات بالتسممات 
املعوية،  جنمت عن شربهم ملياه 

عكرة أو مأكوالت ملوثة ومسمومة، 
ما تعليقكم؟

األمراض  من  العديد  هناك  بالفعل، 
املكروبات  بفعل  الشروب،  مياه  عبر  املتنقلة 
الفيروسات  من  مجموعة  وهي  املتنقلة 
باجلهاز  اإلصابة  إلى  تؤدي  التي  املعوية 
الهضمي، لكن ال ميكننا الربط بني  أعراض 
بدراسة  قمنا  إذا  إال  الشروب  واملياه  اإلسهال 
أكثر  تسجيل  حالة  ويف  للمياه،  بكتريولوجية 
وتصنف  عدوى  أنها  يعني  هذا  إصابتني  من 

ضمن مأخذ وبائي.
 اجلزائر  تعيش أزمة مياه شروب، 

بفعل التذبذب يف التوزيع،  
واالنقطاع املتكرر ، واملالحظ أنه 

عند عودة املياه للحنفيات جتده 
ملوثا وعكرا، وهو ما يشكل خطرا 

على صحة الفرد؟
 لألسف، هناك من يستهلك ماء ملوثا، 
فور عودته مباشرة إلى صنابير احلنفيات،  بعد 
أن تكدست امليكروبات على مستوى القنوات 
اجلافة، وهو ما قد يشكل خطرا على صحته، 
طويلة.  املياه  غياب  مدة  كانت  إذا  خاصة 
عن  الناجتة  املياه  لتلوث  آخر  سبب  وهناك 
مياه  قنوات  مستوى  على  املسجلة  األعطاب 
الربط العشوائي لشبكة  اليها  الشروب، ضف 

التزود باملياه الصاحلة للشرب، و اختالطها مبياه 
غير نظيفة، والتهيئة اخلاطئة يف وضع قنوات 
تصريف املياه فوق قنوات مسار مياه الشروب، 
ويف هذه احلالة من احملتمل أن يحدث عدوى 
مياه  إلى  اهلل«  »أعزكم  البراز  ميكروبات  من 
تسببه  معوي  تسمم  أيضا  وهناك  الشروب، 
مادة اجلافيل يف حال جتاوز الكمية احملددة وهي 
كلها عوامل  تؤدي الى ظهور أعراض اإلسهال 

والتقيؤ تصاحبها أمراض معوية.
هل هذا يعني أن الشركات املكلفة 

بتوزيع املياه لم حتترم الشروط 
الصحية لسالمة املواطنني؟

تسجيل  حقا  استغرب  أنا  احلقيقة  يف   
متابعة  هناك  مادامت  اإلصابات،  حاالت 
من خالل  للمياه  اجلزائرية  مصالح  طرف  من 
عليها  تشرف  التي  البكترويولوجية،  التحاليل 
وحتليلها.   املياه  مبعاجلة  دورية  بصفة  املخابر 
األعراض  هذه  تعميم  مستبعد  أمرا  يكون  قد 
املسجلة  األعراض  تكون  وقد  باملياه،  وربطها 
التسممات  سببها  البطنية  اآلالم  غرار   على 
ارتفاع  مع  خاصة  التلف  السريعة  الغذائية 
درجات احلرارة، وعدم احترام سلسلة التبريد.

 كيف نقي أنفسنا من اإلصابة 
بالعدوى؟

من  الوقاية،  سبل  على  يتوقف  األمر   
ماء  يف  جافيل  ماء  من  قطرتني  وضع  خالل 
اليدين،  تنظيف  إلى  باإلضافة  الشروب، 
خاصة وأن حاالت العدوى تنتقل عبر األيادي 

املتسخة.
 سـألته: أسماء بوصبيع

  أسماء بوصبيع

األستاذ  السدود،  ببناء  اخلبير  كشف   
مسعود بولفراح، أن » اجلزائر فشلت يف جتميع 
مياه األمطار يف السدود، وأن 30 باملائة من 
السدود بلغت مستويات عالية من اجلفاف، 
بسبب تراجع منسوب املياه، وتراكم األتربة 

واألوحال باألحواض«.
وقال بولفراح يف تصريح لـ«أخبار الوطن« 
 45 تتجاوز  ال  السدود  امتالء  »نسبة  أن 

بسبب  باالنخفاض  مرشح  وهو  املائة،  يف 
السدود  امتالء  مشكلة  حل  يف  التماطل 
باألتربة واألوحال«، مستغربا » سبب التأخر 
يف عملية نزع األوحال إلى حد الساعة التي 
غير  وهي  كبيرة  إمكانيات  إلى  حتتاج  ال 
بهذه  البدء  يف  اإلسراع  يتوجب  ما  مكلفة، 
العملية من أجل استيعاب أعلى نسبة املياه 

يف السدود .

ويستدرك بولفراح بالقول«إنشاء محطات 
األشهر  خالل  البحر  مياه  لتحلية  جديدة 
املياه يف  نقص  لتدارك  جيدة  خطوة  املقبلة، 
السدود، لكن هذا ال يكفي بسبب تأخرنا يف 
إطالق هذه احملطات بعد دخولنا األزمة وكل 
جفاف  موجة  سندخل  أننا  تؤكد  املؤشرات 

متوقعة اذا ما استمرينا بنفس الوتيرة«.
أسماء بوصبيع

 خبير السدود، مسعود بولفراح لـ »أخبار الوطن«: خبير السدود، مسعود بولفراح لـ »أخبار الوطن«:

»»3030 في المائة من السدود على وشك الجفاف« في المائة من السدود على وشك الجفاف«

املوارد  وزارة  مبنى  من  عليم  مصدر  أكد 
أن  الوطن«  لـ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  املائية 
مستحيل  يومي  بشكل  باملياه  السكان  »متوين 
ومستبعد، وأن البرنامج الذي اعتمدته شركات 
تسيير املياه سيبقى سائر املفعول إلى غاية شهر 

سبتمبر املقبل«.

وأضاف املصدر ذاته » من املستحيل توزيع 
املياه للمواطنني بشكل يومي، بالنظر إلى ضعف 
تراجع  بسبب  اخلزانات،  وشح  اإلمكانيات 
املاضية  السنوات  مدى  على  األمطار  تساقط 

وانخفاض مستوى نسبة السدود«.
من  جملة  »سنتخذ  املصدر  وذكر 

اإلجراءات االستعجالية على رأسها إجناز اآلبار 
الضخمة  بالصهاريج  السكان  وتزويد  االرتوازية 
الثابتة إلى جانب التحويالت املائية بني السدود 
وذلك من أجل مواجهة الظروف الصعبة املتعلقة 

بندرة املياه«.
أسماء بوصبيع

مصدر من وزارة املوارد املائية:مصدر من وزارة املوارد املائية:

»تموين السكان بالمياه يوميا أمر مستبعد«»تموين السكان بالمياه يوميا أمر مستبعد«

 رئيس مجمع املهندسني املعماريني، عبد احلميد بوداود لـ«أخبار الوطن« رئيس مجمع املهندسني املعماريني، عبد احلميد بوداود لـ«أخبار الوطن«

»تتبيث خزانات المياه في الشرفات قد يؤدي إلى انهيارها«»تتبيث خزانات المياه في الشرفات قد يؤدي إلى انهيارها«
حذر رئيس مجمع املهندسني املعماريني، عبد احلميد بوداود، من 
»تثبيت خزانات املياه الثقيلة يف الشرفات خاصة منها االلية بالسقوط، مما 

قد يؤدي إلى انهيار العمارات يف حالة وقوع زالزل ».
و قال رئيس مجمع املهندسني املعماريني، عبد احلميد بوداود، يف 
الوطن« أن » ظاهرة تثبيت الصهاريج بعمارات  لـ«أخبار  تصريح أدلى به 
األحياء السكنية السيما بالشرفات التي ال حتترم شروط البناء، وكذلك 
السكنات غير الشرعية، قد يسبب كوارث كبيرة تصل إلى انهيار البنايات 
يف ظل غياب رقابة فعلية«، مضيفا بالقول » تثبيت الصهاريج ممنوع قانونا 

ويحتاج إلى رخصة من أجل جتنب الكوارث«.
أسماء بوصبيع

قرية  سكان  من  العشرات  نظم،أمس، 
عني الطابية يف متالوس غربي والية سكيكدة 
الدائرة، متسببني  أمام مقر  وقفة احتجاجية 
قصد  هذا  و  ساعات  فيه  العمل  تعطيل  يف 
ربط  ملطالب  احمللية  السلطات  انتباه  لفت 

القرية بشبكة املاء الشروب .
البلدية  اتهموا  السكان  عن  ممثلون 
عدد  ربط  من خالل  هذا  و  مبكالني  بالكيل 

طعنوا  التي  املاء  بشبكة  السكان  من  قليل 
بأن  متمسكني  املشبوه،  املشروع  شرعية  يف 
الوالية  والي  مطالبني  و  للجميع  املاء  يصل 
تعطيشهم يف  بفتح حتقيق يف من تسبب يف 

عز احلرارة احلالية.
ممثلني  الستقبال  سارع  الدائرة،  رئيس 
عن احملتجني، يف مكتبه، و استمع ملطالبهم 
األساسية، حيث جدد تقدمي كل الضمانات 

بتوسيع شبكة املاء للجميع دون استثناء على 
احلالي  املالي  الغالف  اعتبار  على  مراحل، 
تكميلية  تقنية  بطاقة  رفع  مت  و  جاهز  غير 
غالف  بتخصيص  التعجيل  قصد  للوالي 
أمهل  التي  الضمانات  هي  و  املشروع  مالي 
قبل  معدود  أياما  السلطات  احملتجون  فيها 

التصعيد .
جمال بوالديس

سكيكدةسكيكدة

العطش يخرج سكان عين الطابية إلى الشارعالعطش يخرج سكان عين الطابية إلى الشارع
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قسنطينة

موزعوا الحليب بـ8 واليات شرقية يحتجون

أمينة.ب

عــدد  يف  احلليــب  مــادة  إنتــاج  تراجــع 
مــن واليــات شــرق البــاد، دفــع مبوزعــي 8 
ــح  ــي أصب ــى طــرح هــذه املشــكلة الت ــات إل والي
ــى  ــذ أشــهر، وأدت عل ــي منهــا قطاعهــم من يعان
تقليــص عــدد احلصــص املمنوحــة لهــم، مــا 
ــز  ــا عج ــدة منه ــة عدي ــاكل اقتصادي ــف مش خّل
ــادة للقــرى  ــر هــذه امل ــى توفي هــؤالء املوزعــن عل
واملداشــر، ضــف إلــى ذلــك تراجــع هامــش 
ــم  ــى دخوله ــة إل ــم، باإلضاف ــح بالنســبة له الرب
ــة  ــن، نتيج ــار واملواطن ــع التج ــات م يف مضايق
لتراجــع عــدد األكيــاس املوزعــة والتــي مــن املؤكد 
أنهــا ستســتمر إلــى غايــة نهايــة الســنة احلاليــة 

حســب التقديــرات.
ــار الوطــن« خــال   و يف حديثهــم لـــ« أخب
الوقفــة االحتجاجيــة، أكــد موزعــوا احلليــب أنــه 
ســبق لهــم و أن طرحــوا مشــكلتهم علــى الــوزارة 
ــارم  ــراء ص ــذ أي إج ــم تتخ ــا ل ــة، إال أنه الوصي
حلــل املعضلــة، أو مبــادرة ملســاعدتهم علــى جتــاوز 

ــص  ــاس يترب ــن إف ــم م ــة، و إنقاذه ــذه األزم ه
بهــم، بعدمــا أكــدوا صراحــة عــن عجزهــم و 
عــدم قدرتهــم علــى مواصلــة عمليــة التوزيــع 
ــا  ــو، علم ــذا النح ــى ه ــال عل ــتمر احل ــا اس إذا م
ــب صــرح يف  ــة ملوزعــي احللي ــس الفيدرالي أن رئي
ــى  وقــت ســابق أن اتصــاال جمعــه مبســؤولن عل
مســتوى امللبنــة، أكــد مــن خالــه أن كميــة 134 
ــات 8  ــن املســتحيل أن تغطــي طلب ــر، م ــف لت ال
ــا  ــنطينة منه ــة قس ــدر حص ــرقية، تق ــات ش والي
ــن  ــز ع ــط، و أن العج ــر فق ــف لت ــي 60 أل بحوال
تغطيــة هــذه املناطــق ستســتمر إلــى غايــة نهايــة 
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ــام  ــة اإلع ــؤول خلي ــد مس ــه أك ــن جانب م
باالحتــاد العــام للتجــار واحلرفيــن اجلزائريــن، 
أن االحتــاد قــد ســجل تدخلــه مــن أجــل إيجــاد 
حــل للمشــكلة القائمــة، مــن خــال طــرح 
ــذا  ــارة و ه ــى وزارة التج ــن عل ــغاالت املوزع انش
ــن  ــدا ع ــا بعي ــاد حلوله ــة وإيج ــواء القضي الحت
االحتجــاج، خاصــة وأنهــم يهــددون بالدخــول يف 
ــار  ــكل جت ــب ل ــادة احللي ــل مب ــع متوي إضــراب وقط

املكتــب  اجتمــع  الصــدد  التجزئــة، ويف ذات 
واحلرفيــن  للتجــار  العــام  لاحتــاد  الوالئــي 
اجلزائريــن رفقــة رئيــس الفيدراليــة الوالئيــة 
ملوزعــي احلليــب وأعضــاء عــن املكتــب بإشــراف 
ــي  ــة الت ــى املعضل ــوف عل ــي للوق ــق الوالئ املنس
يعيشــها موزعــي احلليــب، وطــرح حلــول حتفــظ 
حــق املواطــن و تخــدم مصلحــة املوزعــن، حيــث 
ــع احلليــب  ــاع تكاليــف توزي طــرح إشــكالية ارتف
وانخفــاض هامــش الربــح لــكل املوزعــن خاصــة 
ــا بــن 1200  ــراوح م ــات املمنوحــة تت وأن الكمي
إلــى 1300 لتــر لــكل مــوزع بعــد أن جتــاوزت 
مــا  وهــذا   ، كميــة2500  ســابق  وقــت  يف 
ــكل  ــدر بـــ 1080 دج ل ــح يق ــش رب ــادل هام يع
ــغ ال يغطــي حتــى تكاليــف الســائق  مــوزع، مببل
ــم  ــة منه ــه- خاص ــد قول ــى ح ــن- عل ــن بنزي م
القاطنــن بالواليــات البعيــدة، زد عــل ذلــك 
املضايقــات لــي ياقيهــا املوزعــون مــن طــرف 
املواطنــن، و جتــار التجزئــة نتيجــة انخفــاض 

ــة. ــة اليومي ــب املوزع ــات احللي كمي

 يطالبون بتســريع وتيرة اإلجناز

مكتتبو »عدل« الموجهون إلى 
موقع بوسماعيل بتيبازة يحتجون

 نظــم مكتتبــو »عــدل« بالعاصمــة املوجهــون إلــى موقــع 1200 مســكن بواســماعيل بتيبــازة 
أمــس، األربعــاء 14 جويليــة وقفــة احتجاجيــة  أمــام مقر«عــدل« بعدمــا جتاهلــت وكالــة »عــدل« 
مطالبهــم التــي رفعوهــا منــذ أشــهر، وعــدم وفائهــا أيضــا بوعودهــا املتعلقــة بعقــد لقــاء معــم للنظــر 

يف انشــغاالتهم.
ــعيد  ــة بس ــة الواقع ــة احلكومي ــر الوكال ــام مق ــرات أم ــوا بالعش ــن كان ــون الذي ــع احملتج ورف
حمديــن بالعاصمــة شــعارات تطالــب بتســريع وتيــرة اإلجنــاز، و«هرمنــا مــن أجــل احلصــول علــى 

ــي 10 ســنوات«. ــذ حوال ــذي ننتظــره من ــا يف الســكن ال حقن
ــع 1200  ــى موق ــون إل ــة املوجه ــدل« بالعاصم ــي »ع ــي ملكتتب ــاج الثان ــذا االحتج ــد ه ويع
ــع  ــذي نظمــوه الســبت باملوق ــك ال ــازة خــال هــذا األســبوع، بعــد ذل مســكن بواســماعيل بتيب

ــل مــن شــهر. ــث يف أق ــو الثال ــه ببوســماعيل، وه ــوا إلي ــذي وجه ال
وحســب املكتتبــن الذيــن ضاقــوا ذرعــا بضــرب مطالبهــم عــرض احلائــط مــن قبــل وكالــة 
»عــدل«، فــإن احتجاجاتهــم ســتتواصل بوتيــرة أكبــر يف األيــام املقبلــة، مبــا أن حقوقهــم املشــروعة 
ال تدخــل حتــى اآلن يف أجنــدة اهتمامــات إدارة املديــر العــام لوكالــة »عــدل« فيصــل زيتونــي، 
ــة  ــد وكال ــة عن ــا صاغي ــد آذان ــم ال جت ــا أن مطالبه ــكن مب ــة وزارة الس ــة املقبل ــون الوجه ــد تك وق

زيتونــي.
وميدانيــا، تأكــد للمكتتبــن أن الشــركة التركيــة املكلفــة باإلجنــاز ال تعيــر أي اهتمــام 
ملطالبهــم، فقــد الحظــوا تأخــرا يف اإلجنــاز يف جميــع العمــارات، بــل إن األشــغال توقفــت نهائيــا 
ــة  ــون أن يكــون يف 5 جويلي ــذي انتظــره املكتتب ــا جعــل آجــال تســليم املشــروع ال ــا، م يف بعضه
املاضــي مثلهــم مثــل باقــي املكتتبــن أمــرا غيــر ممكــن، بعــد أن اســتثنوا مــن هــذه العمليــة التــي 
شــهدتها أغلــب واليــات الوطــن، وقــد ال يكــون  تســليم ســكناتهم أيضــا يف األشــهر املقبلــة إن 
ــا عــن عــدم  ــة عــدل تغاضيه ــت وكال ــة جــدا، وواصل ــرة البطيئ اســتمرت األشــغال بهــذه الوتي

تنفيــذ الشــركة التركيــة للمهمــة املكلفــة بهــا والتــي تتقاضــى مــن أجلهــا املاييــر.
ق.م

عنابة

وقفة احتجاجية ألساتذة علوم اإلعالم 
واالتصال بجامعة باجي مختار

 
ــار  ــة باجــي مخت ــام واإلتصــال بجامع ــوم اإلع ــاء أســاتذة عل ــس األربع ــم صبيحــة أم نظ
البونــي بعنابــة، وقفــة احتجاجيــة، تنديــدا باالعتــداء اخلطيــر الــذي تعرضــت لــه زميلتهــم أمــس 

البروفيســور غروبــة دليلــة .
ــار  ــي مخت ــة باج ــي بجامع ــة بالبون ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل ــت كلي وكان
ــداء  ــة العت ــتاذة بالكلي ــرض أس ــر تع ــاء إث ــس الثاث ــرة أول أم ــة خطي ــهدت حادث ــة، ش بعناب
جســدي طالهــا مــن طــرف أقــارب إحــدى الطالبــات التــي ناقشــت مذكــرة التخــرج لنيــل شــهادة 

املاســتر.
وقالــت مصادرنــا، إن الضحيــة و هــي أســتاذة برتبــة بروفيســور، تعرضــت العتــداء جســدي 
مــن طــرف قريبــة الطالبــة وكــذا اعتــداء لفظــي مــن طــرف والــد األخيــرة، وذلــك بعــد استفســار 
األســتاذة عــن ســبب طــول مــدة املناقشــة، ورفضهــا للتجمعــات وعــدم ارتــداء الكمامــة، ملــا ميثلــه 

مــن خطــر علــى احلاضريــن يف ظــل تزايــد اإلصابــات بفيــروس »كورونــا«.
وكانــت احلادثــة خلفــت حالــة مــن االســتياء يف أوســاط األســرة اجلامعيــة وممثلــي األســاتذة 

الذيــن قــرروا النــزول لاحتجــاج حلمايتهــم مــن هــذه الســلوكيات املشــينة.
ف.سليم

سكيكدة

الحبس النافد لرئيسا بلدية القل 
الحالي و السابق

قضــت، أمــس، محكمــة مجلــس قضــاء ســكيكدة، باحلبــس النافــذ لرئيســا بلديــة القــل 
ــذة و ســنة  ــا 6 ناف ــي »ج. غ« 72 ســنة و الســابق »س .خ« 70 ســنة بســنة حبســا، منه احلال
حبــس رئيــس جلنــة الصفقــات و 3 ســنوات لصاحــب محــل خــردوات، و هــذا عقــب متابعتــه 

بتهمــة إبــرام صفقــة مخالفــة لتنظيــم و التشــريع املعمــول بــه.
تفاصيــل القضيــة تعــود إلــى نهايــة الســنة املاضيــة، أيــن تلقــت مصالــح األمــن املختصــة 
شــكوى مجهولــة تطرقــت إلــى اتهــام رئيــس البلديــة بشــبهة التاعــب يف إبــرام استشــارة تتعلــق 
ــون ســنتيم،  ــا 100 ملي ــي ال يصــل مبلغه ــاء و الت ــة باخلــردوات اخلاصــة بالكهرب ــد البلدي بتزوي
حيــث متســك املتورطــون بشــرعية اإلجــراءات القانونيــة التــي مت إتباعهــا يف إبــرام اإلستشــارة، غيــر 
أن احملكمــة اإلبتدائيــة وقتهــا إدانتهــم بـــ3 ســنوات للتاجــر و عامــن لرئيســي البلديــة و مثلهمــا 

لرئيــس جلنــة الصفقــات.
جمال بوالديس

تبسة

إخماد حريق جبل العاطف وفرضية الفعل اإلجرامي تتأكد
ــة  ــة تبس ــة بوالي ــلطات احمللي ــت الس  أعلن
حتكمهــا  عــن  الثاثــاء،  أمــس  أول  مســاء  
الكلــي يف احلريــق الــذي شــب بجبــل العاطــف 
بعاصمــة الواليــة وهــذا بعــد 3 أيــام مــن عمليــة 
ــات  ــا كل القطاع ــاركت فيه ــي  ش ــاء الت اإلطف
بالتنســيق الدائــم مــع  املجتمــع املدنــي يف هبــة 

ــون. ــا اجلزائري ــاد عليه ــة اعت تضامني
وحســب مــا صــرح بــه والــي واليــة تبســة 
محـــمد البركــة داحــاج لـ«أخبــار الوطــن«، فــإن 
اجلهــود املتظافــرة بــن املواطنــن وكل الســلطات 
احملليــة،  تزامنــا و وصــول الرواتــل املتحركــة 
ــوق  ــرار س ــى غ ــاورة عل ــات املج ــة  لوالي التابع
ســوف،  ووادي  وخنشــلة  قاملــة  و  أهــراس 
مكنــت مــن  التحكــم يف احلريــق الــذي التهــم 
مــن  بالرغــم  الغابــة  مــن  كبيــرة  مســاحات 
صعوبــة التضاريــس و انعــدام املســالك ، حيــث  
جنــدت  الواليــة أكثــر مــن 1000 شــخص 
مــن مختلــف املؤسســات و 250 آلــة تدخــل ، 

ناهيــك عــن وصــول املئــات مــن املواطنــن مــن 
كل بلديــات الواليــة وحتــى واليــة خنشــلة، 
ــق  ــاد احلري ــال يف إخم ــم دور فّع ــن كان له والذي

ــاح . ــوة الري ــل ق ــا بفع ــع تدريجي ــذي توس ال
ــة  ــة املدني ــر احلماي ــد  مدي ــه أك ــن جهت وم
املقــدم الصــادق دراوات أنــه مت يف عديــد املــرات 
التحكــم يف احلريــق و إطفائــه نهائيــا لتعــود 
بذلــك النيــران لانــدالع مــرة أخــرى بفعــل 
ــة، و  ــاح القوي ــها الري ــى رأس ــل و عل ــدة عوام ع
ــوان  ــد أع ــه »مت  جتني ــدث  أن ــاف ذات املتح أض
ــة وعشــرات املتطوعــن للحراســة  ــة املدني احلماي
األمنيــة مــن أجــل التدخــل الســريع والفعــال يف 

ــق«. ــوب احلري ــاودة نش ــال مع ح
الوالئــي  احملافــظ  كشــف  وقــد  هــذا 
للغابــات، محمـــد عجيــب عيــواج، األدلــة 
التــي توصلــت إليهــا املصالــح املختصــة، كافيــة 
للتأكيــد علــى الفعــل العمــدي لهــذه احلرائــق، 
تواصــل  تــزال  ال  األمنيــة  اجلهــات  أن  كمــا 

التحقيــق للوصــول إلــى املتســبب الرئيســي 
ــى العمــل  ــز عل ــا أن  التركي ــق، مضيف يف احلري
ــرارة  ــات احل ــرات درج ــة مؤش ــتباقي ملعرف االس
ــى  ــة إل ــرعتها، باإلضاف ــاح وس ــات الري ووجه
ــة ملعرفــة األماكــن  الّتنســيق مــع املصالــح املعنّي
ــق لتســهيل التدخــل  الرئيســّية املعرضــة للحري
الّســريع والفّعــال، مــع توزيــع األعــوان املتدخلــون  
وطبيعــة  املنطقــة  طبيعــة  والوســائل حســب 
ــريع يف  ــم الس ــن التحك ــن م ــو مك ــق، ه احلري

النيــران.
املتضــررة  املســاحة  فــإن  لإلشــارة 
بغابات«جبــل العاطــف » بتبســة جــّراء نشــوب 
ــار ،   ــى 100  هكت ــن 50 إل ــراوح ب ــق تت احلري
والتــي طالــت ثــاث مناطــق »حــوز العاطــف ، 
ــا  ــر » وهــذا حســب م ــة ، حــوز األزم حــوز التل
كشــفت عنــه الصفحــة الرســمية لواليــة تبســة 

علــى »الفايســبوك«.
فيروز رحال

 نظــم  موزعــو احلليــب بـ8 واليات شــرق البالد، حركة احتجاجية، صباح أمس، بالقــرب من ملبنة نوميديا 
بقســنطينة، رفعوا خاللها انشــغاالتهم للجهات املســؤولة، معّبرين عن امتعاضهم من الوضعية التي يعانون منها 

منــذ فتــرة ليســت بالقصيرة، والتي أثرت مباشــرة على مدخولهم وهامــش ربحهم، باإلضافة إلى تضرر املواطن 
خاصــة يف املناطــق النائيــة، التي تعجز هذه املؤسســات على تغطيتها وتوفير حاجتها من هذه املادة األساســية.

خنشلة :

منع التجول داخل غابات الوالية لمدة 6 أشهر
 قامــت ســلطات واليــة خنشــلة باإلعــان 
عــن منــع التجــول داخــل الغابــات ملــدة 6 
مجــددا،  النيــران  إشــعال  لتفــادي  أشــهر 
حســب مــا أســتفيد أمــس، مــن رئيــس اجلهــاز 

ــي. ــذي احملل التنفي
نــدوة  خــال  بوزيــدي  علــي  وأكــد 
لتقــدمي  اليــوم  بعــد ظهــر  صحفيــة عقدهــا 
ــق  ــاد حرائ ــة إخم ــول عملي ــر ح ــل أكب تفاصي
غابــات طامــزة وشــيلية و بوحمامــة بواليــة 
خنشــلة أنــه »اتخــذ بالتشــاور مــع أعضــاء 
ــع  ــي مبن ــرارا يقض ــة ق ــة بالوالي ــة األمني اللجن

التجــول أو التواجــد داخــل الغابــات دون ســبب 
ــران  ــعال الني ــادي إش ــة لتف ــهر كامل ــدة 6 أش مل
ــى  ــة« عل ــداء الغاب ــرف أع ــن ط ــا مجــددا م به

ــره. ــد تعبي ح
وأضــاف ذات املتحــدث أن القــرار اتخــذ » 
بعــد أن متــت ماحظــة تواجــد مواطنــن غربــاء 
عــن املناطــق التــي اشــتعلت بهــا النيــران منهــم 

مــن يحملــون آالت لقطــع األشــجار ودالء
ــران  ــعال الني ــة إش ــد فرضي ــا أك ــن مم بنزي
وشــيلية  بطامــزة  ميمــون  عــن  بغابــات 
ــن  ــة« الذي ــداء الغاب ــرف أع ــن ط ــة م وبوحمام

ــة  ــى والبلبل ــارة الفوض ــبه- »إلث ــوا -حس خطط
ــدي  ــال بالذكــرى املزدوجــة لعي عشــية االحتف

والشــباب«. االســتقال 
ــت  ــة »قام ــح األمني ــى أن املصال وأشــار إل
بدايــة مــن اليــوم بأخــذ كامــل احتياطاتهــا 
مــن خــال نصــب حواجــز أمنيــة بالطــرق 
ــات  ــى برمجــة دوري ــة إل ــات إضاف ــة للغاب املؤدي
راجلــة لعناصــر الشــرطة والــدرك الوطنــي طيلــة 
إلــى  ولــوج املجرمــن  ملنــع  النهــار  ســاعات 

داخــل الغابــة إلشــعالها مجــددا«.
ق.م
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ف. سليم

استقبال  يف  شرعت  كانت  التحويلية  املصانع  جهتها  من 
األيام  هذه  فتحت  حيث   الشرقية،  بالواليات  الصناعية  الطماطم 
أبوابها للشاحنات واجلرارات احململة بالطماطم الصناعية حيث تعرف 
هذه األخيرة حاليا إقباال من طرف الفالحني لبيع منتوجاتهم احململة 

يف الشاحنات ذات املقطورة واجلرارات الفالحية مبختلف األحجام.
هذا ولم يصل بعد الفالحون إلى الذروة يف جني حقولهم حيث 
املجهودات  بعد  مردودية جيدة خاصة  يحققوا  أن  السنة  هذه  ينتظر 
باملوسم  املنتجون  وصفوه  والذي  املوسم  هذا  بذلت  التي  الكبيرة 
الصعوبات  جراء  وذلك  الصناعية  الطماطم  إنتاج  يف  االستثنائي 
األدوية  الزراعي وغالء  السقي  مياه  نقص  غرار  واجهوها على  التي 
ظل  يف  قياسية  أسعار  بلغت  التي  الفالحية  واألسمدة  واملبيدات 
العاملة  اليد  أزمة  عن  ناهيك  الفطرية  لألمراض  الكبير  االنتشار 
املؤهلة التي تعرف نقصا فادحا يف القطاع الفالحي،هذا إضافة إلى 
العديد من العراقيل األخرى. وجتدر اإلشارة إلى أن التحفيزات التي 
وضعتها الدولة من أجل تدعيم الفالحني يف مجال زراعة الطماطم 
الصناعية على غرار منحة الدعم املباشرة املقدرة بـ 4 دج للكليوغرام 
ساهمت يف تطوير الشعبة كما أن املكننة يف جني الطماطم الصناعية 
للتذكير  الطماطم.  الفعال يف استثمار الفالحني يف شعبة  لها األثر 
فإن واليات اجلهة الشرقية للبالد متثل ما نسبته 83 باملائة من اإلنتاج 
يف  احملققة  النسبة  هذه  ساهمت  حيث  الصناعية  الطماطم  الوطني 
التحدي  ترفع  الدولة  جعل  ،يف  الصناعية  الطماطم  وحتويل  إنتاج 

خاصة يف الثالث سنوات األخيرة وتوقف تدريجيا عمليات إستيراد 
ثنائي وثالثي مركز الطماطم وذلك من أجل حماية املنتوج الوطني، 
كما توجد بهاته الواليات 16 مصنع حتويل يساهم وبشكل كبير يف 
استقبال منتجات الفالحني خاصة وأن املدير العام للديوان الوطني 
املهني املشترك للخضر واللحوم« محمد خروبي« كان كشف خالل 
الثقافة  اللقاء اجلهوي األخير لشعبة الطماطم الصناعية املنظم بدار 
بوالية عنابة  أن آخر أجل لتسديد املستحقات املالية ملنتجي الطماطم 
أن  للمحول  والميكن  سنة  كل  من  مارس   31 يف  الصناعية سيكون 

يتجاوز هذا التاريخ.

أكدت مديرية املصالح الفالحية لوالية عنابة أمس استمرار عملية جني محصول الطماطم 
الصناعية يف مساحات واسعة على غرار ببلديات احلجار، الشرفة ، العلمة والبوني وسط توقعات بحملة 

جني احملصول ناجحة خالل هذا املوسم . 

وسط   توقعات   بحملة  جني   ناجحة  هذا  املوسم

عمليـة جني محصـول الطمــاطم 
الصنــاعية بعنـابة متـواصلة

يشتكي سكان قرى ومداشر بلدية أوالد 
رابح شرق والية جيجل من أزمة عطش حادة 
يف عز أيام الصيف ودرجة احلرارة املرتفعة ، 
سد  عن  يبعدون  ال  أنهم  من  الرغم  على 
الكيلومترات  بعض  سوى  بامليلية  بوسيابة 
احليوية  املادة  هذه  أنهم محرومون من  إال   ،

والضرورية خاصة يف فصل الصيف .
الذي  املائية  املوارد  وزير  وعود  ورغم   
ووعدهم   ، العام  هذا  مطلع  املنطقة  زار 
 ، الصيف  قبل حلول فصل  باملاء  بتزويدهم 
تعرف  حيث   ، حدث  ذلك  شيئ  ال  لكن 

أشغال مشروع تزويد هذه املناطق باملاء تأخرا 
كبيرا وتدبدبا يف عمليات اإلجناز ، مما جعل 
 ، حقيقية  معاناة  يف  يعيشون  هنا  املواطنون 
من  قريبة  ومنابع  آبار  غياب  ظل  خاصة يف 
املواطنني ، مما يجعلهم يضطرون إلى البحث 
عن شاحنات وجرارات صهاريج املياه ، هذا 
الطلب عليها خاصة  إن وجدت بفعل كثرة 
ملستويات  أثمانها  وإرتفاع   ، احلر  فصل  يف 
املتواضعة  املعيشية  القدرة  تفوق  قياسية 
يبلغ  إذ   ، اجلبلية  املناطق  يف  هنا  للسكان 
دج   2000 حوالي  الواحد  الصهريج  ثمن 

املواطنني كثيرا ، حيث  أثقل كاهل  ما  وهو 
واملصالح  احمللية  السلطات  من  يناشدون 
مشاتيهم  ربط  يف  اإلسراع  بضرورة  املعنية 
باملياه وتسريع األشغال باملشروع ، الذي قال 
بأنه عرف  رابح  أوالد  بلدية  عنه مصدر من 
تأخرا بسبب مشاكل تقنية وبعض املشاكل 
اإلدارية األخرى التي تلقتها الشركة املكلفة 
باإلجناز مؤكدا بأنه مت جتاوز كل هذه العراقيل 
واألشغال تسير يف الطريق الصحيح من أجل 

تزويد هذه املناطق باملاء الشروب .
عبد اهلل ابراهيم

سكان قرى ومداشر أوالد رابح بال ماء

سطيف

توزيع 5780 سكن من مختلف الصيغ
املدير  فيصل«  زيتوني   « اشرف 
السكن  لتحسني  الوطنية  للوكالة  العام 
على  والي سطيف   ممثل  رفقة  تطويره  و 
من  سكنية  حصة   5780 حصة  توزيع 
حصة   5500 منها  الصيغ   مختلف 
لوكالة  التابعة  باإليجار  البيع  إطار  يف 
»تينار  مبوقع  احلضري  بالقطب  »عدل«، 

»ببلدية أوالد صابر.
احلضري  القطب  هذا  ويتربع  
و  الهكتارات  عشرات  على  يتربع  الذي 
يضم  6700 مسكن من صيغة عدل و 
يحتوي كل املرافق العمومية و الرياضية 

و مالعب جوارية لسكان هذا احلي، يف 
حني   ال تزال االشغال جارية يف حصة 
و  االجناز  يف  تأخر  بعد  مسكن   1200

انسحاب املقاوالت املكلفة باألشغال.
رفقة  العام  املدير  اشرف   كما 
بالوالية  العسكرية  و  املدنية  السلطات 
على  املفاتيح   أمس  نهار  على   تسليم 
عينة من املستفيدين من حصة  5500 
يتم تسليم كل  أن  مسكن جاهز، على 
األضحى  عيد  قبل  ألصحابها  املفاتيح 

املبارك.
عبد املالك قادري

 أزمة عطش بشرشورة 
والجزائرية للمياه تطمئن  

التجمع  وأحياء  سكان   يعيش 
بلدية  بإقليم  الشرقية  السكاني شرشورة 
جزئه  يف  سطيف   والية  وملان   عنب 
الشرقي آزمة عطش حادة بسبب تسرب 

املياه يف احد قنوات اجلر منذ ايام .
وتدخل  املواطنني  نداءات  ورغم 
مصالح اجلزائرية للمياه وحدة عني وملان 
،لكن  يومني  من  اكثر  منذ  إلصالحه  
مئات  حنفيات  تبقى  الساعة   حلد 

السكان جافة  .
يجد  لم  الوضعية  هاته  ظل  ويف 
غالبية السكان ملجأ أخر للتموين باملياه 

صهاريج  اقتناء  الى  للشرب   الصاحلة 
بأسعار خيالية  .

مع  تواصلت  الوطن  اخبار  جريدة 
التسرب  خلل  حول  باإلعالم  املكلف 
تسبب  مقاول  ان  اوضح  والذي  للتبليغ  
تواصلت  حني  يف  الشبكة   حتطيم  يف 
اخبار الوطن  مع رئيس وحدة عني وملان 
مت  انه  اوضح  الذي  للمياه   للجزائرية 
اصالح العطب وسوف يتم برمجة احلي 
الصاحلة  باملياه  الساكنة  لتزويد  قريبا  

للشرب .
عبد املالك قادري 

كشف الرائد لعرج صالح رئيس مصلحة 
الوقاية مبديرية احلماية املدنية لوالية جيجل 
بأن مصاحله سجلت خالل أسبوع يف الفترة 
املمتدة من 04 إلى 10 جويلية توافد مليون 
و 106 ألف مصطاف على مختلف شواطئ 
الوالية ال 34 املفتوحة واملسموحة للسباحة 
والتي تخضع ملراقبة السلطات األمنية وكذا 
من  املدنية  احلماية  مصالح  تغطية  حتت 

حراس الشواطئ.
تسجيل  إلى  ذاته   املتحدث  اضاف  و 

الرسمي  الوقت  دخول  قبل  وفيات   03
إنقاذ  مت  فيما   ، الرسمية  الشواطئ  حلراس 
إثر غرفهم ،  619 شخصا من موت محقق 
املكان   بعني  شخصا   61 إسعاف  مت  حيث 
وحتويل 39 آخرين إلى املراكز الصحية لتلقي 
اإلسعافات الطبية الالزمة ، من جهة أخرى 
نفس  يف  تسجيل  مت  بأنه  لعرج  الرائد  أشار  
الفترة 638 عملية تدخل  منها  365 عملية 
 365 إسعاف  أثرها  على  مت  واسعاف  اجالء 
شخصا ، مع تسجيل 42 حادث مرور على 

مستوى كل تراب الوالية ، كما أيضا الرائد 
بأنه مصاحله تعمل جاهدة ويف كل وقت من 
أجل تقدمي خدمة عمومية راقية ويف املستوى 
 ، والزوار  املصطافني  رضى  تكسب  املطلوب 
يف  البحر  يقصدون  الذين  جميع  حذر  كما 
الساعات الذاكرة من النهار أن يأخذوا كافة 
املدنية  احلماية  مصالح  ألن   ، احتياطاتهم 
املكلفني باإلنقاذ يلتحقون بعملهم بداية من 

الساعة التاسعة صباحا يوميا .
عبداهلل .إ

جيجل  

توافد مليون و100 ألف مصطاف خالل أسبوع

برج بوعريريج 

سكان قرية بوندة الكبيرة 
يطالبون بتعبيد الطريق

الكبيرة  بوندة  قرية  سكان  طالب 
التابعة لدائرة جعافرة شمال برج بوعريريج 
االلتفات  ضرورة  املعنية  السلطات  من 
طالبوا  التي  واملطالب  املشاغل  الى جملة 
بها وال يزالون يف ظل التماطل الكبير يف 

اجنازها وحل املشاكل املتعلقة بها .
راسلوا  أنهم  القرية  سكان  وأكد 
من  بقصيرة  ليست  مدة  منذ  السلطات 
رأسها  على  القرية  مشاكل  حل  أجل 
يوما  سوء  حالتها  تزداد  التي  الطرقات 
الطريق  الثاني من  بعد يوم خاصة الشطر 
العمومي الرابط بني بوندة الكبيرة وبوندة 
الصغيرة الذي يعرف حالة كارثية ال تصلح 

ال للراجلني وال ألصحاب املركبات ، وهو 
وأن كال  يشكل خطرا حقيقيا خاصة  ما 

القريتني تقعان يف أعالي جبال القبائل .
تبليط  ضرورة  القرية  سكان  وطالب 
بعد  وذلك  القرية  أحياء  كل  باخلرسانة 
اجناز  مشروع  عرفها  الذي  احلفر  مخلفات 
أحياء  جعل  ما   ، الطبيعي  الغاز  شبكة 
طالبوا  كما   ، لها  يرثى  حالة  يف  القرية 
من  الزيتون  ألمالك  غابية  مسالك  بفتح 
أشجار  ألصحاب  املجال  يفتح  أن  أجل 
الزيتون االستثمار بكل أريحية دون وجود 

عوائق من شأنها أن تصّعب من املهمة .
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

حواش.أ

شكوى  عريضة  االبقار  مربو  قدم  حيث 
معبرين  احمللية  الفالحية  املصالح  املديرية  الى 
من خاللها عن مدى االمتعاض و الضرر الذي 
قانونية  الغير  اخلطوة  هذه  جراء  من  بهم  حلق 
حسبهم التي ال تخدم املصلحة العامة و تساهم 
يف انخفاض مستوى إنتاج مادة احلليب محليا 
و جهويا كون املنطقة معروفة بوفرة منتوجها من 
تتعلق  عديدة  العتبارات  وذلك  احلليب  مادة 

التعاونية  حقهم  يف  تنتهجها  التي  بالعراقيل 
بطريقة  تتعامل  التي  االنعام  لتغذية  الفالحية 
مجخفة مع هذه الفئة املتضررة و ترفض منحهم 
املدعم  العلف  مادة  من  الشهرية  حصصهم 
بسعر 1500 دج للقنطار املكفولة قانونيا ناهيك 
الشعير  من  يستلموا حصصهم  لم  كونهم  عن 
تعسفية  خطوة  يف  املاضية  الثالث  لالشهر 
حسب  التعاونية  على  القائمني  قبل  من 
السوق  الى  التوجه  الى  دفعهم  ما  تصريحاتهم 

باسعار  الضرورية  املادة  هذه  القتناء  السوداء 
مضاعفة تصل الى حدود 3500 دج مناشدين 
الكشف  و  التدخل  اجل  من  الفالحة  مديرية 
الراهنة  الوضعية  هذه  ومالبسات  اسباب  عن 
التي يتحملون عبئها وكذلك استرداد حقوقهم 

الشرعية .
الفالحة  مدير  رفض  املقابلة  اجلهة  يف 
تعلل  و  املوضوع  حول  تصريح  باي  االدالء 

بوجوده داخل اجتماع .

تفاقم مشكلة مربو االبقار بوالية سيدي بلعباس بعد اقدام التعاونية الفالحية لتغذية االنعام 
على عدم تسديد املستحقات املالية املندرجة يف منظومة دعم الدولة املوجهة الى منتجي مادة احلليب 

باإلضافة الى امتناعها عن تزويد املوالني مبادة العلف منذ بداية السنة اجلارية ألسباب تبقى غير 
واضحة وغير مسنودة الى تعليمات قانونية األمر الذي دفعهم الى مطالبة مديرية الفالحة بالتحرك 

وانصافهم .

بعد   انقطاع  إمدادهم   باألعالف

منتجو مادة الحليب بسيدي بلعباس 
يطالبون  بإنصافهم

بجاية

لصوص األنابيب النحاسية في 
قبضة الدرك

متكن أفراد وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة 
إجرامية مختصة يف سرقة األنابيب النحاسية تتكون من أربعة أشخاص وحجز معدات 
تستعمل يف عمليات السرقة . حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي وحدات املجموعة مكاملة 
هاتفية من طرف أحد املواطنني بخصوص وجود أشخاص يقومون بالسطو على العمارات 
املتواجدة   )OPGI( العقاري  والتسيير  الترقية  لديوان  التابعة  املسكونة  غير  اجلاهزة 
بقرية »حترقاتني« ببلدية أقبو. حيث مت اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية وتشكيل دورية 
والتنقل إلى عني املكان أين مت وضع خطة محكمة وتطويق املكان، ما أسفر عن توقيف 
أربعة أشخاص ينحدرون من واليتي بجاية واجلزائر العاصمة وحجز معدات تستعمل يف 
عمليات السرقة إضافة إلى املسروقات واملتمثلة يف األنابيب النحاسية. حيث أجنز ملف 

يف القضية وقدم األشخاص املتورطني أمام اجلهات القضائية املختصة.
عبدالسالم. ق

توقيف مروج مخدرات
فرقة قمع  بالتنسيق مع  بأمن والية بجاية  متكنت عناصر األمن احلضري اخلامس 
اإلجرام من القيام مبداهمة عبر النقاط السوداء التي يتردد عليها ذوي السوابق واملنحرفني.
مرتبك  انتباههم شخص  لفت  الصغير  بحي  الكائنة  العمومية  احلديقة  وببلوغهم   
مقدر  مالي  مبلغ  على  بحوزته  ضبط  املعني  توقيف  وبعد  األدوية  من  مشط  برمي  قام 
بـ28400 دج من مختلف الفئات الورقية والنقدية. عملية التفتيش الدقيق حمليط املكان 
املعالج(  )الكيف  املخدرات  تقطيع  آثار  به  أبيض)كيتور(  سالح  على  العثور  عن  أسفر 
ومقصني يستعمالن لقطع أقراص األدوية املهلوسة، فيما حجزت كمية املهلوسات من 
نوع بريقالني، ويتعلق األمر بـ)ب- أ- أ( 23 سنة، املنحدر من مدينة بجاية. يف حني 
أجنز ملف جزائي ضد املشتبه فيه تقدم مبوجبه أمام اجلهات القضائية املختصة أين صدر 

يف حقه أمر إيداع.
عبدالسالم. ق

أدرار 

إطالق مسابقة لمحاربة التسمم العقربي
محاربة  إطار  يف  العقارب  جلمع  والئية  مسابقة  أدرار  لوالية  البيئة  مديرية  أطلقت 

التسمم العقربي بحلول فصل الصيف الذي تكثر فيه العقارب باملنطقة.
حيث أعلنت املديرية املذكورة عن فتح املسابقة جلميع اجلمعيات واملنظمات التي 
تستويف شروط االنتقاء التي وضعتها املديرية لهذا النشاط . ويتم سحب قسيمة املشاركة 
اجلاري  جويلية   05 من  بالوالية  البيئة  مديرية  من  بشروطها  املتعلقة  املسابقة  نظام  مع 
إلى 30 منه،هذا وتتواصل البرامج والنشاطات الصيفية املتنوعة املوجهة للعائالت التي 
مع  وخاصة  الفاعلني،  شركائها  مع  بالتنسيق   ،2021 لصيف  البيئة  مديرية  سطرتها 
يف  بالناجحني  االحتفال  النشاطات  وتضم  االجتماعية،  مشرق  مستقبل  بناة  جمعية 
امتحانات نهاية أطوار التعليم، و مسابقات فكرية ووصالت فنية متنوعة و ألعاب ترفيهية 
هذه  يف  املشاركني   البيئة  مديرية  باملناسبة  وحتث  األطفال،  لصالح  بهلوانية  عروض  و 
النشاطات و احلاضرين فيها على ضرورة االلتزام بإجراءات البروتوكول الصحي،  ورمي 
النفايات يف أماكنها املخصصة لها  بغرض احملافظة على نظافة الساحات واألماكن التي 

تقام بها النشاطات إلبقائها على أحسن وجه.
عبداهلل مجبري

جمعية بشائر الخيرات بأولف 
تنظم ختانا جماعيا

220 كم جنوب واليـة  بنحو  أولف  ببلدية  قامت اجلمعية اخليرية بشائر اخليرات 
أدرار  بتنظيم حفل ختان جماعي على شرف العائالت املعوزة وذات الدخل البسيط.

حيث  املنطقة،  مشائخ  وكذا  وأعيان  للبلدية  احمللية  السلطات  بحضور  متت  املبادرة 
الوقائية  للتدابير  احتراما  فوجني  على  تقسيمهم  مت  طفال،   11 العملية،  من  استفاد 

واإلجراءات االحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
املستفيدين من عملية  أن األطفال  الرقاني  العباس  رئيس اجلمعية موالي  وأوضح 
اخلتان تسلموا أيضا هدايا، مؤكدا  على أن العملية أقيمت  يف ظروف جيدة، حيث مت 
فيها إدخال الفرحة على األطفال، مضيفا ذات املتحدث أن  تنظيم العملية أخذ بعني 

االعتبار اإلجراءات االحترازية من خالل تفويج األطفال املستفيدين.
عبداهلل مجبري

ملسيد  حي  سكان  من  العديد  يناشد 
اجلهات  من  عاجال  تدخال  بسكرة  مدينة  يف 
املنطقة  إنقاذ  على  مساعدتهم  قصد  املعنية 
من اجلفاف جراء  »السوافل«  الفالحية 
سجلت  التي  السقي  مياه  يف  احلاد  النقص 
كبد  مما  األخيرة  السنوات  يف  ملحوظا  تراجعا 
من  ممتلكاتهم  يف  فادحة  خسائرا  الفالحني 
إيجاد  اجلهة  سكان  يأمل  و  أشجار النخيل. 
املعتبرة  اخلسائر  جراء  للوضعية  عاجلة  حلول 
األخيرة،  السنوات  خالل  الغابية  الثروة  يف 
حيث لوحظت مساحات واسعة من األراضي 
مهجورة  جرداء  بساتني  إلى  حتولت  الفالحية 
العمل  مواصلة  عن  أصحابها  عزوف  بسبب 
من  املئات  وتلف  املياه  انعدام  نتيجة  فيها 
أشجار النخيل األمر الذي أحال شاغليها على 
خدمة  يف  عقود  طيلة  جهودهم  رغم  البطالة 

األرض وإنتاج محاصيل مختلفة.

من  املتضررون  استنكر  ذلك  سياق  ويف 
الوضعية تأخر استغالل رغم انطالق األشغال 
بالكهرباء  الربط  عدم  لكن   2014 سنة 
من  السكان  حرم  املياه  نقل  واألنابيب 
خدماته رغم تلقيهم وعودا من اجلهات املعنية 

على  األمور  بقاء  لكن   2019 سنة  بتدشينه 
الذين  املنطقة  قاطني  غضب  ضاعف  حالها 
ومركزيا أمال يف  محليا  اجلهات  راسلوا جميع 

التدخل.
منصف بن مبارك

بسكرة
تأخر إنجاز بئر ارتوازي يهدد واحات »السوافل« بالجفاف

اندلع  الذي  اإلجرامي  احلريق  خلف   
ملوان  حمام  مؤخرا،  مبنطقة مقطع األزرق يف 
بالبليدة، خوفا بني فالحي املنطقة و كربو النحل 
 ، النيران  بأن مسلسل  بعضهم  برره  االبقا ،  و 
اعلن رسميا عودته و لن يتوقف عند هذا احلدث 
أنه يتوجب على املصالح املسؤولة  أن جتد  ، و 
بساتينهم  و  مستثمراتهم  حلماية  حلوال   ، لهم 

والغطاء الغابي ككل .
سكان  عن  ممثلون  و  أبقار  مربو  و  فالحون 
 ،« الوطن  أخبار   « أوضحوا  لـ  ملوان  بحمام 
بساتني  بأحد  إندلع  الذي  األخير  احلريق  أن 
األشجار املثمرة ، ألحد الفالحني الصغار ،  و 
أتلف مساحة  ال تقل عن  20 ألف متر مربع ، و 
كبد صاحبها  خسارة مادية ، متتد لـ 10 سنوات 

من االستثمار و استصالح األرض ، أدى الى 
أن  ،  من  اخلوف  و  الغضب  من  موجة  انتشار 
اإلجرامي  التخريب  إلى   ، ملكياتهم  تتعرض 
يف  املتسبب  و  الفاعل  أن  و  خاصة  املقصود، 
احلريق مجهول مرحليا، و هم يطالبون باحلماية 
سلسلة  املنتشرة  عبر  املراقبة  أبراج  تفعيل  و 
االطلس البليدي ،  لتفادي جرائم مستقبلية ، 
خاصة و أن سلسلة احلرائق باملنطقة يف السنوات 
الضرر  ،  و  للتعرية  و  عرضتها   ، األخيرة 
تسببت يف القضاء على ثروة حيوانية نادرة ، و 
أيضا يف جفاف بعض الينابيع املائية ، كما أنها 
املرة على ما تبقى من غابات  ستقضي ، هذه 
النادرة  الطبيعية  االنواع  و   ، البليدي  االطلس 

بها .

ايكولوجيون  كشف  احلدث  سياق  يف  و 
و نقص  األيام  ،  احلرارة يف هذه  بأن موجة   ،
املصادر املائية الطبيعية باخلصوص و جفافها ، 
نتيجة احلرائق املفتعلة ، و التغيرات التي مست 
و  األبقار  مربي  بعض  كلفت   ، املناخ  عموما 
نفوقها  احليوانية  و  ثروتهم  يف  خسائر  املاشية 
يتم  ان  و دعواتهم  الشديد ،  العطش  نتيجة   ،
والينابيع  األمطار  مياه  لتخزين  مجمعات  اجناز 
احليوانات  ولشرب  يف  السقي  استغاللها  و   ،
 ، الفالحني  من  هامة  نسبة  أن  و  خاصة   ،
السباغنية  مبنطقة  املهجورة  املناطق  الى  عادوا 
نشاطهم  بها  أحيوا  و   ، أخرى   و  حليمة  ميا  و 

الفالحي بعد استتباب األمن .
عبد الناصر حمودة

البليدة
فالحو حمام ملوان يطالبون بحماية مستثمراتهم



07السنة 02  - العدد 536 -اخلميس  05 ذي احلجة 1442  هـ  -  15 جويلية 2021 م
أخبار السر ايا

عالم جزائري يحذر!

فرجة بشاطئ األندلسيات

»سونلغاز« تعتذر لزبائنها
حّذر العالم اجلزائري املقيم يف أمريكا بلقاسم حبة، 
من مغّبة السير وراء الكالم الذي يتم الترويج له على 
مواقع التواصل االجتماعي، من خالل تخويف الناس 
من اللقاح وآثاره اجلانبية، وخاطب صاحب 1500 براءة 
اختراع، اجلزائريني يف فيديو له، بضرورة االبتعاد عن 

اخلرافات التي يتم الترويج لها على شبكات التواصل 
االجتماعي، مؤكدا أنها ال متت للعقل بصلة، خاصة 

فيما تعلق باألكاذيب حول زرع شريحة يف اجلسد عبر 
التلقيح من أجل نقل املعلومات املتعلقة باإلنسان.

شرعت مؤخرا فرقة »تياترو وهران« يف عرض 
مسرحيتها اجلديدة التي حتمل عنوان »أزمة عمل 
يف زمن كورونا«، على مستوى شاطئ األندلسيات، 

ببلدية العنصر )وهران(، صانعة الفرجة بني أحضان 
البحر، وذلك مع احترام البروتوكول الصحي اخلاص 
بوباء »كوفيد19-«. ولقي هذا العمل الفني املقتبس 

من أحدى قصص الكاتب األرجنتيني، أوزفالدو 
دارغون، »جتاوبا كبيرا من طرف املصطافني، على 
الرغم من أن هذه املسرحية من نوع املسرح العبثي 

الذي يعتمد على الالمعقول وبعيد عن املنطق«.

وجهت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية 
اعتذارا إلى جميع زبائنها عن األعطاب 

املسّجلة يف شبكة التوزيع وإعادة التموين 
بالتيار الكهربائي نتيجة االنقطاعات املسجلة 

ليلة االثنني إلى الثالثاء. وقالت أن هذا 
االنقطاع اخلارج عن نطاقها، وُتؤكد أن فرق 

امُلداومة والّتدخل تبقى ُمجّندة ومتأهبة 
على مدار 24 ساعة يف اليوم خالل كامل أيام 

األسبوع للتدخل وإصالح األعطاب احملتملة يف 
شبكات التوزيع.

تعرضت أستاذة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية بجامعة عنابة، العتداء جسدي 

من طرف أقارب إحدى الطالبات التي ناقشت 
مذكرة التخرج لنيل شهادة«املاستر«، وطال 

الضحية برتبة بروفيسور العتداء جسدي من 
طرف قريبة الطالبة، وكذا اعتداء لفظي من 

طرف والد األخيرة، وذلك بعد استفسارها عن 
سبب طول مدة املناقشة، ورفضها للتجمعات وعدم 
ارتداء الكمامة، ملا ميثله من خطر على احلاضرين 

يف ظل تزايد اإلصابات بفيروس »كورونا«.

اعتداء جسدي على أستاذة جامعية

حيوان بحري يهدد المصطافين 
حّذرت مصالح بلدية عني تقورايت التابعة لوالية تيبازة، كافة املصطافني من ظهور 

حيوان جديد تطلق عليه تسمية »فيزاليا فيزاليس« البرتغالي، ويعتبر هذا احليوان 
اخلطير الذي يجمع شكله اخلارجي بني كل من اللون البنفسجي واألزرق، دخيل على 

مياه البحر األبيض املتوسط، ويشكل خطرا على اإلنسان يف حالة االحتكاك به أو ملسه، 
حيث يتسبب يف حروق بجسم اإلنسان وقد يتسبب أحيانا يف أزمة قلبية قد تؤدي إلى 

وفاة املعني، حيث تنتقل السوائل التي يفرزها بعد عملية احلك يف املكان الذي ملسه 
احليوان، إلى داخل جسم اإلنسان عن طريق مجرى الدم.

شرعت محافظة الغابات بوالية عني متوشنت مؤخرا، 
يف جتسيد عمليات تنموية تهدف إلى شق وتهيئة 

مسالك غابية، تبلغ مسافتها اإلجمالية 55 كيلومتر، 
موزعة على 17 محيط غابي بالوالية، حسبما ذكره 
أمس، احملافظ الوالئي للغابات، عيسى عبدي أحمد 
شفيق.ورصد القطاع غالفا ماليا قدره 37,5 مليون 

دج، للتكفل مبشروع شق مسالك غابية جديدة على 
مسافة 25 كيلومتر، تشمل مواقع غابية متواجدة عبر 

8 بلديات بالوالية، أبرزها غابات ساسل والقطيف 
والكوامي وواد البسباس التي تتوفر على حزام 
غابي«هام« بالوالية، مثلما أبرزه ذات املسؤول.

شق مسالك غابية

حملـــــة  تحسـيسيـــة
نظمت أمس، بحي النصر )7 كلم شرق ورقلة( 

حملة حتسيسية حول كيفية الوقاية من ضربة 
الشمس تزامنا مع موجة احلار الشديدة التي 

تشهدها الوالية كغيرها من واليات جنوب الوطن 
منذ شهر جوان املنصرم. ويأتي تنظيم هذه 

احلملة الوقائية التحسيسية التي بادرت بها 
الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث 
يف ورقلة )فورام( بالتنسيق مع النخبة الوطنية 

للعلوم الطبية )مكتب ورقلة( بهدف حتسيس 
املواطنني حول أعراض ضربة الشمس وكيفية 

الوقاية منها ومنع حدوثها باإلضافة إلى املخاطر 
الناجمة عنها.
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مستشفيات   متشبعة،   حالة     استنفار    قصوى     والتلقيح    اخليار   الوحيد 

الموجة الثالثة لفيروس »كورونا« تخلط حسابات الجزائريين

عنابة

حمالت موسعة لتعقيم المنشآت اإلدارية والعامة

ــن ،  ــات الوط ــف والي ــهد  مختل  تش
ــة  ــا يف عــدد حــاالت اإلصاب ــا رهيًب ارتفاًع
بفيــروس كورونــا، وفيمــا يؤكــد مختصون 
يف املجــال الصحــي عن دخــول اجلزائر يف 
موجــة ثالثــة، باتــت العديــد مــن مصالــح 
غيــر  املستشــفيات  يف   اإلســتعجاالت 
قــادرة علــى اســتيعاب عدداملصابــن، 
ــح  ــتنجاد باملصال ــى االس ــا ال ــا اضطره م
األخرى،بينمــا تشــرع  مديريــات الصحــة 
يف تلقيــح املواطنــن، و فتــح العديــد مــن 
الفضــاءات، يف الوقــت الــذي تبــادر فيــه 
ــم و  ــات تعقي ــة يف عملي الســلطات احمللي

ــية واســعة النطــاق . حمــات حتسيس

رئيس مصلحة االوبئة مبدير الصحة لوالية سيدي بلعباس:

»يجب التوجه الى خيار التلقيح«
ــس مصلحــة  ــراد »رئي ــب م ــور »طال ــور  البروفيس أكــد الدكت
ــر الصحــة بواليــة ســيدي بلعبــاس انــه يجــب علــى  االوبئــة مبدي
ــروس  ــي في ــة تفش ــح ملجابه ــار التلقي ــى خي ــن التوجــه ال املواطن
ــة .  ــة املاضي ــابيع القليل ــار يف االس ــاود االنتش ــذي ع ــا ال كورون
ــي  ــال مواطن ــف اقب ــون  ضع ــن ك ــور ع ــث كشــف البروفيس حي
ســيدي بلعبــاس علــى تلقــي اللقــاح الصينــي منــذ بدايــة 
ــد 19 الــذي متثــل يف 8 باملئــة فقــط   ــة التلقيــح ضــد كوفي عملي
ــي رجحــت كفــت ارتفــاع احلــاالت  ــم االســباب الت يعــد مــن اه

ــا . ــجلة والئي املس
و لــم يخفــي نفــس املتحــدث  قلقــه حيــال الوضعيــة 
الوبائيــة محليــا والتــي هــي يف ارتفــاع مســتمر  نظــرا الــى 
االرقــام املســجلة يف اآلونــة األخيــرة حيــث قــدرت عــدد احلــاالت 

املســجلة يوميــا اكثــر مــن 10  حــاالت املقتــرن بضعــف احتــرام التدابيــر االحترازيــة وعــدم اإللتــزام بالنصائــح واالرشــادات التــي تعكــف عليــه 
مختلــف املصالــح الصحيــة و االمنيــة األمــر بــات يثيــر املخــاوف و يهــدد بالعــودة الــى نقطــة الصفــر.                          حــواش.أ

ــف  ــع مختل ــيق م ــة، بالتنس ــة عناب ــح بلدي اســتأنفت مصال
 ، /نظيفــة(  )عنابــة  مؤسســة  غــرار  علــى  املعنيــة  املصالــح 
حمالتهــا اليوميــة املوســعة ، للقيــام بأعمــال النظافــة والتجميــل 
والتعقيــم والتطهيــر، لكافــة املنشــأت اإلداريــة والعامــة، ودور 
بيئــة صحيــة  علــى  للحفــاظ   ، وغيرهــا  والشــوارع  العبــادة 
ــى صحــة  ــا وحفاظــا عل ــروس كورون ــة انتشــار في ــة، ملجابه ونظيف
ــجل يف  ــر املس ــد الكبي ــل التزاي ــة يف ظ ــن خاص ــالمة املواطن وس

ــا . ــا ووطني ــروس محلي ــات بالفي ــدد اإلصاب ع

ويف هــذا الصــدد أطلقــت أمــس االوال حملــة تعقيــم و تطهير 
علــى مســتوى عــدد مــن املؤسســات واإلدارات العموميــة يف إطــار 
ــا  ــروس كورون ــي في ــن تفش ــة اخلاصــة للحــد م ــراءات الوقائي اإلج
املســتجد كوفيــد 19 و قــد شــملت العمليــة دار األشــخاص 
ــي  ــهل الغرب ــر بالس ــد اجلزائ ــب بري ــاف ومكت ــنن الصفص املس
ــرع  ــد و الف ــي محم ــد رحمان ــات املجاه ــددة اخلدم ــادة املتع والعي
اإلداري حلــي الرمي.واشــارات إلــى أن برنامــج خــاص بالتعقيــم 
ــر ضــد فيــروس كورونــا املســطر مــن قبــل مصالــح بلديــة  والتطهي
ــد  ــرف تواف ــي تع ــة الت ــن العام ــمل كل األماك ــد ليش ــة ميت عناب
ــات،  ــية ، اإلدارات و املؤسس ــوارع الرئيس ــا الش ــا فيه ــور مب للجمه
األســواق وغيرهــا مــن املناطــق واملرافــق العامة.ومــن جهتهــا 
Epic-Annaba- نظيفــة عنابــة  مؤسســة  أطلقــت 
ــة  ــة مديري ــعة مبعي ــر موس ــم و تطهي ــة تعقي Propre حمل
املصالــح الفالحيــة بغــرض منــع انتشــار العــدوى بفيــروس كورونــا 

و   19 كوفيــد  املســتجد 
شــملت  اولــى  مرحلــة  يف 
العمليــة ســاحة الثــورة وبعض 
املجاورة ، مقــر  الشــوارع 
املركزي، القباضــة  البريــد 
إعــادة  الرئيسية ، مؤسســة 
ــث  ــط املدينة حي ــة بوس التربي
املاديــة  الوســائل  تســخير  مت 
الالزمة .ولإلشــارة  والبشــرية 
مســؤولي  وحســب  فإنــه 
نظيفــة(  )عنابــة/  مؤسســة 
خــاص  برنامــج  تســطير  مت 
ضــد  والتطهيــر  بالتعقيــم 
ــا بالتنســيق مــع  ــروس كورون في

مختلــف املصالــح الوالئيــة لتشــمل الشــوارع الرئيســية و الفرعيــة 
ــم  ــياق متصل أقي ــات. ويف س ــى اإلدارات و املؤسس ــة إل باإلضاف
ــاركة  ــة املش ــاء جلن ــن و أعض ــمل كل النقابي ــع ش ــس موس مجل
مبركــب احلجــار حيــث ألقــى األمــن العــام عزالدين مســعود كلمة 
ــن  ــن ع ــه أعل ــن وعلي ــي يف الوط ــع الوبائ ــى الوض ــية عل حتسيس
ــق مخطــط  ــاء كورونا وف ــح ضــد وب ــادرة تلقي ــة مب ــل بحمل التكف
ــون  ــاء العام ــن األمن ــف كل م ــك بتكلي ــة وذل ــة محكم ومنهجي
ومنســقي جلنــة املشــاركة بالتنســيق مــع مــدراء الوحــدات.
ف.سليم

مراسلون 

تعــرف الوضعيــة الوبائيــة  لفيــروس كورونــا بســطيف 
ــا حيــث ســجلت نســبة تشــبع املستشــفيات  منحــى تصاعدي
ــن   ــر م ــن« ان اكث ــار الوط ــت« أخب ــد علم ــن 65% وق ــر م أكث
ــر  ــرة عب ــفيات املنتش ــفاء باملستش ــع لالستش ــة تخض 350حال

ــة . ــم الوالي اقلي
ــر  ــة مبستشــفى صــروب اخلثي ــر مــن 80حال و تتواجــد اكث
37حالــة  و  وملــان  عــن  مبستشــفى  70حالــة  و  بالعلمــة  
مبستشــفى عــن آزال  واكثــر مــن 140  مبستشــفى ســطيف 
ــرة  ــن كبي ــفيات  ع ــى مستش ــة عل ــة موزع ــي والبقي اجلامع
وبدرجــة اقــل بوقاعــة وبنــي عزيــز  ممــا يحتــم مصالــح واجنحــة 

ــادم . ــبوع الق ــى االس ــتقبال املرض ــرى إلس اخ
وكإجــراء احتــرازي وضعــت مصالــح الصحــة تعليمــة 
مصالــح  املتواجديــن يف  املرضــى  زيــارة  مــن خاللهــا  متنــع 
ــى مرافــق واحــد ملصالــح  ــي املرضــى ال ــد وتقليــص مرافق كوفي
االســتعجاالت  و رفــض معاجلــة كل مريــض عــادى دون ارتدائــه 
ــال  ــب تدخ ــى تتطل ــتعجلة الت ــاالت املس ــدا احل ــة مع الكمام

ــريعا . س
ــجيل  ــح تس ــف املصال ــجلت مختل ــر س ــب اخ ــن جان م
ــى  ــد عل ــن يتواج ــض اي ــش االبي ــط اجلي ــات وس ــدة اصاب ع
ــات  ــرات االصاب ــزة وعش ــة املرك ــة العناي ــن مبصلح ــل طبيب االق
موزعــة علــى مختلــف املصالــح او تخضــع لإلستشــفاء املنزلــي .
ــد ان   ــان« اك ــم ده ــد احلكي ــكان »عب ــة والس ــر الصح مدي
ــة تســير  ــم املواطنــن والعملي مصاحلــه تســتقبل اللقــاح لتطعي
بوتيــرة مقبولــة داعيــا اجلميــع االنخــراط يف التلقيــح وباالخــص 
ــر  ــب اخ ــن جان ــة وم ــال الصح ــن عم ــف االول م ــود الص جن
ــزود  ــذب يف الت ــود تذب ــكان بوج ــة والس ــر الصح ــرف مدي اعت
ــة  ارغمــت مؤسســات الصحــة   ــة احلالي باالكســجن وان احلال
علــى التعاقــد مــع مؤسســات اخــرى لضمــان وفــرة االكســجن 
. وبخصــوص توفيــر اســرة جديــدة اكــد دهــان ان مصاحلــه تتابع 
الوضــع بدقــة وبإمــكان تســخير مصالــح اخــرى  وقــت احلاجــة 

.
عبد املالك قادري

ــة، أن  ــة تبس ــكان لوالي ــة والس ــة الصح ــح مديري ــت مصال أعلن
ــد 19  ــاء كوفي ــح ضــد وب ــات التلقي ــراء عملي ــز املخصصــة إلج املراك
ــة  ــح املواطنــن خــالل عطــل نهاي ــى مفتوحــة  الســتقبال و تلقي تبق
األســبوع، مــع وضــع خيــم علــى مســتوى األســواق األســبوعي  
للمواشــي ، وهــذا مــن أجــل تلقيــح أكبــر عــدد ممكــن مــن املواطنــن.

ــة املوســع املنعقــد بقاعــة  جــاء ذا عقــب اجتمــاع اللجنــة األمني
ــة بإقليــم  ــة الوبائي ــر الواليــة، لدراســة تطــور الوضعي االجتماعــات مبق
ــة تبســة وتقييمهــا، مــع اتخــاد كافــة الوســائل ملجابهــة الوضــع  والي
القائــم واخلــروج بتوصيــات ملزمــة التنفيــذ، عقب املنحــى التصاعدي 
ــر  يف عــدد اإلصابــات ويف عــدد الوفيــات بإقليــم الواليــة، كشــف مدي
الصحــة والســكان  »الســعيد بلعيــد« أن احلالــة الوبائيــة جــد 
ــالالت  ــة بالس ــة إصاب ــن   800  حال ــد م ــجيل أزي ــد تس ــة بع مقلق
ــة  ــى حــد اآلن ، مؤكــدا أنــه خــالل الـــ 24 ســاعة   نهاي املتحــورة إل
ــة  ــتباه باإلصاب ــة اش ــة   117   حال ــجلت الوالي ــي، س ــبوع املاض األس
ــن  ــدل ب ــا مبع ــات يومّي ــجيل  عــدد مــن الوفي ــى تس ــة إل ، باإلضاف
ــود  ــك يع ــبب ذل ــى أن س ــيرا إل ــات، مش ــالث وفي ــى ث ــن إل وفات
إلــى اســتهتار املواطــن يف االمتثــال للبروتوكــول الصحــي، داعيــا إلــى 

ضــرورة التطبيــق الصــارم للبروتوكــول الصحــي واإلقبــال علــى تلقــي 
ــدوى. ــلة الع ــر سلس ــم لكس التطعي

ــن  ــة م ــذت جمل ــه اتخ ــدث،  أن مصاحل ــاف ذات املتح و أض
ــى غــرار  اإلجــراءات ملســايرة الوضــع القائــم واالســتعداد لألســوأ ، عل
ــد »  ــادة عــدد األســرة اخلاصــة بوحــدات استشــفاء مرضــى » كوفي زي
ــم  ــى تدعي ــي واحلــرص عل ــر األكســجن الطب ــك عــن توفي ،   ناهي
ــدرات  ــز ق ــة وتعزي ــتلزمات الطبي ــة واملس ــر األدوي ــع توفي ــه ، م مخزون
اللقــاح  التســريع يف عمليــة  و  اللقــاح ،  مــن  الوالئــي  املخــزون 
وتوســيعها ،  و احلــرص علــى التكّفــل التــام والّنفســي مبرضــى 
كوفيــد، يف حــن مت تكليــف رؤســاء الدوائــر ورؤســاء البلديــات 
ــات اجلمعويــة واملواطنــن ،  بالتنســيق مــع مصالــح الصحــة والفعالي
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة علــى مســتوى األماكــن واألحيــاء املوبــوءة 
والتــي تشــهد حــاالت نشــطة بإقليــم بلدياتهــم،  احلظــر التــام ملواكب 
األفــراح والعــزاء والوالئــم ومنــع عقــود الــزواج،  و منــع تنظيــم جميــع 
ــاطات  ــى نش ــود عل ــرض قي ــع ف ــة، م ــة والرياضي ــرات الثقافي التظاه

ــا. ــد وتنظيمه ــي العي ــع أضاح ــواق بي أس
فيروز رحال

تدعيم المستشفيات بـ 2000 قناع واقي 
قامــت جمعيــة العلمــاء املســلمن اجلزائريــن عــن طريــق مكتبهــا الوالئــي ســطيف بتقــدمي هبــة تضامنيــة ألغلــب مستشــفيات 
ــى التنفــس  ــي وجودة تســاعد مريــض كورونــا عل ــة ذات ضغــط عال ــارة عــن  اقنعــة طبي ــة كانــت عب ــة التضامني ــة ســطيف، الهب والي
ــة ، خاصــة  ــر مــن مســيري املؤسســات الصحي ــادرة استحســان الكثي ــت املب ــة . وقــد لقي ــى االقنعــة العادي ــدا  عل ــة بعي بصــورة عادي
ــة  ــات الصحي ــدراء املؤسس ــن م ــد م ــة العدي ــة التضامني ــليم الهب ــر تس ــد حض ــد . وق ــح استشــفاء كوفي ــا مصال ــوي هياكله ــى حت الت
ــة العلمــاء املســلمن . ــة الصحــة ومكتــب جمعي ــة مبديري ــى جانــب املكلــف باملصالــح الصحي كمستشــفى عــن وملــان وعــن آزال ال
عبد املالك قادري

تبسة

مديرية الصحة تحذر من الوضعية الوبائية
سطيف

نسبة  تشبع المستشفيات وصلت 65 في المائة  

برج بوعريريج

حمالت تحسيسية لمواجهة الموجة الثالثة لـ »كورونا«
ــة للحــد مــن انتشــار  ــه التحسيســية والتوعوي ــج يف حمالت ــرج بوعريري ــة ب باشــر أمــن والي
ــع  ــة وم ــة الثالث ــر يف املوج ــول اجلزائ ــع دخ ــة م ــتجد خاص ــا املس ــروس كورون ــدوى في ــال ع وانتق

ــات ــى الوفي ــات وحت ــدد االصاب ــوظ يف ع ــاع امللح االرتف
ــة  ــة لألمــن العمومي ــع للمصلحــة الوالئي ــرطة تاب ــار« مــالزم أول للش ــن دي .وأكــد »رضــا ب
ــة أشــرفت علــى حملــة حتسيســية تســتهدف الســكان  أن مصالــح الواليــة رفقــة احلمايــة املدني
ــة  ــط املدين ــة وس ــارع مباركي ــرار ش ــى غ ــر عل ــاظ كبي ــرف اكتظ ــي تع ــن الت ــة يف األماك خاص
بهــدف الوصــول الــى اكبــر شــريحة مــن مواطنــي الواليــة وكــذا حثهــم علــى احتــرام البروتوكــول 

ــي. ــة والتباعــد االجتماع ــداء الكمام ــل يف ارت ــي املتمث الصح
ــي تعرفهــا البــالد قــد وضعــت خطــة  ــة الت ــة الوبائي ــي أنهــا ويف ظــل الظــرف الراهــن والوضعي ويف ذات الســياق أكــدت مديريــة األمــن الوالئ
أمنيــة مــن أجــل مرافقــة املواطنــن وحمايتهــم مــن عــدوى هــذا الفيــروس وهــذا بتكثيــف النشــاطات الوقائيــة التوعويــة والتحسيســية والتــي تتبعهــا 

إجــراءات قانونيــة صارمــة ضــد املخالفــن.
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مستشفيات   متشبعة،   حالة     استنفار    قصوى     والتلقيح    اخليار   الوحيد 

الموجة الثالثة لفيروس »كورونا« تخلط حسابات الجزائريين
أخبار الداخل

جيجل

تنصيب 4 مراكز جوارية للتلقيح
قــام الســلطات الطبيــة بتنصيــب 4 خيــم جواريــة علــى مســتوى كافــة تــراب الواليــة ، وذلــك مــن أجل 

القيــام بتلقيــح املواطنــن الراغبــن يف ذلــك ، وذلــك مــن أجــل تســهيل تلقيــح املواطنــن.
ــة خشــة أحســن  بوســط مدينــة جيجــل ، وأيضــا خيمــة  ــب خيمــة بجانــب إبتدائي ــث مت تنصي  بي
أخــرى بلديــة الطاهيــر بجانــب مقــر البلديــة   وأخــرى بالقــرب مــن املكتبــة البلديــة بامليليــة أقصــى شــرق 
ــة  ــز اجلواري ــى املراك ــة إل ــة ، باإلضاف ــرب الوالي ــى غ ــة أقص ــة منصوري ــة زيام ــرى ببلدي ــة ، وواحــدة أخ الوالي
ــينوفاك ،  ــينوفارم ، س ــترازينيكا ، س ــي أس ــات وه ــن اللقاح ــواع م ــع أن ــى أرب ــر عل ــث تتوف ــرى ، حي األخ
وســبوتنيك ، وكل مواطــن لــه احلــق يف إختيــار اللقــاح الــذي يريــده هــو ، وقــد عملــت الســلطات الصحيــة 
ــة  ــور ملــا تكســيه عملي ــر كل هــذه املراكــز مــن أجــل تقريبهــا مــن املواطــن وتســهيل األم ــى توفي ــة عل احمللي
ــات  ــك حم ــب ذل ــوم يصاح ــث تق ــروس ، بحي ــذا الفي ــار ه ــن إنتش ــد م ــرة للح ــة كبي ــن أهمي ــاح م اللق

ــع . ــي اللقــاح مــن أجــل صحــة اجلمي ــال لتلق ــى اإلقب ــة مــن أجــل حــث املواطنــن عل حتسيســية وتوعوي
عبداهلل .إ

معسكر

انطالق حملة التلقيح ضد 
كوفيد19- لفائدة العمال

ــام  ــاد الع ــام لاحت ــن الع ــرف األم أش
لعباطشــة  ســليم  اجلزائريــن،  للعمــال 
ــة،  ــة الوطني ــى انطــاق احلمل مبعســكر، عل
اخلاصــة بهــذه الواليــة، لتلقيــح العمــال 
ــد19-(. ــا )كوفي ــاء كورون ــد وب ــم ض وذويه
وقــد متــت العمليــة علــى مســتوى 
املفتــوح بســاحة »األميــر عبــد  الفضــاء 
القــادر« مبدينــة معســكر، يف إطــار االتفاقيــة 
ــام  ــاد الع ــن االحت ــذا الشــأن ب ــة يف ه املبرم
للعمــال اجلزائريــن ووزارة الصحــة والســكان 

ــفيات. ــاح املستش وإص
باملناســبة  لعباطشــة  الســيد  ودعــا 
ــرق  ــى »اســتغال تنقــل الف كل العمــال إل

ــاره احلــل  ــة ومواقــع العمــل لاســتفادة مــن التلقيــح، باعتب ــة نحــو الوحــدات اإلنتاجي ــة وشــبه الطبي الطبي
ــة«. ــاة الطبيعي ــودة للحي ــن الع ــن م ــد19-( والتمك ــا )كوفي ــروس كورون ــى في ــاء عل ــد للقض الوحي

وأشــار املتحــدث باملناســبة إلــى أن »هــذه احلملــة للتلقيــح ضــد فيــروس كورونــا التــي تخــص العمــال 
ــرض الفتــاك  ــة العمــال مــن هــذا امل ــى حماي وذويهــم، تشــمل أيضــا العمــال املتقاعديــن، حيــث تهــدف إل
ــر  ــة لتفــادي العــودة للحجــر الصحــي بالشــكل الــذي مت تطبيقــه ســالفا، والــذي أث ــق املناعــة اجلماعي وحتقي

ــل اإلنتــاج وتقليصــه«. ــي مــن خــال تعطي ــى االقتصــاد الوطن ســلبا عل
ومــن جهــة أخــرى، وبالنســبة ملوضــوع مراجعــة قانــون التقاعــد لســنة 2017، ال ســيما بشــأن التقاعــد 
ــال  ــام للعم ــاد الع ــام لاحت ــن الع ــد األم ــنة، أك ــدة 32 س ــال املشــتغلن مل ــن اخلــاص بالعم ــرط الس دون ش
اجلزائريــن أنــه »مت طرحــه علــى الســيد رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون خــال أحــد اللقــاءات، وأنــه 

ــى مســتوى البرملــان«. ــل امللــف عل ــا إعــادة تفعي وســيتم قريب

املدية 

حمالت تعقيم واسعة بشوارع المدينة 
ــات  ــة، عملي ــات العمومي ــف املؤسس ــع مختل ــيق م ــة بالتنس ــة املدي ــرطة بوالي ــح الش ــل مصال تواص
تطهيــر و تعقيــم واســعة النطــاق شــملت  باســتخدام شــاحنات ضــخ امليــاه التابعــة للمديريــة العامــة لألمــن 

ــي. الوطن
 و شــملت عمليــة التعقيــم األحيــاء و الشــوارع الرئيســية، وكــذا األماكــن و الفضــاءات العموميــة التــي 
تشــهد توافــدا كبيــرا للمواطنــن.  املبــادرة جــاءت بعــد تزايــد عــدد االصابــات بفيــروس كورونــا كوفيــد 19، و 
يف إطــار املخطــط الوقائــي حملاربــة انتشــار الوبــاء وســط املواطنــن، املتضمــن جملــة مــن االجــراءات و التدابيــر 
االحترازيــة و الوقائيــة، كمــا تشــارك ذات املصالــح يف عمليــة التحســيس والتوعيــة بشــوارع املــدن ألجــل حــث 

املواطنــن علــى التلقيــح ضــد جائحــة كورونــا كوفيــد 19 وكــذا احتــرام قواعــد البروتوكــول الصحــي.
عمر بكيري

مدير الصحة والسكان لوالية املدية:

»استنفذنا 20 ألف جرعة 
خالل 3 أيام والعملية متواصلة«

الصحــة  »مديــر  شــقوري  »محمــد  أكــد 
ــى  ــا عل ــه ضيف ــدى نزول ــة ل ــة املدي ــكان لوالي والس
ألــف  جرعــة   20 احمللية على اســتنفاذ  اإلذاعــة 
مــن لقــاح كورونــا خــال ثاثــة أيــام فقــط، مضيفــا 
ــن  ــدد م ــر ع ــح أكب ــعى إلى  تلقي ــه تس أن مصاحل

املواطنــن يف الواليــة.
ــح مراكــز  ــب ذات املتحــدث فت ــث مت حس  حي
ــاء  ــى مســتوى األحي ــح عل ــة للتلقي وفضــاءات جواري
ــى  ــات عل ــن اإلصاب ــرا م ــددا كبي ــرف ع ــي تع الت
مســتوى كل البلديــات فمثــا ببلديــة املديــة مت فتــح 
ــن 400  ــر م ــح أكث ــث مت تلقي ــز تلقيح. حي 10 مراك
ــى مســتوى القاعــة املتعــددة الرياضــات  شــخص عل

ــد19 وضــرورة  ــا كوفي ــروس كورون ــة مــن في ــوح حــول الوقاي ــوم املفت ــوم واحــد ، تزامنــا والي ــة يف ي ــة املدي ببلدي
ــة  وكــذا  ــة مدني ــي وحماي ــه مختلــف املصالــح مــن أمــن ودرك وطن ــاء  الــذي شــاركتنا في التلقيــح ضــد الوب
ــذات  ــي ب ــا اإلذاع ــدة  طاقمه ــح لفائ ــة تلقي ــم عملي ــث مت تنظ ــال  حي ــم والفع ــريك الدائ ــة الش ــة املدي إذاع
ــض  ــش األبي ــود اجلي ــل جلن ــدم شــكره اجلزي ــة ليق ــة املدي ــة بوالي ــر الصح ــانحة مدي ــزا الس ــبة ، منته املناس
نظيــر املجهــودات اجلبــارة التــي يقدمونهــا ، كمــا ثمــن الهبــة التوعويــة للمواطنــن مــن خــال إقبالهــم علــى 

ــق اجلائحــة وكســرالعدوى. ــي لتطوي ــول الصح ــرام البروتوك ــم باحت ــا إياه ــح داعي ــة التلقي عملي
عمر بكيري

وهران

رفع قدرة استقبال المستشفيات للمرضى بـ 175 سرير إضافي
عــادت جائحــة كورونــا لتضــرب بقــوة مــن 
ــر يف عــدد  ــد الكبي ــد التزاي ــران بع ــة وه ــد بوالي جدي
اإلصابــات، وســط إعــان املصالــح الطبيــة حلالــة 

االســتنفار القصــوى .
ــع  ــكان برف ــة و الس ــة الصح ــت مديري ــد قام وق
ــة بالعتــاد  عــدد األســرة و دعــم املستشــفيات الصحي
و املســتلزمات تزامنــا مــع االرتفــاع املذهــل لاصابــات 
بفيــروس كورونــا الســيما الســاالت املتحــورة مبــا 

ــدي . ــا« الهن ــة و »دلت ــا » البريطاني ــا »ألف فيه
مبديريــة  الوقايــة  مصلحــة  رئيــس  وكشــف 
ــن  ــاري ع ــف بوخ ــور يوس ــكان الدكت ــة و الس الصح
ــن  ــح كل م ــن مّت فت ــرير اضايف،أي ــص 175 س تخصي
املرضيــة  احلــاالت  الســتقبال  احملقــن  مستشــفى 
و دعمــه ب35 ســرير ،الــى جانــب تخصيــص 

ــا  ــرك ، كم ــن الت ــفى ع ــايف مبستش ــرير اض 40 س
ــرير  ــه ب100 س ــة و دعم ــفى الكرم ــح مستش مت فت
للحــاالت االســتعجالية و الطــوارئ، و ذلــك بالتزامــن 
مــع إمتــاء أســرة مستشــفى النجمــة عــن آخــره ،و 
ــتيعابية  ــة االس ــتقباله الطاق ــبة اس ــاق نس ــذي ف ال
ــة  ــة الوزاري ــا للتعليم ــك تطبيق ــرير ،و ذل ب220س
ــى 15  ــن 7 ال ــفيات م ــرة باملستش ــدد األس ــع ع برف
باملائــة حتســبا ألي طارئ  صحــي يتزامــن مــع املوجــة 
ــرة  ــذه االخي ــم ه ــع تدعي ــا م ــة كورون ــة جلائج الثالت
ــات  ــام ارتفــاع االصاب ــزات ام ــاد و التجهي ــة العت بكاف
ــاش . ــح االنع ــدة مبصال ــاالت املتواج ــة و احل اليومي

ــة  ــس  74 حال ــران اول ام ــة وه ــجلت والي وس
حالتــن  علــى  عــاوة  كورونــا،  بفيــروس  اصابــة 
بســالة »ألفــا« البريطانــي ، علمــا ان عــدد احلــاالت 

مريــض   24 اإلنعــاش  املتواجــدة حاليــا مبصلحــة 
ــاري أن  ــور بوخ ــر الدكت ــذات املصدر. واعتب ــا ل . وفق
الــى  راجــع  احلــاالت  املســجل يف عــدد  االرتفــاع 
يف  والتراخــي  االســتهتار  يف  املواطنــن  ســلوكيات 
االلتــزام بالتدابيــر الوقائيــة مــن فيــروس كورونــا.

مبديريــة  الوقايــة  مصلحــة  رئيــس  وحســب 
بــات  الراهــن  الوضــع  فــان  الســكان  و  الصحــة 
ــاع  ــع االرتف ــيما م ــة الس ــة ووقاي ــر صرام ــب أكث يتطل
اليومــي للحــاالت ،حيــث يتــم يوميــا تلقيــح 2000 
علــى مســتوى  األعمــار  مــن مختلــف  شــخص 
كافــة العيــادات اجلواريــة بوهــران و التــي أكــدت 
بشــأنها املصالــح الصحيــة أنهــا تعــرف توافــدا كبيــرا 

للمواطنــن .
فتاتي لبنى

املنسق الطبي ملستشفى البير بقسنطينة :

»الحالة الوبائية ال تنبئ بخير واألطقم الطبية 
تدعو لمعاقبة المخالفين«

البيــر  ملستشــفى  الطبــي  املنســق  أفــاد 
ــرا  ــري و نظ ــل احلض ــائل النق ــنطينة، أن وس بقس
لاكتظــاظ الــذي تشــهدهن علــى مســتواها، و 
كــذا ســيارات األجــرة التــي ال حتتــرم قوانــن و 
التدابيــر اإلجــراءات الوقائيــة املطبقــة، كانــت مــن 
ــع  ــار و توس ــى انتش ــي أدت إل ــباب الت ــم األس اه
رقعــة الوبــاء بالواليــة، و بشــكل الفــت االحتفــاالت 
و التجمعــات خــال املناســبات العائليــة مــن 

ــا. ــان و غيره ــرج و خت ــات تخ ــراس و حف أع
 و أضــاف رئيــس مصلحــة االســتعجاالت 

املؤسســة  بنفــس  خوجــة«  ياســن   « الطبيــة 
ــل هــذه املمارســات تشــكل  االستشــفائية، أن مث
خطــرا حقيقيــا يف هــذه الفتــرة احلرجــة التــي متــر 
ــا الســلطات  ــة، داعي ــة البــاد الصحي بهــا وضعي
ــب، و  ــام الواج ــرض النظ ــل و ف ــة التدخ املختص
الوقــوف  الصــارم علــى تطبيــق بروتوكــول الوقايــة 
ــد عــدد  ــروس، مــن خــال حتدي مــن انتشــار الفي
احلــرص علــى  و  النقــل،  الــركاب يف وســائل 
تطبيــق املخالفــات يف حــق كل مــن يتخلــى 
عــن قناعــه، و ضــرورة تطبيــق شــرط التباعــد 

تفريــق كل جتمــع  إلــى  باإلضافــة  اجلســدي، 
ــرض  ــل امل ــا لنق ــبة، تفادي ــوع املناس ــا كان ن مهم
ــاد تعــرف انتشــار ســالة ســريعة  خاصــة أن الب
أعراضهــا،  يخــص  فيمــا  خطيــرة  و  العــدوى 
ــات يف قســنطينة وصــل  مؤكــدا أن معــدل اإلصاب
ــة، و ان  ــاكل الصحي ــدرة الهي ــوق ق ــى حــد يف إل
ــرة املســجلة، ســيكون  ــى الوتي اســتمر الوضــع عل
بجميــع  التكفــل  يف  محالــة  ال  عجــز  هنــاك 

ــى. املرض
أمينة.ب

إليزي

 تخصيص فضاء جواري للتلقيح
ــة  ــكان بوالي ــة والس ــة الصح ــت مديري خصص
إيليــزي فضــاء جواريــا لتلقيــح املواطنــن ضــد فيــروس 
ــز هــذه  ــة لتعزي ــود الوطني ــد 19-، يف إطــار اجله كوفي

ــة. ــة الوقائي احلمل
وجــرى فتــح هــذا املركــز اجلــواري علــى مســتوى 
ــة  ــط املدين ــود« بوس ــيخ أم ــة »الش ــاحة العمومي الس
مــن خــال نصــب خيــم وجتهيزهــا بكافــة الوســائل 
ــة  ــذه العملي ــا ه ــي تتطلبه ــة الت ــتلزمات الطبي واملس
ــي  ــى تأطيرهــا طاقــم طب ــة حيــث يشــرف عل الوقائي
مشــترك مــن املؤسســة العموميــة االستشــفائية وكــذا 
ــة  ــي واحلماي ــي األمــن الوطن مصالــح الصحــة مبديريت

ــة، حســب ذات املصــدر. ــة بالوالي املدني
ــة  ــح بوالي ــة التلقي ــياق »ان عملي وأشــار يف الس

ــما  ــاال محتش ــا وإقب ــت عزوف ــي عرف ــزي والت إيلي
ــي  ــا ه ــي، ه ــر املاض ــا يف شــهر فبراي ــذ انطاقه من
ــوال مــن مختلــف شــرائح املجتمــع  ــوم تلقــى قب الي
ــي لــدى املواطــن  مــع ارتفــاع مســتوى الوعــي الوقائ
ــات  ــد اإلصاب ــل تزاي ــاح يف ظ ــى اللق ــرورة تلق بض

ــدة''. ــورة جدي ــاالت متح ــور س وظه
يذكــر ان واليــة إليــزي كانــت قــد اســتلمت ما 

مجموعــه 6 آالف جرعــة مــن اللقاحــات )ســينوفارم 
و اســترازينيكا وســينوفاك(، يف إطــار احلملــة الوطنيــة 
للتلقيــح ضــد هــذا الفيــروس املســتجد، حيــث 
مراكــز   )9( تســعة  القطــاع  مصالــح  خصصــت 
تلقيــح عبــر مختلــف املؤسســات الصحيــة ببلديــات 
الواليــة، إلــى جانــب تســخير ثمانــي )8( فــرق 

ــة،  ــة واملعزول ــق النائي ــاكنة املناط ــدة س ــة لفائ متنقل
ــه. ــير إلي ــا أش كم

ــروس  ــة بفي ــة املتعلق ــة الوبائي ــرف الوضعي وتع
ــة  ــات يف اآلون ــر اإلصاب ــاع مؤش ــة ارتف ــا بالوالي كورون
ــرف  ــة يف ظ ــجيل 22 إصاب ــث مت تس ــرة، حي األخي
ــاالت خــال  ــط واستشــفاء ســت )6( ح ــبوع فق أس

ــرة. ــاعة األخي 24 س
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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 

إشهـــارتجديــــد مكـــتب جمعيـــة محليـــــة 
طبقا ألحكام المادة رقم 12_ 06 المؤرخ في12جانفي 

2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما 
المادة رقم 18منه

لقد تم هذا اليوم  2021/07/04تجديد الهيئة القيادية 
للجمعية المحلية   

المسماة :الجمعية الدينية لمسجد ابن القيم الجوزية - بلدية 
المسيلة -

المعتمدة  تجت الرقم 20 بتاريخ 2010/04/28
الكائن مقرها بـ : حي الروكاد مسكن -بلدية المسيلة

رئيس الجمعية : زالقي السعدي 

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 

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

ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : قبول إعادة السير الدعوى بعد انجاز الخبرة.

في الموضوع: إفراغ الحكم  الصادرعن محكمة الحال بتاريخ 
2020/12/09 وتحت الرقم الفهرس 01392/20 واعتماد 

الخبرة المنجزة منطرف الطبيب الخبير فالحي بشير المودعة  
لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2021/02/21 تحت رقم 

35/21 و من ثمة الحكم بالحجر على المدعى عليه في 
دعوى الرجوع »معيوف لخضر «  ضدها  المولود بتاريخ  
1982/05/01بأنطاس بلدية برج أخريص ابن السالمي و 
معيوف حدة مع تعيين المدعى فد الدعوى الرجوع معيوف 

محمد و هو شقيقه  مقدما عليه  للقيام برعايته و تسيير  شؤونه 
اإلدارية والمالية  و على هذا األخير نشر هذا الحكم لإلعالم في 
جريدة يومية باللغة العربية معزمر ضابط الحالة المدنية لبلدية 
االختصاص بالتأشيربالحجر على هامش شهادة ميالد األصلية 
مع  تحميل المدعىفي الدعوى الرجوع  المصاريف القضائية 

الخاصة بالدعوى األصلية و دعوى رعادة السير بعد الخبر و 
المقدرة بتسعمائة دينار جزائري )900 دج(

بذ اصدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة 
بالتاريخ مذكور أعاله وو لصحته تم إمضاء أصله من طرفنا 

نحن الرئيس  أمين الضبط 
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توتنهــام ينـــافس اليـــونايتــــد علــى مدافـــع 
األرجنتيــــن روميــرو

ــرو  ــي كريســتيان رومي ــع األرجنتين ــام هوتســبير، يف ســباق ضــم املداف ــن توتنه ــد منافســة م يواجــه مانشســتر يونايت
ــارة  ــبيل اإلع ــى س ــا عل ــوف أتاالنت ــا يف صف ــر 23 عاًم ــن العم ــغ م ــب البال ــد الالع ــي. ويتواج ــدوري اإليطال ــن ال م
مــن يوفنتــوس ملــدة عامــن، وقــدم مســتويات جيــدة مــع فريقــه املوســم املاضــي. كمــا تواجــد روميــرو مــع املنتخــب 
األرجنتينــي الــذي تــوج بلقــب كوبــا أمريــكا منــذ أيــام، وشــارك يف 3 مباريــات مــن بينهــا املشــاركة أساســًيا يف الفــوز 
علــى البرازيــل بالنهائــي بهــدف دون رد. وبحســب موقــع »كالتشــيو ميركاتــو«، يرغــب أتاالنتــا يف تفعيــل بنــد الشــراء يف 
عقــد الالعــب والبالــغ 13,6 مليــون جنيــه إســترليني، ومــن ثــم بيعــه مببلــغ أكبــر لألنديــة املهتمــة بضمــه. ومــن املتوقــع 
أال يقــل ثمــن روميــرو عــن 39 مليــون جنيــه إســترليني، وقــد يصــل الرقــم إلــى 51 مليــون إســترليني مــع اإلضافــات. 
وبدورهــا أشــارت صحيفــة »ذا صــن« البريطانيــة إلــى اهتمــام كل مــن مانشســتر يونايتــد وتوتنهــام بضــم الالعــب، مــع 
وجــود رغبــة أيًضــا مــن برشــلونة لضمــه ملنافســة الثنائــي جيــرارد بيكيــه وكليمينــت لينغليــت، إال أن عالقــة اليونايتــد 

اجليــدة مــع الفريــق اإليطالــي قــد تســهل مــن عمليــة إمتــام لصفقــة

بودولسكـي يرغـب بإنهـاء مسيرتـه في بولنـدا
كشــف لــوكاس بودولســكي العــب املنتخــب األملانــي الســابق أنــه خفــض راتبــه بشــكل كبيــر مــن أجــل إنهــاء مســيرته 
ضمــن صفــوف فريــق جورنيــك زابجــه البولنــدي لكــرة القــدم. وقــال بودولســكي )36 عامــا( يف تصريحــات نشــرتها مجلــة 
»شــبورت بيلــد« امــس األربعــاء: »أنــا ال أخفــي أننــي تنازلــت عــن الكثيــر مــن األمــوال مــن أجــل حلــم إنهــاء مســيرتي 
ــام  ــدة ع ــه مل ــد مع ــادي تعاق ــردد أن الن ــام، وت ــل أي ــك زابجــه قب ــوف جورني ــى صف ــع زابجــه.« وانضــم بودولســكي إل م
واحــد. وكانــت آخــر محطــة ســابقة يف مســيرة بودولســكي مــع فريــق أنطاليــا ســبور التركــي، ولعــب لــه ملوســم واحــد، 
وبــات العبــا حــرا منــذ أول جويليــة مــع نهايــة العقد.وســيظل بودولســكي مــن الالعبــن أصحــاب الدخــل العالــي يف  
بولنــدا، لكنــه قــال :«لكــن ال ميكــن املقارنــة مبــا كان الوضــع عليــه يف األنديــة الســابقة.« وكان بودولســكي، املتــوج مــع 
املنتخــب األملانــي بلقــب كأس العالــم 2014 بالبرازيــل، قــد تلقــى عروضــا مــن أمريــكا واملكســيك وقطــر والهنــد. وكان 
ميــالد بودولســكي فــى مدينــة جليفيتســه جنــوب بولنــدا، والقريبــة مــن زابجــه، ولديــه الكثيــر مــن األقــارب يعيشــون 
علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن ملعــب زابجــه. ويعــد زابجــه واحــدا مــن الفــرق األكثــر جناحــا يف بولنــدا تاريخيــا، 
ــدو ــر بال ــز العاش ــي يف املرك ــم املاض ــى املوس ــد أنه ــام 1988، وق ــا يف ع ــن كان آخره ــرة لك ــدوري 14 م ــب ال ــوج بلق وت

ري.                                                      ق.ر

 سيمثل منتخب بالده يف أوملبياد طوكيو، أسينسيو:

»لــن أرحـل عـن ريــــال 
مدريد وزيـدان صدمنـي«

أكــد اإلســباني ماركــو أسينســيو، العــب ريــال مدريــد، والــذي ســيمثل منتخــب 
بــالده يف أوملبيــاد طوكيــو هــذا الصيــف، اســتمراره مــع امليرنغــي يف املوســم املقبــل. 
ــا  ــو« اإلســبانية، »أن ــدو ديبورتيف ــة »مون ــا صحيف ــال أسينســيو يف تصريحــات نقلته وق
ال أفكــر يف أي بديــل آخــر، أعتــزم االســتمرار يف ريــال مدريــد، وحتقيــق أشــياء عظيمــة«. 
وأضــاف: »لــدي الكثيــر ألقدمــه للنــادي، اآلن تعافيــت بنســبة 100 باملائــة مــن تلــك احلواجــز 
ــة«. ــبة 100 باملائ ــى األداء بنس ــا عل ــادر متاًم ــا ق ــذه، أن ــات كه ــع إصاب ــر م ــي تظه ــة الت العقلي
وتابــع: »ســأيف مبــا يتوقعــه أنشــيلوتي منــي، لقــد حتدثــت معــه قليــاًل وأعطانــي مشــاعر طيبــة 
للغايــة، بأفــكار واضحــة«. وأكمــل: »ميتلــك خبــرات كبيــرة، وأنــا متأكــد مــن أننــي ســأتعلم 
ــة  ــا عالق ــت لدين ــا كان ــال: »لطامل ــدان، ق ــن زي ــن الدي ــه الســابق زي ــه«. وعــن مدرب ــر من الكثي
ــي دوري األبطــال  ــرار عــدم إشــراكي يف نصــف نهائ ــا األشــياء بوضــوح، لكــن ق ــة، وقلن رائع
ــكل  ــراره ب ــذا ق ــة«. وأردف: »ه ــًزا بنســبة 100 باملائ ــت جاه ــي كن ــي ألنن ضــد تشيلســي آملن
تأكيــد، ولــه أســبابه التــي ال أعرفهــا، وأنــا أكــن لــه مــودة كبيــرة علــى كل مــا ســاعدني بــه«. 
وختــم حديثــه بالتعليــق علــى رحيــل ســيرجيو رامــوس، قائــال: »اعتقــدت أنــه ســيبقى، أمتنــى 

لــه حًظــا ســعيًدا، لقــد بعثــت إليــه برســالة شــكر، فهــو قــدوة للشــباب«.
القسم الرياضي

الجمهــــــورية الجزائـــــــرية الديـــــمقراطية الشعـــــبية
واليــــــة :المسيــــــلة   
 دائـــــرة بــــن ســرور

بلديـــــــة بـــن ســـرور 
رقم :2022/757

اشهـــــار تاسيــــس  جمعيـــــة محليـــــــة  
تطبيقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18  صفر 1433 

الموافق لـ: 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات  لقد تم هذا اليوم :  
31مارس 2021 تاسيس الجمعية المحلية 

المسماة : جمعية حي المنكب الجنوبي بلدية بن سرور
المعتمدة تحت رقم :74بتاريخ 31مارس 2021 

الرئيس : يوسف بليح 
المقر االجتماعي : مسكن السيد :بليح يوسف بحي المنكب الجنوبي 

بن سرور

الجمهــــــورية الجزائـــــــرية الديـــــمقراطية الشعـــــبية
واليــــــة تـــــامنـغست   

مديرية التقنيين و الشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات و الجمعيات و التظاهرات العمومية 
رقم :2021/06

وصـــــل استـــــالم التبليــــغ بتغييــــر الهيئـــــة التنفيــــذية 
طبقا الحكام المادة  18من  القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18صفر 1433 الموافق لـ: 
12 يناير  2012 المتعلق بالجمعيات  لقد تم هذا اليوم : 2021/04/12 استالم مذكرة  

التعديالت المؤرخة في 05افريل 2021المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية 
الوالئية المسماة  : 

جمعية الوالئية لترقية و تطوير الرياضة النسوية 
المسجلة  تحت رقم :2018/004 بتاريخ 2018/06/03

المقيمة بــ : ديوان المركب المتعدد الرياضات -أمشون -بلدية تامنغست
تترأسها السيد : هيبة سعاد

و باتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة )18( الفقرة )02( من القانون 
السالف الذكر 

الجمهــــــورية الجزائـــــــرية الديـــــمقراطية الشعـــــبية
واليــــــة تمنراست   

دائرة تمنراست 
بلدية  تمنراست

مصلحة النشاطات الثقافية  و االجتماعية و الثقافية
رقم :2021/17

وصـــــل استـــــالم التبليــــغ بتغييــــر الهيئـــــة التنفيــــذية 
طبقا الحكام المادة  18من  القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18صفر 1433 

الموافق لـ: 12 يناير  2012 المتعلق بالجمعيات  لقد تم هذا اليوم :  استالم 
مذكرة  التعديالت المؤرخة في 2020/04/11 تحت الرقم /007 المتعلقة 

بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية المسماة  : 
النادي الرياضي الهاوي وداد أمسل بقرية أمسل

المسجلة  تحت رقم :206/007 بتاريخ 2016/02/24
المقيمة بــ : قرية أمسل -تمنراست 

تترأسها السيد : أمرزاغ براهيم

Akhbar elwatane  ANEP : 2116012958  -    LE  15 -07-2021 N° 693 

والية الجزائر 
مديرية التربية للجزائر شرق

طلب عروضالوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
NIF:411013000016132

تعلن مديرية التربية لشرق والية الجزائر عن طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، 
خاصة بــ: إقتناء التجهيزات المدرسية لفائدة ثانوية صنف 1000 بالكاليتوس

الحصة اآلولى : التجهيز المدرسي و قاعة المحاضرات 
الحصة الثانية : التجهيز المكتبي 

الحصة الثالثة : تجهيز االعالم اآللي و الميكاتوغرافي 
المؤسسات المقبولة للمشاركة في المناقصة هي التي لها قدرات تستجيب للمعاير المذكورة أعاله :
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مدرب إحتاد العاصمة، منير زغدود:

»سُأقدم الدعم ألشبالي لتقديم األفضل مستقبال«
شرع يف تربصه التحضيري الرابع   

المنتخب النسوي لكرة القدم 
يواجه إتحاد الجزائر ألقل من 

16 سنة وديا 
شرع املنتخب النسوي اجلزائري لكرة القدم أول أمس، يف تربصه التحضيري الرابع 
حتسبا للكأس العربية 2021 وتصفيات كأس إفريقيا لألمم2022، حسب ما أعلنت عنه 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم.
ثالث  بينهن  من  العبة   28 استدعت  قد  فرتول  راضية  الوطنية،  املدربة  وكانت 
مباراتان  تتخلله  اجلاري،  جويلية   18 حتى  سيتواصل  الذي  التربص  لهذا  حارسات، 
تطبيقيتان تكون األولى هذا اخلميس أمام احتاد اجلزائر )أقل من 16 سنة( والثانية بعد 
يومني أمام آفاق غليزان املتوج حديثا بلقب البطولة الوطنية للسيدات، لوضع اللمسات 
العربية  للكأس  السيدات  منتخب  ويستعد  خاصة.  التكتيكي  اجلانب  على  األخيرة 
املقررة من 24 أوت إلى 6 سبتمبر مبصر. وكانت النسخة األولى لهذه املنافسة جرت عام 

2006 مبصر أيضا والتي توج بلقبها املنتخب اجلزائري.
املنافسة، يف  بعد شهر من هذه  )آفاق غليزان(  قندوسي  زينب  زميالت  وستشرع 
الدور األول لتصفيات كأس إفريقيا 2022 أمام السودان يف مباراتني مبرمجتني ما بني 

18 و 26 أكتوبر.
ويف حال التأهل، ستواجه التشكيلة النسوية يف الدور التصفوي الثاني واألخير )14 
إفريقيا،  املوزمبيق وجنوب  املزدوجتني بني  املباراتني  املتأهل من   )2022 - 23 فيفري 
نائب بطل إفريقيا. وتعرف تصفيات كأس افريقيا 2022 مشاركة قياسية ل44 منتخبا، 
علما بأن املغرب )البلد املنظم( متأهل مباشرة للمرحلة النهائية. وكانت النسخة الفارطة 

يف 2020 قد ألغيت بسبب تفشي كوفيد 19.
وستكون نسخة 2022 األولى التي تعرف مشاركة 12 منتخبا يف املرحلة النهائية 

بعد ان كانت 8 يف الدورات السابقة.
م.هشام

آمال مليح وفليسي يحمالن راية الوفد 
الجزائري في افتتاح ألعاب طوكيو

 سيحمل املالكم محمد فليسي والسباحة امال مليح، راية الوفد اجلزائري خالل 
مراسم افتتاح األلعاب االوملبية بطوكيو 2020 املقررة من 23 جويلية اجلاري إلى 8 أوت 

املقبل.
الراية التي   وللمرة األولى يف تاريخ  االوملبياد، سيحمل رياضيان، رجل وامرأة، 
متثل الوفد اجلزائري يف حفل االفتتاح وهذا بعدما سمحت اللجنة الدولية االوملبية بذلك 

لكل الدول املشاركة.
وأشار نائب رئيس اللجنة االوملبية ورئيس االحتادية اجلزائرية أللعاب القوى، ياسني 
لوعيل، ان الرباع ولدي بيداني والعداءة لبنى بن حاجة، سيستلمان بدورهما املشعل، 

خالل مراسم حفل اختتام  اوملبياد طوكيو.
جانيرو  ريو دي  موعد  بعد  االوملبياد،  الثالثة يف  للمرة  )31 سنة(  فليسي  ويشارك 
2016 ولندن 2012، بينما مليح صاحب 27 سنة، تشارك للمرة األولى يف األلعاب 

االوملبية.
الوطنية خالل دورة  الراية  التي كانت حاملة  املصارعة صونيا عسلة هي  أن  يذكر 

األلعاب االوملبية 2016 بريو دي جانيرو.
األلعاب  يف  اجلزائر  لتمثيل  اختصاص   14 يف  جزائريا  رياضيا   44 تأهل  للتذكير 
 )8( واملالكمة  رياضيني(   8( القوى  بألعاب  األمر  ويتعلق   .2020 بطوكيو  األوملبية 
واملصارعة )8( واملبارزة بالسيف )4( والسباحة )3( والتجديف )2( وسباق الدراجات 
وتنس   )1( والكاراتي   )1( االثقال  ورفع   )1( والزوارق   )2( والشراع   )2( واجليدو   )2(

الطاولة )1( والرماية الرياضية )1(.
ق.ر

حمام األنف يضم الجزائري عقون
أعلن نادي حمام األنف التونسي، ، التعاقد مع املدافع اجلزائري طارق عقون، هذا 

الصيف، قادًما من بالنشكو التشيكي.
ووقع طارق عقون، البالغ من العمر 24 عاًما، على عقود انتقاله حلمام األنف، ملدة 

موسمني، مع إمكانية التمديد ملوسم إضايف.
ودجا،  عزاز  إبراهيم  التشادي  أيضا  انتدب  األنف،  حمام  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 

صاحب الـ 18 عاًما، والذي وقع على عقد ملدة 3 سنوات.
نبيل  بالثنائي  القدم  كرة  جلنة  تعزيز  األنف،  حمام  إدارة  قررت  آخر،  سياق  ويف 

طاسكو كمدير رياضي، وأنيس بن شويخة كمستشار فني الكتشاف املواهب.
م.هشام

م.هشام

الالعبني  أشكر  البداية  »يف  زغدود  وقال 
كثيرا على ما قدموه يف الداربي العاصمي أمام 
مولودية اجلزائر وعودتهم يف الشوط الثاني بقوة، 
األفضل مستقبال،  لتقدمي  الدعم  لهم  وسُأقدم 
قبل  من  املستوى  يف  فعل  ردة  هناك  كانت 
الالعبني بعد التخلف بثنائية يف الشوط األول، 
لكننا  جيد  مستوى  قدمنا  األول  الشوط  يف 

تلقينا هدفني بعد خطأين يف املراقبة«.
من  بنقطة  خرجنا  أننا  ليضيف«األكيد 
الداربي العاصمي لكننا يف نفس الوقت وبالنظر 
ملا قدمناه يف الشوط الثاني ضيعنا نقطتني ألننا 
وأُهنئ  أكثر من هدفني،  كنا نستحق تسجيل 

مولودية اجلزائر على املباراة التي قدموها«.
جدير بالذكر، أن »الداربي« احمللي الكبير 
إنتهى  اجلزائر  احتاد  وجاره  اجلزائر  مولودية  بني 
عرفت  مباراة  يف   ،2-2 اإليجابي  بالتعادل 
على  »العميد«  سيطر  حيث  سيناريوهني، 
بتقدمه  انتهت  التي  االولى  املرحلة  مجريات 
بثنائية وقعها القناص عبد احلق عبد احلفيظ، 
غير أن أبناء »سوسطارة« عادوا يف اجلزء الثاني 
من املقابلة ومتكنوا من تدارك التعادل عن طريق 

زواري وبلقاسمي.
الباحثني  الناديني،  التعادل ال يخدم  هذا 
عن االقتراب من املراكز األولى، حيث يتواجد 
متبوعا  نقطة  بـ50  اخلامس  الصف  يف  اإلحتاد 

باملولودية سادسة الترتيب برصيد 49 نقطة.
بلوزداد  شباب  فريق  التحق  جهته  من 
الوطنية  البطولة  ترتيب  ريادة  بوفاق سطيف يف 

احملترفة، بعد الفوز احملقق على الضيف جمعية 
الشلف، مستغال السقوط املدوي للمتصدر فوق 
اجلولة  ضمن  وهران،  مولودية  ميدان  ارضية 

الـ31 التي جرت اول امس.
وبالنظر لغياب أبرز الركائز بسبب اصابتهم 
سطيف  وفاق  الرائد  انهار  كورونا،  بفيروس 
برباعية  وهران  مولودية  امام  قواعده  خارج 
كاملة، لتصبح ثالث مباراة له على التوالي دون 
أي فوز، يف الوقت الذي وضع فيه »احلمراوة« 
وبهذا يحتل  انتصار.  لقاءات بال  حدا ألربعة 
نقطة،  ب53  الرابعة  املرتبة  »احلمري«  ابناء 

فيما يبقى الوفاق يف الصدارة بـ60 نقطة.
يف  السطايفي«  »النسر  خسارة  وصبت 
الذي  بلوزداد  شباب  السابق،  مالحقه  صالح 
عليه  ليفوز  الشلف  ألوملبي  استضافته  استغل 
العاصمي  للنادي  ما سمح  وهو   ،2-1 بنتيجة 
باعتالء الريادة مناصفة مع الوفاق ب60 نقطة 

لكل منهما.
 من جهته، عاد فريق شبيبة الساورة بفوز 
احمللي  االهلي  أمام  بوعريريج  برج  من  ثمني 
ما  وهو  عمران،  الالعب  وقعه  نظيف  بهدف 
من  مقربة  على  بالبقاء  اجلنوب  ألبناء  سمح 
ثنائي املقدمة، باحتالل الفريق الصف الثالث 
ثالث  وبفارق  نقطة   57 الى  رصيده  رافعا 
وضعية  تزداد  فيما  املتصدرين،  عن  خطوات 
االخير  قبل  ما  الصف  يف  تأزما  »البرايجية« 
ب21 نقطة وبفارق 11 خطوة عن اول الناجني.
قسنطينة  شباب  ضيع  آخر،  جانب  من 
احتاد  اجلار  امام  االخيرة  اللحظات  يف  الفوز 
بسكرة، عندما انتهت املواجهة بينهما بالتعادل 

اإليجابي 1-1.
»القسنطيني«  النادي  يتراجع  إثرها  وعلى 
الى املرتبة الثامنة بـ47 نقطة، يف الوقت الذي 
يتواجد فيه االحتاد يف املرتبة الـ11 رافعا رصيده 

الى 37 نقطة.
بارادو  نادي  استعاد  اخرى،  مباراة  ويف 
تلمسان  وداد  على  تغلبه  بعد  الفوز  نشوة 
العاصمة  ألبناء  ما سمح  وهو    ،1-0 بنتيجة 
متاما  مبتعدين  نقطة   41 إلى  حصيلتهم  برفع 
يتواجد  الذي  الوداد  عكس  على  اخلطر،  عن 
ال17  الصف  يف  وحتديدا  السقوط،  منطقة  يف 
ب30 نقطة وبفارق خطوتني عن اول الناجني.
على  غليزان  سريع  بها  فاز  النتيجة  نفس 
الضيف جنم مقرة، وهو ما مينح جرعة أكسجني 
بالنسبة للسريع الذي يصعد الى الصف الـ14 
مبجموع 35 نقطة، متقدما على النجم املتراجع 

الى الصف 15 ب34 نقطة.
ويف ذيل الترتيب، فبالرغم من الفوز الذي 
  ،1-0 بنتيجة  مليلة  عني  جمعية  على  حققه 
اال ان احتاد بلعباس ما يزال يف املنطقة احلمراء 
بتواجده يف املركز 18 وبرصيد 27 نقطة مبتعدا 
بخمس خطوات عن صاحب الصف 16، فيما 

حتتل اجلمعية الركن الـ12 ب37 نقطة.
سكيكدة  شبيبة  فريق  تلقى  جهته،  من 
بنتيجة  املدية  اوملبي  يد  على  جديدة  خسارة 
ألبناء  تسمح  التي  النتيجة  وهي   ،3-0
السابع ب48  الصف  الى  باالرتقاء  »التيطري« 
نقطة، فيما تتذيل تشكيلة »روسيكادا« البطولة 

بـ17 نقطة.

أكد مدرب إحتاد العاصمة، منير زغدود، أن فريقه ضيع نقطتني ثمينتني يف الداربي 
العاصمي الكبير أمام مولودية اجلزائر سهرة أول أمس.

بعقد ملدة موسمني

بلعمري ينضم لصفوف 
نـــــادي قطــر

 أعلن نادي قطر التعاقد رسميا 
مع الدولي اجلزائري جمال بلعمري، 
ملدة  الكرة  فريق  لصفوف  لالنضمام 
عقد  على  بلعمري  ووقع  موسمني. 
رسمي.  بشكل  أمس،  أول  انتقاله 
يف  بلعمري  ينتظم  أن  املنتظر  ومن 
استعدادا  قطر،  نادي  تدريبات 
 .2021/2022 املقبل  للموسم 
قدرات  بلعمري،  املدافع  وميتلك 
لعب  حيث  واسعة،  وخبرة  كبيرة 
داي  حسني  نصر  أندية  لصالح 

وشبيبة القبائل ووفاق سطيف.

السعودي  الشباب  إلى  وانضم 
يف صيف 2016، كما مثل أوملبيك 
بلعمري  2020. وحصل  عام  ليون 
العروض  من  كبير  عدد  على 
فضل  لكنه  املاضية،  الفترة  خالل 

االنضمام لصفوف قطر.
للظهور  قطر  نادي  ويسعى 
بشكل مميز يف املوسم املقبل، ودعم 
خالل  العب  من  بأكثر  صفوفه 
الفترة املاضية، منهم  خايف مارتينيز 

وسبستيان سوريا.
م.هشام
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الهاشــمي  الثقافيــة  اجلمعيــة  نظمــت 
قروابــي، باجلزائــر العاصمــة، معرضــا للصــور 
الفوتوغرافيــة تكرميــا لعمــاق األغنيــة الشــعبية 
الهاشــمي قروابــي مبناســبة ذكــرى وفاتــه الـ 15.
ــع  ــاون م ــم بالتع ــذي نظ ــرض ال ــم املع وض
قصــر الثقافــة مفــدي زكريــا اعمــال فنانــن 
حرفيــن يف مجــاالت اللبــاس والرســم علــى 
ــة. ــي التقليدي ــد والنحــاس واحلل الزجــاج واجلل
كمــا عرضــت 30 صــورة حتاكــي مســيرة 
ــى  ــوره عل ــة ظه ــى غاي ــه إل ــذ طفولت ــان من الفن
إلــى  إضافــة  العائليــة  واحلفــات  الركــح 
وأخــرى  ســجلها  التــي  األولــى  اســطواناته 
لبعــض أعمــدة الفــن اجلزائــري علــى غــرار 
احلــاج محمــد العنقــى وبوجمعــة العنقيــس 
ــن عاشــور. ومصطفــى ســكندراني ودحمــان ب
ــنة 1938  ــي س ــمي قرواب ــد الهاش ــد ول وق
ــن  ــرا يف س ــق باالوب ــة والتح ــر العاصم باجلزائ

ــادي  ــا يف ن ــنوات قضاه ــد س ــر بع ــة عش اخلامس
كــرة القــدم بحيــه املدنيــة حيــث ظهــرت قدراتــه 
ــد االســتقال  ــاء . واســتطاع بع يف املســرح والغن
يســتقطب  أن  باتــي  محبــوب  الفنــان  بفضــل 
اجلمهــور آنــذاك إلــى أغنيــة الشــعبي مــن خــال 
أغانــي »البــارح« و«الورقــة« و«املاضــي« و«ألــو ألــو« 
بعدمــا كانــت امليــول متجهــة أنــذاك نحــو االغانــي 
الشــرقية وموســيقى »الــروك انــد رول« ليصبــح 
بعــد ذلــك وريــث اعمــدة الشــعبي والقصيــد 

ــوط. ــد زرب ــزق ومحم ــاج مري احل
حفلــة  آخــر  يف  قروابــي  الهاشــمي  وقــال 
للنســيان  الشــعبي  تعريــض  يرفــض  بانــه  لــه 
ــذا  ــل ه ــى نق ــن حرصــه عل ــرا ع ــاق معب واالنغ
الفنــان  تــويف  املتعاقبــة.  الــى االجيــال  الفــن 
ــو 2006 يف ســن  ــوم 17 يولي ــي ي الهاشــمي قرواب

الـــ 68 ســنة.
ق.ث

مبناسبة ذكرى وفاته الـ 15

معرض للصور الفوتوغرافية تكريما للفنان الراحل الهاشمي قروابي

صارة بوعياد

وكتــب الفنــان الطيــب العيدي يف منشــور له 
علــى موقع التواصــل االجتماعي »الفايســبوك«: 
»أمتنــى أن أكــون عنــد حســن ظــن هــواة الطوابــع 
مــن  جديــد  .بإصــدار  واملهتمــن  البريديــة 
البريــد اجلزائــري -مشــترك اليوروميــد  حلــي 
املتوســط، حيــث  األبيــض  للبحــر  تقليديــة 
ــى غــرار دول البحــر املتوســط  ــر عل ــز اجلزائ تتمي
بثقافتهــا وتاريخهــا املتنــوع باحلضــارات التــي 

ــه«. ــت علي تعاقب
أهــم  بــن  »ومــن  العيــدي:  وأضــاف 
احللــي  صناعــة  التقليديــة  الصناعــات 
يف  كبيــرًا  رواجــًا  تعــرف  التــي  واملجوهــرات 
ــوب  ــى اجلن ــمال إل ــن الش ــف م ــر وتختل اجلزائ
ومــن الشــرق إلــى الغــرب مــن حيــث التصاميــم 

املعــدن«. ونــوع  واألحجــام 
ــان  ــع الفن ــد توقي ــع البري ــن الطاب ــد تضم وق
العيــدي »الســخاب« وهــو العقــد التقليــدي 
النفيــس، ذو اللــون البنــي أو األســود الــذي 
ــه  ــق من ــذي تعب ــة وال ــرأة اجلزائري ــه امل ــن ب تتزي
ــح  ــي الروائ ــر. وه ــح املســك والعنب أجمــل روائ
ــه العشــرات الســنن  ــزول من ــي ال ت ــة الت الطيب
مهمــا تعــدد ملبســه أو درجــات حــرارة محيطــة 

ــه. وموضع
ــا  ــن بادن ــدة م ــق عدي ــتعمل يف مناط ويس
املســيلة،  تبســة،  قســنطينة،  بينهــا:  مــن 
ــة. االغــواط  ــو ســعادة، قامل ــة، خنشــلة، ب باتن
مــن  الســخاب  ويتكــون  اجللفــة،  والبيــض 
:طحــن القمــح أو نــوى التمــر بعــد حرقهمــا. 
ذات  الشــكل  كرويــة  حبــة  وهــي  »الطــارة« 
رائحــة طيبــة تبــاع عنــد العطاريــن أو العشــابن، 
»القمحــة« هــي ثمــرة مجففــة ألحــد النباتــات 
غيــر معروفــة ببادنــا لكــن رائحتهــا جــد طيبــة. 
كمــا يتكــون مــن املســك الطبيعــي وهــو العطــر 

الطبيعــي وهــو أيضــا ذو رائحــة قويــة ومنعشــة. 
و«القرنفــل« أو مــا يعــرف محليــًا بالعــود وهــو ذو 

ــة. ــه جميل رائحت
هــذه  تتمثــل يف خلــط  الصنــع  وطريقــة 
املكونــات جميعــا يف إنــاء أو صحــن مباء ســاخن 
ــد مــن نصــف ســاعة وهــذا لكــي تســاعد  ألزي
حــرارة املــاء يف اختــاط هــذه املكونــات واملــواد 
يف بعضهــا البعــض وتتكــون بذلــك عجينــة 
ــل  ــة وقب ــوم احلرفي ــم تق ــحاب. ث ــة الس صناع
ــا  ــا وجتزئته ــة بتقطيعه ــب العجين ــاف وتصل جف
إلــى مئــات القطــع الصغيــرة باســتعمال أصابــع 
ــرة  ــرة كبي ــن االثنــن وثقــب كل جــزء بإب اليدي
احلجــم تســهيا ملــرور واشــراك هــذه القطــع 
يف بعضهــا البعــض باســتعمال خيــط رفيــع 
ومتــن يســمى محليــا بخيــط الصنــارة أو البيــب 

ــان. ــر أو املرج ــحاب باجلوه ــن الس ويتزي
أمــا الطابــع الثانــي فتضمــن »الشماســة  
واســمها مســتمد مــن شــكلها الــذي يشــبه 
الشــمس. وهــي عبــارة عــن دائــرة لهــا حــواف 

مذببــة تخــرج منهــا كأنهــا أشــعة شــمس. 
وتســمى أيضــا »االبــزم« يف مناطــق عديــدة مــن 
ــادة.  ــع يف الق ــروش توض ــن ب ــي ع ــن ه الوط
ــع مــن املعــدن النفيــس  السلســة أو العقــد تصن

ــة. ــب أو فض ذه
التقليديــة  املجوهــرات  مــن  وتصنــف 
الســخاب.  مثــل  مثلهــا  املعروفــة  اجلزائريــة 
ــاز.  ــري بامتي ــدي جزائ ــي تقلي ــا حل باعتبارهم
اجــزاء  أهــم  مــن  الشماســة  حلــي  وتعتبــر 
القــادة معروفــة بكثــرة يف مناطــق متعــددة 
ــر  ــة، اجلزائ ــة، باتن ــان، عناب ــرار تلمس ــى غ عل
العاصمــة تختلــف يف أشــكالها وطريقــة صنعهــا 

ــى أخــرى. مــن واليــة إل
ولإلشــارة فــإن الفنــان التشــكيلي اجلزائــري 
ــم  ــن أه ــد م ــن واح ــر م ــدي يعتب ــب العي الطي
وطننــا  يف  الرائعــن  واخلطاطــن  الفنانــن 
العربــي الــذي يوظــف احلــرف العربــي يف الفــن 

التشــكيلي.

أكدت على ضرورة دعم املشاريع اخلاصة باملتاحف

شعالل تشدد على إنجاز البرامج 
الخاصة بالحفريات األثرية

الثقافــة  وزيــرة  أشــرفت 
شــعال  وفــاء  والفنــون 
الثقافــة  بقصــر  الثاثــاء 
علــى  زكريــاء«،  »مفــدي 
اجتمــاع الّلجنــة املتخّصصــة 
والتمويــل  اإلعانــة  يف 
»الصنــدوق الوطنــي للتــراث 
ضــم  والــذي  الثقــايف«، 
أعضــاء اللجنــة وعــدد مــن 
ــة  ــات املكلف ــؤولي املؤسس مس
الثقــايف، حيــث مت  بالتــراث 
اللقــاء عــرض  خــال هــذا 

ــذا  ــدوق، وك ــل ذات الصن ــن متوي ــة لاســتفادة م ــة والتنظيمي ــر القانوني األط
الرزنامــة الزمنيــة الســتقبال ودراســة امللفــات التــي يتــم إرســالها عبــر املنصــة 

https://e-servicesculture.dz الرقميــة 
ويف شــأن ذلــك، أكــدت الوزيــرة، علــى ضــرورة التكفــل بدعــم املشــاريع 
ذات الصلــة مبــا يلــي كمرحلــة أولــى بعصرنــة املتاحــف الوطنّيــة مــن خــال 
ــة  ــة املصّنف ــكات الثقافي ــم املمتل ــة وترمي ــات، صيان ــا بأحــدث التقني جتهيزه
التــي تســتدعي تدخــا عاجــا، إجنــاز البرامــج اخلاصــة باحلفريــات األثريــة 

التــي تقــوم بهــا املؤسســات البحثيــة التابعــة لقطــاع الثقافــة.
كمــا أكــدت علــى ضــرورة اقتنــاء املمتلــكات الثقافيــة العقاريــة واملنقولــة 
ــرد  ــة بج ــة املكّلف ــت الوصاي ــات حت ــز املؤسس ــة، جتهي ــة التاريخي ذات األهمّي
التــراث الثقــايف بأحــدث التجهيــزات والتقنيــات، وضمــان أنشــطة االتصــال 
والتوعيــة التــي مــن شــأنها ترقيــة احلــس املدنــي مــن أجــل حمايــة التــراث 
الثقــايف، إلــى جانــب إجنــاز مختلــف الدعائــم االتصاليــة والتحسيســية حــول 

التــراث الثقــايف مــن كتــب، نشــريات ومجــّات وغيرهــا.
صارة. ب

يف حني مت طلب التدقيق يف سيناريوهات أخرى

وزارة المجاهدين تقبل مشروع 
فيلم عن حياة سي محمد بوقرة

مديــر  ياحــي  محمــد  أكــد   
التــراث الثقــايف والتاريخــي بــوزارة 
أول  احلقــوق،  وذوي  املجاهديــن 
ــال  ــراءة لألعم ــة الق ــس، أن جلن أم
البصــري  والســمعي  الســينمائية 
املتعلقــة باملقاومــة الشــعبية واحلركــة 
ــت  ــد وافق ــر ق ــورة نوفمب ــة وث الوطني
حلــد اآلن علــى مشــروع فيلــم يتنــاول 
ــاة وكفــاح الشــهيد العقيــد ســي  حي
أن  ينتظــر  الــذي  بوقــرة  امحمــد 
ينطلــق تصويــره يف ســبتمبر املقبــل.
وأعلــن املتحــدث خــال هــذا 

اللقــاء الــذي جــرى باملركــز الوطنــي للدراســات والبحــث يف احلركــة الوطنيــة 
ــي  ــق تاريخ ــص مدق ــرة تخصي ــيتم ألول م ــه س ــر 1954 أن ــورة أول نوفمب وث

ــم. ــاز الفيل ــل اجن ــور كل مراح حلض
وذكــر مــن جهــة أخــرى أن هــذه اللجنــة التــي نصبــت يف جويليــة 2020 
قــد أعلنــت عــن مســابقة اختيــار ومتويــل مشــاريع أفــام تتحــدث عــن الثــورة 
التحريريــة، ومســارات أبطالهــا بهــدف تبليــغ رســالة نوفمبــر وحفــظ ذاكراتنــا 
وتاريخنــا، وقــد نشــر اإلعــان علــى موقــع الــوزارة وعبــر صفحــات الصحافــة 

الوطنيــة.
ــه  ــر في ــى 4 مشــاريع وتتوف ــد تلقــت يف املســابقة األول ــة ق ــت اللجن وكان
الشــروط التــي حددتهــا جلنــة القــراءة يف مشــروع واحــد فقــط، كمــا أوضــح 
ــوم  ــت يف العم ــة كان ــا اللجن ــي تلقته ــال الت ــى أن االعم ــيرا إل ــي، مش ياح
عبــارة عــن سينوبســيس )نبــذة عــن العمــل( وليســت ســيناريوها بحواراتهــا 
ــص  ــوب يف الن ــتوى املطل ــرق للمس ــاريع ال ت ــذه املش ــا ان ه ــا، كم وتفاصيله

ــي. التاريخ
وأمــام هــذا النقــص يف العــدد ويف نوعيــة األعمــال املقدمــة ارتــأت جلنــة 
ــدة وأعــادت الســيناريوهات ألصحابهــا وطلبــت  اإلعــان عــن مســابقة جدي
منهــم إعــادة النظــر يف بعــض املســائل التقنيــة والتدقيــق يف بعــض املســائل 

ــة واالخاقيــة. ــة والديني التاريخي
ــت بشــفافية  ــذه املشــاريع مت ــز أن دراســة ه ــر املرك ــه مدي ــن جهت ــرز م وأب
واخفــت اســماء أصحــاب املشــاريع مــع احتــرام املقاييــس وحــرص أعضاءهــا 

علــى احتــرام دفتــر الشــروط.
وكانــت جلنــة القــراءة قــد فرضــت مجموعــة مــن الشــروط علــى املشــاريع 
املرشــحة مــن ضمنهــا اعطــاء صــورة كاملــة عــن حيــاة الشــهيد يف مختلــف 
ــه وتسلســل األحــداث  ــة النــص وبنيت ــى أصال ــد عل املراحــل، وأيضــا التأكي
إلــى جانــب عوامــل تقنيــة واحترافيــة وأيضــا تقــدمي املراجــع واملصــادر التــي 

ــة. اعتمــدت يف الكتاب
وتضــم هــذه اللجنــة ممثلــي عــدة قطاعــات منهــا الدفــاع الوطنــي والثقافــة 
واملاليــة والتكويــن املهنــي وأيضــا ممثــل عــن مؤسســة التلفزيــون الوطنــي إلــى 

جانــب جامعــن مختصــن يف التاريــخ.
ق.ث

 أصــدر الفنــان اجلزائري الطيــب العيدي طوابع بريدية كإضافة فنية لقطاع البريد واالتصاالت الســلكية 
والالســلكية، أدرج فيهــم التــراث الثقايف اجلزائري املتنوع الذي تزخر به اجلزائــر باعتبارها قارة ثقافية 

كـ »الســخاب« و » الشماسة«.

أصدرها الفنان اجلزائري الطيب العيدي

 طوابع بريدية جديدة من التراث الثقافي
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السنة 02  - العدد 536 -اخلميس  05 ذي احلجة 1442  هـ  -  15 جويلية 2021م 

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

النظام  والسلطة النظام  والسلطة 
يومياته  املسكني  اجلزائري  املواطن  يعيش 
العيش ويقضي  البائسة) وحيدا( يصارع شظف 
غول  من  وثائقه(   ( انتزاع  يحاول  زاحًفا  أيامه 
املواطن اجلزائري فيدخل رواق  اإلدارة.  ميرض 
املوت يتسول عالجا يف مستشفيات لم يعد مييزها 
عن اإلدارة سوى اسمها . وينسى متاما أي خدمة 
رغم  املعريفة(  الوساطة)  يستعمل  لم  إذا  فيها 
أنها خدمة بسيطة وليست ذات قيمة ، فظاهرها 
عمر  ثمنه  العالج  واقعًيا  لكن  مجاني  العالج 

املواطن وحياته وأعصابه
أمًنا(  بجانبه)  يحد  فما  اخلوف  املواطن  يعيش 

يحفظ ماله وال نفسه وال ممتلكاته
املواطن فال يؤخذ له حق مهما كان احلق  يظلم 

أبلجا
يهان املواطن يف كل مكان فال ينصر من أي كان

يصرخ املواطن فال يسمع صرخته أحد
ينتحر يف قوارب املوت وال من سمع وال من رأى 

فال حراس سواحل وال هم يحزنون) جدا(
فأين السلطات؟

الضرائب  وتقتطع  وتتوعد  تهدد  التي  السلطات 
مآسي  على  تتفرج  و  بهذا(  هذا  تضرب  و) 

املواطن وكأنها غير معنية
بالعربي  القبائلي  تضرب  التي  السلطة  نعم 
واملزابي  باملزابي  الشاوي  وتضرب  والشاوي 

بالترڤي وهلم تفرقة وجهوية
املقيتة  اجلهوية  هذه  كل  نعرف  أن  لنا  أين  من 
من  أكثر  نعرف)أسماءنا(  وهل  احلكومات  لوال 

احلكومة على قول عادل إمام
لهف قلبي على اجلزائري املسكني. الذي أصبح 
مجرد رقم يف قائمة ما حتى لو كان رقما المعنى 

له وال وجود
يعيشه  يوم  فال  منكسرا  اجلزائري  املواطن  ميشي 

وال غًدا يأمل فيه
يسير ضائعا يستجدي )لئيما( يبخل عليه بهواء 

وماء
وهذا  الضياع  هذا  كل  اجلزائري  يعيش  هكذا 
فإذا  الزرقاء  صفحته  يف  يفرغه  الذي  البؤس 
وتفسر كلماته  )تلتقطه( وحتسب حروفه  بالدولة 
وتلقي عليه ) القبض( متلبّسا بوطنيته الصادقة 
أجداده  دم  من  اكتسبها  التي  احلّرة  ونفسه 

ودموعهم.
معني  بال  وحده  اليومية  معاناته  املواطن  يعيش 
وال ) دولة( حتميه من موت بطئ يتعرض له يوميا 
قوية  الدولة(   ( أن  ظهر  زفر  أو  متلمل  إذا  حتى 
الذي  احلديد  ذلك  ) حديد(  من  بيد  وتضرب 
أشد  يكون  أن  ينبغي  مواقف  يف  أثًرا  له  جند  ال 

ما يكون
فالنظام ) حنني( على العصابة وإنساني ومتسامح 
فهو  البسيط  املواطن  مع  ماعدا  املواقف  كل  يف 
كمن ينتظر منه هفوة كي ينقض عليه بال شفقة 

وال رحمة
حسب  املواطن  تعذيب  يف  ليست  النظام  قوة 
فهمي البسيط إمنا يف إكرامه وشعبنا شعب كرمي 

ميلكه اإلكرام فما بالك باإلحسان
أال  منكم  نطلب  ال  األمن(  يف  املسؤولون)  أيها 
حتاسبوا املذنبني ولكننا نطلب منكم أال تظلموا 

األبرياء
للمواطن  سنًدا  يكون  أن  النظام  من  نطلب  كما 
بتسهيل حياته و) تنظيمها( أو ليس اسمه يعني 
لتقهره  عليه  أنه مجرد) سلطة( سلطت  أم  ذلك 

وتهينه
إن كان األمر كذلك فليرقب زواله كما من قبله 
ألن العدل أساس امللك وهو أساس لكل شيء 

لو ندري

حراك التغيير يجب أن يتغّير 
ويغّير وسائله وطرق عمله

لو كان مجرد مظاهرات  السلطة مع احلراك كما  تتعامل 
مفتعلة ميكن القضاء عليها بالوسائل املتاحة: محاولة التأثير 
وباستعمال  )الدعائية(،  اإلعالمية  احلمالت  بواسطة  عليها 
العنف،  وممارسة  والردع،  التخويف  بهدف  القمع  وسائل 
طريق  عن  العنف،  من  املزيد  أجل  من  املرجتل  والتشريع 
إصدار مراسيم لتجرمي أفعال معينة تعتقد السلطة أنها أفعال 
تساعد على تأجيج االحتجاج الشعبي، وتعتقد أن مراسيمها 
سوف تساعد على إخماد بعض من تلك احلرائق. وكل هذا 
واألحداث  اإلقليمية  الظروف  من  الزمن  هدايا  اغتنام  مع 
الطبيعية، وعامل الزمن ذاته باعتباره، يف نظر السلطة، عامال 
كفيال بإضعاف الهمم والتوترات. لكن هذه املقاربة سطحية 
جدا وتعتمد على مسلمة ضعيفة تختزل احلراك يف املسيرات 
الشعبية، أي أنها تختزل احلراك يف مظاهره اخلارجية، أي يف 

أعراض العلة وليس العلة يف ذاتها.
من اجلهة األخرى يعتقد املتحمسون للمسيرات الدورية 
ميكن  بالنظام،  يسمونه  ما  أو  السلطة،  بأن  عليها  واملداومون 
طريق  عن  الضغط  ممارسة  يف  االستمرار  نتيجة  يسقط  أن 
السلطة  حول  خاطئ  تصور  من  ينطلقون  وهم  املسيرات. 
والنظام. ورمبا يحسن بنا هنا أن نتحدث عن منظومة احلكم. 
فاألشخاص املمثلون للسلطة ليسوا سوى واجهة النظام. وال 
يتغير أي شيء بتغييرهم أو حتى مبحاكمتهم والتنكيل بهم 
كما حدث يف بعض الدول األوروبية على سبيل املثال. أما 
على  تتشكل  املجتمع،  يف  عميقة  بنية  نتاج  فهي  املنظومة 
أساس قيمه، وبحماية منه. يشارك يف تنشيط هذه املنظومة 
والدفاع عن استمرارها املتحمسون للمسيرات أنفسهم، وذلك 
النشاط.  ومؤسسات  املجتمع  اليومية يف  أدوارهم  من خالل 
فعامان من املسيرات أثبتا أن هذه املقاربة غير صحيحة وغير 
منتجة. بل على العكس من ذلك متاما. فاستمرار املسيرات، 
مكوناتها،  تناقضات  وبروز  التدريجي،  تناقصها  مع  وخاصة 
اجلماهيرية  الثورية  احلركات  جلميع  بالنسبة  احلال  هو  مثلما 
من  يكفي  ما  ومينحها  احلكم  منظومة  يخدم  التاريخ،  عبر 
صياغة  وتغيير  بقائها  ضمان  أدوات  تختلق  أو  لتجد  الوقت 
املعادلة بحيث تنتهي إلى محاصرة املتحمسني للمسيرات يف 
للتقليل من  نهائيا بل فقط  لتوقيفها  لها، ليس  املريح  الركن 
تأثيرها إلى أقل درجة ممكنة. وأشد ما يثير االنتباه هنا هو أن 
السلطة كممثل ملنظومة احلكم تصبح قادرة على أن تستعمل 
شخصنة  إلى  تنتهي  ورمبا  لها.  املناهضة  املسيرات  لصاحلها 
قضايا  إلى  الشعبية  السياسية  الرمزية  من  ونقلها  املسيرات 
املوضوع  نقل  يتم  بأسماء أشخاص معينني. وهكذا  متعلقة 
من اإلطار السياسي إلى اإلطار القانوني ومن امللحمة الشعبية 

إلى السيرة الذاتية. أي من الثورة إلى القصة الطريفة.
سياسي  فعل  باحلراك  يسمى  ما  أن  إلى  ننتبه  عندما 
حقيقي له أسبابه املوضوعية، التي جتعله أمرا حتميا يف ظرف 
معني، سوف ندرك بأن جتاوزه ال ميكن إال بالقضاء على تلك 
وامللموسة.  املوضوعية  احللول  وبواسطة  احلقيقية،  األسباب 
ال ميكن اختزال احلراك بهذا املعنى يف مليونية 22 فبراير أو 
أعراض  من  فذلك مجرد عرض   .2019 مارس   8 ماليينية 
حتسن  أن  السلطة  على  وكان  مظاهره.  من  ومظهر  احلراك 
ويف جميع  السياسي  برنامجها  النظر يف  لتعيد  احلدث  قراءة 
سياساتها ثم تقدم أطروحة مختلفة جذريا عما كان سائدا، 
ال تعمل على استيعاب بعض عناصر املتظاهرين على طريقة 
شراء الذمم، والزج بآخرين يف السجون من باب الترهيب، بل 
اجلماهيرية  للمطالب  باستيعاب حقيقي  تقوم  أن  عليها  كان 
وتدخل  وقويا  جديدا  مدنيا  سلما  لتبني  املعلنة  وغير  املعلنة 
يف  يتحقق  التغيير  مطلب  جتعل  تنموية  حركية  يف  املواطنني 
السلطة هنا أن  امللموس. بعبارة أخرى، يتوجب على  الواقع 
تتغير فعال وأن تبني ذلك على أرض الواقع من خالل االرتقاء 
التغيرات  انسجاما مع  أكثر  إلى مستوى  السياسية  باملمارسة 

احلاصلة يف العالم واملنطقة.
تنشط  اجتماعية،  طبيعة  من  تاريخية،  سيرورة  احلراك 
عند اقتراب النظام السياسي من نهايته، أو على األقل نهاية 
الكيان  فشل  عن  يعبر  فهو  االفتراضي،  تاريخه  من  مرحلة 
استمراره  تضمن  جديدة  توازنات  خلق  يف  برمته  السياسي 
وتعطي شرعية لوجوده. هناك من يحلو له وصف احلراك بالثورة 
التغيير وجتاوز االنسداد السياسي  الوعي بضرورة  للتعبير عن 
حتمل  جديدة  سياسية  بنية  إلى  االنتقال  وتسيير  احلاصل، 
مواصفات املرحلة اجلديدة وتعكس قيمها وتطلعات املواطنني 
من خاللها. ويتم هذا التغيير بإعادة تشكيل السلطة بإدخال 
عناصر جديدة فرضت نفسها كأمر واقع يف غفلة من العناصر 
األخرى املتحكمة يف دواليب السلطة نفسها. كما يتم ذلك 
بتكريس قيم جديدة أصبحت من الثقافة السياسية للمرحلة 
القدمية عجزت عن إدماجها يف سرديتها. كنا  لكن املنظومة 

فعال نتمنى ذلك من باب الثقة يف روح املسؤولية املفترضة يف 
يحدث  لم  ولألسف  السلطة.  يف  املوجودة  السياسية  الطبقة 

شيء من ذلك.
التعامل  فيمكن  احلراك  عنها  يعبر  التي  األزمة  أما 
ضد  املوجهة  الطرق  عن  مختلفة  ولكن  عديدة  بطرق  معها 
واللجوء  والردع  القمع  أدوات  استعمال  ميكن  املظاهرات. 
على  النهائي  القضاء  بهدف  للقوة  املفرط  االستخدام  إلى 
مظاهر األزمة وليس على األزمة. ويحدث هذا عندما يعتبر 
القائمون على السلطة أنهم يتحكمون يف جميع جوانب احلياة 
السياسية وأن تلك املظاهر مجرد مناورات يقوم بها خصومهم 
مستغلني الغضب الشعبي الدفني. وأحيانا يقدمون ذلك على 

أنه أجندات أجنبية تستعمل أذنابا محليني.
وفهم  أسبابها  ودراسة  األزمة  حتليل  ميكن  كما 
ميكانيزماتها ووضع سياسة كاملة من أجل التغيير احلقيقي. 
وهذا رد فعل منطقي لكنه ليس واقعيا. خاصة عندما تتعقد 
األزمة إلى درجة يصبح فيها النظام السياسي، وطريقة عمل 
املنظومة، السبب األول لألزمة. ورمبا هذا ما يشير إليه شعار 
هذه  على  بناء  السطحية  احلل يف صورته  إن  قاع«.  »يتنحاو 
أنه من  نفسها، غير  السلطة على  انقالب  يتمثل يف  القراءة 
املمكن جدا أن تعيد السلطة صياغة العقد االجتماعي الذي 
املجتمع  لنشاط  ترقية حقيقية  باملواطنني، من خالل  يربطها 
املدني بهدف استيعاب التوتر السياسي عن طريق حتويله إلى 
ديناميكية اجتماعية واسعة النطاق.  كما ميكن اختيار احلل 
احلراك  والعمل على حتويل مظاهر  واألكثر حكمة،  الوسط، 
من مسيرات احتجاجية إلى برامج تغيير قطاعي تشارك فيها 
القوى االجتماعية تدريجيا. غير أن هذا احلل الثالث هو اآلخر 
نظري وال ميكن حتقيقه على أرض الواقع ألن املستفيدين من 
املنظومة القائمة سيخسرون مواقعهم ومصاحلهم وامتيازاتهم، 

بل سوف يصبحون مادة للمتابعات القضائية واحملاسبة.
من أجل جتاوز التصعيد من طرف السلطة والذي يتمثل 
الوقت  ويف  ومتاسكا،  قوة  أكثر  مبظهر  الظهور  إلى  السعي  يف 
ومتناقضة  منقسمة  الشعبية يف صورة  املسيرات  إظهار  نفسه 
جتاوز  أجل  ومن  السياسية،  املمارسة  نطاق  عن  وخارجة 
التصعيد من طرف املتحمسني للمسيرات األسبوعية واملتمثل 
مثل  االنتحارية،  احللول  إلى  اللجوء  بإمكانية  التلويح  يف 
االستقواء باخلارج وتنظيم اإلضرابات العامة، نعتقد أن احلل 
األكثر معقولية يتمثل يف إفراز احلراك لبرامج سياسية ملموسة 
ومكتوبة يبادر بها النشطاء املنخرطون يف املسيرات، والنخب 
الذين يؤمنون بقيم  املساندة لهم بشكل علني، وغيرهم من 
يجب  املخرج  هذا  مثل  أن  غير  سيرورته.  وحتمية  احلراك 
القدمية ال  املنظومة  من  املستفيدين  أن  احلسبان  نأخذ يف  أن 
بالنسبة  ألنه  إفشاله  إلى  حتما  يسعون  بل  بسهولة  يتقبلونه 
القوى.  موازين  قلب  والقادر على  املخيف  املجهول  ميثل  لهم 
للمسيرات  املتحمسني  أن  احلسبان  يف  نأخذ  أن  يجب  كما 
يقضي  لهم  بالنسبة  فهو  املخرج،  هذا  مثل  يخشون  أنفسهم 
على العناصر الشعبوية يف خطابهم وهم يعرفون جيدا أن تلك 
واستعماله  الشارع  تعبئة  يف  جدا  مهمة  الشعبوية  العناصر 

كوسيلة ضغط. وأنها تتالشى مع برود املسيرات.
يتحول مثل هذا املخرج السياسي إلى أطروحة سياسية 
للتحوالت  التغيير ومؤثرة، بل صانعة  لثقافة  حقيقية حاملة 
العميقة يف الكيان السياسي ككل، عندما يتحول إلى واقع 
ميداني يتجسد من خالل العمل على املستوى احمللي، يفك 
عناصر التعطيل التي تؤثر سلبا على احلياة السياسية ويعوضها 
املشاركة  بقدرتهم على  املواطنني  التنشيط: حتسيس  بعناصر 
يف التغيير بالوسائل القانونية والدميقراطية وأولها املشاركة يف 
االنتخابات. وبالعمل التنظيمي والتطوع والتصويت واملراقبة. 
فتح فضاءات احلوار بهدف حتويل القوى اجلماهيرية إلى قوى 
تغيير عميق أو على األقل قوى مساندة للتغيير بدال من أن 
تكون مجرد قوى مطالبة بالتغيير. تنشيط النقاش بني النخب 
حول النصوص التشريعية وطبيعة عمل املؤسسات والهيئات 
يتطلب  املخرج  هذا  مثل  طبعا،  السياسية.  للحياة  املنظمة 
نفسا طويال ومثابرة وال ميكن أن يتحقق بروح املغامرة واملقامرة 
وال املناورة الهادفة إلى اغتنام الفرص وحتقيق قصص النجاح 

الفردي. فالقضايا السياسية تتطلب مقاربات سياسية.

ال ميكن جتاوز 
األزمة السياسية 
التي تعبر عنها 

مسيرات احلراك 
فقط بالقضاء على 
أعراض تلك األزمة، 
وال مبحاولة القضاء 
على مظاهر احلراك 

باعتباره عرضا 
من أعراض األزمة. 
فالذي ال تريد أن 
تفهمه األطراف 

املتحكمة يف دواليب 
السلطة هو أن 

املسيرات الشعبية 
املليونية أو األلفية 

أو حتى املئوية، 
ليست ظواهر يف حد 
ذاتها بل هي مجرد 

أعراض الضطرابات 
عميقة يعاني منها 

الكيان السياسي 
بأكمله، أي السلطة 

والشارع وكذلك 
جميع األطراف 

التي تشكل العالقة 
بينهما. وعند 
غياب التواصل 

بني أطراف األزمة، 
أي عندما يعجز 
كل طرف عن فك 

شفرة رسالة الطرف 
اآلخر، ويسيء 

تقدير قدرته على 
املفاوضة، تشرع 

األزمة يف التصعيد 
مولدة املزيد من 

االضطرابات ذات 
التعقيدات األكبر.

بقلم. د. جمال 
بلعربي
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الرصاص يقتحم الجامعة
مكتب  إلى  طالب  دخل  أن  ذلك،  قبل  حدث،  لقد   
أستاذه بجامعة مستغامن وقتله بطعنات خنجر بسبب العالمة، 
تدخل  عندما  عكنون  بن  يف  حصل  ما  نتذكر  أن  وعلينا 
ظل  يف  الحقا  يحصل  أن  ميكن  كما  السياسي،  االسالم 
انسحاب املنطق وتبوأ السياسة الفاشلة وتدهور املجتمع. أّما 
كيف وصلنا إلى دخول املسدس ومختلف األسلحة البيضاء 
يف  يتمثل  ال  اجلديد  السؤال.  هو  فذاك  املؤسسة  هذه  إلى 
بروز كفاءات طالبية وبحثية، ويف ترقية األداء البيداغوجي، 
بل يف انتشار العنف اللفظي وتهديد األساتذة جسديا، وهي 

حاالت أصبحتطبيعية.
مقاالت  عدة  يف  أشرت  احلد؟  هذا  إلى  وصلنا  كيف 
صحفية إلى ما آلت إليه اجلامعة من إفالس وجب الكشف 
باستياء  قوبلت  املقاالت  هذه  لكن  لالنزالقات.  درء  عنه 
الفشل  مستوى  تغطية  يف  يرغبون  الذين  املسؤولني  بعض 
الذي مّت التخطيط له من قبل، أو السكوت عنه المتصاص 
للشارع،  امتدادا  اجلامعة  غدت  أن  إلى  االحتجاجات، 
مبفهومه املنحط، علما وسلوكا ومستوى وممارسات، ولم يعد 
هناك أمل يف تصنيف هذه اجلامعات دوليا ألنها غدت مرتعا 
للفاشلني، للبيروقراطية واألحزاب واالدارات املستفيدة من 

االمتيازاتواملنح على حساب البحث.
 املستوى املتدني الذي وصلنا إليه، يف ظل امحاء اجلهد 
ضحل  مستوى  إلى  العلمي  اخلطاب  نقل  املعرفة،  وضمور 
األشخاص  وهيمنة  والدروشة  والنميمة  الصراعات  ميزته 
أدنى.  إلى درجة  الفكر  تقهقر  ثّم  ومن  وتصفية احلسابات، 
إلى  اجلامعة  بانتقال  ينبئ  ظّل  بذيء  خطاب  تبوأ  هكذا 
مرحلة من التعفن التدريجي، خاصة مع انتشار منطق الدوار 
على  القائمني  وتعيني  التسيير  طرائق  يف  والقبيلة  واملصالح 
الشهادات  قيمة  إلى  النظر  كيفية  ويف  البيداغوجي،  الشأن 

التي توزع مبنطق اجلمعيات اخليرية.
تتمثل  األخيرة  السنني  يف  برزت  التي  األخرى  الظاهرة 
جعل  ما  الدكتوراه.  املاستر  الليسانس  نظام  تكريس  يف 
األعراس  ومنطق  اللغو  محلها  ليحل  قيمتها  تفقد  الشهادة 
والعالقات القائمة على احتكار اإلشراف واملناقشات وأقسام 
املجالس  مستوى  على  عصابات  ظهور  ثّم  ومن  الدكتوراه، 
العلمية أسهمت يف تكريس الفرقة بانتهاج التمييز واالرجتال 
والتعسف، أو بالتأسيس على العالقات العاطفية واألسرية. 
لذا كثرت الصدامات وتقّوت التشنجات واحلروب الكالمية 

التي لها مسّوغاتها.
التدريس  سلك  ستواجه  التي  الكبرى  املشكلة  أّن  غير 
العنف  إلى  باجلامعة  تدفع  التي  الطالبية  التنظيمات  هي 
ألنها تتحكم يف مفاصل هذه املؤسسة الذاهبة إلى العمى. 
املسؤولون سيعتبرون هذه املالحظات تضخيما وتهويال.  لقد 
من  لقراراتها،  ومنفذة  للتنظيمات،  تابعة  اإلدارة  أصبحت 
رئاسة القسم، إلى العمادة، إلى رئاسة اجلامعة، إلى مختلف 
الهيئات املكلفة بالتسيير، إلى الوصاية اخلاضعة إلمالءاتها 

الالعقالنية التي تريد أن جتعل من اجلامعة مطبعة للشهادات 
الرثة.

 الضغط الذي متارسه التنظيمات على األساتذة واملسؤولني 
تزوير  بعد،  عن  التدريس  الغيابات،  إلغاء  إلى  وصل 
والتطبيقات  احملاضرات  محاور  تقليص  االمتحانات،  نتائج 
تكلفة،  بأقل  العالمة  على  للحصول  التلخيص  وتلخيص 
تكوين  األسئلة،  بتسهيل  املطالبة  املصالح،  مختلف  غلق 
جمعيات خاصة بالراسبني. ما تسبب يف تهديدات مبطنة، 
وجتاوزات لفظية وأخالقية ستؤدي حتما إلى نتائج صادمة، 
بتواطؤ املسؤولني. لقد وصل األساتذة إلى مرحلة من اليأس 
والالجدوى، واسألوهم عن مشاعرهم جتاه ما يحصل، بعيدا 

عن اإلدارات املوالية للساسة واألنظمة.
إلى عنف  مقدمة  ليست سوى  الدخيلة  املمارسات  هذه 
التسيب  التنظيمات يف ظّل  تغّول  قريبا مع  حقيقي سيتحني 
العام الذي تشهده جامعة مفككة، ويف ظل تفضيل الطالب 
شأنا  وأقل  منه،  أدنى  درجة  يف  أصبح  الذي  األستاذ  على 
وتأثيرا، ويف وضع هّش ال يساعده على رفض هذه السلوكيات 

التي أحلقت به ضررا كبيرا، نفسيا وأكادمييا.   
اختبار  يف  املعنيون  رغب  إن  وضوحا:  أكثر  لنكن   
للواقع،  تغطية  وبدون  العاجل،  القريب  يف  التجاوزات 
من وصاياها  الطالبية،  التنظيمات  توجيهات  من  فليتحرروا 
دون  بالقوة،  سلطتها  فرض  خاللها  من  تريد  التي  الربانية 
أّي اعتبار للقوانني وللتحصيل، للمستوى العلمي والتربوي 
واللساني، ليفعلوا ذلك بشجاعة ملعرفة اخلامتة املأسوية. إننا 
يف الوحل، وعلى الوصاية التعامل بعقالنية مع هذه املعضلة 

املتنامية التي ستحّول اجلامعة إلى خطر داهم. 
حشو،  ألنه  موضوعا  املستوى  عن  احلديث  يعد  لم   
القضية  سحرية.  بعصا  الفساد  إصالح  السهل  من  وليس 
بسبب  اجلامعي  الوسط  إلى  العنف  تسرب  باحتمال  تتعلق 
التسهيالت التي حصلت عبر الوقت، قبل أن تصبح مكسبا 
أن  يفترض  كان  ملؤسسة  القاصر  التسيير  وبسبب  مشروعا، 
تكون يف الطليعة، مرجعا للمجتمع وسندا له ومكانا مقدسا،  
والقبلية  والعصبية  واالنتهازية  واللمز  للهمز  وكرا   وليس 
والرياء والعصابات املختلفة التي تقودها إلى الهوة، مستفيدة 
من السياق التاريخي الهّش، ومن انهيار القيم وغياب الفعالية 

وقصور الرؤية. 
 ما حصل يف محيط جامعة باتنة عالمة من عالمات الفشل 
والتسيير الترقيعي ملنظومة تزداد بؤسا وانهيارا. أّما أن يصبح 
الرصاص لغة احلوار فذاك تدليل على عجز اخلطاب اجلامعي 
عن األداء، على حتّول اجلامعة إلى وكر لرعاة البقر، كما كان 
متوقعا. الوقاية ضرورية، ولكل مّنا نصيب من املسؤولية من 
والسفاسف  للكرسي  بالبلد خدمة  العبث  هذا  إيقاف  أجل 

الظرفية.  

هذه املقالة ال تخص، 
بشكل مباشر، ما وقع 

يف يوليو 2021 مبحيط 
جامعة باتنة يف الشرق 
اجلزائري، رغم ما ورد 
من معلومات وتبريرات 

متضاربة بشأن 
احلادثة، مهما كانت 

معزولة: أن يطلق مدرس 
برتبة أستاذ التعليم 

العالي ثالث رصاصات 
من مسدسه على زميل 
له، بصرف النظر عن 

حالته النفسية، فتلك 
مأساة وجب التعامل 

معها بعقالنية حفاظا 
على ما تبقى من حرمة 

اجلامعة وتقاليدها 
القدمية.

   د. الّسعيد بوطاجني    



 إدارة سد تابلوط بجيجل
حملـٌة تحسيسيـٌة للتحذيــِر من 
ـدود باحـة فـي السُّ ُخطــورة السِّ

حتسيسية  حملة  جيجل  والية  جنوبي  جيملة  ببلدية  تابلوط  سد  إدارة  نظمت 
وتوعوية للتحذير من خطورة السباحة يف مياه السدود ، خاصة يف فصل الصيف 
وذلك   ، الالفحة  الشمس  هروبا من حرارة  لألطفال  قبلة  السدود  تكون  حيث 
احمللية  السلطات  املدنية ومبشاركة  الوطني واحلماية  الدرك  بالتنسيق مع مصالح 
لبلديتي جيملة وبودريعة بن ياجيس. وقامت اإلدارة بتنظيم خرجات ميدانية 
ملختلف األماكن العمومية وبعض احملالت واإلدارات، حيث  التقت باملواطنني 
مباشرة لتحسيسهم بخطورة السباحة يف مياه السدود، ملا يشكله ذلك من خطر 
على حياتهم وحياة أوالدهم، خاصة واجلزائر حتصي سنويا ويف كل موسم صيف 
العديد من ضحايا السباحة يف السدود والبرك املائية، حيث قامت أيضا بتوزيع 
السدود،  يف  السباحة  خطورة  من  حتذر  وتوجيهات  إرشادات  تضمن  مطويات 
كما استهدفت يف حملتها اإلرشادية األولياء حلثهم على حتمل املسؤولية ومراقبة 
ومجازفة  مخاطرة  األكثر  الشريحة  باعتبارهم  األطفال  وكذا  أبنائهم  وتوعية 

بالسباحة يف السدود والبرك املائية اخلطيرة.
عبداهلل.إ 

األغواط
توقيــُف شخــــٍص وحجــــــُز   
1845 قرًصــــا ُمهلــــوًســــا

مّكن نشاط أمني بوالية األغواط من حجز كمية من املواد الصيدالنية تقدر بـ 1845 قرصا 
مهلوسا كانت لدى شخص )28سنة( يروج املهلوسات بطريقة غير شرعية من منزله الكائن 

بأحد أحياء املدينة ، وقد مت إيداع املتهم احلبس املؤقت.
.. 3 سنوات سجنا نافذا لسارق منزل

أوقفت املصالح ذاتها شخصا )27سنة( يف حالة تلبس بجرم السرقة بأحد املنازل واسترجاع 
املسروقات وهذا بعد تلقيها مكاملة هاتفية عبر الرقم 1548، وقد أدين املتهم بـ3 سنوات سجنا 

نافذا وغرامة مالية.
ع.نورين

د.حسينة بوشيخ  

احلمايــة  مصالــح   تدخلــت 
املدنيــة، خــال اليومــن األخيريــن، 
ــو  ــى نح ــن اجلرح ــدد م ــاء ع إلج
تلقــي  قصــد  أميــزور  مستشــفى 
املناوشــات  إثــر  وذلــك  العــاج، 
واالحتــكاكات التــي وقعــت بــن 
طلبــة جزائريــن ونظرائهــم األجانــب 
واملقيمــن  أفارقــة(،  )غالبيتهــم 
للقطــب  التابــع  اجلامعــي  باحلــي 
اجلامعــي بأميــزور (22 كلــم جنوبــي 
طبــي  مصــدر  وحســب  بجايــة(، 
فقــد بلــغ عــدد اجلرحــى 25 جريحــا 

جزائريــن. غالبيتهــم 
وقــد أصيــب الضحايــا، بحســب 
ــة نتجــت  ــا، بجــروح متفاوت مصادرن
بيضــاء  أســلحة  اســتعمال  عــن 
وأدوات حديديــة وكــراٍس، بينهــم 
جريــح يوجــد يف حالــة خطيــرة، مــا 
ــفى،  ــاج باملستش ــى الع ــزال يتلق ي
اآلخــرون  اجلرحــى  غــادره  بينمــا 

بعــد تلقيهــم للعــاج.
ــذه األحــداث  ــود أســباب ه  وتع
ــام  ــى قي ــان- إل ــاهد عي ــب ش -حس
حفلــة  بتنظيــم  األفارقــة  الطلبــة 
طالبــا جزائريــا  أن  غيــر  موســيقية 
الترفيهــي  النشــاط  هــذا  اعتبــر 
تعديــا علــى راحتــه وراحــة املقيمــن 
التــي  الفتــرة  هــذه  يف  ، الســيما 
نهايــة  امتحانــات  بتنظيــم  تتميــز 

الســنة، ناهيــك عــن العــودة املخيفــة 
"كورونــا".  وبنــاء  وبــاء  النتشــار 
ــب  ــك، التمــس هــذا الطال ــى ذل عل
مــن منظمــي احلفــل إنهــاءه غيــر 
ــض  ــل بالرف ــاس قوب ــذا االلتم أن ه
ــل مت  ــل ب ــي احلف ــرف منظم ــن ط م
التعــدي عليــه جســديا - حســب 
زمــاء  ممــا جعــل  شــهود عيــان- 
ــون لتخليصــه  ــه يتدخل ــدى علي املعت
مــا  وهــو  املعتديــن،  أيــدي  مــن 
اشــتباكات  انــدالع  يف  تســبب 
ومواجهــات ســرعان مــا توســعت 
بقــدوم الدعــم مــن كا اجلانبــن 
)الطلبــة اجلزائريــن واألجانــب ( من 
اإلقامــات اجلامعيــة املجــاورة )بجايــة 
والقصــر( واختلــط احلابــل بالنابــل، 
الــذي تطلــب وقتــا كبيــرا  األمــر 
علــى  والســيطرة  الهــدوء  إلعــادة 
الوضــع. وخــال يــوم أمــس واليــوم، 
لوحــظ علــى مســتوى اإلقامــة هــدوءا 
ــة  ــن الطلب ــر م حــذرا، إذ ظــل الكثي
مــن اجلانبــن محتجزيــن بغرفهــم 
ومتردديــن يف اخلــروج منهــا خوفــا 
ــوات  ــى ســامتهم رغــم وجــود ق عل

األمــن التــي تراقــب الوضــع.
األجــواء،  هــذه  ظــل   ويف 
تتجــدد  أن  مراقبــون  يســتبعد  ال 
املواجهــات بــن الفينــة واألخــرى 
إذ وصــف طالــب التقــت بــه "أخبــار 

الوطــن " يف محيــط اإلقامــة هــذه 
مرعبــا  مناخــا   " تعيــش  األخيــرة 
قائــا  وأضــاف   ،" مســبوق  غيــر 
"إن مثــل هــذه املناوشــات حتــدث 
يف  خاصــة  تقريبــا  ســنة  كل  يف 
يؤكــد  مــا  وهــو  الســنة،  نهايــة 
ــدام  ــال وانع ــيب واإلهم ــة التس حال
األحيــاء  مســتوى  علــى  الرقابــة 
اجلامعيــة بواليــة بجايــة التــي تتوفــر 
ــارة  ــل املســاعدة إلث ــى كل العوام عل
ــب  ــى جان ــات فإل ــواء االضطراب أج
ــد  ــه، فق ــرد ب ــذي تنف ــاط ال االخت
حتولــت إلــى بــؤر الســتهاك اخلمــور 

املخــدرات. وتعاطــي 
بقــي  أخــرى،  جهــة   ومــن 
التســاؤل مطروحــا إن كان منظمــي 
علــى  حتصلــوا  قــد  احلفلــة  هــذه 
ظــل  يف  ال  أم  إلقامتهــا  ترخيــص 
بوبــاء  اإلصابــات  عــدد  ارتفــاع 
املقابلــة،  اجلهــة  ويف  "كورونــا". 
ســرد لنــا طالــب إفريقــي روايتــه 
فيمــا يخــص هــذه األحــداث وقــال 
ــات  ــنا بطالب ــول حترش ــاع ح ــا يش "م
ــة  ــد األجنح ــن بأح ــات يقم جزائري
ــه مــن الصحــة، فنحــن  ال أســاس ل
نحتــرم املــرأة وأكثــر مــن هــذا نحــن 
ضيــوف عندكــم واهلل لقــد جــرح 
الكثيــر منــا فهنــاك مــن تلقــى إصابــة 
يف الــرأس وجــروح يف أنحــاء مختلفــة 

مــن اجلســم". وعــن املتســبب يف 
ــدث:  ــال املتح ــات، ق ــذه املناوش ه
" لقــد اقتحــم طالــب جزائــري قاعــة 
ــع  ــورا وتاســن م ــل وكان مخم احلف
ممثــل الطلبــة األفارقــة واعتــدى عليــه 
بقطعــة حديديــة كانــت بيــده،  مــا 
ــداث  ــذه األح ــدالع ه ــبب يف ان تس
ورغــم ذلــك نحــن نقــدر اجلزائــر 
ــن  ــعبا، ويف رأي ال ميك ــة وش حكوم
تفســد  أن  املناوشــات  هــذه  ملثــل 
بــن  األخويــة  العاقــات  عمــق 

." واألفارقــة  اجلزائريــن 
االتصــال  ربــط  حاولنــا  وقــد 
مبســؤول اإلقامــة اجلامعيــة ملعرفــة 
ــم نفلــح يف  ــا ل ــر أنن وجهــة نظــره غي
ذلــك، يف الوقــت الــذي أصــدر فيــه 
ــش  ــن يعي ــة ب ــة بجاي ــد جامع عمي
عبدالكــرمي إعانــا بإلغــاء النشــاطات 
ــى  ــة إل ــن 17 جويلي ــة م البيداغوجي
ــاع  ــة 2021 ، بســب ارتف 29 جويلي
بوبــاء  اإلصابــة  حــاالت  عــدد 
"كورونــا"، وبنــاء علــى ذلــك فــإن 
ــوم  ــدد ي ــد ح ــة ق ــول يف العطل الدخ
اخلميــس 15 جويليــة 2021 حســب 
بيــان ممضــي مــن طــرف املســؤول 
ــار الوطــن" نســخة  ــوز "أخب ــه، حت ذات

ــه.              من
عبدالسالم.ق

البويرة من وضع  التابعة ألمن والية   متكنت عناصر الشرطة القضائية 
حد لنشاط شخص متورط يف سرقة عدة منازل ومصانع بالوالية، حيث 
بيان ملصالح أمن والية  توقيفه مع حجز بعض املسروقات. وحسب  مت 
دائرة  أمن  مصالح  تلقي  بعد  تأتي  املعني  توقيف  عملية  فإن  البويرة، 
يقع  الغازية  للمشروبات  مصنع  تعرض صاحب  مفادها  قادرية شكوى 
باملشروبات  خاصة  وجتهيزات  ثمينة  ماكنات  مست  املدينة  بأطراف 
وبالقرب  معزولة  مبنطقة  املصنع  وجود  املجرم  استغل  حيث  الغازية، 
والفرار نحو وجهة مجهولة. ومكنت  فعلته  لتنفيذ  السيار  الطريق  من 
التحقيقات التي فتحتها مصالح األمن من حتديد هوية ومكان املشتبه 

به يف ظرف قياسي، حيث مكن استصدار إذن بتمديد االختصاص 
مع  املسيلة،  بوالية  عيسي  سيدي  ببلدية  املعني  وتوقيف  ترصد  من 
بقية  أن  تبني  الشرطة،  مركز  يف  سماعه  وعند  املسروقات.  استرجاع 
املسروقات موجودة ببيت ببلدية بشلول شرقي والية البويرة، حيث مت 
االتصال بأصحابها الذين تعرفوا عليها، ليتم إجناز 3 ملفات قضائية يف 
حق املشتبه به املوقوف وحتويله إلى اجلهات القضائية املتخصصة عن 
فعل السرقة والكسر يف انتظار مثوله أمام اجلهات القضائية.                                         
يونس غماري
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الَجزائـُر ُتحصـي 
15 وفـــــاة 
بَفيــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس 

914 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« يف 
اجلزائر خالل الـ24 

ساعة، فيمـــا سجلــت 
15  وفاة.

أعتقد أّن الّنقاش 
القائم حاليا عبر مواقع 

التواصل االجتماعي 
بخصوص التشغيل 
يف اجلنوب إّنا هو 

ر عن  ظاهرة صحّية، تعبِّ
ديناميكية وحركية يف 

تطّور التفكير العام حول 
مبدأ احلقوق التي يكفلها 
الدستور وتبخسها بعض 
القوانني التي تلتف حول 
احلقيقة. غير أن املغاالة 
والتطرف يف املطالب، مبا 

يجعل من مبدأ تكافؤ 
الفرص مقبورا، قد يأخذ 
هذا النقاش نحو مآالت ال 
ميكن التحكم يف نتائجها، 

وبالتالي عواقبها 
الوخيمة مستقبال. 

دعونا نتفق، أّوال، على 
أن احلق يف العمل إّنا هو 
حق كل اجلزائريني وأن 
على احلكومات توفيره 
لكل الراغبني يف ذلك، و 
هذا جوهر كل سياسة 

حكومية مهما كانت 
أولوياتها؛ ولكن أيضا 
ال ميكن بأي حال من 

األحوال معاجلة القصور 
يف هذا اجلانب عبر إغراق 
مناطق بعينها بيد عاملة 

نازحة،  يد عاملة غير 
فنية وال متخصصة 

وغير نوعية تستحوذ 
على احلراسة واألشغال 
العادية والتنظيف،  يف 
مقابل اآلالف من اليد 

العاملة احمللية املهمشة.  
ولكن يف اجلانب اآلخر، 

وجب إعطاء الفرص 
للجميع حني يتعلق األمر 

باملناصب النوعية.  
إن خيرات اجلنوب 

وخيرات الشمال إنا هي 
للجزائريني جميعهم، 
وعلى الدولة أن تسعى 

إلى أن يستفيد اجلميع 
منها، وبالقدر ذاته، عبر 
عدة آليات متاحة منها 

اجلباية التي تفرض على 
املؤسسات التي تستوطن 
أي منطقة ؛ فال ُيعقل أن 
حتّول مقراتها إلى مدن 
أخرى ومعها يتم تهريب 
اجلباية وحرمان املصدر.
وعلى الّنخب أن تضغط 
على احلكومات من أجل 
ذلك، وال تنساق وراء ما 
يفرق اجلزائريني عبر 
"محاصصة اخليرات ".
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بلسان : تويقــر عبـد العزيـز

سكيكدة
تفكيـُك عصابـِة 
واِشــــي المـــَ

  جنــح، أول أمــس، عناصــر الفرقــة اإلقليميــة 
للــدرك الوطنــي ببلديــة احلدائــق يف ســكيكدة، يف 
ــن  ــم  ب ــف 6 أشــخاص، تراوحــت أعماره توقيـ
27 و46 ســنة، وهــم ضمــن عصابــة متخصصــة 

يف ســرقة املواشــي ببلديــة احلدائــق. 
ــى اخلامــس مــن هــذا  ــع القضيــة تعــود إل وقائ
الشــهر، حــن تلقــت مصالــح الــدرك الوطنــي 
ببلديــة احلدائــق، شــكوى مــن طــرف أحــد 
املواطنــن تفيــد بتعرضــه لســرقة أغنامــه. وعلــى 
ــة  ــة الازم ــر القانوني ــاذ كل التدابي ــور، مت اتخ الف
ــات،  بتنشــيط واســتغال االســتعامات والتحري
حيــث مت حتديــد هويــة ومــكان املشــتبه فيهــم 
إلــى  باإلضافــة  مركبــة،  وحجــز  وتوقيفهــم 
املســروقة،  األغنــام  مــن  رأســا   18 اســترجاع 
للمســروقات  املاليــة  القيمــة  بلغــت  حيــث 
املســترجعة بـــ 850000 )د.ج(، وبعــد إحالتهــم 
ــم  ــي ضده ــف قضائ ــاز مل ــق مت إجن ــى  لتحقي عل
بخصــوص ارتــكاب جنحــة ســرقة املواشــي ليــا 
واالســتعانة بعربــات أو حيوانــات ، حيــث مت 
تقــدمي املشــتبه بهــم أمــام قاضــي التحقيــق لــدى 

محكمــة ســكيكدة الــذي أمــر بحبســهم.
جمال بوالديس 

بجاية

َجرحــى فــي ُمشــادٍة بيــن طلبـٍة َجزائـرييـَن 
وأجـــانَب باإلقــاَمــِة الَجــــامعّيـِة أِميـــزور

 البويرة
 َســارُق المنـــازِل والمصـــانـــِع    

فـــي َقبــــضِة األمـــــن


