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السعيـــد بوطــاجــني 

تاريــــُخ  الَهـــرولِة..!
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صـحَّ  ِعيـــــدُكـــــم.. !

َقريـــُة الْقريبَصــة بِميـــَلة.. 
عقــوٌد مــــن الحرمــــان!

اإلعـالُن عـن َنتائج الَبكالـورَيا الّيـوَم

0303

اعتبر وزير الصحة، 
عبد الرحمان بن 
بوزيد، يوم أمس، 
الوضعية الوبائية 
باجلزائر"مقلقة" 

جّراء حجم تفشي 
فيروس كورونا يف 
اآلونة األخيرة، 
مبرزا أن التلقيح 

يبقى اخليار 
الوحيد ملكافحة 

الوبـــــــــــــــــاء.

ُة ُمقلقــٌة  "الَوضعيــُة الَوبــائيـّ
والّتلقيـُح يبقـَى الحـلَّ األنجــَع"
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04 وزير الّصحة عبد الرحمان بن بوزيد:

عائالت تعيش حياة ضنكا

بلعابد يتفّقد املركز الوطني املكلف بإعدادها

تعّد قرية القريبصة التابعة إقليمًيا لبلدية زغاية قريًة معزولة وواحدة من مناطق 
الظل يف والية ميلة،  يعيش سكان هذه القرية الذين يفوق عددهم 40 عائلة حياة ضنكا، 

موزعني على ربوة عالية تقع بجانب مصب سد بني هارون، الذي أخذ شطًرا كبيًرا من 
الطريق الوحيد الذي كان يربطهم بباقي البلديات والوالية.

سيتم اإلعالن عن نتائج امتحانات بكالوريا 2021 اليوم، بداية من الساعة الرابعة مساء.
وحسب بيان لوزارة التربية، سيتم اإلعالن عن نتائج البكالوريا بالنسبة إلى املترشحني 

املتمدرسني واألحرار، عبر موقع الديوان الوطني لالمتحانات واملسابقات، كما سيعلن عن 
النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملني الثالث. وبالنسبة إلى املترشحني 

املتمدرسني، سيتم إعالن النتائج عبر فضاء أولياء التالميذ، وكذا عبر إشهار قوائم 
التالميذ الناجحني يف اليوم نفسه والتوقيت ذاته على مستوى كل املؤسسات التعليمية 

التي اجتاز تالميذها االمتحان.

َموبوٍء أعماٍل  ُمناِخ  لَتنويِع االقتصاِد يف  الُعليا  لطاُت  السُّ َموبوٍءتراهُن عليها  أعماٍل  ُمناِخ  لَتنويِع االقتصاِد يف  الُعليا  لطاُت  السُّ تراهُن عليها 
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متنراست
"التـــاي" َمكــانٌة 
َكبيــرٌة. . َشــــاي 
اإلُموهـاغ الُمقــّدس

تلمسان
هضبـُة "اللـة ستِّـي" 
َتطاُلها يـُد اإلهماِل 

والتَّخريـــــِب!

جيجل 
فالُحــو منطقـــِة 

الجنـــاِح ُيطالبــوَن 
بإنصاِفهــــم!

َلة!   َلة!ُمؤجـّ ُمؤجـّ إقـالعإقـالع   فرصـةفرصـة   الناشئـة..الناشئـة..   الُمؤّسسـاتالُمؤّسسـات  

14د. فاطمة الزهراء بولعراس

كرمي ولد عمار:كرمي ولد عمار:"على احُلكومِة إيجاُد وضٍع "على احُلكومِة إيجاُد وضٍع 
احُلــّرة" امَلشاريــِع  بأصحاِب  خــاٍص  احُلــّرة"قانونـيٍّ  امَلشاريــِع  بأصحاِب  خــاٍص  قانونـيٍّ 

ُمراجعـــِة  مــــن  ُمراجعـــِة "البــــدَّ  مــــن  "البــــدَّ  قتــــــال:  قتــــــال: منيـــــــر  منيـــــــر 
امُلواِزيــة" األسـواِق  ومحــاربِة  شريعـاِت  امُلواِزيــة"التَّ األسـواِق  ومحــاربِة  شريعـاِت  التَّ
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و أوضــح الوزيــر يف لقــاء مــع مديري 
الصحــة بالواليــات عبــر تقنيــة التحاضــر 
عــن بعــد، أن الوضــع الصحــي »مقلــق« 
فيــروس  تفشــي  بســبب  اجلزائــر  يف 
كورونــا، مؤكــدا أن التلقيــح يعــد احلــل 
ــة هــذه اجلائحــة،  ــر جناعــة ملجابه األكث
و دعــا باملناســبة املواطنــن إلــى التحلــي 
باليقظــة و االلتــزام الصــارم بالتدابيــر 

ــة. ــراءات الوقائي واإلج
مديــري  بوزيــد  بــن  دعــا  كمــا 
ــل  ــر« والعم ــد أكث ــى »التجن ــة إل الصح
مقدمــا  املرحلــة،  هــذه  جتــاوز  علــى 
للجهــود  واالمتنــان  التقديــر  عبــارات 
ــف القائمــن  ــة مــن طــرف مختل املبذول

علــى القطــاع.
و يف نفــس اإلطــار، دعــا الوزيــر 
الواليــات  عبــر  الصحــة  مديــري 
املعلومــات  »حتيــن  ضــرورة  إلــى 
مــن  واليــة  كل  احتياجــات  حــول 
ــة  ــة الرقمي ــر األرضي ــجن، عب األوكس
خلليــة األوكســجن التــي مت إنشــاءها 
األولــى«  الــوزارة  طــرف  مــن  مؤخــرا 
ــا  ــهيل تزويده ــال، لتس ــا ق ــذا، كم وه
بهــذه املــادة احليويــة يف الوقــت املناســب 
و احلفــاظ علــى صحــة وحيــاة املصابن.
ــر أن  ــه ينتظ ــى أن ــار إل ــا أش وبعدم

يدخــل متعامــل خــاص يف انتــاج هــذه 
املــادة احليويــة »قريبــا«، ذكــر الوزيــر 
توليــد  »أجهــزة  ســتقتني  اجلزائــر  أن 
 concentrateurs االوكســجن« 
مــن دولــة الصــن و التــي ســتصل الــى 
الوطــن »اجلمعــة أو الســبت القادمــن«.
كمــا أكــد أنــه ينتظــر تلقيــح عــدد 
كبيــر مــن الســكان، ابتــداء مــن اجلمعة 
املقبلــة مــع وصــول شــحنة جديــدة مــن 

اللقاحــات مــن دولــة الصــن.
أعلــن  قــد  الصحــة  وزيــر  و كان 
ــتلم 4  ــوزارة ستس ــابق أن ال ــت س يف وق
ــة  ــال جويلي ــاح خ ــة لق ــن جرع ماي

اجلــاري.
الناطــق  أعلــن  جهتــه،  مــن  و 
الرســمي للجنــة رصــد ومتابعــة تفشــي 
ــن  ــورار، ع ــال ف ــا، جم ــروس كورون في
اســتام وزارة الصحــة قريبــا لقرابــة 3 
ــة  ــاد لإلصاب ــاح مض ــة لق ــن جرع ماي
بصفــة  شــهريا  كورونــا  بفيــروس 
ــة  ــة حمل ــن مواصل ــا يضم ــة مم متواصل

أريحيــة«. ب«كل  التلقيــح 
التلقيــح،  حملــة  مــع  ومــوازاة 
كشــف بــن بوزيــد يف لقائــه مــع إطــارات 
القطــاع أمــس، عــن  تخصيــص »فنــدق 
كبيــر« يف كل واليــة متضــررة الســتقبال 

يف  نقصــا  يعانــون  الذيــن  املرضــى 
األوكســجن.

أن  الوزيــر  كشــف  باملقابــل، 
ســيدعم  الشــعبي  الوطنــي  اجليــش 
ــن  ــرير كائ ــدق ذي 120 س ــاع بفن القط
بــن عكنــون، مــزود بأجهــزة توليــد 
االوكســجن، سيســتفيد منهــا املرضــى 
الذيــن ال تتعــدى احتياجاتهــا مــن هــذه 

املــادة احليويــة 10 لتــرات.
بوزيــد  بــن  قــدم   وباملناســبة، 
قطاعــه  ملديــري  »صارمــة«  تعليمــات 
ــاء  ــدد أطب ــة »ع ــا مبضاعف ــق أساس تتعل
اإلنعــاش و االتصــال املباشــر باخلليــة 
ــة  ــر األرضي ــى عب ــوزارة األول ــة لل التابع
اخلاصــة  األجهــزة  وتأمــن  الرقميــة 
باألوكســجن مــن خــال جتنيــد أعــوان 
شــبه طبيــن و مراقبــن مــن أجــل عقلنة 
اســتخدام هــذه األجهــزة و كــذا حتضيــر 

ــرة«. ــن األس ــدد م ــر ع أكب
اجلزائــر  ســجلت  للتذكيــر 
مؤكــدة   حالــة   1298 الثاثــاء  أمــس 
لفيروس«كورونــا« و 23 حالــة وفــاة عبــر 

الوطــن.
ق.و

اســتنكر االحتــاد الوطنــي للطلبــة اجلزائريــن 
وبشــدة مــا جــاء يف تصريحــات ممثــل املغــرب لــدى 
هيئــة األمم املتحــدة مؤخــرا التــي أعلنــت عــن دعم 
ــل«،  ــة القبائ ــر منطق ــر مصي ــمته ب«تقري ــا أس م
مشــددا علــى أنــه جــزء مــن املنــاورات التــي حتــاك 
ضــد الشــعب اجلزائــري هدفهــا ضــرب اســتقراره 
ووحدتــه يف مخطــط أصبــح واضحــا ومتجليــا 
ــى  ــا عل ــاد تعقيب ــان لإلحت ــاء يف بي ــع. وج للجمي
االنــزالق الدبلوماســي اخلطيــر للمغــرب ضــد 
ــس  ــي تعك ــرب الت ــات املغ ــر، »أن تصريح اجلزائ
ــر  ــة ضــد اجلزائ ــة معادي انخــراط املغــرب يف حمل
ــع كل  ــت، م ــس الوق ــارض يف نف ــعبها، تتع وش
االتفاقيــات واألعــراف الدوليــة«، وهــو مــا اعتبــره 
ــد  ــاك ض ــي حت ــاورات الت ــن املن ــزء م ــاد »ج االحت
الشــعب اجلزائــري تهــدف إلــى ضــرب اســتقراره 
ووحدتــه يف مخطــط أصبــح واضحــا ومتجلًيــا 

ــع« . للجمي
وشــدد االحتــاد علــى أن »التحــركات األخيرة 
ــد  ــى احلق ــل عل ــر دلي ــر أكب ــرب ضــد اجلزائ للمغ
ــا«،  ــيء لن ــار الس ــذا اجل ــه ه ــذي يكن ــن ال الدف
مضيفــا بالقــول«أن املخــزن الــذي يعتبــر دميــة 
ــاء  ــا ش ــا مثلم ــي يحركه ــان الصهيون ــد الكي يف ي
ــد  ــه اســتغالها لزعزعــة اســتقرار البل ــة من محاول
مــا هــو إال تأكيــد وترســيم للتعــاون بــن الطرفــن 

ــنن«. ــرات الس ــود لعش ــذي يع وال

فــإن  للطلبــة،  الوطنــي  اإلحتــاد  وحســب 
ــد يف  ــي جتته ــدة الت ــة الوحي ــو اململك ــرب ه »املغ
جمــع املتناقضــات، حيــث أنــه البلــد احملتــل 
الوقــت  يف  يعانــي  الــذي  العالــم  يف  الوحيــد 
ــد  ــه النظــام الوحي ــا أن ــال، كم ــن االحت ــه م ذات
الــذي يتبنــى الديــن اإلســامي ويدعــي مســاندة 
القضيــة الفلســطينية ولكنــه مجتهــد يف تطويــر 
ــى  ــان إل ــت البي ــة«. ولف ــع الصهاين ــات م العاق
املغــرب  فيــه  يتغنــى  الــذي  الوقــت  »يف  أنــه 
بالدميقراطيــة ويتشــدقون علــى العالــم بحمايــة 
ــي  ــف املغرب ــة الري ــى قضي ــان، تبق ــوق اإلنس حق
أشــهر مــن نــار علــى علــم ناهيــك عــن التجــاوزات 
اإلنســانية واألخاقيــة يف حــق األطفــال والنســاء 
ــر  ــار أمي ــت أنظ ــذا حت ــيوخ، و كل ه ــى الش وحت
املؤمنــن«. ويــرى االحتــاد، أن مــا صــدر مــن 
نظــام املــزن اجتــاه اجلزائــر ليــس بغريــب ملــن يعــرف 
مواقفــه عبــر التاريــخ مــن قبــل وبعــد االســتقال 
االحتــاد  واختتــم  الســوداء.  بالعشــرية  انتهــاء 
ــى  ــد عل ــه بالتأكي ــة اجلزائريــن بيان الوطنــي للطلب
ــة و  ــد موحــدة، قوي ــى األب ــر ســتظل إل »أن اجلزائ
شــامخة وفخــورة بتماســك كل مكونــات شــعبها و 
بــكل مؤسســاتها الدســتورية واجلميــع يعلــم أن مــا 
فشــلت يف حتقيقــه فرنســا والصهاينــة ضــد اجلزائــر 

ــا«. ــه غلمانه ــح في ــتحيل أن ينج فمس
ق.و

يشــهد مستشــفى النجمــة التابــع للمؤسســة 
اســتنفار  حالــة   ، نوفمبــر  أّول  االستشــفائية 
ــن  ــد املصاب ــن جــّراء تزاي ــط كبيري قصــوى وضغ

ــورة. ــاالته املتح ــا« وس ــروس »كورون بفي
ويعالــج مستشــفى النجمــة حاليــا أزيــد 
من170حالــة بقســم االســتعجاالت والطوابــق 
ــراب  ــود اضط ــبب يف وج ــا تس ــو م ــن، وه االثن
ــع نقــص  ــع وضــخ األكســجن م ــة توزي يف عملي
كبيــر ألجهــزة التنفــس، نظــرا للعــدد الكبيــر 
للمرضــى، خاصــة وأن مستشــفى النجمــة يتوفــر 

ــس. ــزة التنف ــن أجه ــدود م ــدد مح ــى ع عل
ويعــرف املستشــفى حالــة ضغــط كبيــرة 
نتيجــة وصولــه إلــى مرحلــة التشــبع منــذ فتــرة، 
خاصــة وأن قــدرة اســتيعابه ال تفــوق 120 ســرير، 

ــاح  ــة بجن ــة أخصائي حيــث كشــفت أمــس طبيب
ــع للمؤسســة  ــة التاب ــد 19 مبستشــفى النجم كوفي
ــاع  ــجيل ارتف ــن تس ــر ع ــفائية أّول نوفمب االستش
رهيــب يف عــدد اإلصابــات بفيروس«كورونــا«، 
ــوق  ــات تف ــا إصاب ــران يومي ــة وه ــجل الوالي وتس

الـــ 100 .
أن  عليمــة  طبيــة  مصــادر  ذكــرت  وقــد 
»احلــاالت التــي ترقــد باملستشــفى أغلبهــا تعانــي 
ــا  ــم يومي ــى أنه«يت ــيرة إل ــة«، مش ــراض مزمن أم
ــة و  ــى 40 حال ــن 30 إل ــه م ــا معدل ــتقبال م اس

ــع«. ــد مرتف ــدد ج الع
هــذا وحســبما أوضحتــه ذات املصــادر ، 
فــإن ســبب ارتفــاع احلــاالت، يأتــي نتيجــة 
التجمعــات وعــدم اتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة 

ــات،  ــع الكمام ــزام بوض ــدم االلت ــرار ع ــى غ عل
ــارورات  ــوائي لق ــتعمال العش ــن االس ــك ع ناهي
اقتناؤهــا دون إجــراء  يتــم  التــي  األكســجن  
فحوصــات وحتديــد مــدى حجــم األكســجن 
املخصــص لــكل حالــة حســب درجــة اإلصابــة.
عائــات  دخلــت  أخــرى  جهــة  ومــن 
عــن  للبحــث  ماراطونيــة  رحلــة  يف  املصابــن 
ولــدى  اخلــارج  مــن  البديــل  األوكســجن 

األوضــاع. تفاقــم  مخافــة  اخلــواص 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــداءات عب ــددت الن وتع
االجتماعــي للبحــث عــن أجهــزة األكســجن 
القتنائهــا أو كــراء مكثفــات األكســجن لذويهــم 

ــفى. ــدون يف املستش ــن يرق الذي
فتاتي لبنى

املتخــذة:  التدابيــر اجلديــدة  يلــي  وفيمــا 
ــدد  ــمنزلي ومي ــي الـ ــر اجلزئ ــراء احلج ــل إج تعدي
ــا  ــاعة 23 س ــن الس ــام، م ــرة )10( أي ــمدة عش لـ
ــى  ــة الســاعة الرابعــة صباحــا، عل ــى غاي ليــا إل
ــة،  ــي، باتن ــواط، أم البواق ــات: أدرار، األغ والي
بجايــة، بشــار، البليــدة، البويــرة، تبســة، تيــزي 
ســطيف،  جيجــل،  العاصمــة،  اجلزائــر  وزو، 
مســتغامن،  قســنطينة،  بلعبــاس،  ســيدي 
الـــمسيلة، ورقلــة، وهــران،  بومــرداس، تندوف، 

تيسمســيلت، تيبــازة وعــن متوشــنت.
ــي  ــي املنزل ــر اجلزئ ــراء احلج ــص إج وال يخ
اآلتيــة:   )34( الثاثــن  األربــع  الواليــات 
تلمســان،  متنراســت،  بســكرة،  الشــلف، 
ــة،  ــة، ســعيدة، ســكيكدة، عناب ــارت، اجللف تي
ــزي،  ــض، إلي ــمدية، معســكر، البي ــمة، الـ قالـ
بــرج بوعريريــج، الطــارف، الــوادي، خنشــلة، 
ــى، النعامــة،  ــة، عــن الدفل ســوق أهــراس، ميل
غردايــة، غليــزان، متيمــون، بــرج باجــي مختــار، 
أوالد جــال، بنــي عبــاس، عــن صالــح، عــن 

ــمنيعة. ــمغير والـ ــت، الـ ــرت، جان ــزام، تق ق
الســلطات  موافقــة  بعــد  للــوالة،  وميكــن 
ــر التــي يقتضيهــا  ــمختصة، اتخــاذ كل التدابي الـ
ــرار أو  ــة، الســيما إق ــكل والي الوضــع الصحــي ل
تعديــل أو ضبــط مواقيــت حجــر جزئــي أو كلــي 
ــا، أو حــي أو أكثــر،  يســتهدف   بلديــة، أو مكاًن

ــدوى. ــؤًرا للع ــهد ب تش
االجتماعيــة  النشــاطات  مجــال  يف  و 
واالقتصاديــة: تعزيــز تدابيــر الوقايــة والســيما 
على مســتوى أســواق بيــع الســيارات الـــمستعملة 
عبــر كامــل التــراب الوطنــي؛ القاعــات الرياضيــة 
ــمراكز  ــباب والـ ــات؛ دور الش ــمتعددة الرياض والـ

الثقافيــة.
والتجمعــات  التجمعــات  مجــال  يف  أم 

العامــة: ميــدد، عبــر كامــل التــراب الوطنــي، منــع 
ــات  ــخاص واالجتماع ــات األش ــواع جتمع كل أن
العائليــة، والســيما حفــات الــزواج واخلتــان 

وغيرهــا مــن األحــداث.
ووعيــا بالـــمخاطر التــي متثلهــا اللقــاءات 
والزيــارات العائليــة، يدعــى الـــمواطنون إلــى 
ــل  ــل عوام ــي تظ ــمنزلية الت ــارات الـ ــب الزي جتن

العــدوى. لتفشــي  جديــة 
كمــا يجــب عليهــم احلــرص، والســيما 
مبناســبة عيــد األضحــى، على:تقليــص احلركــة 
التنقــات  عــن  واالمتنــاع  حــد  أقصــى  إلــى 
غيــر الازمــة؛ جتنــب التجمعــات أثنــاء ذبــح 
إجــراءات  احتــرام  علــى  والســهر  األضاحــي 
الوقايــة وشــروط نظافــة البيئــة؛ مواصلــة االمتثــال 
للتدابيــر الـــمانعة النتقــال العــدوى، مــن خــال 
اجلســدي  والتباعــد  الواقــي،  القنــاع  ارتــداء 

ونظافــة اليديــن.
التطبيــق  التدابيــر حيــز  هــذه  وســتدخل 
ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء 20 جويليــة 2021، 

وســتظل ســارية لـــمدة عشــرة )10( أيــام؛ حيــث 
كلفــت مصالــح األمــن بالســهر، خالهــا، علــى 
ــن  ــة، م ــمتخذة، بدق ــر الـ ــق التدابي ــرض تطبي ف
أجــل احلفــاظ علــى صحــة الـــمواطنن واحليلولــة 

ــدوى. دون تفشــي الع
وتأتــي هــذه التدابيــر تكملــة لتلك الـــمتخذة 
ــادة  ــى إع ــة إل ــة 2021، والرامي ــخ 12 جويلي بتاري
تفعيــل أنظمــة الرقابــة والعقوبــات، بصرامــة، 
الوبائــي،  الوضــع  تطــور  يقتضيــه  مــا  وفــق 
ــر  ــى التراخــي الـــماحظ لــدى الكثي والـــميل إل
ــح  ــي الواض ــال التخل ــن خ ــمواطنن م ــن الـ م
عــن االمتثــال للتدابيــر املانعــة النتقــال العــدوى 
وعــدم التقيــد بالبروتوكــوالت الصحية الـــمعتمدة 
مــن قبــل اللجنــة العلميــة لـــمتابعة تطــور جائحــة 
كورونــا فيــروس {كوفيــد ــــ 19{، والـــمخصصة 
والتجاريــة  االقتصاديــة  األنشــطة  ملختلــف 

واالجتماعيــة.
ق.و

ــد  ــة«ص.ع« يف العق ــس ، الضحي ــي أم لق
اخلامــس مــن عمــره، القاطــن علــى مســتوى حــي 
ــوم  ــة قســنطينة، حتفــه الي ــرة يف والي ــام ببكي الوئ
ــات  ــدو طعن ــه ع ــه ل ــذي وج ــاره ال ــد ج ــى ي عل
ــت  ــن،  كان ــتوى البط ــى مس ــكن عل ــطة س واس
ــى  ــه عل ــن مت نقل ــه، أي ــة بوضــع  حــد حليات كفيل
جنــاح الســرعة نحــو املستشــفى احلامعــي احلكيــم 

بــن باديــس،  متأثــرا بإصابتــه البليغــة، فيمــا الذ 
ــرف  ــن ط ــوم م ــه الي ــل توقيف ــرار قب ــل بالف الفاع
عناصــر األمــن. ويرجــع ســبب احلادثــة إلــى 
خافــات بــن األطفــال، ســرعان مــا تطــورت 
ــة  ــي بجرمي ــن، لتنته ــن الوالدي ــات ب ــى مناوش إل

ــد. ــام العي ــل بشــعة أول أي قت
أمينة.ب

تدخلــت، أول أمــس، إســعافات الوحــدة 
الثانويــة عزابــة شــرقي واليــة ســكيكدة، و علــى 
ــل  ــرور متث الســاعة 20ســاو33د ألجــل حــادث م
ــه  ــن دراجت ــى م ــف  لشــاب عل يف اصطــدام عني
الناريــة بشــاحنة لنقــل القمامــة تابعــة لبلديــة 
ــي  ــق و ه ــب الطري ــة  بجان ــت مركون ــة كان عزاب
ــزل بنديــش  ــة عطــب باملــكان املســمى من يف حال
ــغ  ــة البال ــاة الصحي ــث تســببت يف وف ــار، حي عم

ــكان. ــن امل ــنة يف ع ــر 32 س ــن العم م

ــن  ــخص م ــاة ش ــن وف ــادث ع ــفر احل و أس
جنــس ذكــر يف عــن املــكان وهــو ســائق الدراجــة 
ــغ مــن العمــر ) 32(ســنة، حيــث مت  ــة البال الناري
حتويلــه جثــة هامــدة علــى مصلحــة حفــظ اجلثــث 
انطلقــت  بينمــا  دنــدان،  محمــد  مبستشــفى 
موجهــة احتجاجــات مــن شــبان املنطقــة متهمــة 
ــة التــي  ــة باإلهمــال يف وضــع إشــارة العطل البلدي

ــة. ــاق روح الضحي ــة إلزه ــت كافي كان
جمال بوالديس

وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد:

»الوضعيــة الوبائيـة مقلقــة والتلقيـح يبقـى الحـل األنجــع« »الوضعيــة الوبائيـة مقلقــة والتلقيـح يبقـى الحـل األنجــع« 

قسنطينة

جريمــــة قتـــــل بســــبب منــــاوشــات 
بيـن األطفـــال

سكيكدة
مقتـــل شــــاب في اصطــدام لصـــــاحب    
دراجـــة ناريــــة بشــــاحنـة قمــــامـة  

اإلحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني:
»تصريـــحات المغـــرب منــــاورات    

لضـــرب استقــــرار الجزائـــــر«

مستشفى«النجمة« بوهران

استنفار بسبب ارتفاع إصابات كورونا ونقص األكسجين

تدابير تكميلية خاصة بالوقاية من وباء »كورونا«

تعديــل مواقيـت الحجر الجزئي وتمديده لـ10 أيـام

اعتبر وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، الوضعية الوبائية 
باجلزائر«مقلقة« جراء تفشي فيروس كورونا يف اآلونة األخيرة، مبرزا أن التلقيح 

يبقى اخليار الوحيد ملكافحة الوباء.

أعلنت الوزارة األولى، عن اتخاذ الوزير األول أمين بن عبد الرحمان، جملة من التدابير التكميلية 
اخلاصة بالوقاية من وباء كورونا، على غرار متديد إجراءات احلجر الصحي .
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لقــد أصبحــت املؤسســات الناشــئة 
التنميــة  حتقيــق  يف  بــارزا  دورا  تلعــب 
واالجتماعــي،  االقتصــادي  بشــقيها 
ــذي  ــد ال ــوي اجلدي ــل التنم ــذا البدي وك
املتقدمــة،  الــدول  مــن  كثيــر  تبنتــه 
العالــم  بلــدان  غــرار  علــى  واجلزائــر 
الناشــئة  املؤسســات  تفطنــت ألهميــة 
مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة، ودعمهــا 
املتغيــرات  ظــل  يف  ملمــوس  بشــكل 
ــرورة  ــى ض ــد عل ــد مت التأكي ــة، فق احلالي
تعزيــز دورهــا التنمــوي يف عــدة مناســبات 

وطنيــة ودوليــة. 
وقــد أبــدت احلكومــة اجلزائريــة، 
كبيــرا  اهتمامــا  األخيــرة،  اآلونــة  يف 
عــن خلــق  الباحــث  الشــباب  بدعــم 
مــا  أو  ومتوســطة،  مؤسســات صغيــرة 
ــّول  ــرف بـ«املؤسســات الناشــئة«. وتع يع
ــوذج  ــق من ــى خل ــة عل ــلطات اجلزائري الس
الريــع  عــن  بعيــدا  جديــد  اقتصــادي 
البــاد  اقتصــاد  عليــه  اعتمــد  الــذي 
منــذ عقــود، وبالتالــي أصبــح االســتثمار 
ودعــم املؤسســات الناشــئة مــن أولويــات 
ــن  ــري، م ــاد اجلزائ ــرار االقتص ــع ق صان
ــة  ــة التنمي ــع عجل أجــل املســاهمة يف دف

وتعزيــز اآللــة اإلنتاجيــة احملليــة.

االقتصاديــة  السياســة  وتبحــث 
اجلديــدة التــي انطلقــت قبــل عامــن 
حاضنــات  إلنشــاء  طــرق  علــى 
ــودة  ــرص لع ــن ف ــث ع ــال، والبح األعم
الكفــاءات الشــابة مــن أبنــاء اجلاليــة 
إلــى  اخلــارج  يف  املقيمــة  اجلزائريــة 
ــر، وهــذا مــن أجــل  االســتثمار يف اجلزائ
ــرة  ــا واخلب ــل التكنولوجي ــاهمة يف نق املس
ــة والتأســيس القتصــاد وطنــي مــن  الفني
ــة  ــادي املعرف ــى عم ــم عل ــوع آخــر، قائ ن

والتكنولوجيــا.
ــر  ــت اجلزائ ــق، أول ومــن هــذا املنطل
عــن  بالغــة  أهميــة  املؤسســات  لهــذه 
املؤسســات  وزارة  اســتحداثها  طريــق 
ــاد  ــئة واقتص ــات الناش ــرة واملؤسس الصغي
املعرفــة، خاصــة بعــد التطــور الكبيــر 
الــذي شــهده هــذا النــوع مــن املؤسســات 
فبعدمــا  الدولــي،  املســتوى  علــى 
التنميــة  هــذه  يف  محــدودا  دوره  كان 
ــح  ــطة، أصب ــض األنش ــورا يف بع ومحص
يشــكل النســبة األساســية يف النشــاط 

الوطنــي. االقتصــادي 
ــر أن املؤسســات الناشــئة تعــرف  غي
العوملــة،  تفرضهــا  مختلفــة  حتديــات 
الداخليــة  املنافســة  علــى  واالنفتــاح 

الســريعة  والتغيــرات  واخلارجيــة، 
وإهمــال  الســوق،  يشــهدها  التــي 
ــض  ــدى بع ــئة ل ــات الناش ــاع املؤسس قط
الــدول ســبب يف اتســاع الفجــوة بــن 
حركيــة النشــاط االقتصــادي بــن الــدول 
املتقدمــة والــدول الناميــة، باعتبــار أن 
هــذه املؤسســات أصبحــت حتظــى مبكانــة 
جوهريــة يف أي نشــاط اقتصــادي، وذلــك 

نظــرا إلــى مســاهمتها الفعالــة فيــه.
ــح  ــت تكاف ــا زال ــة م ــة الريادي والبيئ
مــن أجــل االزدهــار، بســبب غيــاب 
إضافــة  القانونــي  واإلطــار  التنظيــم 
إلــى عــدم مرونــة اإلجــراءات املاليــة، 
وباتــت العديــد مــن املشــاكل تعرقــل 
املُبتِكــرة  والشــركات  املؤسســات  تطــور 
ــر لهــا، ويف مقدمتهــا  رغــم حاجــة اجلزائ
ومــن  اإلداري.  والفســاد  البيروقراطيــة 
هنــا تتحــدد اإلشــكالية يف مــدى فعاليــة 
املؤسســات الناشــئة يف حتقيــق التنميــة 
واقــع  وماهــو  اجلزائــر،  يف  املســتدامة 
ــال  ــات األعم ــن حاضن ــات كل م وحتدي
الناشــئة )Startups( يف  والشــركات 

ئــر؟ ا جلز ا
منير بن دادي 

ــه أضحــى  ــال أن ــر قت ــي مني ــر القانون ــرى اخلبي ي
مــن الضــروري »مراجعــة وتوســيع وترقيــة التشــريعات 
والصغيــرة،  املتوســطة  املؤسســات  تخــص  التــي 
وتنميتهــا ضــرورة حتميــة وعلــى رأســها حتســن األداء 
البنكــي وإحاطتــه بنظــام قانونــي فعــال ومحاربــة 

ــة«. ــواق املوازي األس
وأوضــح املتحــدث يف تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار 
الوطــن« أن »املشــرع فــرق بــن ثــاث مؤسســات 
املتوســطة والصغيــرة واملصغــرة مســتندا إلــى معيــاري 
عــدد العمــال ورقــم األعمــال، كمــا أّنــه اعتمــد علــى 
عــدة آليــات منهــا نظــام القــروض الــذي خــص بهــا 
ــى  ــا إل ــى تقدميه ــرة عل ــذه األخي ــّث ه ــوك، وح البن
جانــب إنشــاء صناديــق وطنيــة لضمــان مخاطــر 

ــرض«. الق
وقــال قتــال، يف تصريحــه، إنــه »ونتيجــة لعــدة 
عراقيــل أدى تطبيــق هــذا القانــون إلــى إفــاس وفشــل 
بعــض أصحــاب املشــاريع املتوســطة والصغيــرة. وإلــى 
ــر  ــر بهــا اجلزائ ــي مت ــة الت ــب األوضــاع االقتصادي جان
التبعيــة  مــن  اقتصادنــا  تخلــص  ضمــان  وعــدم 
ــادي  ــو اقتص ــو من ــة نح ــة امللح ــام الرغب ــة وأم النفطي
حقيقــي، مت إصــدار قانــون جديــد والــذي كان مبثابــة 
ــس  ــاء نف ــة إلعط ــون الســابق ومحاول اســتدراك للقان
ــادي  ــو اقتص ــق من ــرة وحتقي ــات املتعث ــد للمؤسس جدي

ــوي«. ــي ق اجتماع
ــع االقتصــاد  ــي أن »تنوي ــر القانون وأضــاف اخلبي
ــق  ــرى لتحقي ــه الكب ــع توجهات ــيا م ــري ومتاش اجلزائ
تنميــة شــاملة والقضــاء علــى اقتصــاد الريــع وإيجــاد 
عائــد مالــي للخزينــة لــن يكــون إال عــن طريــق 
هندســة نظــرة مؤسســاتية وتطبيقهــا ميدانيــا لتحقيــق 
الهــدف الرئيــس،  املتمثــل يف خلــق مناصــب الشــغل 

ــرص  ــادة ف ــات وزي ــارج احملروق ــادرات خ ــز الص وتعزي
ــتثمار«. ــة االس وتنمي

وأشــار املتحــدث إلــى أن »التحــدي يبقــى قائمــا 
ــرة أمــام التفتــح  ــة املؤسســات املتوســطة والصغي لترقي
العاملــي االقتصــادي ونظــام العوملــة وحجــم التغيــرات 
ــذه  ــات كه ــع مؤسس ــال دف ــن خ ــة، م التكنولوجي
نحــو ضمــان إنتاجيــة أكثــر ســواء علــى املســتوى 
احمللــي أو الوطنــي وملــا ال علــى املســتوى الدولــي 

ــواق«. ــات األس ــاة حلاجي مراع
حتقيــق  ميكــن  ذاتــه،  املتحــدث   وبحســب 
ــادة متويلهــا ماليــا وفقــا لقواعــد  ذلــك »عــن طريــق زي
ــاج  ــة اإلنت ــرض دق ــب ف ــى جان ــة إل ــة صارم قانوني
والتخصــص ولــن يكــون ذلــك أيضــا إال عــن طريــق 
ــراكة  ــز الش ــة وتعزي ــوث العلمي ــن البح ــتفادة م االس
ــة،  ــة والدولي ــر البحــث الوطني ــات ومخاب ــع اجلامع م
ــه  ــي البشــري وتدريب ــرأس املال ــل ال ــى تأهي ــة إل إضاف
جيــدا جلعلــه متحكمــا شرســا يف آليــات التســيير 
ــن  ــية ب ــه التنافس ــى خلق ــة إل ــويق، باإلضاف والتس
املؤسســات ووضــع هيكلــة لتنميــة موحــدة تدعــم 
ــة يف األقطــاب  ــرات احلاصل ــق التغي املؤسســات وتراف

االقتصاديــة والتجاريــة العامليــة«.
وناشــد قتــال احلكومــة لـــ »تســهيل وتذليــل 
املشــاريع  لقبــول  والتنفيذيــة  اإلجــراءات اإلداريــة 
وشــن  إلقامتهــا،   العقــار  توفيــر  جانــب  إلــى 
حمــات إعاميــة هدفهــا املزيــد مــن التعريــف بهــذه 
املؤسســات، التــي جتلــب فرصــا لاســتثمار إلنعــاش 
الشــباب  أوســاط  يف  خاصــة  االقتصــادي  النمــو 
احلامــل ألفــكار إبداعيــة«، ممــا سيســاعد مباشــرة 
- حســبه - يف خلــق مؤسســات وأنشــطة جديــدة 
وأيضــا تبســيط اإلجــراءات اإلداريــة والتقنيــة املنشــئة 
ــى  ــاد عل ــن يكــون إال باالعتم ــذي ل للمؤسســات وال
ــا  ــا تبنيه ــب علين ــي يج ــة الت ــات احلديث التكنولوجي
تقنيــا وتشــريعيا كوضــع نظــام معلومــات وطنــي يوفــر 
ــة  ــة واجلبائي ــة واملهني ــة والتجاري ــة االقتصادي املعلوم
والبورصيــة ألصحــاب املشــاريع، إذا ال ميكــن احتــكار 
املعلومــة مــن طــرف جهــات حكوميــة بــل البــد 
ــع االســتفادة  مــن وضعهــا ضمــن إطــار يتيــح للجمي

ــا«. منه
ومــن جهــة أخــرى، قــال املتحــدث إن النجــاح 
االقتصــادي لهــذه املؤسســات لــن يكــون »إال بدراســة 
ــكل  ــا وب ــا أو دولي ــوى محلي ــتثماري س ــط االس احملي
بســاطة مــا يحتاجــه املســتهلك الفيتنامــي أو اليابانــي 
اليــوم علينــا توفيــره لــه ومبعاييــر عامليــة ومبــواد جزائريــة 
ــدرس  ــم ن ــح إذا ل ــن ننج ــة ول ــة باملائ ــة مائ مضمون
جيــدا مــا حتتاجــه أســواق اآلخريــن، داعيــا احلكومــة 
اجلزائريــة لرفــع عــدد املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة 

وتشــجيع إنشــائها، وهــذا هــو جوهــر أي اقتصــاد«.
منير بن دادي

ولــد  كــرمي  األعمــال  رائــد  أفصــح 
مجــال  يف  مشــكل  »وجــود  عــن  عمــار 
إنشــاء الشــركات الناشــئة، يعيــق أصحــاب 
املســتقلة  واملشــاريع  احلــرة  األعمــال 
)freelance(، والطامحــن إلــى إنشــاء 
ــم،  ــب وظائفه ــى جان شــركاتهم اخلاصــة إل
وهــذا املشــكل يكمــن يف غيــاب إطــار قانوني 
ــم بالعمــل يف مشــاريعهم  واضــح يســمح له
اخلاصــة دون التقيــد بســجل جتــاري خــاص 
واملصغــرة،  الناشــئة  بالشــركات  املعنيــن 
خاصــة،  شــركات  يف  موظفــن  كونهــم 
مجــاالت  يف  جديــدة  ملشــاريع  ومطوريــن 

.« أخــرى 
ــة  وأشــار صاحــب العشــرين ســنة جترب
تصريــح  يف  اآللــي،  اإلعــام  مجــال  يف 
ــى  ــن«، إل ــار الوط ــبكة »أخب ــه ش ــص ب خ
وجــود شــباب مبدعــن يف مســتواه العلمــي 
وبحملــون طموحــه ذاتــه، ميكنهــم تقــدمي 
خدمــات نوعيــة، وإيجــاد بدائــل اقتصاديــة 
ــة يف  ــكاالت مختلف ــول إلش ــدة، وحل جدي
بلدهــم، غيــر أنهــم فضلــوا التعامــل مــع 

ــر  ــة، ألن اجلزائ ــدول األجنبي ــركات وال الش
ــارا واضحــا للعمــل«. ــم إط ــر له ــم توف ل

إلــى  احلكومــة  عمــار  ولــد  ودعــا 
اخلارجيــة  التعامــات  عمليــة  »تســهيل 

ألصحــاب الشــركات الناشــئة واألعمــال 
احلــرة، وعــدم حصرهــم يف النطــاق اجلزائــري 
خدماتهــم  تســويق  أجــل  مــن  فقــط، 
ــة مباشــرة  ــة الصعب ــم بالعمل واســتام أموله
دون ُمعيقــات بنكيــة«، وحســبه فــإن »مثــل 
اختــراق  إلــى  تدفعهــم  املعيقــات  هــذه 
ــل  ــن أج ــة م ــرق ملتوي ــار ط ــون واختي القان

خدماتهــم«.  وتقــدمي  العمــل 
ــئة يف  ــركات الناش ــار الش ــم ملس وكتقيي
اجلزائــر، قــال املختــص يف البرمجــة وأنظمــة 
ــم  ــر ل ــى وقــت قصي ــه »إل ــي أن اإلعــام اآلل
يكــن بإمــكان الشــركات الناشــئة أن تتطــور 
ــة  ــر أن اجلهــود املبذول ــر، غي وتنمــو يف اجلزائ
ــى  ــة دفعــت إل مــن طــرف الســلطات الوصي
ــركات  ــن الش ــوع م ــذا الن ــاء ه ــهيل إنش تس
ــي لهــا، وتخفيــض  مــن خــال الدعــم املال
ــازات  ــا مــن االمتي ــب، وغيره نســبة الضرائ
ــى  ــوج إل ــل الول ــن أج ــباب، م ــة للش املقدم

ــة«. ــم املقاوالتي عال
منير بن دادي

يــرى كــرمي بــروري اخلبيــر يف مجــال 
بــه  أدلــى  تصريحــات  يف  املقاوالتيــة، 
ــادة  ــع ري ــم واق ــن«، أن »تقيي ــار الوط لـ«أخب
ــر ممكــن  ــر غي ــة يف اجلزائ األعمــال واملقاوالتي
اآلن، بالنظــر إلــى حداثــة املجــال يف بلدنــا. 
وحســبه، فــإن »النتائــج ميكــن أن تظهــر بعــد 
خمــس ســنوات مــن اآلن، لــذا يفضــل عــدم 
ــج  ــار ونتائ ــن اآلث االســتعجال يف البحــث ع
اســتحداث وزارة منتدبــة خاصــة بالشــركات 

ــة«. ــاد املعرف ــئة واقتص الناش
ريــادة  برنامــج  يف  املــدرب  أن  غيــر 
أوضــح، يف  واالبتــكار  والقيــادة  األعمــال 
تصريــح لـــ »أخبار الوطــن«، أن »هنــاك بعض 
النتائــج امللموســة ظاهــرة يف بعــض اجلوانب، 
أهمهــا خلــق محيــط بيئــي متكامــل، ميكــن 
للمقــاول مــن خالــه إيجــاد التربــة اخلصبــة 

ــور«. ــو والتط ــه بالنم ــمح ل ــي تس الت
ــذي  ــى أن »الهــدف ال ــروري إل وأشــار ب

يجــب أن نركــز عليــه اليــوم هــو توحيــد 
جهــود الدولــة بــكل مؤسســاتها للعمــل علــى 
اســتقطاب املقاولــن مــن كل أنحــاء العالــم، 

ــي،  ــام البيئ ــذا النظ ــر ه ــال توفي ــن خ م
وخلــق  واالقتصــاد  التنميــة  وتطويــر 
ــة  ــا أن »كل دول ــة، مضيف ــركات خاص ش
تطمــح إلــى اســتقطاب الشــركات الكبــرى 
لتفتــح فروعــا عندهــا وتدفــع الضرائــب 
لهــا، وتخلــق مناصــب شــغل جديــدة 

ــا«.  ألبنائه
ــوم  ــوراه يف العل ويأمــل صاحــب الدكت
والتكنولوجيــا واملجتمــع املتخــرج يف املعهــد 
الشــباب  والتخطيــط،  لــإدارة  العالــي 
الطامــح إلــى دخــول عالــم املقاوالتيــة، 
ــات  ــأن »يكــون حــرا، وأن ال يخــاف تبع ب
ريــادة  مجــال  ويف  احليــاة  يف  اإلخفــاق 
األعمــال، ألن خــوض التجربــة وإعــادة 
احملاولــة بعــد اإلخفــاق يف عمــر الشــباب ال 

ــأ ». ــران خط يعتب
منير بن دادي

اخلبير القانوني منير قتال لـ »أخبار الوطن«:
»البــّد مــن مراجعــة الّتشريعــات »البــّد مــن مراجعــة الّتشريعــات 
ومحاربــة األســـواق الموازيـــة«ومحاربــة األســـواق الموازيـــة«

املهندس يف اإلعالم اآللي، كرمي ولد عمار لـ »أخبار الوطن«:

»علـــى الحكومـــة استحـــداث وضـــع قــانـونـي »علـــى الحكومـــة استحـــداث وضـــع قــانـونـي 
خـــاص بأصحــــاب المشاريـــع الحـــــرة«خـــاص بأصحــــاب المشاريـــع الحـــــرة«

اخلبير يف املقاوالتية، كرمي بروري لـ »أخبار الوطن«:

»عليـــنا إيجــاد محيــط بيئـــي متكــــامل   »عليـــنا إيجــاد محيــط بيئـــي متكــــامل   
يسمـــح للمقـــاول بالّتطــــــور«يسمـــح للمقـــاول بالّتطــــــور«

لطاُت الُعليا لَتنويِع االقتصاِد يف ُمناِخ أعماٍل َموبوٍء تراهُن عليها السُّ

الُمؤّسســاُت الّناِشــئة..فرصـُة إقـالٍع ُمؤّجـــَلة!الُمؤّسســاُت الّناِشــئة..فرصـُة إقـالٍع ُمؤّجـــَلة!
يف ظل تدني أداء املؤسسات االقتصادية الكبرى بفعل عوامل عدة، وتراجع االستثمارات الداخلية واخلارجية الكبرى، باتت اجلزائر تراهن على املؤسسات الناشئة يف ظل تدني أداء املؤسسات االقتصادية الكبرى بفعل عوامل عدة، وتراجع االستثمارات الداخلية واخلارجية الكبرى، باتت اجلزائر تراهن على املؤسسات الناشئة 

واملشاريع الصغرى باعتبارها مالئمة ألوضاع البالد، وذلك بتوفير الدعم املناسب واستحداث عدة تسهيالت، بهدف حتقيق اقتصاد بديل وامتصاص نسبة من البطالة واملشاريع الصغرى باعتبارها مالئمة ألوضاع البالد، وذلك بتوفير الدعم املناسب واستحداث عدة تسهيالت، بهدف حتقيق اقتصاد بديل وامتصاص نسبة من البطالة 
املرتفعة، رغم أن ذلك ليس باألمر السهل يف مناخ أعمال بيروقراطي يبقى العدو رقم واحد ألي مبادرة خللق الثروة، كنتيجة ملمارسات إدارية سلبية متوارثة وللتخلف املرتفعة، رغم أن ذلك ليس باألمر السهل يف مناخ أعمال بيروقراطي يبقى العدو رقم واحد ألي مبادرة خللق الثروة، كنتيجة ملمارسات إدارية سلبية متوارثة وللتخلف 

الرقمي الذي تعاني منه بالدنا، ذلك ما يقف حائال دون الوصول إلى النتائج املرجوة ويؤجل فرصة اإلقالع، رغم أن هذا النوع من االقتصاد ال يحتاج إلى ضخ أموال الرقمي الذي تعاني منه بالدنا، ذلك ما يقف حائال دون الوصول إلى النتائج املرجوة ويؤجل فرصة اإلقالع، رغم أن هذا النوع من االقتصاد ال يحتاج إلى ضخ أموال 
كبيرة، أو شراء معدات ثقيلة، كما أن جتسيده على أرض الواقع ممكن يف بضعة أشهر.كبيرة، أو شراء معدات ثقيلة، كما أن جتسيده على أرض الواقع ممكن يف بضعة أشهر.
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 وقعت املديرية العامة للضرائب اتفاقية مع بنك اجلزائر اخلارجي  تقضي 
بانضمام املديرية إلى نظام قبول الدفع عبر اإلنترنت عن طريق البطاقة 

البنكية، حسبما أفادت به وزارة املالية يف بيان نشرته على موقعها اإللكتروني.
 ،2021 بكالوريا  نتائج  عن  اإلعالن  سيتم 
بيان  وحسب  مساء.  الرابعة  الساعة  من  بداية  اليوم 
البكالوريا،  نتائج  عن  اإلعالن  فسيتم  التربية  لوزارة 
بالنسبة للمترشحني املتمدرسني واألحرار، عبر موقع 
الوطني لالمتحانات واملسابقات، كما سيتم  الديوان 
اإلعالن عن النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة 
عبر  وجيزي  أوريدو  موبيليس  الثالث:  للمتعاملني 

الرسائل النصية القصيرة.
وبالنسبة للمترشحني املتمدرسني، سيتم إعالن 
قوائم  إشهار  عبر  وكذا  األولياء،  فضاء  عبر  النتائج 
التوقيت  ونفس  اليوم  نفس  يف  الناجحني  التالميذ 
اجتاز  التي  التعليمية  املؤسسات  كل  مستوى  على 

تالميذها االمتحان.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، 

أول أمس، باجلزائر العاصمة، بزيارة إلى املركز الوطني 
إلعالن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2021، 
املداوالت  إجراء  على  القائم  الفريق  تفقد  حيث 
النقاط  كشوف  وطبع  االمتحان  نتائج  وحتضير 

والشهادات النهائية للناجحني.
املركز  بهذا  العمل  فريق  أن  للوزارة  بيان  وذكر 
التربوية  الفئات  مختلف  من  عضوا   74 من  »يتكون 
ثانوي،  تعليم  أساتذة  الوطنية،  التربية  )مفتشي 
تقنيني  مهندسون،  وفروعه،  الديوان  من  إطارات 
حتت  يعمل  وفروعه(،  الديوان  وعمال  وموظفني 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  ملدير  املباشر  اإلشراف 

واملسابقات«.
التهاني  الوزير هذه املناسبة لتقدمي »أحر  واغتنم 
وكذا  املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  األماني  وأطيب 

أسمى عبارات الشكر والعرفان ألعضاء فريق العمل« 
جراء »التضحيات اجلسيمة واملجهودات الكبيرة التي 
اخلارجي  العالم  عن  ومعزول  مغلق  جو  يف  يبذلونها 
وذويهم  أهاليهم  وعن  العائلية  األجواء  عن  بعيدين 
الواجب  لنداء  »تلبية  ذلك  معتبرا  العيد«،  هذا  يف 
النتائج  الوطني« من أجل إجناح هذه العملية وإعالن 

يف الوقت احملدد لها.
عن  املصدر-  نفس  -يضيف  بلعابد  عبر  كما 
يف  ساهموا  الذين  لكل  وامتنانه«  شكره  »خالص 
إجناح تنظيم االمتحانات املدرسية لهذه السنة السيما 
الوزارية  القطاعات  ومختلف  التربوية  األسرة  أعضاء 
لكافة  والتوفيق  النجاح  متنى  كما  األمنية،  واملصالح 

املترشحني.
ق.و

وأوضــح نائــب رئيــس الفيدراليــة، املكلــف 
بالتجــارة والتمويــل، بلقاســم مــزروع، انــه وفقــا 
للتقديــرات األوليــة للفيدراليــة فــإن مبيعــات 
املواشــي املوجهــة لعيــد االضحــى تراجعــت 
ــث  ــام 2019، حي ــة بع ــف مقارن ــي النص بحوال
بلغــت ثالثــة ماليــني رأس هــذه الســنة مقابــل 

ــل ســنتني. ــني رأس قب ســتة مالي
-وفقــا  التراجــع  هــذا  تفســير  وميكــن 
ــى  ــا عل ــة كورون ــات جائح ــى تداعي ــزروع- إل مل
 2020 خــالل  للمواطنــني  الشــرائية  القــدرة 
و2021 والتــي تســببت يف تقلــص االنشــطة 

االقتصاديــة.
مــن  بالكثيــر  الوضعيــة  هــذه  وأدت 
امليزانيــة  ســقف  تخفيــض  إلــى  املواطنــني 
املخصــص لألضحيــة وهــو مــا اصطــدم بأســعار 
مرتفعــة يف الســوق الســيما يف املــدن الكبــرى.
ويرجــع املســؤول بفيدراليــة مربــي املواشــي 
ذلــك إلــى دخــول التجــار املوســميني علــى 

اخلــط  والذيــن ســاهموا يف رفــع األســعار يف 
ــر  ــي تعتب ــدن الســاحلية والت ــرى وامل ــدن الكب امل

ــي. ــة للمواش ــر منتج ــق غي مناط
ووفقــا لنفــس املتحــدث، فــإن واليــات 
وتيبــازة  وبجايــة  وعنابــة وســكيكدة  اجلزائــر 
ومســتغامن ووهــران تعــد مــن أكثــر الواليــات 

التــي عرفــت ارتفاعــا يف األســعار.
وباملقابــل، ســجلت الواليــات الســهبية 
مســتويات »معقولــة« مــن حيــث األســعار، 
ــراف  ــبة للخ ــف دج بالنس ــني 30 أل ــت ب تراوح
الصغيــرة  و70 ألــف دج بالنســبة للــرؤوس التــي 

ــغ. ــا 65 ك ــدى وزنه يتع
ــة يف الوطــن  ــع األســعار املطبق ــة م وباملقارن
العربــي، فإنهــا تعــرف تقريبــا نفــس املتوســط  يف 
ــف  ــي 52 ال ــرأس )حوال ــدود 400  دوالر لل ح

دج(، حســب مــزروع.
املســؤول  حــذر  أخــرى،  جهــة  مــن 
وتأثيــرات  اجلفــاف  ظاهــرة  مــن  بالفيدراليــة 

التغيــرات املناخيــة علــى نشــاط مربــي املواشــي 
للرعــي  املوجــه  النباتــي  الغطــاء  أن  مؤكــدا 
يعــرف تقلصــا مــن ســنة ألخــرى وهــو مــا ينــذر 
-حســبه- بتراجــع االنتــاج يف الســنوات املقبلــة 

ــه. ــو علي ــا ه ــى م ــع عل ــي الوض إذا بق
كمــا لفــت إلــى إشــكالية غــالء االعــالف 
ــة  ــث ارتفعــت أســعارها يف االســواق الدولي حي
ــرات جائحــة  ــة بســبب تأثي ــي 300 باملائ بحوال

ــا. كورون
أثنــى مــزروع علــى  ويف هــذا اإلطــار،  
تدخــل وزارة الفالحــة يف عمليــة توزيــع الشــعير 
والنخالــة مــن خــالل جهــاز خــاص ميكــن 
املوالــني مــن االســتفادة مــن االعــالف بأســعار 
معقولــة مــن أجــل مواصلــة نشــاطهم بوتيــرة 

عاديــة.
ق.و

مؤسسة   24 استالم  وهران  بوالية  يرتقب   
الدخول  مع  الثالثة,  التعليمية  األطوار  تربوية، يف 
املدرسي القادم )2022/2021(  حسبما أستفيد 

لدى املدير الوالئي للتربية.
14 مجمعا مدرسيا يف طور  ويتعلق األمر ب 
االبتدائي على مستوى األحياء السكنية اجلديدة، 
لوادي  اجلديدين  العمرانيني  القطبني  غرار  على 
بونيف  وحاسي  مبسرغني  زبانة«  و«أحمد  تليالت 
فريحة،  وبن  وقديل  الشحمي  وسيدي  اجلير  وبئر 
الضغط  تخفيف  يف  كبير  بشكل  ستساهم  والتي 

أوبلعيد  لـ«وأج«،  ذكره  مثلما  األقسام،  داخل 
عبر  قسما   44 توسعة  سيتم  كما  القادر.  عبد 
مختلف بلديات الوالية لتقليص اكتظاظ التالميذ 

باألقسام، مع اجناز 3 مطاعم مدرسية.
متوسطات  بثماني  أيضا  القطاع  وسيتدعم 
الشحمي  وسيدي  اجلير  بئر  بلديات  من  بكل 
داخلية،  أنصاف  و4  تليالت  ووادي  وطفراوي 
اجلير  بئر  ببلديتي  ثانويتني  استالم  إلى  باإلضافة 

ووادي تليالت، كما أشير إليه.
العام  خالل  القطاع  تدعم  فقد  للتذكير، 

املنصرم بنحو 14 مجمعا مدرسيا يف الطور االبتدائي 
الترك  غرار عني  البلديات على  عبر عديد  موزعني 
وأرزيو  فريحة  وبن  والبرية  والسانية  وبوسفر 
مؤسسات  خمس  جانب  إلى  وغيرها،  ومسرغني 
من  بكل  والثانوي  املتوسط  الطورين  يف  أخرى 
وتتوفر  تليالت ومسرغني.  ووادي  السانية  بلديات 
والية وهران حاليا على 862 مدرسة ابتدائية و184 
متوسطة و88 ثانوية عبر 26 جماعة محلية املشكلة 

إلقليم الوالية.
ق.م

موسى  نورة  البروفيسور  املركز  مديرة  وتوقعت 
سيكون  املرفق  هذا  استالم  ان  لـ«وأج«  تصريح  يف 
بعد سنة على أقصى تقدير ليصبح إجمالي املقاعد 
التابع  املرفق  هذا  عليها  يتوفر  التي  البيداغوجية 
آالف   4 العلمي  البحث  و  العالي  التعليم  لقطاع 

مقعد .
طلب  تقدمي  مت  فقد  التوسعة،  لهذه  وتبعا 
اآللي  اإلعالم  قسم  حتويل  أجل  من  للوصاية 
كل  ليشمل  للعلوم  معهد  إلى  باملركز  والرياضات 

الفروع والتخصصات العلمية والتقنية.
جديدة  تخصصات  فتح  الطلب  تضمن  كما 
طوري  يف  الطلبة  لفائدة  اجلامعي  بريكة  مبركز 
الليسانس واملاستر بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن 
البكالوريا، حسب  الناجحني اجلدد يف شهادة  من 

ما علم من ذات املصدر.
وقد تخرج من هذا املركز هذا املوسم اجلامعي 
1100 طالب وطالبة بني ليسانس و ماستر، حيث 
أشرف والي باتنة توفيق مزهود أمس األربعاء على 
حفل اختتام املوسم اجلامعي وتكرمي الطلبة األوائل 

.
الطاقم  فإن  املتحدثة،  لذات  استنادا  و 
قد  املركز  مستوى  على  واإلداري  البيداغوجي 
املوسم  تبقى من  ما  بذل جهودا كبيرة الستكمال 

املركز  شهد  أن  بعد  احملددة  اآلجال  ويف  اجلامعي 
مطالب  بسبب  اجلارية  السنة  خالل  اضطرابات 

بيداغوجية للطلبة .
واملزاولني  املسجلني  الطلبة  عدد  بلغ  قد  و 
عبد  بن  أحمد  الشهيد  اجلامعي  باملركز  للدراسة 
خالل  ببريكة   – احلواس  سي   - حمودة  الرزاق 
عن  يقل  ال  ما   2020-2021 اجلامعي  املوسم 
طور  يف  طالبا   2239 منهم  وطالبة  طالبا   3847
الليسانس و 21 طالبا آخرا يف طور الدكتوراه، وفق 

ما ذكرته ذات املسؤولة .
 )3( قالقة  حاليا  اجلامعي  املرفق  هذا  ويضم 
معاهد لكل من احلقوق والعلوم االقتصادية و العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية و اآلداب واللغات األجنبية 
إلى  اآللي  واإلعالم  بالرياضيات  خاص  وقسم 

جانب إقامة جامعية تتسع لـ 1000 سرير .
فتحت  قد  اجلامعية  بريكة  ملحقة  أن  يذكر، 
أبوابها أمام الطلبة يف سنة 2011 بثالثة )3( معاهد 
ليتم  مقعد   2000 إلى  تصل  بيداغوجية  وبقدرة 
مستقل  جامعي  مركز  إلى   2016 سنة  ترقيتها يف 
املركز حاليا  يستقطب  1، حيث  باتنة  عن جامعة 

طلبة من عديد واليات الوطن.
ق.م/واج

الفالحية  املصالح  مديرية  تطلق  أن  يرتقب 
املقبلة،  القليلة  األسابيع  خالل  تلمسان،  لوالية 
بالكهرباء  فالحية  مستثمرة   64 لربط  عملية 
الفالحية، حسبما علم لدى مسؤولي هذه املديرية.
بذات  االستثمار  ترقية  مكتب  رئيس  وذكر 
املديرية، العقباني شعيب، أن هذه العملية ستمس 
بلديات  عبر  أولى  كمرحلة  فالحية  مستثمرة   64
بني بوسعيد وحمام بوغرارة وبني صميل والفحول 
وندرومة وغيرها، إلجناز 60 كلم من شبكة الربط 

يف إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية.
ضمن  تندرج  العملية  هذه  أن  وصرح 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  أعدته  مخطط 
املستثمرات  جميع  لربط   ،)2024/2020( لـ 
الفالحية بالكهرباء الفالحية، الفتا الى أن العملية 
الكهرباء  توزيع  شركة  مصالح  مع  بالتنسيق  جتري 

والغاز )سونلغاز(.
دقيق  إحصاء  إجراء  العملية  هذه  سبق  وقد 
الفالحية  املستثمرات  ملختلف   2020 جوان  منذ 
عبر 12 مقاطعة فالحية بالوالية، والتي لم تستفد 
أسفر  والذي  الفالحية،  الكهرباء  شبكة  من  بعد 
بشكل  ربطها  سيتم  مستثمرة   905 إحصاء  عن 
لذات  وفقا  مماثلة،  عمليات  عدة  ضمن  تدريجي 

املسؤول .
عمليتني  جتسيد  تلمسان  بوالية  جرى  وقد 
الريفية  للتنمية  الوطني  الصندوق  إطار  يف  مماثلتني 

خاللها  من  مت  و2018،   2014 بني  ما  األولى 
 339 لربط  الكهربائية  الشبكة  من  كلم   192 إجناز 
مستثمرة فالحية عبر 36 بلدية بتكلفة مالية قدرها 

500 مليون دج، استنادا للمتحدث.
منذ  انطلقت  التي  الثانية  العملية  وتهدف 
2018 إلى إجناز 200 كلم من الشبكة الكهربائية 
يضيف  بلدية،   39 عبر  دج  مليون   600 بتكلفة 
متواصلة  تزال  ال  العملية  هذه  بأن  مبرزا  املصدر، 
وقد مت إجناز حلد اآلن 133 كلم من الطول اإلجمالي 

لهذه الشبكة مست 241 مستثمرة فالحية.
وأوضح أن الكهرباء الريفية موجهة للفالحني 
احللوب  األبقار  وتربية  اآلبار  حفر  يف  الراغبني 
على  يشترط  بأنه  مردفا  البيوض،  والدجاج 
الكهرباء  من  االستفادة  يف  الراغبني  الفالحني 
اآلبار  حفر  لرخص  مالكا  يكونوا  أن  الفالحية 
 2.400 من  أزيد  أو  حلوب  بقرة   12 من  وألزيد 

دجاجة.
الفالحني  بتثبيت  العملية  هذه  وتسمح 
من  ومتكينهم  الفالحية  واملستثمرات  باألراضي 
املساحات  بتوسيع  اخلاصة  مشاريعهم  جتسيد 
الفالحية املسقية وتنويع املنتجات الفالحية والرفع 
شغل  مناصب  وخلق  والبيض  احلليب  إنتاج  من 
أشير  كما  احلدودية،  الفالحية  باملناطق  خاصة 

إليه.
ق.م/وأج

يف  الثالثاء  أمس  أول  التوقيع  مراسم  وجرت 
مقر الوزارة بحضور أمينها العام.

البوابة  إطالق  إطار  يف  االتفاقية  هذه  وتأتي 
للضرائب  العامة  للمديرية  اجلديدة  الرقمية 
القاعدة  توسيع  إلى  تهدف  والتي  تك«  »مساهمة 
اإلدارة  العالقة بني  واملساهمة يف حتسني  الضريبية 
اإلجراءات  تبسيط  من خالل  الضرائب،  ودافعي 

لفائدة الفاعلني االقتصاديني.
دافعي  إلى  تك«  »مساهمة  بوابة  وتتوجه 
الضريبية  للهياكل  اخلاضعني  املسجلني  الضرائب 

غير املعنية بنظام املعلومات »جبايتك«
وستسمح البوابة بتسهيل اإلجراءات اإلدارية 
لدافعي  اجلبائية  بااللتزامات  الوفاء  وتبسيط 
عن  باإلعالن  لهم  السماح  خالل  من  الضرائب 

ضرائبهم ودفعها عبر اإلنترنت.
وبالتالي فإنه سيكون بإمكان دافعي الضرائب 
احلاملني للبطاقة البيبنكية أو البطاقة الذهبية سداد 
املخصص  الفضاء  دخول  خالل  من  تصريحاتهم 
لهم على بوابة »مساهمة تك«، حسب البيان الذي 
بنك  من  كل  مساهمة  على  االطار  هذا  يف  أكد  
اجلزائر اخلارجي وشركة »ساتيم« وجتمع النقد االلي  

يف وضع هذا النظام اجلديد.
البوابة  توفير خدمات  أولى، سيتم  وكمرحلة 
ملديريتني  وهما  جتريبيني  مديريتني  مستوى  على 

الوالئيتني وهران-شرق ووهران-غرب.
بوابة  خدمات  أن  إلى  البيان  أشار  كما 

»مساهمة تك« مجانية وامنة.
ق.و

بلعابد يتفقد املركز الوطني املكلف بإعدادها

اإلعــالن عن نتائـج البكالـوريا مسـاء اإلعــالن عن نتائـج البكالـوريا مسـاء 

 باتنة:
الـشروع فــي إنجـــــاز الـشروع فــي إنجـــــاز 20002000 مقعـــد  مقعـــد 
بيداغوجي بالمركز الجامعـي ببريـكة قريـبابيداغوجي بالمركز الجامعـي ببريـكة قريـبا

 وهران :
نحــو استـــالم نحــو استـــالم 2424 مـــؤسسة في األطــــوار التعليميــة الثــالثة مـــؤسسة في األطــــوار التعليميــة الثــالثة

  تلمسان :
نحـو ربـط نحـو ربـط 6464 مستثمـرة فالحيـة بالكهربـاء مستثمـرة فالحيـة بالكهربـاء

مت توقيعها بني املديرية العامة للضرائب وبنك اجلزائر اخلارجي

اتفاقيـة لدفــع الضــرائب عبـر اإلنتـــرنتاتفاقيـة لدفــع الضــرائب عبـر اإلنتـــرنت

         عيد األضحى:

 استهـــالك الجزائرييــن للمــواشـــي  استهـــالك الجزائرييــن للمــواشـــي 
يتراجـــع بشكــــل محســــوسيتراجـــع بشكــــل محســــوس

 تراجع مستوى استهالك األسر اجلزائرية للمواشي خالل عيد األضحى املبارك لهذه السنة 
بشكل محسوس، حسبما أفاد به مسؤول بالفيدرالية الوطنية ملربي املواشي.
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وخالل تصريح صحفي أكد والي والية عنابة 
تسيير  فشل  أسباب  أن  الدين«  جمال  برميي   «
الديون  معضلة  يف  تكمن  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة 
والبلديات  الصناعية  املؤسسات  عاتق  على  التي 
هم  هؤالء  حيث  وغيرهم  واخلواص  واملواطنني 
احلسن  التسيير  يف  املؤسسة  وفشل  إفالس  سبب 
تصريح  .وجاء  الشروب  باملاء  املواطنني  تزويد  يف 
عنابة  لوالية  التنفيذي  اجلهاز  على  األول  املسؤول 
والتفقد  العمل  زيارة  » خالل  الدين  »برميي جمال 
رئيس  رفقة  الثالثاء  أمس  صبيحة  بها  قام  التي 
املعنية  الوالئية  املصالح  و  الوالئي  الشعبي  املجلس 
الشرب  مياه  ومعاجلة  ضخ  محطات  من  لعدد 
الشرب  مياه  ضخ  محطة  زيارة  غرار  على  بالوالية 
الشرب  مياه  معاجلة  ومحطة  ماكسة(  سد  )حتويل 

الشرب  مياه  ضخ  محطة  و  عمار  سيدي  ببلدية 
و محطة ضخ  برحال-شطايبي(  قرباز  )حتويل  قرباز 
مياه الشرب »وادي النيل« ببلدية البوني.و بهدف 
حتسني وحتقيق العدل يف عملية توزيع املياه و تزويد 
الساكنة عبر مختلف أحياء و بلديات الوالية أسدى 
الوالي« برميي » تعليمات ملصالح املوارد املائية بإجناز  
بار جديدة لضخ كميات معتبرة من املياه من شأنها 
بتصليح  التكفل  مع  املياه،  منسوب  مستوى  رفع 
شركة  أن  تسربات.ويذكر  تعرف  التي  القنوات 
يف  باشرت  كانت  عنابة،  وحدة  للمياه  اجلزائرية 
تنفيذ حملة لتحصيل الديون يف أحياء 300 مسكن 
بالرمي واخلروبة ببلدية عنابة ،بوسدرة وسيدي سالم 
احلجار  و  البوني  ببلدية  بوزعرورة  مركز  والبوني 
التريعات، على أن تتواصل احلملة  مركز، وببلدية 

تشملها  التي  األحياء  برنامج  حسب  أسبوع  كل 
العملية هذا يف الوقت الذي جتاوزت فيه ديون هذه 
سنتيم  مليار   200 قد  بالوالية  االجمالية  األخيرة 
، من بينها تلك اخلاصة بالزبائن،البالغ عددهم او 
يزيد عن 141 الف زبون، وهو األمر الذي ساهم يف 
عرقلة جتسيد املشاريع االستثمارية املسجلة، و دفع 
ضد  وإجراءات  تدابير  اتخاذ  إلى  القطاع  مسؤولي 
الزبائن املتخلفني عن  دفع مستحقاتهم املترتبة على 
كورونا.  فيروس  وباء  تداعيات  عن  زيادة  عاتقهم 
وخالل فترة احلجر الصحي التي اتخذتها احلكومة 
ملجابهة الوباء وتداعياتها السلبية على املؤسسة األمر 

الذي زاد من الديون. 
ف. سليم

املسمى  هكتار   17 حي  سكان  يشتكي 
من  بوعريريج  برج  العناصر  ببلدية  بعبوش  علي 
رغم  حيهم  الى  املؤدي  والرصيف  الطريق  اهتراء 

مناشداتهم املتكررة للسلطات املعنية . 
 وأكد سكان احلي أن احلالة املزرية للطرقات 
سواء  التنقل  يف  كبيرة  صعوبة  يجدون  جعلتهم 
يف  سواء  املركبات،  أصحاب  أو  منهم  الراجلني 
الصيف  فصل  أو  األوحال  كثرة  مع  الشتاء  فصل 

مع الغبار الكثيف.

السلطات  قريب  وقت  يف  كانت  جهتها  من 
احلي  سكان  مطلب  الى  استجابت  قد  الوالئية 
أين   ، وتزفيته  الطريق  وتعبيد  ترميم  يف  املتمثل 
بدأ األشغال بشكل منتظم قبل أن تتوقف بسبب 
التفاهم  الذين حاولوا  اعتراض أحد سكان احلي 
معه إال أن كل املشاورات باءت بالفشل، ما أدى 
وقت  إلى  األشغال  وتأجيل  املقاول  رحيل  إلى 
الحق.                  صفاء كوثر بوعريسة

برج  والية  ألمن  املختصة  املصالح  قامت 
 '' مبوضوع  قضائي  ملف   15 بإجناز  بوعريريج 
أعراس  إقامة  والقرارات  املراسيم  مخالفات 
وحفالت '' وذلك بعد إقامة البعض من مواطني 
الوالية ملراسيم االحتفال يف ظل التفشي الرهيب 

لفيروس كورونا خاصة بالوالية.
وجاءت هذه العقوبات الصارمة يف إطار تطبيق 

القرارات الصادرة املتعلقة مبنع تفشي فيروس كوفيد 
19 خاصة ، الى جانب آخر يشتكي العديد من 
االحتفالية  املراسيم  هذه  ازعاج  من  املواطنني 
واألعراس من خالل االستعراضات اخلطيرة التي 
يقدم عليها السائقني مبواكب األعراس ناهيك عن 
متأخرة  لساعات  املوسيقى  عن  الصادر  الصخب 

من الليل .

لبلدية  التابعة  اجلناح  منطقة  فالحو  يطالب 
سيدي عبدالعزيز الساحلية شرق والية جيجل ، 
إنصافهم  أجل  من  والوالئية  احمللية  السلطات  من 
خارج  من  مستثمر  شخص  محاولة  قضية  يف 
الوالية اإلستالء على أراضيهم الفالحية اخلصبة 
التي تنتج أجود أنواع الفراولة على مستوى الوطن 
الطازجة  واخلضر  األخرى  الفواكه  عن  ناهيك 
يحوز  بصفته  مرملة  إلى  وحتويلها  أنواعها  مبختلف 
على رخصة إستكشاف من قبل إحدى املديريات 
لدى  ومسجلة   ، لهم  خاصة  ملكية  أنها  رغم   ،

مصالح أمالك الدولة .
 بحيث حتوي هذه األرض أكثر من 100بيت 
بالستيكي كما أنها تتربع على مياه جوفية كبيرة 

وتشغل املئات من األيادي العاملة من الفالحني 
الشخص  لهذا  السماح  يتم  أن  املعقول  غير  ومن 
قبل  للبيئة  مضر  مشروع  لصالح  عليها  باإلعتداء 
بامتياز،  فالحية  ألرض  ومغتصب  شيئ  كل 
أنها  كما   ، العائالت  لعديد  دخل  مصدر  وتعتبر 
تصلح  وال   ، السكانية  للمجمعات  جدا  قريبة 
هؤالء  طالب  حيث   ، مرملة  ملشروع  الستغاللها 
التدخل  الوصية  احمللية  السلطات  من  الفالحني 
أن  يريد  الذي  والتعسف  الظلم  لهذا  حد  ووضع 
استغاللها  من  طويلة  عقود  بعد  أراضيهم  يطال 
هذه  به  جتود  ما  أجود  وتقدمي  استغالل  أحسن 

األرض من خضر وفواكه ذات نوعية رفيعة .
عبداهلل. إ

ببلدية  تاسوست  منطقة  سكان  يشتكي 
غير  السلوكات  من  بجيجل  عبدالقادر  األمير 
أمام  التجار  بعض  يتبعها  أصبح  التي  املسؤولة 
بوسط  واملتواجد  والفواكه  للخضر  اليومي  السوق 

املدينة .
يحتلون  الفضويني  التجار  أصبح  حيث   
األرصفة بالكامل لعرص سلعهم  فاملارة الراجلني 
النزول إلى الطريق من أجل تفادي  يضطرون إلى 
بل   ، هنالك  من  املعروضة  وسلعهم  طاوالتهم 
رغم  وذلك   ، الطريق  إلى حواشي  وإمتدوا حتى 
توفر األمكنة داخل السوق اليومي املغطى للخضر 
على  بضاعتهم  يفضلون عرض  أنهم  إال  والفواكه 

بصفة  تتكرر  أصبحت  مشاهد  يف   ، األرصفة 
من  واألكثر   ، املعنية  اجلهات  تدخل  دون  دورية 
سلعهم  وبقايا  هنالك  فضالتهم  يتركون  أن  ذلك 
من  كبيرة  أكوام  عن  عبارة  املكان  من  جعل  مما 
القمامات وسط روائح كريهة جدا منبعثة منها ، 
وهو ما نقص على املواطنني حياتهم اليومية خاصة 
القاطنني بجواره ، كما أنه يقع على بعد أمتار قليلة 
من القطب اجلامعي الثاني جلامعة محمد الصديق 
السلطات  من  املواطنون  يطالب  ولهذا  يحي،   بن 
حد  ووضع  التدخل   ، ذلك  لها  واملخول  املعنية 
التجار  بعض  قبل  من  احلاصلة  التجاوزات  لهذه 

قبل أن تتفاقم الوضعية أكثر .

أكدت مصالح والية عنابة أنه يف إطار صيانة 
الدين  »جمال  فإن  الهوائي  املصعد  تشغيل  وإعادة 
برميي« والي الوالية يؤكد املعلومة املتعلقة بالصفقة 
اخلاصة بإعادة االعتبار ل)تليفريك عنابة( والتي مت 

امضاؤها مؤخرا . 

ديوان  منشور  حسب  التدخل  عملية  أن  كما 
مضت  .وكانت  اآلجال  أقرب  يف  ستكون  الوالي 
الرابط  )التلفيريك(  توقف  منذ  عامني  من  أكثر 
بني عنابة و بلدية سرايدي عن العمل بعد تعرض 
حالة  بسبب  السقوط  إلى  األخير  عربات  إحدى 
الطقس السيئة )آنذاك( ورغم وعود السلطات املعنية 
بعودته للحياة يف مدة أقصاها 6 أشهر إال أنه لم يتم 
أستئناف نشاطه من جديد حلد الساعة األمر الذي 
هذا  مستعملي  أوساط  يف  عديدة  تساؤالت  أثار 
املنطقة  لقاطني  بالنسبة  خصوصا  العمومي  املرفق 

الهوائي  املصعد  عربات  استعمال  يفضلون  الدين 
إلى  للوصول  قصيرة  مدة  يستغرق  أنه  اعتبار  على 
األجرة  سيارات  عن  عوضا  عنابة  الوالية  عاصمة 
 15 سوى  تستغرق  ال  العربات  عبر  التنقل  فمدة 
أطول  مدة  تدوم  األجرة  سيارات  عبر  بينما  دقيقة 
خاصة أثناء وجود ازدحام مروري بالطريق علما أن 
 4 املواطنني على مسافة  لنقل  60 عربة  يوفر  اخلط 
كلم مبعدل يفوق 2000 مسافر وكل عربة تستوعب 
6 ركاب حيث وتقدر تسعيرة خدمة النقل ب 60 
اجلبلية  للسياحة  وسيلة  املصعد  يعد  كما   . دج 
ويفضل الوافدين على بلدية سرايدي مرورا بجبال 
االيدوغ التي تغطيه الثلوج يف فصل الشتاء التنقل 
باملناظر  والتمتع  للوقت  اختصارا  التلفيريك  عبر 
الطبيعية اخلالبة التي يطل عليها. ويذكر أن وزارة 
األشغال العمومية والنقل كانت أوفدت عند سقوط 
العربات جلنة فنية لدراسة وبحثت أسباب حادث 

الهوائي جراء تقلبات الطقس  سقوط عربة املصعد 
حينها ما تسبب يف إحداث أضرار على خط النقل 
عبر الكوابل الهوائية مما أدى إلى تعطل األخيرعن 
االستغالل وشملت األضرار أحد األعمدة احلاملة 
للكوابل الذي تزعزع من مكانه بفعل اجنراف للتربة 
مسار  عن  العربات  بعض  خروج  يف  تسبب  مما 
الكوابل وسقوط واحدة منها بفعل قوة الرياح، ووفق 
ملؤسسة النقل عبر الكوابل الهوائية »ايتاك« )وقتها( 
فإن األضرار كانت مادية و أن اخلط كان »متوقف 
عن االستغالل بسبب التقلبات اجلوية وباألخص 
جراء الرياح القوية التي هبت عن املنطقة«.وأكدت 
وتقييم  تشخيص  يف  الشروع  يرتقب  انه  )حينها( 
أشغال  مباشرة  قبل  اخلبراء  طرف  من  األضرار 
سرايدي( إلعادة   – عنابة  )تليفيريك  صيانة خط 

تشغيله من جديد
ف. سليم

لتجسيد كافة املشاريع مبا فيها حفر أبار وإعادة تهيئة محطات الضخ

تخصيـص تخصيـص 45004500 مليـار سنتيـم لتدعيــــم  مليـار سنتيـم لتدعيــــم 
قطـاع المـــوارد المــائيــة بعنـــابــةقطـاع المـــوارد المــائيــة بعنـــابــة

  جيجل 
سكـــان تاســـوست يطالبـــون بإزلــة سكـــان تاســـوست يطالبـــون بإزلــة 

األســـواق الفــوضــويـــة األســـواق الفــوضــويـــة 

طرقات حي طرقات حي 1717 هكتار بحـاجة الى تهيئـة  هكتار بحـاجة الى تهيئـة 

  بر ج بوعريريج 
تحريـــر تحريـــر 1515 ملـــف قضـــائــي  ملـــف قضـــائــي 

لمخالفـي مراسيـم إقـــامة األعـراس لمخالفـي مراسيـم إقـــامة األعـراس 

فالحـو منطقـة الجناح يطالبون بإنصافهـم فالحـو منطقـة الجناح يطالبون بإنصافهـم 

إعــادة االعتبــار للمصعــد الهوائــي ببلديـــة سرايــديإعــادة االعتبــار للمصعــد الهوائــي ببلديـــة سرايــدي

طمئن والي عنابة »برميي جمال الدين« املواطنني بخصوص وفرة املياه الصاحلة للشرب خالل فصل 
الصيف و يكشف خالل زيارة عمل وتفقد قادته لقطاع املوارد املائية بالوالية عن تخصيص حوالي 4500 
مليار سنتيم لتدعيم قطاع املوارد املائية لتجسيد كافة املشاريع مبا فيها حفر أبار جديدة وإعادة تهيئة 

عدد من محطات الضخ لتحسني معدالت توزيع املياه.
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الفرقة املتنقلة للشرطة  حجزت عناصر 
 2 بجاية،  والية  بأمن  بآقبو،  القضائية 
مع  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  من  كلغ 
مختصة  أشرار  جماعة  لنشاط  حد  وضع 
احلصول  إثر  وهذا  السموم،  هذه  ترويج  يف 
أشخاص  تنقل  بخصوص  معلومات  على 
القتناء  أقبو  مدينة  إلى  بجاية  مدينة  من 
وترويجها،  بيعها  إعادة  لغرض  املخدرات، 
فيهم  املشتبه  تنقالت  متابعة  متت  حيث 
وبعد  أقبو،  مدينة  إلى  وصولهم  غاية  إلى 
ممونهم  وقدوم  واملراقبة  الترصد  عملية 

قامت  نارية،  دراجة  منت  على  باملخدرات 
وتوقيف  املكان  مبداهمة  الشرطة  عناصر 
من  صفيحة   20 وحجز  األربعة  املتهمني 
مبا  اإلجمالي  وزنها  يقدر  املعالج،  الكيف 
إلى حجز وسيلة  2 كلغ، باإلضافة  يقارب 
النقل، و30 قرصا من املؤثرات العقلية من 
نوع »بيناكني ». ومت إجناز ملف جزائي قدم 
القضائية،  اجلهات  أمام  املوقوفني  مبوجبه 
وبعد جلسة املثول الفوري، صدر يف حقهم 

أمر إيداع رهن احلبس.

عبد القادر بن خالد
رئيس  دشنه  الذي  السياحي  املرفق  هذا 
 2008 سنة  اكتوبر  يف  السابق  اجلمهورية 
الشواطئ  و  السياحية  الفضاءات  لينافس كبرى 
بالوالية على غرار شاطئ مرسى بن مهيدي، يف 
عبارة  الذي كان  و  العائالت  و  الزوار  استقطاب 
جبليا  شريطا  يتوسط  كبير  سياحي  منتجع  عن 
ميتاز بثروة غابية  به بحيرة مائية متحركة يحيط 

بها كراسي حجرية من كل جانب و مترامية يف 
كل مكان حيث كانت تدفع بالزائرين للجلوس 
الى ساعات متأخرة من الليل للتمتع بتلك املناظر 
الطبيعية اخلالبة، لكن كل ذلك أصبح يف خبر 
كان بعدما طالته ايادي االهمال و التخريب و يف 
ظل غياب الصيانة و اشغال الترميم و حتول تلك 
التي كانت تستهوي ركاب  البركة االصطناعية 
القوارب الى مجمع لألوساخ والقاذورات تنبعث 

منها روائح كريهة جتعل كل زوار املنطقة يسارعون 
بالرحيل، ناهيك عن الهياكل و معدات التسلية 
اخلاصة باألطفال التي تكسرت عن اخرها دون 
أن ننسى حترشات بعض الشباب الذين يترددون 
الكثير  على املكان. كل هذه االحداث جعلت 
الوالي  السيد  تناشد  و  تتحرك  اجلهات  من 
بالتدخل إلنقاذ ما ميكن انقاذه واعادة إحياء ورد 

االعتبار لهذا الصرح السياحي. 

قطعة  على  احلصول  طلبات  عدد  بلغ 
صيغة  إطار  يف  البيض  بوالية  للبناء  ارض 
طلب  ألف  االجتماعية،  12  التجزئات 
حسب تصريح مدير السكن بالبيض حفيان 
حفيان  و حتول املواطنون بوالية البيض الذين 
النوع  السكن،  إلى هذا  يعانون من مشكل 
من الصيغ السكنية بعد اعتماد الدولة لصيغة 
اإلعانة املالية،   حيث يحصل كل مستفيد 
من قطعة ارض على إعانة مالية تقدر ب 70 

مليون سنتيم ملساعدته على البناء .و حسب 
مصدرنا  فان عدد الطلبات على هذه الصيغة 
قفز  حيث  سنة  منذ  تضاعف  السكن  من 
الرقم من حوالي 5 أالف طلب إلى ما يفوق 
احلصة  أن  حني  بقليل،  يف  طلب  ألف   12
التي منحتها الوزارة لوالية البيض تقدر بألفني 
حصص  على  احلصول  انتظار  قطعة،  يف 
إضافية لتلبية كل الطلبات مع احلرص على 
الدراسة الدقيقة لكل امللفات لتحديد من هم 

إلى أن والية  األحق باحلصول عليها .نشير 
البيض وزعت سنة 2015 م حصة هامه من 
برنامج  التجزئات  إطار  يف  األرضية  القطع 
توزيعها  قطعة،  مت  أالف   5 بلغت  العقارية 
حلد  أصحابها  صادف  أنه  غير  وقتها  يف 
الساعة مشاكل كبيرة يف تسوية عقود امللكية 
إضافة إلى احلصول على اإلعانة املالية التي 

خصصتها لهم الدولة .
نورالدين رحماني

تنظيم  يف  بالبويرة  الصحة  مديرية  شرعت 
عملية تلقيح ضد فيروس كورونا لصالح مواطني 
بتوفير   ، البلديات  مختلف  عبر  البويرة  والية 
حمالت  إلى  إضافة  متنقلة  صحية  مكاتب 
و  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  حتسيسية 
املساجد و الساحات العمومية.   وحسب مصدر 
 « تصريح جلريدة  الصحة يف  مديرية  مسؤول يف 
أخبار الوطن » مت تأمني حوالي 10 أالف جرعة 

لقاح مابني اللقاح الصيني » سينوفارم » و اللقاح 
البريطاني » أسترازينيكا » حيث مت تلقيح أكثر من 
5 أالف شخص يف األسبوع األول من العملية 
الظروف حتت  العملية يف أحسن  ، حيث مرت 
إشراف الطواقم الطبية و الشبه الطبية بالتنسيق 
مع اجلمعيات احمللية ، حيث بعد املعاينة الطبية 
للشخص امللقح يتم تلقيحه و مينح له موعد بعد 
شهر ألخذ اجلرعة الثانية من اللقاح ، كما ينتظر 

الشخص امللقح يف قاعة االنتظار ملدة 20 دقيقة 
أعراض  أي  أو  و احلمى  الدموي  الضغط  ملراقبة 
جانبية كإجراء احترازي. كما أضاف محدثنا، 
أن العملية سيتم تعميمها لتشمل كل األحياء و 
مناطق الظل و مت تسطير برنامج خاص باإلدارات 
العمومية حيث مت تخصيص فرق خاصة للتنقل 
إلى مقرات املديريات لتلقيح مستخدميها                
                                   يونس غماري

املصالح  من  الوطن«  »أخبار  جريدة  علمت 
إحصاء  عن  غليزان  بوالية  السكن  لقطاع  التقنية 
أكثر من 26751 حالة تنتظر التسوية النهائية لعقود 
العقار   مشكلة  تشمل  بحيث  لعقاراتهم،  امللكية 
يف  تعقيدات  تعرف  التي  السكنية  الصيغ  عديد 

العملية .
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  وحتصي   
تابعة  مسّوي  غير  مسكن   6774 لوحدها 
الترقوي  بسكنات  تتعلق  وحدة  ملصاحلها،793 

باإليجار  البيع  سكنات   ، التسوية  تنتظر  املدعم 
مشاكل  إلحصاء  باإلضافة   ، سكن   2000
التي  و  ذاته  حد  يف  العقار  يف  تكمن  وتعقيدات  
أّما النسبة األكبر فقد متثلت  تبلغ 1411 سكن، و 
يف السكنات والبرامج التطورية فقد  بلغت 10617 
سكن ، هذا وقد حرمت هذه الوصعية األالف من  
ال  أّنه  إاّل  امللكية  أوراق  يحوزون  الذين   املواطنني 
ميكنهم بيع  املسكن أو ممارسة نشاط جتاري خاص 
التسوية  يتطلب  الذي  التنفيذي  للمرسوم  طبًقا 

بعملية  تعّلق  وفيما   ، العقارية  للملكية  النهائية 
التسوية التي باشرتها اخلّلية املختصة على مستوى 
لبعض  صعوبة   تتضمن  العملية  فإّن    ، الوالية 
األراضي  تصنيف  إعادة  تتطلب  التي  احلاالت  
بحكم بناء بعض السكنات يف تعاونيات فالحية ، 
باإلضافة لضرورة إمضاء بعض املسؤولني السابقني 
و  للمعنيني   السابقة  القرارات  أصحاب  باعتبارهم 
كذلك مداوالت سابقة توضح عملية نقل امللكية .              
م.حبيب

امليدانية،  والوحدات  الفرق  أحصت 
يف  العمومي،  األمن  مجال  يف  العاملة 
جوان  بشهر  اخلاصة  الشهرية  حصيلتها 
املنصرم، 42 حادث مرور جسماني  خلف 
قتيلني و59 جريحا، كما سجلت مختلف 
املصالح الناشطة يف امليدان يف مجال الوقاية 
منها  غرامة جزافية،   2319 املرورية، حترير 
أغلبها  النارية،  بالدراجات  متعلقة   32
عدم  أو  األمن،  خوذة  ارتداء  بعدم  يتعلق 
كما  اخلطيرة،  املناورة  أو  الوثائق  تقدمي 
 48 منها  مرورية،  جنحة   166 إعداد  مت 

إلى  إضافة  النارية،  بالدراجات  متعلقة 
 17 بينها  689 رخصة سياقة، من  سحب 
ارتكب  حيث  النارية،  بالدراجات  خاصة 
السحب  تستوجب  مخالفات  أصحابها 
الفوري للرخصة، يف الوقت الذي مت وضع 8 
مركبات ودراجة نارية واحدة يف احملشر. من 
جهة أخرى، متت مراقبة 11713 مركبة من 
مختلف األصناف، مع تسجيل 15 خرجة 
ميدانية خاصة بالرادار، أسفرت عن حترير 
السرعة احملددة  بتجاوز  تتعلق  217 مخالفة 

قانونا.

القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  ألقت 
األسبوع  بجاية،  يف  تيشي  دائرة  بأمن 
املصطافني  سارقي  على  القبض  املاضي، 
الوالية، حيث جاءت  القاصدين لشواطئ 
العملية بعد تلقي قاعة العمليات نداءا من 
العمومية،  العيادة  يف  يعمل  طبيب  قبل 
باستقبال هذه األخيرة لـ3 مواطنني قادمني 
من والية برج ببوعريريج، تعرضوا لالعتداء 
قبل  من  أبيض،  سالح  بواسطة  بالضرب 
مجهولني كانوا على منت مركبة، حيث مت 
اتخاذ االحتياطات األمنية الالزمة والتنقل 
بقاعة  الضحايا  العيادة، حيث وجدوا  إلى 
وسلب  لالعتداء  تعرضوا  االستعجاالت، 
جميع  أخذ  ومت  دج،   20000 مبلغ  منهم 

عناصر  وقامت  املعتدين.  مواصفات 
واألبحاث،  الدوريات  بتكثيف  الشرطة 
بن  بشاطئ  شخصني  توقيف  يتم  أن  قبل 
املواصفات،  تلك  يحمالن  بتيشي  سعيد 
أحدهما معتاد على اإلجرام، وهو مسبوق 
قضائيا، إلى جانب مرافقه، ويتعلق األمر 
 38 و)أ-س(  سنة   26 )ق-ل(  من  بكل 
تعرفا  أن  بعد  بجاية،  من  ينحدران  سنة، 
املصلحة  إلى  حتويلهم  ومت  الضحايا،  عليهم 
اإلجراءات  واتخاذ  التحقيق  الستكمال 
ضد  جزائي  ملف  إجناز  مت  كما  الالزمة. 
اجلهات  أمام  تقدميهما  ومت  فيهما،  املشتبه 
ضدهما  صدر  حيث  املختصة،  القضائية 

أمر إيداع رهن احلبس.

أكبر فضاء سياحي بتلمسان يف وضع كارثية

هضبـــة »اللـــة ستــــي« تطالهــا هضبـــة »اللـــة ستــــي« تطالهــا 
أيـــادي اإلهمـــال والتخريــــبأيـــادي اإلهمـــال والتخريــــب

البيض
1212 ألــف طلــب على القطــع األرضيــة للبنـاء ينتظـــر الفصــل ألــف طلــب على القطــع األرضيــة للبنـاء ينتظـــر الفصــل

البويرة
إقبــال كبيـــر للمواطنيــن بالبــويرة على التلقيـح ضــد كـوروناإقبــال كبيـــر للمواطنيــن بالبــويرة على التلقيـح ضــد كـورونا

غليزان
  2626 ألـــف ملـــف ينتظـــر التسويـــة العقــــاريــة  ألـــف ملـــف ينتظـــر التسويـــة العقــــاريــة 

ناشدت العديد من اجلمعيات الفاعلة يف مجال البيئة والسياحة وكذا بعض املواطنني ووالي والية تلمسان أمومن 
مرموري للتدخل العاجل والوقوف على ما آل إليه أكبر فضاء سياحي بتلمسان الذي يقع على علو 800متر من 
سطح البحر واملتواجد بأعالي هضبة اللة ستي حيث بعدما كان يستقطب اكثر من 20 مليون سائًحا و مصطاًفا 

سنويا منهم االف االجانب  ويعود بالدخل املالي على خزينة الوالية حتول إلى خرابة تشمئز منها األنظار.

أخبار بجاية
سحـــب سحـــب 689689 رخصـــة سياقـــــة  رخصـــة سياقـــــة 

جمعها: عبدالسالم.ق

توقيـــف سارقــــي المصطــافيــن توقيـــف سارقــــي المصطــافيــن 
بشاطـــئ تيــــشيبشاطـــئ تيــــشي

حجــز حجــز 22 كلــغ مــن المخــدرات بآقبـو كلــغ مــن المخــدرات بآقبـو
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تغريــدة لعمــامــرة

ᴉإحصــائيــات الـــوزارة

 فيـــروس 
كــــورونا 
طبيعـــــي 
المنشـــــأ 

أثبت مجموعة من العلماء الصينيني، 
أن أصل فيروس كورونا، ال ميكن إال أن 

يكون طبيعي املنشأ، وال ميكن لهذا 
الفيروس الظهور يف املختبر. وحسب 
 Science China Life ” صحيفة
Sciences”، نفذ أكثر من 20 عاملا 

صينيا باإلضافة إلى باحثة بريطانية 
تعمل يف الصني، دراسة علمية. 

واستنتج العلماء من هذه الدراسة، أن 
الفيروس التاجي من أصل طبيعي.

الرئيـــــس يهنـــــــئ 
الجزائرييــن

منشـــور السفـــــارة 
األمريــــــكية

اعتــداءات علــى شبـــكة الغـــاز

 تقدم رئيس اجلمهورية, عبد املجيد تبون، على صفحته الرسمية يف »الفايسبوك«, 
مبناسبة عيد األضحى املبارك, بتهانيه احلارة إلى الشعب اجلزائري واجلالية باملهجر, 

متمنيا من اهلل أن يعيده علينا يف العام القادم وقد رفع عنا الوباء«. وجاء يف صفحة رئيس 
اجلمهورية: »يف هذا اليوم العظيم األغر أتقدم إلى كل الشعب اجلزائري و جاليتنا يف 
املهجر, بتهاني احلارة مبناسبة عيد األضحى املبارك, وأمتنى من اهلل القدير أن يعيده 

علينا يف العام القادم وقد رفع عنا البالء والوباء. كل عام وأنتم بألف خير«.

نشرت سفارة الواليات املتحدة االمريكية باجلزائر أمس عبر 
صفحتها على »الفيسبوك«، فيديو شاركت من خالله اجلزائريني 

يف عيد األضحى. وأظهر الفيديو موظفي السفارة األمريكية 
يتذوقون أكالت شعبية جزائرية من التي يتم طبخها يف أول أيام 
العيد ويعطون آراءهم وكتبت السفارة عبر صفحتها  “املاريكانّيني 
ذاقو أكالت جزائرية خاصة بعيد األضحى وأضافت “واشمن أكلة 
عجبتكم االكثر يف ميزكم؟” وكانت السفارة أمس اإلثنني هنأت 

الشعب اجلزائري والعالم اإلسالمي بعيد األضحى املبارك.

ᴉدرجــات حــــرارة قيــــاسيــة
حذرت مصالح األرصاد اجلوية، أمس، يف تنبيه جوي، من درجات حرارة قياسية يف املناطق الغربية 

واجلنوبية. وحسب املصلحة ذاتها، فإن احلرارة ستتراوح بني 45 و 49 درجة حتت الظل بداية من منتصف 
النهـار إلى التـاسعة ليال. وعن الواليـات املعنيـة، مبوجة احلر ذكر التنبيه نفسه،  الشلـف ، غليـزان ، 

معسكـر ، إن قـزام ، برج بـاجـي مختـار، باإلضافة إلى متنـراست ، إن صالـح ، تنـدوف ، أدرار

اكد وزارة التجارة وترقية الصادرات ان نسبة تقيد التجارة 
باملداومة خال يوم االول من عيد األضحى بلغت نسبة 99.99 

باملائة. وأشادت الوزارة يف بيانها عبر »الفيسبوك« بالتزام وبشكل 
كلي كافة التجار واملتعاملني االٕاقتصاديني املسخرين للمداومة 

خالل أيام العيد.كما أشارت الوزارة أن عدد كبير من التجار الغير 
مسخرين للمداومة زاولوا نشاطهم خالل الفترة املسائية وبشكل 

عادي. حتى يتمكن املواطنني من اقتناء حاجياتهم.

تقدم وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج, رمطان 
لعمامرة, مبناسبة عيد األضحى, بتهانيه احلارة للجالية 

اجلزائرية باملهجر, داعيا اجلميع ملواصلة العمل خدمة للوطن 
وملواجهة كل التحديات واحملن. وكتب لعمامرة يف تدوينة له عبر 
حسابه الشخصي »تويتر«,  »عيد مبارك وحتية أخوية جلميع 
أفراد جاليتنا الغالية عبر كل ربوع العالم, لنبقى دائما معا يف 

خدمة اجلزائر يف املناسبات السعيدة ويف مواجهة كل التحديات 
واحملن«.ووجه لعمامرة يف تغريدة مماثلة, تهانيه بحلول العيد 

األضحى لكل إطارات وموظفي الوزارة يف االدارة املركزية وبعثاتنا 
الدبلوماسية والقنصلية باخلارج.

 سجلت وحدة توزيع الكهرباء والغاز )سونلغاز( بوالية سيدي بلعباس 70 اعتداء على شبكتي الكهرباء 
والغاز الطبيعي, وذلك منذ بداية السنة اجلارية, حسبما علم لدى خلية اإلعالم واالتصال لذات 

املديرية. وأوضحت ذات اخللية أنه مت تسجيل 25 اعتداء على الشبكة الكهربائية منذ بداية السنة, 
ما تسبب يف سقوط كوابل كهربائية وتخريب أعمدة كهربائية, إضافة إلى االعتداء على الشبكة 

الكهربائية األرضية, يف حني مت تسجيل 45 حالة اعتداء على شبكة الغاز الطبيعي, منها 15 اعتداء 
ببلدية سيدي بلعباس.
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أخبار الداخل

يعتبر الشاي »أتاي« متنراست األصيل سر يتوارث أبا عن جد خاصة عند إميوهاغ بتمنراست حيث 
يتميز بجودته وروعة إتقانه وميكنك أن تشم رائحته على بعد أمتار ورشفة واحدة منه فقط 

كافية لتجعلك تتعلق به مدى حياتك حيث لونه البني يف األكواب الشفافة يغريك ألن تتذوقه 
ومظهر الرغوة الطاغية عليه والتي تطفو على سطح الكأس تدفعك للتعلق به بشكل كبير.

طالب سكان حي 800 مسكن وحي قندة محمد  بعاصمة الوالية أدرار السلطات احمللية 
بضرورة توفير اإلنارة العمومية وحاويات القمامة عبر كامل شوارع وأزقة هذه األحياء.
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نقاط  بفتح  أدرار  والية  يف  املواطنون  يطالب 
أخرى للتلقيح ضد كوفيد 19 يف مدينة أدرار وبعض 
الدوائر الكبرى  بسبب اإلقبال الكبير  الذي شهده 
مركز مكافحة السرطان الوحيد املخصص  لعملية 

التلقيح ومن مختلف الشرائح .
وصرح مواطنون يف معرض حديثهم لـ«أخبار 
وارتفاعها  الوباء  بهذا  اإلصابات  عودة  »أن  الوطن 
يف اآلونة األخيرة يف مختلف واليات الوطن  هي 
على  املترددين  من  العديد  إقبال  وراء  كانت  من 
على  لزام  صار  أنه  وأضافوا   . اللقاح  استعمال 
أخرى  نقاط  وتفتح   حتدد  أن  الصحة   مديرية 
للتلقيح حتى مستوى مدينة أدرار والدوائر الكبرى 
وتسابيت   كنتة  زواية  ودائرة  فنوغيل  دائرة  مثل 
واجتناب  الوحيد  املركز  على  الضغط  يفك  حتى 
الطوابير الطويلة فيه. وأكد محمد صديقي املكلف 
بالتلقيحات على مستوى مديرية الصحة يف اتصال 
مع« أخبار الوطن« على وجود زيادة معتبرة للمقبلني 

األيام   هذه  يف  كورونا  وباء  ضد  التلقيحات  على 
بلديات   نقاط جديدة يف  فتح  قرب  ،مضيفا عن 
.وكشف   وتسابيت  بودة  وكذا  وفنوغيل  كأدرار 
 3200 تلقيح  سجلت  مصاحله  أن  على  صديقي 
 1500 تلقيح   بزيادة  أدرار  مستوى  على  شخص 
شخص يف اآلونة األخيرة معتبرا إن اإلقبال مازال 
ضعيفا  داعيا  املواطنني إلى التوجه ملراكز التلقيح 
أدرار،  والي والية  العربي  بهلول  وقد  كان  . هذا 
األمني  و  الوالئي،  الشعبي  املجلس  رئيس  مع  
حيث  الدوائر  رؤساء  مع  لهم   اجتماع  يف  العام 
ملجابهة  الوبائية  احلالة  عن  عرض  فيه  تقدمي  مت 
اإلجراءات  تطبيق  على  والعمل  كورونا،  فيروس 
الوقائية اخلاصة مبكافحته كما مت خالل هذا اللقاء 
بعملية  خاصة   توعية  برنامج  التوصية   بإطالق 

التلقيح ضد فيروس كورونا وحتسيس املواطنني بها
عبداهلل مجبري

الرابطة  ميثلون  الرياضيني  من  خمسة  متكن 
املهرجان  أدرار يف  لوالية  املدرسية  للرياضة  الوالئية 
والية  انعقد يف  الذي  االبتدائية  للمدارس  الوطني 
جيجل مؤخرا من حتقيق نتائج مشرفة على املستوى 
الوطني، حيث أفتكت املرتبة األولى يف الوزن أقل 
رياضة  يف  واستحقاق  جدارة  بكل  كلغ   25 من 
من  سيرين،   شعبان  املتألقة،  الرياضية  الكاراتيه 

املدرسة االبتدائية بودواية أدرار.
 فيما كانت املرتبة الثانية وطنيا يف الوزن أقل 
من 35 كلغ  من نصيب،  بن بوهني عبدالواحد، 

حني  يف  قويدر،  قويدري  االبتدائية  املدرسة  من 
جاء لعناني تيزيري من املدرسة االبتدائية املوشي 
الوزن  يف  وطنيا  الثالثة  املرتبة  يف  أدرار  بوجمعة 
املدرسة  من  أمين   جح  جاء  و  كلغ،   40 من  اقل 
االبتدائية مناد أمحمد أدرار، يف املرتبة الثالثة وطنيا 
يف الوزن اقل من 25 كلغ، و رحمان بوزيان مالك  
يف  أدرار  بوجمعة  املوشي  االبتدائية  املدرسة  من 
و  كلغ،   30 من  اقل  الوزن  وطنيا يف  الثالثة  املرتبة 

فاز فريق كرة القدم على منتخب والية بومرداس
عبداهلل مجبري

عبداهلل مجبري
استلمت  رسالة  يف  احلي  سكان  اوضح  و 
»أخبار الوطن« نسخة منها أن املصابيح احلديثة من 
نوع »الد« املوجودة يف حي قندة محمد التعمل يف 
نصف هذا احلي .بينما حي دحماني حمادي 800 
وإنارتها شبه منعدمة تعرض  إنارة قدمية  به  مسكن 

املزدوج  الطريق  افتقار  إلى  مشيرين  للتلف،  أغلبها 
الذي بني احليني يفتقر إلى اإلنارة العمومية من أوله 
.ويطالب  السكنات  بني  الذي  الدوران  محور  إلى 
سكان هذه األحياء املذكورة بتوفير حاويات القمامة 
وهذا  ملا يشهداه احليني من انتشار لألوساخ والرمي 

شوهت  عدة  مواقع  يف  املنزلية  للنفايات  العشوائي 
جمعيتا  .وناشد  السكنات  لهذه  احلضاري  الطابع 
احليني املذكورتني السلطات احمللية أن تأخذا طلباتهم 
بعني االعتبار بعد عدة مراسالت أرسلوه إلى املصالح 

املعنية التي لم تتدخل إلى حد كتابة هذه األسطر

القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  سجلت 
السنة  من  جوان  شهر  خالل  أدرار  والية  بأمن 
يف 25قضية  متثلت  القضايا  من  مجموعة  اجلارية  
تورط  باألشخاص  املاسة  واجلنح  باجلنايات  خاصة 
سجلت  20قضية.  كما  حلت منها  فيها28 شخًصا 

واجلنح  باجلنايات  خاصة  املصلحة 47 قضية  نفس 
السياق  يف  فيها33شخص  تورط  باملمتلكات  املاسة 
ذاته مت تسجيل07قضايا خاصة باجلنايات واجلنح ضد 
فيها11شخص حلت جميعها  تورط  العمومي  الشيء 
.كما سجلت فرقة مكافحة املخدرات التابعة لنفس 

العقلية  املصلحة03قضاياخاصةباملخدرات واملؤثرات 
إثرها  على  مت  جميعها  تورط فيها09أشخاص حلت 
مت  كما  القنب  رانتج  من  925.62غ  و  حجز08كلغ 
حجز 336 قرص من املؤثرات العقلية.                          
   عبداهلل مجبري

تيمي  ببلدية  ملوكة  فقارة  مالك  جدد  
املائية  املوارد  ومديرية  الوالية  لوالي  مناشدتهم  
التدخل العاجل ملنع التعدي احلاصل على فقارتهم 

يف اجلزء  الذي يسمى األم املنبع الرئيسي لها .
الفقارة  هذه  وضعية  أن  مالكها  وأوضح 
وهذا  فيها  املاء  منسوب  بسبب ضعف  تزداد سوءا 
إلى  القصر  هذا  يف  الواحاتية  الفالحة  ماسيعرض 
اجلفاف والبور .وأضاف املتحدثون لـ«أخبار الوطن«  

أن فقارة اجلايبة كانت   يف وقت مضى أحد املوارد 
املائية الرئيسة للقصر الذي كان يعتمد عليه السكان 
يف السقي والشرب ،وأن ماتشهده  من اعتداء على 
للحفاظ  القانونية  املسافة  احترام  وعدم  حرمتها 
ونشاطها  دميومتها  سيقضي  شك   دون  من  عليها  
للبلدية  البلدي  املجلس  تدخل  إلى   مشيرين 
املذكورة من عدة أشهر  حيث قامت مصاحله بإزالة  
على  أصروا  أن  إال  املعتدين  لهؤالء  املعالم  بعض 

منهم  العديد  أن  مؤكدين  على  أخرى   مرة  العودة 
يف  هذا  ممايعد  بجانبها  النخيل  وغرس  اآلبار  حفر 
نظرهم اعتداء صارخ على هذا املورد املائي وضرب 
القوانني وحتذيرات املسؤولني احملليني عرض احلائط 
ملوكة  قصر  فقارة  أرباب  يطالب  الوضع  هذا  وأمام 
تدخل اجلهات املعنية وردع مثل هاته االعتداءات 
واالجتماعي  الثقايف  املوروث  التي   تستهدف 

إلقليم توات.                   عبداهلل مجبري

احمد كرزيكة 
للكبير  السر  التعرف على هذا  وبغية 
إلى  »تنقلت  الوطن  »أخبار  للشاي جريدة 
قرية ترهنانت أين أستقبلنا أهاليها التوارق 
بالشاي وقد أكدنا أن هذا املشروب له داللة 
صرح  الضيوف,حيث  إستقبال  يف  كبيرة 
بالقرية  جمعوي  ناشط  موسى  اخلاه  لنا 
عند  كبيرة  أهمية  له  الشاي  مشروب  أن 
إذ  الصحراء،  يف  التوارق  خاصة  السكان 
الطهي  عن  متيزه  عديدة  خاصيات  له  أنه 
يف  »شاي«  بكلمة  ينطق  فمن  العادي، 
ميكن  ال  عادة  طلب  كأنه  املنطقة،  تلك 

جتزئتها من تلك املنطقة.
وأضاف فال ميكن التفريق بني كلمتني 
و»الشاي«،  »الصحراء«  هما  متنراست  يف 
ال  إذ  الصحراء،  وصف  ميكن  فبكليهما 
اجللسات  أبدا عن  األخضر  الشاي  يغيب 
حتى  أو  األصدقاء  بني  أو  العائلية  سواء 
خالل االجتماعات املهنية حلل مشكل أو 

فك نزاع يف قضية معينة.
ويعتبرالشاي سلطان املائدة ملا له من 
جاذبية يضفيها على اجللسة، حيث يلتف 
األهالي أو األصدقاء على النار التي توقد 

األحجام،  مختلفة  يابسة  خشبية  بأعواد 
إبقائها  على  »أماهغ«  الرجل  يحرص 
فحم  إشعال  طويلة،أو  لساعات  مشتعلة 
على  نار  عديدة  مرات  الشاي  يغلي  أين 
الرائع،  مذاقه  يف  السر  هو  ذلك  هادئة، 
أما عن طريق  السيد موسى  أكده  حسبما 
من  محمد  أغالي  لنا  أكد  فقد  حتضيره 
بها  يعد  طريقة  أفضل  أن  تقمارت  قرية 
الشاي عند إميوهاغ هو حتضيره على اجلمر 
املغلى  املاء  عبقها يف  الشاي  أوراق  فتطلق 
الطريقة يف  وهذه  مشروب  ألذ  منه  لتصنع 
إعداد الشاي خاصة يف أوقات السمر هي 
خاصا  طابعا  تكسبه  و  للزوار  جدا  محببة 
الشاي  إعداد  يف  هؤالء  يعتمد  به. حيث 
ويوضع  الشاي  أوراق  أنواع  أجود  على 
الكاس  يف  الشاي  اعداد  أثناء  النعناع 

الثالث .
سألنا عبد اهلل من نفس القرية وأحد 
الشاي  فيقول:يوضع  اعداد  يف  البارعني 
الغليان بعد  املاء يف اإلناء )البراد( لدرجة 
الشاي على حسب  قليال من  نأخذ  ذلك 
من  بقليل  الشاي  نشلل  املطلوبة  الكمية 
ونتركه  املاء  يف  نسكبه  ثم  الساخن  املاء 

يغلي على نار هادئة وبعد 10 أو15 دقائق 
البراد  أو  اإلبريق  يف  الشاي  بسكب  نقوم 
الثاني ونضيف له قليل من السكر، بينما 
املوجود  البراد  أو  اإلبريق  يف  املاء  نضيف 
الفحم  على  ثانية  مرة  ونرجعه  النار  على 
والثالث  الثاني  الكأس  إلعداد  املشتعل 
والرابع لألطفال الصغار ونقوم بخلطه جيدا 
تناول  عقب  الضيوف  أو  لألهالي  ويقدم 
بل  هكذا  الشاي  يشرب  وال  قبله  شيء 
تسبقه وجبة ألن الكأس األول مر جدا وال 

يستطيع اجلسم حتمله
يف  الشاي  صيت  النتشار  ونظرا 
الصحراء  فكر شباب  اجلنوب  أو  متنراست 
يف نقل هذه الفكرة للشمال فاستقر الوضع 
بهم بكراء محالت صغيرة يف العديد من 

األحياء بالعاصمة وبعض املدن الكبرى
التي  الشاي  بيع  محلت  وأصبحت 
مقصد  صحراوية  خيمة  حلة  ترتدي 
تزيني  كما  العاصمة  سكان  من  العديد 
ومناظر  اجلميل  جنوبنا  من  صور  واجهتها 
عليها  كتب  الفتات  و  الرملية  الكثبان 

»شاي الصحراء 

تسجيـــل تسجيـــل 8080 قضيـــة إجراميــة خـــالل شهــــر جـــوان قضيـــة إجراميــة خـــالل شهــــر جـــوان

مـــالك فقـــارة الجـــايبة بقصـــر ملــــوكة يستغيـــــثون مـــالك فقـــارة الجـــايبة بقصـــر ملــــوكة يستغيـــــثون 

المطالبــة بفتــح نقـاط أخـــرى للتلقيـــح المطالبــة بفتــح نقـاط أخـــرى للتلقيـــح 
ضد فيــــروس »كــــورونــــا«ضد فيــــروس »كــــورونــــا«

 أربــع ميداليــات فــي المهرجـان الوطنـي  أربــع ميداليــات فــي المهرجـان الوطنـي 
للمــــدارس  االبتـــدائيـــة للمــــدارس  االبتـــدائيـــة 

 مطالـب بتوفيـر اإلنـارة العمومية بحي  مطالـب بتوفيـر اإلنـارة العمومية بحي 800800 مسكـن  مسكـن 

سر يتوارثه االجيال بتمنراست 

التــاي مكانـة كبيـرة .. شـاي اإلموهـاغ المقـدس

 أخبـــــــــار أدرار أخبـــــــــار أدرار

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

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

غرداية، عين تموشنت.
شرط التوظيف:  

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

*إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة
*ترسل طلبات التوظيف إلى البريد التالي:

morasilone2021@gmail.com
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روبورتـــاج: ياســني زويــــلخ
تعتبر قرية القريبصة قرية تاريخية، وقد كانت مضربا للشهادة إبان الثورة التحريرية 
ومعبرا للثوار إبان تلك احلقبة اإلستعمارية    االستعمار الفرنسي يقام فيها كل  وقد 
منهم  والزمان  واملكان  واللقب  باإلسم  17 شهيدا  ترابها  وعلى  الوغى  بساحات  سقط 
متطلبات  أدنى  القرية  يوجد يف هذه  اآلن ال  املشتة وحتى  ثالثة شهداء خلنساء هذه 

العيش مثلها مثل  باقي القرى مبناطق الظل .

مياه الوديان تعزلهم عن املدن املجاورة*
احلدودي  الشريط  زغاية يف  بلدية  الواقعة  غرب  القريبصة  يجد  سكان جتمع 
الواديني  ملياه  رهائن  أنفسهم  النجاء،  وادي  الدائرة  بلدية   مقر   مع  األخيرة  لهذه 
احمليطني مبساكنهم، والتي تعزلهم عن العاللم اخلارجي خالل فصل الشتاء ، وحسب 
بعد  القريبصة  شباب  قام    « فقد   « الوطن  أخبار   « جلريدة  القرية  ساكنة  به  ماصرح 
إنخفاض  مستوى املاء يف الوادي بوضع أعمدة الستغاللها كمعابر لهم نحو الفضاء 
اخلارجي « وأكدو  على أن تخوفهم  يبقى قائما مع كل  تساقط لألمطار، يف انتظار 
تكفل جدي ونهائي بهؤالء السكان ، حيث أن سكناتهم  تتواجد  يف منطقة تقع بني 
وادي رجاص ووادي املالح ،لذلك فهم مجبرون على قطع أحد الواديني عبر املعابر 
املنصوبة  فوقهما، قبل أن جترفهما سيول األمطار و يضطرون   على البقاء مرغمني  يف 

منازلهم إلى غاية تراجع منسوب املياه وتدبر أمرهم .

اجنرافات التربة تهدد السكان
إن الوضع  املزري الذي يعيشه سكان قرية القريبصة منذ سنوات، والتي تعاني 
من التهميش والعزلة الكلية ومن أقصى متطلبات العيش الكرمي وحتى الطريق الذي 
يربطهم مبركز البلدية األم  ) زغاية  ( والبلديات املجاورة ال يزال مسلكا ترابيا، بالرغم 
،و  املزري  الوضع  بهذا  وحتسيسها  املعنية  واجلهات  احمللية  للسلطات  املراسالت  من 
إبداع  شكاوي ،إال  أن جميع الشكاوي ضرب بيها عرض احلائط يف الوقت الذي 

استفادت مناطق أخرى مبشاريع لتعبيد  الطرقات ، على حد تعبيرهم .

وانغالقه   الطريق  إهتراء   من  الشتاء  فصل  طيلة  القريبصة  مشتة  سكان  يعاني 
بسبب مياه الوديان التي تغمر املسلك الوحيد للسكان، ما يجعلهم يف عزلة طيلة فصل 
الشتاء ومعاناة يف اخلروج من القرية جللب الرزق أو تنقل األطفال إلى مدارسهم التي 

تبعد مسافات طويلة عن القرية.

انقطاعات متكررة للمياه
يعاني سكان مشتة القريبصة من انقطاعات متكررة طيلة أيام السنة يف التزود باملاء 
الشروب وشهدت القرية مؤخرا انقطاعا طويال للماء مما اضطرهم للجوء إلى إستعمال 
مياه اآلبار ،  وهذه األخيرة نتج عنها  عدة   أمراض أصابت  السكان ألنه غير صالح 

للشرب ، على الرغم من وجود منبع طبيعي للماء يف القرية إال أنه غير مستغل .

السكان يطالبون بتهيئة الطريق وتعبيده
يطالب سكان مشتتة القريبصة السلطات احمللية بالتدخل العاجل إلجناز الطريق 
الوالئي رقم 2، أو مايسمى ب » طريق مابني احليطان »  الذي غطت مياه سد بني 
هارون منذ أكثر من 10 سنوات شطرا منه وهذا من أبرز احللول لسكان هذه القرية 

بالنسبة  ملجاريها  املياه  تعيد  مثلما  حاليا  فيها  يعيشون  التي  األزمة  من  وتخلصهم 
لسكان بلديات دائرة ترعي باينان الثالث الذين عانوا هم كذالك يف تنقالتهم نحو 
مدينة ميلة واملدن املرتبطة بها إثر الزيادة يف طول املسلك الذي حصل بعد اإلنقطاع 
الذي أصاب نشاط الطريق  الوالئي  الذي كان يربط هؤالء ببلدية زغاية دون املرور 

على بلدية رجاص.

مطالب بتوفير الغاز الطبيعي
كشف سكان »القريبصة«  بأنهم يتكبدون عناء التنقل إلى  البلديات املجاورة  من 
أجل إقتناء قارورات غاز البوتان ،  خاصة وأن  قارورة الغاز  تصبح  شتاءا كاألكسجني 
بالنسبة لهم ، هذا يف ظل غياب ربطهم بالغاز الطبيعي ، ما  نغص عليهم  العيش يف 
حياة كرمية  يف عز البرد الشديد شتاءا ، وذاقو األمرين أولها العزلة وثانيها غياب هذه 
املادة احليوية ، مااستدعاهم للمطالبة بربطهم بالغاز الطبيعي يف أقرب اآلجال ، خاصة 

وأن هذه القرية ال تبعد إال بعض الكيلومترات عن بلديتي وادي النجاء و زغاية .

رئيس البلدية يوضح  :رئيس البلدية يوضح  :
القريبصة » إلى رئيس املجلس  القريبصة » إلى رئيس املجلس نقلت أخبار الوطن إنشغاالت ساكنة قرية »  نقلت أخبار الوطن إنشغاالت ساكنة قرية » 
الشعبي البلدي لزغاية السيد » بوقزولة عبد الوهاب »  ، أين صرح بدوره قائال : الشعبي البلدي لزغاية السيد » بوقزولة عبد الوهاب »  ، أين صرح بدوره قائال : 
» إن مشكل طريق مابني احليطان الذي غمرته مياه سد بني هارون يف سنة » إن مشكل طريق مابني احليطان الذي غمرته مياه سد بني هارون يف سنة 20102010 ،  ، 
هو مسلك ترابي وقد أجنزت دراسة أولية للتكفل به سنة هو مسلك ترابي وقد أجنزت دراسة أولية للتكفل به سنة 20112011 ، أين مت الوصول  ، أين مت الوصول 
إلى دراستني مختلفتني ؛ أولهما قدرت كلفة إجنازه ب إلى دراستني مختلفتني ؛ أولهما قدرت كلفة إجنازه ب 4646 مليار سنتيم ، أما الثانية  مليار سنتيم ، أما الثانية 
فقدرت مشروع تهيئته ب فقدرت مشروع تهيئته ب 3636 مليار سنتيم ، وسبب تأخر املشروع ناجت عن الوضع  مليار سنتيم ، وسبب تأخر املشروع ناجت عن الوضع 
مديرية  طرف  من  الدراسة  أعيدت  وبعدها   ، جتميده  مت  أين  للبالد  مديرية اإلقتصادي  طرف  من  الدراسة  أعيدت  وبعدها   ، جتميده  مت  أين  للبالد  اإلقتصادي 

األشغال العمومية أين رصدت له غالف مالي قدر ب األشغال العمومية أين رصدت له غالف مالي قدر ب 3030 مليار سنتيم «. مليار سنتيم «.

وفيما يخص التذبذب احلاصل يف مياه احلنفية يضيف ذات املسؤول ألخبار الوطن 
متحدثا : » إن التذبذب يف التزويد مبياه احلنفية واملسجل يف اآلونة األخيرة راجع إلى 
الفوالذية ، عالوة على ذلك  قناة اجلر  إنفصاالت يف  املاء ، وحدوث  قناة جر  إهتراء 
اخللل التقني الذي يحدث بني احلني و اآلخر ، وقد مت تسجيل 12 تدخل إلصالح 
التسربات التي مست هذه القناة ، وعن اإلنقطاع األخير فقد تدخلت  املصالح التقنية 
للجزائرية للمياه إلصالح العطب ، أين اكتشفو 3 إنفصاالت داخل محصول الشعير 
، وقد إنطلقت هذه األخيرة يف إصالح قناة جر املياه بتاريخ 20 جوان 2021 ، حسب 

تصريح مسؤول وحدة وكالة اجلزائرية للمياه ملصاحلنا «.

وعن مشروع تزويد سكان القرية بالغاز الطبيعي فإن السيد » بوقزولة عبد الوهاب 
» كشف جلريدة » أخبار الوطن » بأن مصاحله تقوم بإجناز قنوات الصرف الصحي ،

تعد قرية القريبصة التابعة إقليمًيا إلى بلدية 
زغاية قرية معزولة وإحدى مناطق الظل يف 
والية ميلة ، يعيش سكان  هذه القرية التي 

يتراوح عددهم  أكثر من  40 عائلة حياة ضنكا، 
موزعني على ربوة عالية بجانب مصب سد بني 

هارون الذي أخد شطًرا كبيًرا من الطريق الوحيد 
الذي كان يربطهم بباقي البلديات والوالية.

عائالت تعيش حياة ضنكا حتلم بحياة أفضلعائالت تعيش حياة ضنكا حتلم بحياة أفضل

قريـــة القريبـــصة بميــــلة  .. 
عقــود مـن التهميــش والحرمـــان!
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إشهار

اشهـــارإنشـــــاء جمعيــة ذات صبــــغة محليــة 
طبقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في  12 جانفي 

2012 يتعلق بالجمعيات ال سيما المادة 18منه  
 لقد تم هذا اليوم : 2021/07/18  تأسيس الجمعية 

المحلية
 المسماة : الجمعية الشبانية سراج بلدية امجدل 

المعتمدة تحت رقم : 18  بتاريخ  2021/07/18
الرئيس : تيس عمر 

المقر  : المركز الثقافي - بلدية امجدل 
Akhbar elwatane -  LE  22-07-2021

 رغم أنه مرتبط بعقد إلى غاية 2022

رونالـدو متــردد 
بيــن البقــاء في 

يـــــوفنتـــوس أو 
التنقــل إلى باريــس 
ســـان جيــرمـــان 

 كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األربعاء، عن تأرجح مصير 
يف  يوفنتوس،  مهاجم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم 
املوسم املقبل. ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع يوفنتوس 
بإمكانية رحيله  أنباء تفيد  املقبل، مع وجود  املوسم  نهاية  حتى 
هذا الصيف. وبحسب صحيفة »كورييري ديلو سبورت« اإليطالية، 
أجل  من  املقبل،  األحد  تورينو،  سيصل  رونالدو  كريستيانو  فإن 

االنضمام لتدريبات يوفنتوس، استعداًدا للموسم اجلديد.
حول  حاسًما  قراًرا  يتخذ  لم  رونالدو  أن  الصحيفة،  وأضافت 
مستقبله حتى اآلن، لكن األقرب أنه سيكمل عقده مع يوفنتوس، 
رونالدو  ويقضي  الصيف.  هذا  جيرمان  سان  لباريس  سينتقل  أو 
إجازته حالًيا بعد املشاركة يف كأس األمم األوروبية »أورو 2020«، 

واخلروج من ثمن النهائي أمام بلجيكا.
القسم الرياضي

أالبــا يــــرث رامـــــوس  
في ريــال مــدريــــد

قّدم ريال مدريد العبه اجلديد، النمساوي ديفيد أالبا، للجماهير ووسائل اإلعالم أمس 
األربعاء، يف املدينة الرياضية للنادي »فالديبيباس«. ووقع أالبا على العقود بشكل رسمي، 
بقميصه  التذكارية  الصور  التقط  كما  امللكي.  النادي  رئيس  بيريز  فلورينتينو  بحضور 
اجلديد بجانب بيريز، حيث سيرتدي رقم 4 الذي كان ملًكا لسيرجيو راموس، قائد الفريق 
انتقل من بايرن ميونخ  السابق، الذي رحل مؤخًرا إلى باريس سان جيرمان. يذكر أن أالبا 
إلى ريال مدريد، هذا الصيف، بشكل حر بعد انتهاء عقده مع النادي البافاري. وتوج أالبا 
بلقب البوندسليغا 10 مرات مع بايرن، كأكثر الالعبني فوًزا به على مدار التاريخ، بالتساوي 

مع النجم األملاني توماس مولر.
ق.ر

رومـا يعيـر نجمـه كلويفرت لنيـس
اتفاق  الفرنسي ملدة موسم، يف  إلى نيس  الشاب جاستني كلويفرت  الهولندي  روما جناحه  نادي  أعار 
يتضمن خيار الشراء النهائي مقابل 15 مليون أورو، والذي سيصبح إجباريا حال حتقيق الالعب لعدد 
إلى إعارة كلويفرت )22 عاما( لصفوف  النادي اإليطالي يف بيان له  وأفاد  الرياضية.  من االلتزامات 
االتفاق ينص على أحقية نيس يف  أن  العاصمة اإليطالية  نادي  وأضاف   .2022 30 جوان  نيس حتى 
استيفاءه  حال  إجباريا  شراؤه  وسيصبح  أورو،  مليون   15 مقابل  لالعب  الكاملة  احلقوق  على  احلصول 
شروطا رياضية معينة. ولعب كلويفرت 68 مباراة وسجل 9 أهداف بصفوف »الذئاب«، لكنه لم يتأقلم 

بشكل كامل على كرة القدم اإليطالية، وكان قد لعب معارا املوسم املاضي لصفوف اليبزيغ األملاني.
ق.ر

إيفرتــون يراقـب وضـع لينغـارد مــع اليونايتــد
يونايتد،  مانشستر  مع  لينغارد  جيسي  لوضع  قرب  عن  املراقبة  األندية  ملجموعة  إيفرتون  انضم 
وذلك بعد عودته للشياطني احلمر بعد قضاء فترة إعارة ناجحة رفقة وست هام يف النصف الثاني 
من املوسم املاضي. ويرغب وست هام يف الظفر بخدماته من جديد، إال أن الفريق اللندني سيجد 
منافسة، حيث يرغب رافا بينيتز، مدرب إيفرتون، يف تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد معه وذلك 
أندروس تاونسيند، ويتواجد دمياراي  إيفرتون مع  البريطانية. وتعاقد  بحسب صحيفة »ذا صن« 
العب  ماكنيل  دوايت  بضم  أيًضا  بينيتز  ويهتم  التوفيز،  رادار  على  ليفركوزن  باير  العب  جراي 
غونار  أولي  صرح  وأن  وسبق  لضمه.  بعد  رسمي  بعرض  تقدمه  عدم  من  الرغم  على  بيرنلي 
أن  إال  اجلديد،  للموسم  خططه  يف  يتواجد  لينغارد  أن  يونايتد،  مانشستر  مدرب  سولسكاير، 

إيفرتون سيراقب وضع الالعب حتى بداية املوسم أماًل يف النجاح يف التعاقد معه.
ق.ر

تشيلسـي ودورتموند يقتحمان الصراع على بيراردي 
أندية تشيلسي وبوروسيا  اهتمام من جانب  إيطالي، امس األربعاء، بوجود  أفاد تقرير صحفي 
دورمتوند ووست هام، باحلصول على خدمات دومينيكو بيراردي، العب ساسولو، هذا الصيف. 
وقدم بيراردي )27 عاًما( مستويات مميزة مع إيطاليا يف كأس األمم األوروبية »أورو 2020«، وكان 
سبًبا مهًما يف تتويج األزوري باللقب. وبحسب موقع »فوتبول إيطاليا«، فقد استفسر تشيلسي 
ودورمتوند عن إمكانية ضم بيراردي هذا الصيف، ومن قبلهما سبق وأن أبدى وست هام اهتمامه 
كييزا  فيديريكو  األساس  يف  يضع  كان  تشيلسي  أن  التقرير،  وأضاف  خدماته.  على  باحلصول 
على رأس أولوياته، لكن يوفنتوس ليست لديه أي نية على اإلطالق لبيع جنمه الشاب. وسجل 
ساسولو  مع  اإليطالي  بالدوري  مباراة   30 يف  حاسمة  متريرات  ثمانية  وقدم  هدًفا   17 بيراردي 
من  لكن  بيراردي،  بضم  اهتماًما  أيًضا  وفيورنتينا  والتسيو  ميالن  أندية  وأبدت  املاضي.  املوسم 

املرجح أن يلعب خارج إيطاليا.
ق.ر

سيميونـي يرفـض عـدوة غريزمان إلى أتلتيكـو مدريـد
أنهى األرجنتيني دييجو سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، اجلدل حول مستقبل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، العب برشلونة، 
وعودته احملتملة للروخي بالنكوس. وربطت تقارير صحفية غريزمان مؤخًرا بالعودة لألتلتي، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها اإلسباني 
ساؤول نيغويز إلى النادي الكتالوني. لكن سيميوني قال يف تصريح أبرزته صحيفة »ماركا« اإلسبانية، امس األربعاء: »أمتنى أن يقدم غريزمان 
مستويات عظيمة مع برشلونة«. ويشير سيميوني بهذا، فيما يبدو، إلى أن مستقبل الفرنسي سيكون يف كامب نو، وأنه ال صحة ألنباء عودته 
إلى أتلتيكو مدريد. ويرغب برشلونة يف التخلص من غريزمان هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وجتديد عقد النجم األرجنتيني، 
ليونيل ميسي. وكانت رابطة الليغا قد وضعت حدا معينا لرواتب الالعبني، وهو ما يجعل البارسا مجبرا على التخلص من بعض عناصره، إذا أراد 

التجديد للبرغوث.
ق.ر

يوفنتـــــــــوس 
يدخــــل سبـــــاق 

ضـــم الالعـــب 
هندرســـــون

انضم عمالق إيطالي إلى سباق ضم جوردان هندرسون، متوسط ميدان 
ليفربول، والذي يتبقى يف عقده احلالي عامني مع الريدز، وحتوم 

الشكوك حول مستقبله يف قلعة األنفيلد. ولم ينجح ممثلو 
اتفاق مع ليفربول بشأن جتديد  إلى  التوصل  الالعب يف 

تعاقده، وال توجد أي مؤشرات بشأن إمكانية مواصلة تلك 
البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  وبحسب  املفاوضات. 
وآخرها  الكبرى،  األوروبية  األندية  من  العديد  تراقب 
يوفنتوس، وضع هندرسون، وال يرغب الريدز يف تكرار 
الصيف  هذا  رحل  والذي  فينالدوم،  جيورجينو  وضع 
باملجان لصفوف باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده. 
وارتبط اسم هندرسون باالنتقال إلى أتلتيكو مدريد 
وباريس سان جيرمان، قبل أن تشير صحيفة »مترو« 

ضم  سباق  يف  يوفنتوس  دخول  إلى  البريطانية 
الالعب البالغ من العمر 31 عاًما. ويعد هندرسون 

مواسم   10 لعبوا  وأن  سبق  العبني   5 من  واحدا 
أحد  ويعد  ليفربول،  رفقة  البرمييرليغ  يف 

املدرب  مع  الريدز  جناحات  يف  األسماء  أبرز 
يورجن كلوب يف السنوات األخيرة.

ق.ر

ليفربــول يعـــرض العبيــن 
علــى أتلتيكــو لضــم 

ســاؤول
أتلتيكو  جنم  نيغويز،  ساؤول  لضم  أولًيا  عرًضا  ليفربول  قدم 
ويتطلع  إجنليزي.  صحفي  تقرير  بحسب  الصيف،  هذا  مدريد، 

ليفربول للتعاقد مع بديل لالعبه الهولندي السابق، جورجينيو 
انتقال  صفقة  يف  جيرمان  سان  باريس  إلى  رحل  الذي  فينالدوم، 

حر، بعد انتهاء عقده مع الريدز. وبحسب صحيفة 
»ميرور« البريطانية، فإن ليفربول عرض على 

أتلتيكو مدريد التعاقد مع واحد من الثنائي، 
شاكيري،  وشيردان  هندرسون  جوردان 
باإلضافة إلى 40 مليون جنيه إسترليني، 

شاكيري  يعد  وال  ساؤول.  ضم  مقابل 
تشكيلة  يف  األساسية  العناصر  من 
أن  كما  كلوب،  يورغن  األملاني،  املدرب 
هندرسون  من  للتخلص  نية  هناك 
مفاوضات  جتمد  بعد  الصيف،  هذا 

يف  ساؤول  وارتبط  عقده.  جتديد 
وقت سابق بصفقة تبادلية مقترحة، 
بني برشلونة وأتلتيكو مدريد، تشمل 

جغريزمان  أنطوان  الفرنسي  انتقال 
إلى الروخي بالنكوس، لكنها لم تتم.

ق.ر
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رغم أنه يتجه لتجديد عقده مع السيتي 

ريــــــاض محــــرز 
محـــــل اهتمـــــام 
نــــادي  برشلونـة

يتجه أنطوان غريزمان، هذا الصيف، لتخفيض فاتورة رواتب العبيه، بناء على طلب رابطة الليغا، 
من أجل جتديد عقد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي. وربطت تقارير صحفية غريزمان مؤخًرا، بالدخول 
يف صفقة تبادلية مع ساؤول نيغويز، العب أتلتيكو مدريد، لكن برشلونة طلب احلصول على مبلغ مالي 
إدارة  فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب  املفاوضات.  لفشل  أدى  ما  وهو  إضايف، 
البلوغرانا بدأت تفكر جدًيا، يف عقد صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الذي يضم العديد من الالعبني 
املثيرين لالهتمام. وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيرحب بضم أحد الالعبني »رحيم سترلينغ، برناردو 
السيتي.  مع  تبادلية  صفقة  حول  التفاق  التوصل  حال  يف  البورت«،  إمييريك  محرز،  رياض  سيلفا، 
وترددت أنباء مؤخًرا أيًضا عن احتمالية عقد صفقة تبادلية، بني البارسا ويوفنتوس، تشمل غريزمان وباولو 
ديباال، قبل أن يتم نفيها سريًعا. لكن هذه األنباء املتواترة حول غريزمان حتديًدا، تشير إلى أنه بات قريًبا 
من مغادرة برشلونة. من جانب آخر، يستعد مانشستر سيتي للتقدم بعرض جديد للنجم اجلزائري رياض 
محرز، من أجل جتديد تعاقده، بعد الدور البارز الذي لعبه يف حصد لقب البرمييرليغ. وينتهي عقد محرز مع 
املان سيتي يف 2023، وهناك العديد من األندية األوروبية املهتمة باحلصول على خدمات الدولي اجلزائري. 
التي أشار من خاللها إلى رغبته يف استكمال مسيرته مع سيتي، منحت مدربه بيب  لكن كلماته األخيرة، 
غوارديوال، دفعة معنوية كبيرة بالنظر إلى خططه للفريق، وذلك بحسب صحيفة »ديلي ميل«. وقدم محرز 
أفضل مستوياته املوسم املاضي منذ قدومه من ليستر يف 2018 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما 
سجل 14 هدًفا وصنع 9 آخرين يف 48 مباراة خاضها بجميع املسابقات. وبعد أن شارك العديد من العبي املان 
سيتي سواء يف منافسات اليورو أو كوبا أمريكا، حصل رياض محرز على راحة أكبر هذا الصيف، مما يساعد 

بيب غوارديوال كثيًرا يف بداية املوسم.
م.هشام

حتصل السباح الدولي اجلزائري، جواد صيود، 
أربع  متر   400 لتخصص  الفضية  امليدالية  على 
الرابع  اليوم  نهائيات  خالل  امس  اول  سباحات، 
الكبير  باحلوض  املفتوحة  الصيفية  فرنسا  لبطولة 
)50 م(، اجلارية بني 17 و 22 جويلية اجلاري مبدينة 
دانكارك، واملؤهلة لبطولتي العالم 2021 و 2022. 
ودخل سباح نادي أوملبيك نيس )فرنسا( يف الصف 
الثاني للنهائي »أ« بتوقيت: 4 د 19 ثا 91 ج، بينما 
 94 ثا   16 د   4( ماتيني  اميليان  للفرنسي  اللقب  عاد 
ج(، يف حني نال الفرنسي اآلخر رميي توم، امليدالية 
النتيجة  هذه  وتعد  ج(.   96 ثا   20 د   4( البرونزية 
أحسن توقيت شخصي للسباح صيود، يف تخصص 
احلد  به  يؤكد  والذي  سباحات،  أربع  متر   400

املؤهل  الصدر  على  متر   200 لسباق  »ب«  األدنى 
املقررة يف  الصغير )25 م(،  باحلوض  العالم  لبطولة 
ديسمبر 2021 بأبوظبي )اإلمارات العربية املتحدة( 
املبرمجة  م(   50( الكبير  باحلوض  العالم  وبطولة 
شهر مايو 2022 مبدينة فوكويوكا )اليابان(. وبهذا، 
يف  ميدالية  ثالث  قسنطينة،  مدينة  إبن  يضيف 
متر   100 بذهبية  افتتحها  بعدما  الفرنسية،  البطولة 
فراشة )52 ثا 08 ج(، ثم ذهبية تخصص 200 متر 
والذي  ج،   27 ثا   14 د   2 بتوقيت:  الصدر   على 
عادل به الرقم القياسي اجلزائري، الذي كان بحوزة 
السباح الدولي السابق، سفيان دايد، منذ األلعاب 
باجلزائر. ويضم جواد صيود )21  اإلفريقية2007- 
مؤهلة  »ب«  تأشيرات  خمسة  رصيده  يف  سنة( 

و   100 وهي:  فوكويوكا،  و  ظبي  أبو  موعدي  إلى 
200 متر فراشة، 200 و 400 متر أربع سباحات، 
ناهيك على 200 متر على الصدر. لإلشارة، أهدر 
صيود، الذي حقق 4 مرات احلد األدنى »ب« يف 
كل من 200 و 400 متر 4 سباحات + 100 و 200 
األوملبية  األلعاب  يف  املشاركة  فرصة  فراشة،  متر 
بطوكيو2021- )23 جويلية8- أوت(، جراء القيود 
التي طبقها االحتاد الدولي للسباحة بسبب جائحة 
كورونا. وبالتالي تشارك السباحة اجلزائرية يف املوعد 
أسامة سحنون، سعاد شرواطي  بالثالثي:  األوملبي 
الراية  حاملة  ستكون  األخيرة  هذه  مليح،  أمال  و 
املالكم  جانب  إلى  االفتتاح  حفل  خالل  الوطنية 
محمد فليسي.                                           ق.ر

البطولة الفرنسية املفتوحة لسباحة

جــواد صيـــود ينـــال فضيــة 400 متـــر 
أربــــع سبـــاحـــــات

أمضى عقدا ميتد ملوسم واحد

مضــوي يصـــل الكــويت 
لقيـــادة القادسيــــة

الدين مضوي،  املدرب خير  وصل 
املشوار مع  الكويت، من أجل بدء  إلى 
للموسم  التحضير  رحلة  يف  القادسية، 
اجلديد. وتعاقد القادسية مع خير الدين 
واحد، خلًفا  ملوسم  ميتد  بعقد  مضوي، 
ومن  فرانكو.  بابلو  اإلسباني  للمدرب 
مع  مشواره  مضوي،  يستهل  أن  املنتظر 
املقبل،  األحد  من  اعتباًرا  األصفر، 
موعد بداية االستعداد للموسم املقبل. 
مضوي  على  امللكي  إدارة  وتراهن 
الستعادة بريق القادسية، واستعادة نغمة 
األصفر  غياب  عقب  األلقاب،  حصد 

عن منصات التتويج. ومن املنتظر أن يدرس مضوي، ملف الصفقات اجلديدة مع اجلهاز 
اإلداري، يف ظل امتالك الفريق حملترف واحد وهو األلباني لورانس تراشي. وأبرم القادسية، 
صفقتني محليتني فقط، وهما محمد الربيع قادًما من برقان، وعبد اهلل العتيبي من السا
حل.                                                                                                                   م.هشام 

عـــواج يبتعــــد عـــن 
المحــــرق البحرينـــــي

كشف بعض املصدر املقربة من نادي احملرق البحريني، أن اجلزائري أحمد سيد عواج 
لم يوقع رغم االتفاق الذي مت بينهما يف الفترة املاضية. وأشار املصدر إلى أن الالعب انخرط 
يف تدريبات الفريق يف الفترة املاضية، وغاب عن التدريبات يف األيام األخيرة بسبب عدم 
بينهما. وأوضح املصدر أن بعض املقربني من  العقد  النادي حول صيغة  إدارة  توافقه مع 
واألنباء  العقد،  توقيع  قبل  الالزمة  الطبية  الفحوصات  يجتاز  لم  عواج  إن  قالوا  النادي 
األخرى توضح أن اجلانبني لم يتفقا على صيغة العقد. وأضاف املصدر »سوف يغادر أحمد 
احملرق خالل  العبًا يف  يكون  ولن  القادمة،  القليلة  األيام  البحرين يف غضون  عواج  سيد 

املوسم اجلديد«. ولم يعلن احملرق حتى اآلن عن تفاصيل القضية بني الطرفني.
م.هشام

وفاق سطيف

اإلدارة تدعــو الرابطــة إلــى تحديـــد 
تواريـــخ المقـــــابالت المتـــــأخرة

املباريات  تواريخ  حتديد  إلى  احملترفة،  القدم  كرة  رابطة  سطيف،  وفاق  إدارة  دعت 
املتأخرة لتسوية رزنامة بطولة الرابطة األولى، »تفاديا للتالعب بنتائج اللقاءات« 
للنادي  الرسمية  الصفحة  عبر  »الوفاق«  بيان  وجاء يف  املوسم.  نهاية  اقتراب  مع 

إجراء  موعد  الرابطة حتديد  من  السطايفي  الوفاق  إدارة  »تطالب  الفايسبوك:  على 
املقابالت  بنتائج  للتالعب  تفاديا  بطولة احملترف األول، وذلك  املتأخرة من  املباريات 
وضمان احترام أخالقيات الرياضة واملنافسة الشريفة«. واستعاد فريق وفاق سطيف 
مؤقتا صدارة ترتيب بطولة احملترفة األول، على الرغم من تعادله يف مباراة القمة أمام 
الضيف شبيبة الساورة )2-2(، يف الوقت الذي كان فيه فريقا احتاد اجلزائر واحتاد 
بسكرة أكبر املستفيدين بتحقيقهم لفوز ثمني ما سمح لهم بالتقدم يف السلم العام 
للمنافسة. وعلى إثرها يستعيد »النسر السطايفي« ريادة الترتيب مبجموع 61 نقطة، 
فيما يحافظ أبناء اجلنوب على مرتبتهم الثالثة بـ58 نقطة، مفوتني على أنفسهم 

فرصة االلتحاق بالصدارة.
م.هشام

بريزبيــن األستراليــة تفــوز 
بشـرف تنظيــم أولمبيـــاد 2032

فازت مدينة بريزبني األسترالية، بشرف استضافة  أوملبياد 2032 الصيفي، وفق 
ما أعلنت اللجنة األوملبية الدولية خالل  اجتماعها  يف طوكيو هذا األربعاء، وذلك 
اللجنة األملاني  رئيس  وقال  اليابانية.  العاصمة   انطالق األلعاب يف  يومني على  قبل 
اخلامس  األوملبياد  ألعاب  أن  تعلن  أن   اللجنة  »يشّرف  إنه  التصويت  بعد  باخ  توماس 
والثالثني ُمنحت لبريزبني، أستراليا« لتصبح  بالتالي »ثالث مدينة يف البالد تستضيف 
2000 التي تعتبر إحدى أجنح األلعاب  1956 وسيدني   العاملي بعد ملبورن  احلدث 
يف العصر احلديث«. وأطلق ممثلو مدينة بريزبني الهتافات بعد اإلعالن عن القرار يف 
اجللسة 138  للجنة األوملبية الدولية وانطلقت األلعاب النارية يف املدينة األسترالية، 
حيث  جتمع الناس يف انتظار التصويت. وبدا فوز بريزبني شبه محسوم بعدما اقترحت 
اللجنة التنفيذية للجنة  الدولية املؤلفة من 15 عضًوا باإلجماع يف جوان املاضي املدينة 
كمرشحة وحيدة  لعام 2032. وبهذا القرار، تكون اللجنة األوملبية قد ضمنت املدن 
 2028 أجنليس  لوس   ،2024 باريس  يف  األوملبياد  ستستضيف  التي   املقبلة  الثالث 

وبريزبني 2032.
وأكد رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون من خالل بث مباشر من العاصمة  

كانبيرا قبل التصويت أنه »ندرك ما علينا القيام به لتقدمي ألعاب ناجحة«.
ق.ر

برنامج اجلولة برنامج اجلولة 3333 لرابطة األولى احملترفة لرابطة األولى احملترفة
اجلمعة سا اجلمعة سا 17:4517:45

أهلي برج بوعريريج- وداد تلمسان  سا أهلي برج بوعريريج- وداد تلمسان  سا 1818
شبيبة الساورة -جمعية الشلفشبيبة الساورة -جمعية الشلف

سريع غليزان- شبيبة القبائلسريع غليزان- شبيبة القبائل
أوملبى املدية- نادي بارادوأوملبى املدية- نادي بارادو
شباب بلوزداد- جنم مقرةشباب بلوزداد- جنم مقرة

سا سا 20:3020:30
مولودية وهران-  شباب قسنطينةمولودية وهران-  شباب قسنطينة

إحتاد اجلزائر-  إحتاد بسكرةإحتاد اجلزائر-  إحتاد بسكرة
مولودية اجلزائر- شبيبة سكيكدةمولودية اجلزائر- شبيبة سكيكدة

إحتاد بلعباس- نصر حسني دايإحتاد بلعباس- نصر حسني داي
سا سا 2121

جمعية عني مليلة-  وفاق سطيفجمعية عني مليلة-  وفاق سطيف
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ــاء  ــيد ألوفي ــاب »نش ــن كت و يتضم
اجلزائــر«، الــذي صــدر مؤخــرا عــن 
و  للنشــر  الوطنيــة  الوكالــة  منشــورات 
اإلشــهار، 369 مقــاال نشــره الكاتــب 
بالشــخصيات  للتنويــه  الصحافــة،  يف 
ثــورة نوفمبــر و  التــي صنعــت جنــاح 
ســاعدوا  الذيــن  األوروبيــن  كذلــك 
هــذه القضيــة العادلــة، ثــم إلــى النخــب 
علــى  للجزائــر  الرؤيــة  أعطــت  التــي 
املســتوى السياســي و العلمــي و الدينــي 

و او حتــى الثقــايف.
و اســتهل شــمس الديــن شــيتور 
برئيــس  خــاص  بتنويــه  كتابــه 
ــاف  ــد بوضي ــابق، محم ــة الس اجلمهوري
ــاره  ــنة 1992 و مس ــل يف س ــذي اغتي ال
املســار  عنــد  توقــف  كمــا  الثــوري، 
السياســي لفرحــات عبــاس و املصاعــب 
و  االســتقالل  بعــد  واجهتــه  التــي 

املعرفــة. و  العلــوم  علــى  انفتاحــه 
و مــن بــن املســارات الثوريــة التــي 
ــن  ــار حس ــب، مس ــا الكات ــرق إليه تط
ــدي،  ــن املهي ــي ب ــد و العرب ــت احم اي
فضــال عــن أولئــك  الذيــن وصفهــم 
علــى  املشــيد«  ب«املجاهــد  الكاتــب 
رضــا  و  الســالم  عبــد  بلعيــد  غــرار 
مالــك، كمــا أشــار يف ذات الســياق إلــى 
أولئــك »األوروبيــن الذيــن نســوا ظلمــا« 
ــتقالل  ــل اس ــن اج ــوا م ــن كافح والذي
و  جونســن  فرانســيس  مثــل  اجلزائــر 
كلوديــن  حتــى  او  حليمــي  جيــزال 

شــولي.
كمــا اقتــرح شــيتور العــودة إلــى 
ــة  ــه املنشــورة حــول إســهام »نخب مقاالت
غــرار  علــى  للجزائــر  الرؤيــة  أعطــت 
و  برارحــي  احلــق  عبــد  السياســين 
محمــد  و  دمبــري  الصالــح  محمــد 
عــن  فضــال  منتــوري،  الصالــح 
شــخصيات تركــت بصماتهــا يف املشــهد 
الصناعــي للبــالد، مثــل محمــد فشــكور 
و عبــد احلــق بوحفــص أو أيضــا مســعود 

شــطيح.
و لــدى تطرقــه للمشــهد الثقــايف يف 
الفصــل املوســوم ب«الثقافــة يف حــداد«، 
ــر الكاتــب تكــرمي شــخصيات تركــت  آث
ــري  ــايف اجلزائ ــهد الثق ــا يف املش بصمته
علــى غــرار األديبــة و عضــوة االكادمييــة 
الفرنســية، آســيا جبــار، و املمثلــة نوريــة 
املجيــد  عبــد  االكادميــي  و  قصدرلــي 
مرداســي او وجــوه أخــرى يف املجــال 
خليفــي  مثــل  اجلزائريــة  املوســيقى 

ــازم. ــيلمان ع ــر و س ــد و ايدي احم
للتذكيــر أن شــمس الديــن شــيتور، 
أســتاذ يف امليكانيــكا احلراريــة، ســيق له 
نشــر كتــب ذات طابــع ثقــايف علــى غــرار 
»التاريــخ الدينــي للجزائــر« و »التربيــة و 
ــى  ــا إل ــن بداياته ــر م ــة يف اجلزائ الثقاف
أو أيضــا »العالــم كمــا  أيامنــا هــذه« 

اراه«.
ق.ث/واج

يــروي هــذا الكتــاب اجلديــد الصــادر 
عــن دار« القبيــة » يف 231 صفحــة احليــاة 
يف هــذا احلــي العتيــق و جانــب مــن 
تاريخــه مــن وجهــة نظــر ســكانه و يســعى 
كاتبــه الــى  تعريــف اجليــل اجلديــد بقيــم 
هــذا احلــي و احلــب الــذي مــازال يحظــى 
بــه حتــى بعــد أن فقــد جانــب مــن 

ــه. بريق
يعــود الكاتــب إلــى بدايــة نشــأة هــذا 
األولــى  الســنوات  يف  العريــق،  احلــي 
قبــل  مــن  الفرنســي  االحتــالل  مــن 
الذيــن  ايطاليــن  و  مالطيــن  و  اســبان 
بيــوت  العاصمــة يف  اســتقروا باجلزائــر 
فوضويــة عنــد ســفح مقلــع احلجــارة التــي 
أصبحــت تســمى الحقــا، حوالــي ســنة 
1900، مبقلــع جوبــر و حيــث شــيدوا 
ــع  ــي مقل ــي تعن ــرا« و الت ــاك »الكانتي هن

باإلســبانية.
و  طفولتــه  عــن  أيضــا  يتحــدث  و 
شــبابه يف هــذا احلــي حيــث زاول دراســته 
بثانويــة األميــر عبــد القــادر التــي درســت 
بهــا  العديــد مــن الشــخصيات مــن آفــاق 
ــل الكاتــب و األنثروبولوجــي  مختلفــة مث
ــو و  ــر كام ــب البي ــري و الكات ــود معم مول
دليــل بوبكــر امــام مســجد باريــس و كــذا 

ــر روجــي حنــن. املمثــل الكبي
الســبعينات  الــواد  بــاب  يحتــل  و 
التــي  املؤلــف  هــذا  مــن  هامــا  حيــزا 

لهــا  كان  ماضــت  ذكريــات  يســترجع 
ــل  ــن مث ــوس اجلزائري ــاص  يف نف ــر خ اث
صــور الطوابيــر الطويلــة أمــام دور الســينما 
ــرار لينكــس  ــى غ املتواجــدة يف احلــي عل
املقاهــي  أيضــا  و  مارينيــان  و  البــالزا  و 
-احلانــات الكثيــرة و واجهــات املكتبــات 
و محــالت بيــع التســجيالت الغنائيــة«.

كمــا يصــف هــذا املؤلــف مكانــة 
احلــي  هــذا  يف  العموميــة  الســاحات 
الشــعبي حيــث كان لهــا دور كبيــر يف 
ــوع  ــف ول ــا يص ــر كم ــم املصغ ــذا العال ه
األنديــة  و  املســتدرة  بالكــرة  ســكانه 
الصيــد. و  البحــر  وبحــب  العاصميــة 

و يتذكــر الكاتــب  كيــف كان يعيــش 
ــاءات  ــع اللق ــى وق ــواد عل ــاب ال ســكان ب
العاصمــي  الدربــي  الكرويــة ال ســيما 
ــة  ــاد العاصم ــر و احت ــة اجلزائ ــن مولودي ب
ــة عــن هــذه  ــل دقيق ــوم بنقــل تفصي و يق
احلمــاس  مــن  »انطالقــا  »الدربيــات 
انطــالق  يســبق  الــذي  االحتفالــي 
يف  االحتفاليــة  األجــواء  و  املقابــالت 
ــم  يف 5  املدرجــات يف ملعــب بولوغــن ث

جويليــة الحقــا.
ــن  ــب شــهادات ع ــدم الكات ــا يق كم
أحــداث اكتوبــر 1988 يف هــذا احلــي ومــا 
تبعهــا مــن مشــدات و إطــالق النــار علــى 
ــي  ــات الت ــة االصطدام ــن خاص املتظاهري
ــنة »و  ــس الس ــن نف ــر م ــزت 10 اكتوب مي

التــي خلفــت عشــرات املوتــى )...(
ــب  ــداث حس ــذه األح ــت« ه ــد ترك و ق
الكاتــب »فجــوة كبيــرة يف ذاكــرة احلــي«.

ــة مأســوية  ــن حلق و حتــدث أيضــا ع
ــق  ــي و يتعل ــذا احل ــخ ه ــن تاري ــرى م أخ
التــي  نوفمبــر2001  األمــر بفيضانــات 
ــن  ــى و املفقودي ــن املوت ــات م ــت املئ خلف
وغيــرت مظهــر هــذا احلــي كمــا تســببت 
ــات. ــن البناي ــد م ــة العدي ــور حال يف تده

و تطــرق مهــدي  بوخالفــة أيضــا إلــى 
»اخلاصيــة احلضريــة » لهــذا احلــي الــذي 
عــرف تغييــرات فجائيــة كبيــرة مثــل 
ــي  ــة و التخل ــاطئ الرميل ــة ش ــادة تهيئ إع
عــن قاعــات الســينما و القضــاء علــى 

ــاعات«. ــالث س ــوق »الث س
باجلزائــر   1955 يف  الكاتــب  ولــد 
العاصمــة متحصــل علــى ليســانس يف 
علــم االجتمــاع بجامعــة اجلزائــر و امتهــن 
ــي يف   ــاره املهن ــدا مس ــث ب ــة حي الصحاف
ــبق  ــة و س ــاء اجلزائري ــة األنب 1983 بوكال
وان اصــدر عــدة مؤلفــات اولهــا يف 2019 
بعنــوان » مامــا بينــات« و بعــده »ثــورة 
22 فبرايــر« ثــم كتــاب »مســيرة الشــعب 
، اســباب الغضــب« الصــادر يف نهايــة 
2020 و » جنــاح كوفيــد19- ،7 ايــام 
يف اجلحيــم » الــذي صــدر يف بدايــة هــذه 

ــنة. الس
واج

أيام مسرح اجلنوب:

دعــوة  للمشـــاركــة   
في الطبـــعة  

العــاشــرة

 أطلــق املســرح الوطنــي محــي الديــن بشــطرزي دعــوة  
للمخرجــن مــن اجــل املشــاركة بأعمالهــم املســرحية يف الطبعــة 

ــوب. ــام مســرح اجلن العاشــرة ألي
و يدعــو املســرح الوطنــي ايضــا محتــريف املســرحي و الهــواة 
إلــى إيــداع مشــاريعهم عــن طريــق شــريط مصــور و وثيقــة تقنيــة 

عــن العمــل.
االلكترونــي  البريــد  عبــر  الترشــح  طلبــات  ترســل  و 
حســب    ،tnaprogrammation@yahoo.com
ذات املؤسســة التــي لــم حتــدد آخــر اجــل إليــداع الترشــحات.

و كان املســرح الوطنــي محــي الديــن بشــطرزي قــد احتضن 
الطبعــة التاســعة مــن تظاهــرة ايــام مســرح اجلنــوب الــذي يعتبــر 

ملتقــى للتبــادل بــن هــواة و محتــريف الفــن الرابــع.
ق.ث

يتضمن 369 مقاال نشره الكاتب يف الصحافة

صـــدور »نشيــد إلـــى أوفياء الجـــزائــر«.. 
آخــر أعمــــال شمــس الديــن شيتـــور

من 231 صفحة

»الكــانترا، كــان يامكـان بـاب الــواد«.. 
إصــدار جديــد لمهــدي بوخـــــالفة 

تناول األســتاذ شــمس الدين شــيتور يف كتابه األخير املوســوم بـ«نشيد ألوفياء اجلزائر«، زهاء ثالثني 
مشــوارا و مســارا شــخصيا، ميزت التاريخ املعاصر للجزائر من خالل إســهامها كمشيدين، كل حسب 

مجالــه، منــذ ثوار نوفمبــر إلى غاية النخب العلمية و الثقافيــة التي أعطت الرؤيا للبالد.

يشــكل تاريــخ حي باب الواد أحــد أعرق أحياء العاصمة بدءا من 
تاريــخ نشــأته و مرورا بنمط احلياة فيه منــذ الفترة الكولونيالية إلى 
غايــة الثمانينــات من القرن املاضي و كذا مالعبه و شــواطئه و قاعاته 

الســينمائية موضــوع املؤلف اجلديد للصحــايف و الكاتب مهدي  بوخالفة 
واملوســوم بـ«الكانترا، كان يامكان  باب الواد«.

تعرف مشاركة 200 عمال

فيـــــلم »مصــوري«  في نهائيــات 
مسـابقة الجزيـــرة الوثائقيــة 

ــرة الوثائقيــة بفيلمــه القصير«مصــوري«  يشــارك املخــرج الشــاب احمــد تونســي يف نهائيــات مســابقة اجلزي
بعــد اجتيــازه للمرحلــة األولــى مــن املســابقة التــي عرفــت مشــاركة 200 عمــال حســب مــا علــم مــن منتــج 
ــال  ــة ضمــن قائمــة ضمــت 10 أعم ــة النهائي ــى املرحل ــر إل ــي القصي ــم الوثائق ــذا الفيل ــد وصــل ه ــم. لق الفيل
وثائقيــة مــن بينهــا »8 ينايــر« للمصــري احمــد عصــام عبــداهلل و فيلــم »مريــض« للتونســي اليــاس رحمــون و » 
ياســمن و روســيل« للســودانية دعــاء ابراهيــم. و كانــت إدارة املســابقة قــد تلقــت مشــاركة مــن جميــع أنحــاء 
العالــم و تاهــل يف مرحلــة التصفيــات 18 فيلمــا لكــن 10 منهــا فقــط تأهلــت للنهائيــات. يــروي فيلــم »مصــوري« 
ألحمــد تونســي قصــة شــاب يعــود ملدينتــه بعــد 22 ســنة مــن الغيــاب و يقــرر اجنــاز فيلــم عــن أقــدم و أشــهر 
ــه صــورة يف طفولتــه.  ــر( و كان هــذا املصــور هــو أول مــن اخــذ ل مصــور مبدينتــه بســكرة )جنــوب شــرق اجلزائ
ــا  ــر و ايض ــورة و التصوي ــم الص ــى( بعال ــن عيس ــور )ب ــذا املص ــة ه ــق عالق ــي يف 7 دقائ ــداث الوثائق ــوي أح يرت
معامالتــه االســتثنائية لزبائنــه، و يتــرك لــه املخــرج املجــال مفتوحــا للحديــث عــن مهنتــه و هــو جالــس علــى 

الكرســي الــذي يخصصــه يف العــادة لتصويــر زبائنــه.
يشــرح بــن عيســى معاملتــه لــرواده و يعــود بالذكريــات أليــام طفولتــه و كيــف كان يف تلــك الســن منبهــرا 
ــة مشــواره مــع  ــروي بالتفصيــل انبهــاره بصورتــه. كان ذلــك اللقــاء األول بداي باملصــور يف أول تعامــل معــه و ي

عالــم الصــورة و هــو يف ســن ال12 و بــدا العمــل مــع أقــدم و أشــهر مصــور.
ــاء  ــض و أثن ــر باألســود و األبي ــى عشــقه التصوي ــه مشــددا عل ــي كل شــيء يف حيات ــد أن الصــورة ه و أك
حديثــه تقــوم الكاميــرا مبســح حمللــه الصغيــر مــع التوقــف عنــد بعــض الصــور للزبائــن خاصــة األطفــال و أيضــا 
صــور الفــرق الرياضيــة احملليــة. الفيلــم القصيــر »مصــوري« مرشــح للتصويــت عبــر موقــع املســابقة و قناتهــا علــى 

اليوتــوب الــى غايــة 26 جويليــة.
ق.ث/واج
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الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
وزارة السكــــن و العمــــــران و المدينــــــة 

 والية أدرار
 مديرية التجهيزات العمومية 

الرقم الجبائي0002.01.01.5000.581

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
طبقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. نعلم جميع العارضين 

الذين شاركوا في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2021/58 قصد 
إنجاز 

الحصة رقم 01: الفاصل أ ) الجناح البيداغوجي( 
الحصة رقم 02 : الفاصل ب ) الجناح البيداغوجي + الجناح الصحي( 

الحصة رقم 03 : المطعم + السكن اإللزامي
الحصة رقم 04 : الطرقات والشبكات المختلفة + التهيئة الداخلية والخارجية + جدار 

اإلحاطة.
الحصة رقم 05 : ارضية رياضية ) المؤسسات المصغرة( 

ضمن عملية : دراسة ، متابعة ، و إنجاز مدرسة ابتدائية نوع د على مستوى موقع 
LPA 500, 400 و150، 40 وPOS 07 LPL 130 ، طريق المطار والية أدرار 

) األحياء السكنية المدمجة برنامج 2021( 
المعلن عنها بجريدة Akbar elwatane وجريدة LA SENTINELLE بتاريخ : 

2021/06/10 . و BOMOP من -20 2021/06/26 . 
بعد تقييم العروض طبقا لألحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط تم منح المشاريع 

مؤقتا إلى :
الحصة رقم 01: الفاصل أ ) الجناح البيداغوجي( 

مقاولة : رمضاني محمد. 
الرقم الجبائي:105580800000775 

مبلغ العرض األجمالی :660.34 733 35 دج بكل الرسوم بعد التصحيح . 
مدة اإلنجاز 15 أشهر.

 العالمة التقنية : 59.34 نقطة 
مالحظة : العرض الوحيد . 

الحصة رقم 02 : الفاصل ب ) الجناح البيداغوجي + الجناح الصحي(. 
مقاولة : سيد أعمر علي . 

الرقم الجبائي: 198601210027343 
مبلغ العرض االجمالي :10 652 401 24  دج بكل الرسوم بعد التصحيح. 

مدة اإلنجاز: 08 اشهر. 
العالمة التقنية : 68.75 نقطة

 مالحظة : العرض الوحيد 

الحصة رقم 03 : المطعم + السكن اإللزامي 
مالحظة: عدم جدوى  الحصة لعدم تاهل أي عارض تقنيا.

الحصة رقم 04 : الطرقات والشبكات المختلفة و التهيئة الداخلية والخارجية + جدار 
اإلحاطة 

مقاولة : إيدرمحمد
 الرقم الجبائي:198201020008745 

مبلغ العرض االجمالي : 00. 080 8963 دج بكل الرسوم 
مدة اإلنجاز: 03 شهر. 

العالمة التقنية : 51.00 نقطة 
مالحظة : أقل عرض

الحصة رقم 05 : ارضية رياضية ) المؤسسات المصغرة( 
مقاولة : عقبة كنتة امبارك . 

الرقم الجبائي: 799690299000303 
مبلغ العرض األجمالی :204.00 2941 دج بكل الرسوم 

مدة اإلنجاز: 30 يوم. 
مدة الضمان : 25 شهر . 

العالمة التقنية : 47.00 نقطة 
مالحظة : العرض الوحيد.

كل المترشحين أو المتعهدين الراغبين في االطالع على النتائج المفصلة لتقيم ترشيحاتهم 
و عروضهم تقنية  و المالية االتصال بمصالح مديرية التجهيزات العمومية لوالية 

أدرار في أجل أقصاه ثالثة )03( أيام على األكثر ابتداءا من اليوم األول لنشر إعالن 
المنح المؤقت للصفقة لتبليغهم على نتائجهم  المفصلة وذلك طبقا ألحكام المادة 82 من 
المرسوم الرئاسي  247/15 المؤرخ في 09/16 2015 و المتضمن قانون الصفقات 

العمومية و تفويضات المرفق العام
كل متعهد معارض لهذا االختيار يمكنه إدراج طعن في مدة ال تتعدى عشرة 10 أيام 
ابتداءا من تاريخ أول شر إلعالن المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات 
المتعامل العمومي )BOMOP ( أوفي الجرائد لدى لجنة الصفقات العمومية لوالية 

أدرار و
وفقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 و 

المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، وإذا تزامن  اليوم العاشر 
مع يوم عطلة أو  يوم راحة قانونية، بمدد - التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل 

المولي

Akhbar elwatane  ANEP : 2116013299 -    LE  22 -07-2021 N° 700

Akhbar elwatane  ANEP : 2116013044 -    LE  22 -07-2021 N° 696Akhbar elwatane  ANEP : 2116013250 -    LE  22 -07-2021 N° 701

الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
وزارة السكــــن و العمــــــران و المدينــــــة 

ديــــوان الترقيــــة و التسيـــــير العقــــاري لواليــــــــــــة بومـــــرداس

الحـــــــــي اإلداري بــــــــــــــومرداس
بطاقة الترقيم الضريبي 916000817002 099 

 TEL :024 79.58.58 /FAX 024 79.58.43
إعــــــــالن عــــن منـــــح مــــــــؤقت للصفقـــــة 

طبقا إلجراءات المواد رقم  65.40 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16سبتمبر 2015 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، يعلم ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية بومرداس 

كل المتعهدين المعنيين بالمناقصة الوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 15 247 33 2020 د ت م المتضمن 
انجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة األولية و الثانوية لمشروع 380 مسكن عمومي إيجاري ببومرداس -والية 
بومرداس ، الصادرة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ) ن ر ص م ع ( و اليوميات الوطنية : أخبار 

الوطن  يوم 2020/12/22 و Compétion يوم ANEP  2016 021 073( 2020/12/22 (أنه بعد فتح و 
دراسة العروض قد تقرر المنح المؤقت لصفقة كما يلي :

بإمكان المتعهدين المحتجين على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة برفع طعن لدى لجنة الصفقات المؤهلة في آجل 
عشرة أيام ابتداءا من اول ظهور لإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في 
إحدى اليوميات الوطنية وإذا تزامن اليوم العاشر مع عطلة أو راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل 

الموالي 

أما فيما يخص المتعهدين اآلخرين الراغبين في اإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم المالية و التقنية مدعوون 
للتقدم من مصلحة الصفقات في آجل أقصاه )03( أيام ابتداءا من اليوم العاشر لنشر إعالن المنح المؤقت للصفقة

الجمهوريــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
والية  الجزائر

الدائرة اإلدارية لحسن الداي
رقم التعريف الجبائی: 41000200001608501011 

طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا - رقم: 2021/05  
يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد انجاز المشروع التالي:

 - انجاز اشغال ترميم )confortement ( مدرجات ملعب بن حداد بن عمر القبة
أ - بامكان مؤسسات اإلنجاز )المقاوالت المهتمة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا والذين تتوفر فيهم الشروط 

اآلتية : -القدرات المهنية: الحاصلين على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين نشاط رئيسی بناء أو اشغال عمومية درجة 
سادسة )06( او اكثر - القدرات المالية : متوسط رقم األعمال لثالث سنوات األخيرة) 2017،2018،2019 ( اكبر من 

او يساوي 10.000.000.00دج. يتم تبرير ذالك بالمراجع المالية مؤشرة من طرف مصالح الضرائب . 
- القدرات التقنية:

 - المراجع المهنية : الذين قاموا بإشغال تدعيم )confortement( على األقل ملعب يحتضن المسابقات على المستوى 
عالي الوطنية و الدولية ويتم تبرير ذالك بشهادة حسن التنفيذ الصادرة والممضاة من طرف صاحب المشروع )مؤسسة 

عمومية( 
- الوسائل البشرية : على األقل لديهم 5 عمال يملكون تكوين في اشغال العالية )ألعمال المدرجات(  يتم تبرير ذلك بـ :

 ).CASNOS او CNAS(+ شهادة تكوين في المجال
مدعوون لسحب دفتر الشروط من بلدية القبة "مكتب الصفقات "ساحة محمد العيشاوي مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دج

-2 يتكون ملف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من : 
- ملف الترشح: 

1  التصريح بالترشح مؤرخ و ممضي و مؤشر من طرف المسير حسب النموذج المرفق. 
2 التصريح بالنزاهة مؤرخة و ممضية و مؤشرة من طرف المسير حسب النموذج المرفق.

بــــــاقي الوثائق المطلوبة محددة في دفتر الشروط
 ب - الملف التقني :

1  التصريح باالكتتاب مؤرخة ومؤشر و ممضية من طرف المسير حسب النموذج المرفق
2 دفتر الشروط ممضي و مؤشر عليه من طرف المتعهد ويحمل في الصفحة األخيرة عبارة قرئ و قبل" بخط اليد

بـــــاقي الوثائق المطلوبة محددة في دفتر الشروط 
ج - الملف المالي

1 - رسالة التعهد مملوءة و ممضية من طرف المسير حسب النموذج المرفق. 
2. جدول االسعار الوحدوي .

3  تفصيل كمي وتقديري 
3 اجال تحضير العروض:

حدد اخر اجل لتحضير العروض بخمسة عشرا )15( يوم ابتداء من أول نشر لهذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 
BOMOP للمتعامل العمومي

4  تقديم العروض:
 يوضع ملف الترشح ملف التقني و الملف المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام تتضمن أسم الظرف ملف الترشح , ملف تقني او 

مالي ويجب أن تكون هذه األظرفة في ظرف خارجي مغلق ومبهم يحمل العبارة التالية :
بلدية القبة

ساحة محمد العيشاوي 
طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

رقم : 2021/05  
- انجاز اشغال ترميم )confortement( مدرجات ملعب بن حداد بن عمر القبة

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض "
5 - اجال ايداع العروض وفتح االظرفة

 حدد اخر اجل إليداع العروض باخر يوم من تحضير العروض................................................... على الساعة )13:00( 
يتم فتح االظرفة في نفس اليوم..........................................................................................على الساعة )13:00(

6 - صالحية العروض 
حددت مدة صالحية العروض بمدة تحضير العروض زائد ثالثة )03( اشهر 

-مالحظة: كل عرض ال يستوفي شروط المشاركة يلغي

المتعهد المتحصل المشروع 
على الصفقة مؤقتا 

النقطة المتحصل عليها 
)نقطة العرض التقني (

المبلغ العرض المالي 
مع كل الرسوم  بعد 

التصحيح )دج( 

مدة االنجاز 
المقترحة 

معايير التقييم 

عرض مؤهل 
تقنيا و مصنف 
الثالث من حيث 
السعر بعد تنازل 

المتعاهدين 
األول و الثاني 

األقل سعر

06 أشهر 39 750 834 87,00101
مؤسسة األشغال 
العمومية و الري 
سماعيل محمد 

ر.ت.ض

أشغال الطرق و الشبكات 
المختلفة األولية و 
الثانوية لمشروع 

380مسكن عمومي 
إيجاري ببومرداس 

-والية بومرداس
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

صــّح عيدكمصــّح عيدكم
تتوالى األيام وتتتالى األعياد ال تخلف 

عهدها وتعود يف موعدها ال تسأل عمن أقام أو 
رحل وال عمن سافر أوهاجر

تأتي يف موعدها ال تسأل عن أفراحنا وال 
عن جراحنا تأتي لتذكرنا بأن عودتها ال تعني 

عودة أحباب رحلوا وأصبحوا ذكرى تؤرقنا ولكن 
لتقول لنا أنها أيام تدور وأن توالي الليل والنهار 
بيد العزيز اجلبار .وأنه ليس لسنة اهلل يف خلقه 

تبديل وال حتويل هي متضي بقضاء اهلل إلى 
حيث يشاء إلى أن يرث اهلل األرض ومن عليها

تأتي األعياد لتذكرنا مبا أجنزناه وما حلمنا 
به وما حققناه وما عجزنا عن حتقيقه

تأتي لتجعلنا نراجع أنفسنا عما مضى 
ونضبط ما هو آت بالعمل والصبر واالحتساب
ويف زمن الوباء يأتي العيد والناس يعانون 

من البالء والغالء ومن اخلوف واالبتالء
ورغم أن شعبنا الصبور تعود على مثل هذه 

األعياد يف سنواته العجاف فتراه صابرا محتسًبا 
متأّمال يرجو ويدعو وينتظر فرج اهلل ورحمته

وألن األزمة تلد الهمة علينا أن نستفيد مما 
نحن فيه رغم مرارته وخاّصة الشباب

ومهما كانت اآلثار السلبية للكوڤيد فمن 
واجب الشباب اغتنام فرصته والنظر لبعض 
إيجابياته فقد قضى على التجمعات البائسة 
واالحتفاالت الشاذة والهرج واملرج الذي كان 

يصاحب أعيادنا واحتفاالتنا
ونصيحتي للشباب أن يغتنم فرصة احلجر 
ليؤسسوا أسرا بأقل التكاليف وأيسر املصاريف
على اآلباء أن يقتربوا من أوالدهم أكثر 

مادام األمر متاًحا ويبصروهم بأن احلياة ليست 
املال وال املظاهر وأن السعادة التي نخرج جميًعا 

للبحث عنها نتركها يف بيوتنا تضحك على 
حماقتنا

السعادة توجد يف املودة والرحمة بني أفراد 
العائلة وتوجد يف نفع اآلخر ولو بأقل القليل
السعادة هي أمن األوطان وعمار البلدان

هي بسيطة لدرجة أننا ال نفهمها
إنها يف العافية والرضا مبا قسم اهلل

إنها يف كنز اإلميان وغنى اإلسالم الذي نكاد 
نضيع النحرافنا عن تعاليمه

وعيد األضحى بالذات فيه من العبر 
والعظات ما يجعلنا نحلق يف سماء اإلميان
لقد افتدى اهلل اسماعيل بكبش عظيم 

ليحفظ لنبيه ابراهيم فرحة وجود ولده البار 
ألن كليهما امتثال ألمره وماكان اهلل ليضيع أجر 

احملسنني
فهذه الذبيحة هي حق احلياة فال يجب أن 
تكدس وال أن جتمد وال ) أن تقدد( بل تؤكل يف 

أمان واطمئنان وتوزع بني األهل واخلالن مع شكر 
الرحمن

العبر من عيد األضحى كثيرة أقلها اإلحسان 
إلى النفس وإلى اآلخر واإلحسان هو اإلميان

فلنحسن ألنفسنا يف غير ضيق ولغيرنا يف 
غير تبرم

ولنفهم أن كل شيء مفقود يعود والعيد يعود 
إال العافية إذا فقدت فإنها التعود

لذلك ابتكر اجلزائريون عبارة جميلة ومعبرة 
جدا يف التهنئة وهي صّح عيدكم
صّح عيدكم أيها اجلزائريون
صّح عيدكم أيها املسلمون

رفع اهلل هذا البالء وأنزل العافية والشفاء 
ورضي عنا أجمعني

الدكتور بوعموشة نعيم

جائحـــة كـــــورونا  جائحـــة كـــــورونا  
)كوفيــد )كوفيــد 1919( وحتميـة التعـايش( وحتميـة التعـايش

 حيــث  اضطــرت الدولــة اجلزائرية 
 2020 مــارس  شــهر  منتصــف 
اإلجــراءات  مــن  العديــد  التخــاذ 
ملجابهــة  والوقائيــة  االحترازيــة 
)كوفيــد  كورونــا  فيــروس  انتشــار 
للتجــارب  اســتنادا  بدايتــه  يف   )19
األوبئــة  مــع  التعامــل  يف  الســابقة 
واجلوائــح، كغلــق احلــدود واحلجــر 
الصحــي وتعليــق نشــاط العديــد مــن 
ــة  ــر الوقائي ــاع التدابي ــات وإتب القطاع
كارتــداء الكمامــة والتباعــد اجلســدي 
...الــخ. لكــن حتميــة التعايــش مــع 
ــوة  ــها بق ــت نفس ــروس فرض ــذا الفي ه
جتنبــا لآلثــار الســلبية للحجــر الصحــي 
علــى الصعيــد االجتماعــي والنفســي 
الدولــة  دفــع  مــا  واالقتصــادي، 
ــف إجــراءات احلجــر الصحــي  لتخفي
بعــد  بروتوكــول صحــي،  واعتمــاد 
بفيــروس  اإلصابــات  عــدد  تراجــع 
ــا شــهر أوث مــن ســنة 2020،  كورون
وظهــور بصيــص أمــل طفيــف بعــد 
التــي  اللقاحــات  بعــض  اكتشــاف 
أثبتــت فعاليتهــا بنســبة 90 و95 باملئــة 
يف بعــض دول العالــم ضــد فيــروس 
انطباعــا  أعطــى  مــا  وهــو  كورونــا. 
لــدى املواطنــن بــزوال اخلطــر، مــا 
كســر البروتوكــول الصحــي يف ظــل 
شــيوع الالمبــاالة، بســبب التفــاوت يف 
تقديــر احلالــة الوبائيــة وحجــم اخلطــر 
والتــي  والتكديــب  التصديــق  بــن 
ــع  ــر مواق كانــت ورائهــا اإلشــاعات عب
فكانــت  االجتماعــي،  التواصــل 
ــة  ــة دفاعي ــة بطريق ــتجابة الوقائي االس
لإلجــراءات  االمتثــال  مــن  بــدال 

الوقائيــة.
فهاهــي اجلزائر تشــهد خــالل األيام 
القليلــة املاضيــة ارتفاعــا غيــر مســبوق 
حلــاالت اإلصابــة املؤكــدة بفيــروس 
ــاح  ــد اجتي ــد 19(، بع ــا )كوفي كورون
املتحــورة  للســاللة  الثالثــة  املوجــة 

ــن  ــد م ــن للعدي ــروس اللع ــذا الفي له
دول العالــم وكســر منظومتهــا الصحيــة 
ــرعة  ــواء س ــن احت ــزت ع ــا عج بعدم
انتشــاره وعجــز هياكلهــا االستشــفائية 
ــة  ــدمي الرعاي ــن تق ــة ع ــم الطبي واألطق
املصابــن  لكافــة  الالزمــة  الطبيــة 
بفيــروس كورونــا املتحــور كمــا حــدث 
حيــث  تونــس.  واجلــارة  الهنــد  يف 
جتــاوز عــدد احلــاالت املؤكــدة املصابــة 
عتبــة  اجلزائــر  يف  كورونــا  بفيــروس 
ــد منتصــف  ــة من ــف )1000( حال األل
شــهر جويليــة 2021، وهــو مــا يؤكــد 
ــر  ــي يف اجلزائ ــع الصح ــورة الوض خط
إذا مــا اســتمرت احلــاالت املؤكــدة يف 

ــر.  ــر فأكث ــاع أكث االرتف
وإذا كان مــرد ارتفــاع عــدد احلاالت 
ــروس املســتجد يف  املؤكــدة بهــذا الفي
الســابق عنــد بدايــة اجلائحــة يعــود 
وكيفيــة  حولــه  املعلومــات  لنقــص 
ــرده  ــإن م ــه وانتشــاره وتطــوره، ف انتقال
هــذه املــرة يرجــع إلــى غيــاب الوعــي 
واملســؤولية االجتماعيــة لــدى العديــد 
مــن أفــراد املجتمــع وشــيوع الالمبــاالة 
اللجنــة  تأكيــد  رغــم  واالســتهتار، 
الوضــع  ورصــد  مبتابعــة  املكلفــة 
الوبائــي باجلزائــر علــى ضــرورة احترام 
البروتوكــول الصحــي وعــدم التراخــي 
باإلجــراءات  وااللتــزام  تطبيقــه  يف 
الوقائيــة كتجنــب التجمعــات والتــزام 
التباعــد اجلســدي وارتــداء الكمامــة. 
ــن  ــن املواطن ــد م ــر العدي ــث كس حي
وتخلــى  الصحــي،  البروتوكــول 
الســلوكية  العــادات  عــن  كثيــرون 
أنفســهم  حلمايــة  الهادفــة  الوقائيــة 
واآلخريــن بعــد تخفيــف إجــراءات 
كل  نشــاهد  إذ  الصحــي،  احلجــر 
ــر  ــوم ســلوكات ال مســؤولة كالطوابي ي
مختلــف  أمــام  املزدحمــة  الطويلــة 
واكتظــاظ  البريــد  ومراكــز  احملــالت 
كبيــر داخــل األســواق والســاحات 

ــراح  ــم واألف ــة الوالئ ــة، وإقام العمومي
واألعــراس واملــآمت وغيرهــا دون احتــرام 

إلجــراءات وقواعــد الســالمة.
ــذي  ــق ال إن الوضــع الصحــي املقل
تعيشــه اجلزائــر اليــوم، يضــع املواطــن 
االلتــزام  حتميــة  أمــام  اجلزائــري 
صحتــه  نحــو  الوقائيــة  باملســؤولية 
احليطــة  وأخــذ  اآلخريــن،  وصحــة 
أشــكال  كل  عــن  بعيــدا  واليقظــة 
الفــرد  جتعــل  قــد  التــي  التهويــل 
ــات  ــلبية واألزم ــاعر الس ــة للمش عرض
النفســية. وكــدا إتبــاع اإلجــراءات 
أو  التعنــت  عــن  بعيــدا  الوقائيــة 
ــداء  ــا، كارت ــال له التراخــي يف االمتث
ــب  ــدي وجتن ــد اجلس ــة والتباع الكمام
جهــة  ومــن  ...الــخ.  التجمعــات 
اجلزائريــة  الدولــة  تولــي  أخــرى 
أهميــة بالغــة لكســر سلســلة العــدوى 
الفيروســية وشــق الطريــق نحــو مناعــة 
القطيــع واســتعادة منــط احليــاة الطبيعي 
مــن خــالل اقتنــاء كميــات كبيــرة مــن 
اللقــاح ضــد فيــروس كورونــا، حيــث 
ــن  ــة املواطن ــة كاف ــت وزارة الصح دع
للتقــرب مــن الفضــاءات االستشــفائية 
والطبيــة التــي ســخرتها مــن أجــل 
ــا  ــروس كورون ــد في ــاح ض ــذ اللق أخ
حفاظــا علــى الســالمة العامــة وتقليــل 
الفيــروس  بهــذا  اإلصابــة  احتمــال 
ألن  اجلماعيــة.  للمناعــة  وصــوال 
حتميــة التعايــش مــع جائحــة كورونــا 
ــة  ــه، خاص ــر من ــرا ال مف ــت أم أضح
وأن العديــد مــن دول العالــم جلــأت 
إلتبــاع مناعــة القطيــع، مــن خــالل 
إخضــاع أكبــر عــدد مــن املواطنــن 
للقــاح كورونــا لوقايتهــم مــن العــدوى 
يف املســتقبل حتقيقــا للمناعــة اجلماعيــة 
التــي ميكــن أن توفــر حمايــة للمجتمــع 
ــروس  ــة بفي ــن اإلصاب ــام م ــكل ع بش
احليــاة  منــط  وإســتعادة  كورونــا، 

الطبيعــي بشــكل آمــن . 

كانت سنة 2020 سنة استثنائية على جميع األصعدة 
وخاصة على الصعيد الصحي، حيث عرف العالم ظهور 

جائحة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( مبدينة ووهان 
الصينية، الذي سرعان ما انتقل لباقي دول العالم -ومنها 

اجلزائر-، وأضحى مشكلة صحية عاملية.



السنة 02  - العدد 539 -اخلميس  12 ذو احلجة  1442  هـ  - 22 جويلية  2021م   

شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

         الطــبـــع
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المدير التنفيذي مسؤل النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
:

:
:

15
أقالم

تاريـــخ الهـرولـة
          هذه املناجاة تكريس لعوالم الذات بحثا عن 
اخلصوصية، عن الهدوء واالستقرار يف كنف احمللي الذي 
الذين  الكبار  الكّتاب  يفعله  ما  ذاك  العاملية.  إلى  يصبو 
إلى  والتغريب،  التقليد  مع  ترحال  بعد  احلنني،  يجّرهم 
األجزاء البسيطة التي يتأسس عليها املعنى، أو كما قالت 
الصغيرة«  األشياء  من  مكّون  »العالم  الصينية:  احلكمة 
التي تضيء متاهات األسئلة. ذاك ما أدركه طاغور الذي 
عرف عدة بلدان وثقافات وديانات وشعوب وآداب شرقية 
وغربية، كما حصل مع الكاتب األمريكي هنري ميللر، 
من خالل ما نقله يف مؤلفه: الكتب يف حياتي، ومع جنيب 
محفوظ والطاهر وطار وابن هدوقه، وقبلهما محمد ذيب 
النص  الفقير،  جنل  يف  فرعون  ومولود  الكبيرة  الدار  يف 
وأوجاعها  وشمسها  وتقاليدها  القرية  أثاث  يعكس  الذي 

ورائحة تربتها. 
          حدث ذلك أيضا مع مشاهير مكرسني أدبيا 
وفنيا، ومنهم الرسام نصر الدين دينيه الذي وجد ضالته 
وتنبجس  الصفاء  يتألأل  حيث  اجلزائرية  الصحراء  يف 
البدايات املستمرة للفّن اخلالص، وحيث ينعم الرمل غير 
والعفوية.  لإلنسان  املدمرة  واملركزيات  باحلضارات  مبال 
السرد  نحو  واملهرولني  الكّتاب  بعض  مشكلة  كانت  رمبا 
والشعر واملسرح من اجلماعات األدبية املسلحة، يف التعلق 
بتالبيب املدارس األوروبية الكبرى، دون متثل تشكالتها 
على  واهمة  أمجاد  عن  بحثا  وذلك  والتاريخية،  املعرفية 
اللفظة  يف  امتداد  له  كمكّون  اخلارجي  احمليط  حساب 

والبنية والداللة والصوت.
املتألقة  الندى  قطرة  إلى  غاندي  يتفطن  لم           
مشكلته  تلك  كانت  بيته.  عتبة  أمام  القمح  سنبلة  على 
والنزعات  األيديولوجيات  فيه  عرف  كبير  طواف  بعد 
إلى  اليابان  إلى  إجنلترا  إلى  الهند  من  والِنحل:  واملِلل 
والعلوم  والعقيدة  واالقتصاد  الفلسفة  إلى  الصني، 
إلى  النورانية،  احمللية  إلى  العودة  ثّم  واجلدل،  القانونية 
هذا املشهد املثير الذي ال وقت لنا لاللتفات إليه يف آدابنا 
بصيرة  ودون  عقل،  بال  الغيرية،  القناعات  إلى  املهاجرة 
مؤهلة لرؤية ما وجب الكتابة عنه قبل الغرق يف الكتابة 
العابثة التي امللتصقة بذيل اآلخر، قبل أن تعرف حقيقتها 
كبير،  باستياء  نتساءل،  ثّم  االتباع،  عن  مستقل  كجهد 

عن املقروئية يف الدرجة صفر؟
          علينا، قبل ذلك، أن نطرح هذه األسئلة ملعرفة من 
نكون ومع من نتواصل: ماذا نكتب؟ وكيف؟ وملن؟ نفور 
القارئ من الكتاب له عالقة سببية مباشرة مع ما نقدمه 
مرجعيات  له  كمتلّق  تعنيه  ال  ورؤى  مواد سردية  من  له 
وذائقة مخصوصة، وله شخصية شحذها الوقت وأدوات 
بأنه  االعتقاد  أّما  واألشياء.  املكان  وذاكرة  التواصل 

إسفنجة متتّص جتريبنا املهووس باملنجز الغربي فتلك آفة 
تالزمنا نحن الكّتاب والكتبة املهرولني نحو احلداثة دون 
وعي كاف لتمثلها، أو بوعي زائف أسهمت يف تشكيله 
املؤسسات السياسية واملالية ومختلف اجلماعات الضاغطة 
التي حّولت األدب إلى آلة للدعاية، او إلى أداة منفذة 
والطلب  للعرض  تخضع  التي  الكتابة  لها،  شخصية  ال 
بادعاء التحديث، يف حني أنها ليست سوى ظالل باهتة 

إلمالءات األموال واأليديولوجيات الظرفية. 
للكاتب  »طفولتي«  مؤلف  قرأت  عندما            
التي  الكبيرة  القيمة  اكتشفت  غوركي  مكسيم  الروسي 
أوالها للمحيط اخلارجي ككيان قائم بذاته، للنواميس، 
الصغيرة  وللتفاصيل  للشخصيات  املهمشة،   للفضاءات 
كسارد  وشخصيته  وعيه  تشكيل  يف  أسهمت  التي 
وكإنسان، قبل أن تتحّول إلى عناصر جمالية مدهشة قد 
بعد  ما  تّدعي  التي  النصوص  أشهر  يف  حتى  جندها  ال 
احلداثة، يف حني أنها تبدو مقلدة، عدمية، وليست ذات 
أثر، لوال فضائل اإلعالم والدعاية والنقد الذي ال ميلك 
جرأة التقييم والتقومي، إّما ألنه يجامل الكتابة الرثة التي 
ال  ألنه  أو  التفّوق،  من  متقدمة  مرحلة  بلغت  أنها  تزعم 
مييز بني القبح واجلمال نتيجة فقره إلى اآلليات الضرورية 

للقراءة.
          لقد وجدت يف كتاب األيام لطه حسني ما 
لم أجده يف نصوص روائية جديدة ال تقيم وزنا ملكّونات 
مجتمعها وأعرافه ألنها تتحدث عن قيم مستوردة ال تثير 
على  تؤسس  التي  اهتماماتها  إلى  بالنظر  القارئ  فضول 
أحيانا،  ولغة  ورؤية،  وموضوعا  شكال  اآلخر،  ميليه  ما 
وهي ال تطرح أسئلة تقليدية من نوع: ما وظيفة النص؟ 
ملاذا نكتب؟ وعن أّي شيء نكتب؟ وما املقصد من وراء 
التأليف؟ »اللفيف األجنبي املنبطح« يقلد ما يستورده بحثا 
وقناعاته  مقّوماته  كّل  عن  بالتنازل  ولو  نفعي،  متوقع  عن 
أصيبت  التي  األقالم  لبعض  يحدث  مثلما  الكامنة، 
بعدوى االمتثال للمعيار الذي فرضته دور النشر الغربية 
والعربية ملقاصد منافية للعبقرية الفنية التي تؤمن بالذات 
كقوة إبداعية، وكمرجع  ذي هوية محفزة، وضرورية ألي 

إبداع مسؤول.
           هذه الكتابة ال ترى ما رآه طاغور ألنها ال تبصر 
بعيونها، وال تشعر بدواخلها، تتنكر لنفسها وتتعالى على 
حداثتها  لفهم  مؤهلة  غير  غوغاء  تعتبره  الذي  املجتمع 
املجتمع  أّن  تعرف  لكنها  الغربي،  النموذج  يف  املنصهرة 
بسخرية يف  ويضيف  إلينا،  رّدت  بضاعتنا  يردد:  الغربي 
نعت هذه الفئة املستلبة: العتاريس، كما هو متداول يف 
احملاكاة  تتخذ  التي  احلداثة  بعتاريس  إذن  مرحبا  فرنسا: 

جوهرا ثابتا. 

         ُترجمت هذه املقطوعة 
للشاعر الهندي طاغور عدة 

مرات، وبأشكال متباينة 
معجميا وأسلوبيا، غير أنها 
ظلت حتافظ على أنويتها 
القاعدية كجوهرة حتمل 

قبسا فلسفيا عميقا، وذكيا 
ليس من السهل متثله، على 

قيمته يف كيفية  رؤية 
العالم ومفهمته، بعيدا 
عن النزعات الفكرية 

واملوضوعات الكبرى التي 
قد تغرق اإلبداع يف متاهة 
األسئلة املصطنعة: »طوال 
أعوام عدة/ وبثمن باهظ/ 

جبت مختلف البلدان/ 
وذهبت ملشاهدة احمليطات/ 
ولكن لم أفطن/ إلى قطرة 

الندى املتألقة/ فوق سنبلة 
القمح/ أمام عتبة بيتي/ يا 

موالي«.

د .السعيد بوطاجني



اســتقبلت، يومــي العيــد، مختلــف 
ســكيكدة  يف  االستشــفائية  املصالــح 
قــد  كانــوا  جريحــا،   40 مــن  أزيــد 
متفاوتــة  إصابــات  إلــى  تعرضــوا 
أو  األضاحــي  نحــر  أثنــاء  اخلطــورة، 
مختلــف  يف  وهــذا  اللحــم  تقطيــع 

الواليــة. بلديــات 
وبحســب مصــادر استشــفائية، فــإن 
أغلبيــة احلــاالت إصابــات على مســتوى 
ــر  ــلخ أو النح ــة الس ــل نتيج ــد والرج الي
مت التكفــل بهــم علــى مســتوى املصالــح 
االســتعجالية الطبيــة، قبــل تســريحهم 

ــا. جميع

76 تدخًل للحمايِة امَلدنّيِة 
يوَمي الِعيد

ــة،  ــة املدني ــح احلماي ــجلت مصال س
يومــي العيــد يف ســكيكدة، 76 تدخــا 
بســامة  التكفــل  إطــار  يف  تدخــل 

وصحــة املواطنــن.
حيــث تدخلــت يف 7 حــوادث مــرور 
ــاة  ــة وف ــى وحال ــن 7 جرح ــفرت ع أس
ناريــة  دراجــة  اصطــدام  اثــر  واحــدة 
ــة  ــة عزاب ــة ببلدي بشــاحنة لنقــل القمام
شــرقي الواليــة، كانــت مركونــة دون 
ــة، فيمــا  حتقــق شــروط الســامة املروري
مختلــف  إلــى  مصابــا   51 إجــاء  مت 
املصالــح االستشــفائية، كمــا مت إخمــاد 
4 حرائــق مختلفــة وتنفيــذ 14تدخــا، 
ــة  ــة املدني ــوان احلماي ــزال أع ــا ي ــا م فيم
منتشــرين يف مختلــف الشــواطئ يف إطــار 
العمــل علــى حمايــة وأمــن املصطافــن. 
جمال بوالديس

 متكنــت مصالــح النظافــة مــن جمــع أزيــد مــن طنــن مــن 
جلــود األضاحــي مــن أحيــاء شــرقي وهــران علــى غــرار حــي 
الياســمن والصبــاح والعقيــد لطفــي، حيــث شــهدت عمليــة 
ــكان  ــام س ــة اهتم ــا نتيج ــران جناح ــروف بوه ــد اخل ــع جل جم
األحيــاء بجمــع جلــود األضاحــي خــال يــوم النحــر مــن خال 
ــات  ــة بالتنســيق مــع بلدي ــة البيئ ــادرة التــي أطلقتهــا مديري املب
وهــران وبئــر اجليــر، بهــدف تعزيــز الصناعــات اجللديــة وتطويــر 

االقتصــاد احمللــي.
وقــد مّت تخصيــص شــاحنات لتجميــع جلــود أضاحــي العيــد 
عبــر البلديــات املشــكلة للواليــة وحتويلهــا مباشــرة إلــى مراكــز 
الــردم التقنــي للنفايــات املنزليــة ومــا شــابهها، بغيــة جتميعهــا 

وتثمينهــا واســتخدامها يف الصناعــات اجللديــة.
وأشــارت مصــادر مــن مديريــة البيئــة إلــى أن العمليــة 
ــخير  ــرب بتس ــب املغ ــرة وعق ــب الظهي ــن عق ــى فتري ــت عل مت
4 شــاحنات جلمــع جلــود األضاحــي، مــا ســمح برفــع كميــة 

ــوف  ــود وص ــن جل ــتفادة م ــار االس ــود، يف إط ــن اجلل ــة م هام
األضاحــي، حيــث يتــم معاجلــة جلــد اخلــروف علــى مســتوى 
بونيــف، حيــث  للنفايــات بحاســي  التقنــي  الــردم  مركــز 
تخضــع اجللــود للفحــص باختيــار النوعيــة القابلــة لاســتغال 

ــة. ــر الصاحل ــة غي ــم ردم البقي ــا يت ــي، فيم الصناع
جلــود  مــن  املائــة  يف   10 أن  ذاتهــا  املصــادر  وكشــفت 
األضاحــي فقــط يتــم حتويلهــا وتدويرهــا للتصنيــع، حيــث 
اســتقطبت العمليــة اهتمــام مواطنــي وهــران مــن خــال 
أغلــب  رأى  التــي  األضاحــي،  جلــود  منــح  يف  املســاهمة 

املواطنــن التخلــص منهــا يف ظــل شــح امليــاه.
ومنــذ ســنوات، كانــت املايــن مــن جلــود أضاحــي العيــد 
تلقــى يف النفايــات، ممــا كان يتســبب يف انتشــار روائــح كريهــة، 
ــا  ــدم تركه ــا وع ــتغالها اقتصادي ــوات الس ــط دع ــك وس وذل

تتعفــن. 
فتاتي لبنى

القطــاع  وحــدة  أفــراد  تدخــل 
يــوم  أمقــل،  املدنية بعــن  للحمايــة 
ــس يف الســاعة 04 و30 د صباحــا،  أم
مــن أجــل حــادث مــرور وقــع علــى 
مســتوى الطريــق الوطنــي رقــم )1(، 
احلــادث متثــل يف انحــراف وانقــاب 
ســيارة مــن نــوع "تويوتــا" علــى بعــد 80 

كلــم مــن عــن أمقــل باجتــاه أراك.
عــن  احلــادث  هــذا  أســفر   وقــد 
ــغ  ــى تبل ــس أنث ــاة شــخص مــن جن وف
مــن العمــر )38( ســنة وإصابــة آخريــن 

بجــروح متفاوتــة اخلطــورة، مت إســعافهما 
يف مــكان احلــادث عينــه مــن طــرف 
مصالــح احلمايــة املدنيــة، ثبــل نقلهمــا 
علــى جنــاح الســرعة إلــى املستشــفى.
ــة  ــة املدني ــح احلماي ــر أن مصال يذك
ــرام  ــى احت ــائقن إل ــع الس ــو جمي تدع
قانــون املــرور والرفــع مــن درجــة احليطــة 
ســامتهم  علــى  حفاظــا  واحلــذر 

اآلخريــن. وســامة 
أحمد كرزيكة

شــهدت قصــور بلديــة فنوغيــل الواقعــة علــى بعــد 
30 كلــم جنوبــي واليــة أدرار، يــوم العيــد انقطاعــات 
ــتياء  ــار اس ــا أث ــذا م ــي، وه ــار الكهربائ ــررة للتي متك
ــون  ــن يطالب ــاكنة، الذي ــدى الس ــديدين ل ــرا ش وتذم
الســلطات احملليــة ومؤسســة ســونلغاز بإيجــاد حــل 

ــف.  ــرر كل صي ــي تتك ــاة الت ــذه املعان ــع ه ــم م له
ــذار  ــابق إن ــي دون س ــي تأت ــات الت ــذه االنقطاع ه
وخصوصــا يف األوقــات العصيبــة التــي تبلــغ فيهــا 
درجــة احلــرارة ذروتهــا أرقــت الســاكنة. وأوضــح 
ســكان قصــر املنصــور أنهــم عانــوا احلجيــم جــراء 
هــذه االنقطاعــات املتكــررة للتيــار الكهربائــي يف اليــوم 
األول مــن العيــد، خصوصــا فئتــي األطفــال الصغــار 
ــة  ــراض املزمن ــن األم ــون م ــن يعان ــن الذي ــار الس وكب
كالضغــط الدمــوي والســكري، ناهيــك عــن األضــرار 

ــة. ــزة الكهرومنزلي ــق باألجه ــي تلح ــاب الت واألعط

ــان  ــد أعي ــو أح ــد وه ــوالي أمحم ــي م ــال طيب وق
ــد  ــار الوطــن"، إن "فرحــة العي القصــر املذكــور، لـ"أخب
لــم تكتمــل لهــم بســبب تذبــدب التيــار يف ظــل 

االرتفــاع القياســي لدرجــة احلــرارة". 
إلــى  جلــؤوا  "العديــد  أن  املتحــدث  وأضــاف 

 ." الظــل  عــن  بحثــا  والواحــات  البســاتن 
اجلديــر بالذكــر أن هــذه القصــور عرفــت توســيعات 
محــوالت  وإجنــاز  احليويــة  املــادة  هــذه  شــبكة  يف 
ــدو أن هــذه املشــاريع عمقــت مــن  ــة لكــن يب كهربائي
أزمــة املواطنــن، وخصوصــا بعــد ســنوات كانــت 
خدمــة التمويــن بالكهربــاء جيــدة ومســتقرة. وطالــب 
ــن  ــضرورة حتس ــونلغاز بـ ــة س ــن مؤسس ــررون م املتض
ــررة". ــات املتك ــه االنقطاع ــد لهات ــع ح ــة ووض اخلدم
عبداهلل مجبري

ببوقاعــة،  املدنيــة،  احلمايــة  فــرق  تدخلــت 
منتصــف عشــية عيــد األضحــى، مــن أجــل إجــاء 
جثــة طفــل غــرق يف بركــة مــاء "قلتــة الساســي" )12 
متــر طــول/6 أمتــار عــرض / 3 أمتــار عمــق( داخــل 
مجــرى وادي بوســام بتــراب بلديــة حمــام قرقــور.

 الضحيــة يبلــغ مــن العمــر 12 ســنة انتشــل مــن 
طــرف أحــد شــباب املنطقــة وحــاول عــون احلمايــة 
جــدوى،  دون  إنعاشــه  باجلــوار  يقطــن  املدنيــة 
ــة  ــة املعني ــى املصلح ــة إل ــة الضحي ــل جث ــم نق ليت
مبستشــفى بوقاعــة بحضــور مصالــح الــدرك الوطنــي.

.. ومقتُل َثلثينٍي بذَراع قبيلة إثَر 
انقلِب آلِة َحصاٍد

 تــويف شــاب يبلــغ مــن العمــر 36 ســنة يف 
حــادث انقــاب آلــة حصــاد كان يقودهــا.

ــة يف  ــة ذراع قبيل ــم بلدي ــت بإقلي ــة وقع احلادث
ــارك،  ــى املب ــد االضح ــية عي ــطيف عش ــة س والي
ــل  ــة لنق ــة املدني ــح احلماي ــت مصال ــث تدخل حي
ــث  ــظ اجلث ــة حف ــى مصلح ــة إل ــان الضحي جثم
ــادري ــك ق ــد املال ــة.     عب ــفى بوقاع مبستش
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الَجزائـُر ُتحصـي 
15 وفـاة بَفيـروس 
»ُكـــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة 
والسكان وإصلح 

املستشفيات، أمس 1221 
إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« يف اجلزائر 
خلل الـ24 ساعة، فيمـــا 

سجلــت 15  وفاة.

ين واألدبّياِت  يِف الُعرِف والدِّ
ّصت  الّتي تربينا  َعليها، خُلِ

اعر  األخلُق يف بيِت الشَّ
أِبي األسود الّدؤلي القائل:
“ال َتنَه عن ُخلٍق وَتأِتي 
ِمثَله ** َعاٌر َعليَك إذا 

ص  َفعلَت َعِظيُم”؛ بيٌت خَلّ
ما َقبلُه وما َبعدُه، ووَضعنا 

أماَم ِميثاٍق أساسيٍّ ِمن 
األخلقيات. أخلقّياُت 

أِن الَعام، كما هي  الشَّ
حافِة الّتي  أخلقّياُت الصَّ
ُتارس اآلَن على عواهنها 

بعيًدا عن كلٍّ امُلسّلماِت 
والّنظرياِت الّتي حاوَل 
سوَن – بعَد أبي  امُلؤسِّ

األسود طبعا- َحشَو رؤِسنا 
بها، وانفلَت الَوضُع وأصبَح 

الّسُب والّشتُم الغالَب وَمبدأ 
احتراِم اخُلصوصّيِة ونقِل 

امَلعلومِة امُلجّردِة ُمجرَد ُهراٍء 
َتلوُكه األلسُن وَتتباَهى ِبه 
َمجامُع اجُللوس يِف “ِخيم 
الّزِفيطي” َينتِهي َمفعوُله 
مع آخِر لقَمٍة َحارٍة وقبَل 
املروِر إلى ُصندوِق الّدفع؛ 
هذِه احَلِقيقة َنقُف عليها 

ا – لألسِف – وال َيبدو  يومّيً
أّنها َستتغّيُر ألّن اهلَل ال 

ُر ما بقوٍم حَتى َيفعلوَن  ُيغيِّ
ذلَك بإرادِتهم وإراَدة ما 
ُيسَمى بأسرِة اإلعلِم 

ُم فيها  املسلوبة التي َتتحكَّ
أمِزجُة الَبعِض وَمصاِلح 
األكثرّية؛ إعلٌم يعِكس 
ُمستوى ُمجتمٍع بأكَمِله؛ 
ُذ باإلهاَنِة  ُمجتمٌع يتلذَّ
وَيشرُب كؤوَسها يومًيا؛ 

ُمجتمع مناِفُق ُمراٍء ُيظِهر 
غيَر ما ُيبِطن؛ مجتمٌع 

َيجِلد اآلخَر وال يتواَنى يف 
انتهاِج أسلوِبه حني َيتعّلُق 
األمُر بردِّ الِفعل؛ مجتمٌع 

َيْفُجر حنَي اخُلصوَمة 
زاع! وُيطاِلب بأخَلقِة النِّ

 إّن ما يحدُث اآلَن، وخاصًة 
على امُلستوى األخلِقّي، 
ر الّضياَع  ُيِكن أن ُيفسِّ

منا  الذي َنعيُشه، وإّن َسلَّ
بأّن لعصابِة بوتفليقة 

جزًءا هاًما ِمن امَلسؤولّيِة 
ِفيما وصلَنا إليه من انحداٍر 
، فل ُيِكن أن ُنغِفَل  أخلقيٍّ

االستعداَد الذي جندُه 
ِة، وِغياب روح  َلدى األغلبيَّ
امُلقاومِة لدى البعض، َبل 

غياُب الّشرِف ذاته؛ فكيَف 
يصبُح امِليثاُق والّشرُف 

َعدًما؟! إّن ما يحدُث هذه 
األيام ُيِعيدنا – لألسِف – 

إلى ُمرّبِع الِبدايات، بداياُت 
االنحراِف؛ فإما انتصرنا 
لألخلِق وِميثاق الّشرف 

امِلهنّي أو ُعدنا أدراَجنا عبَر 
ر  ريِق نفِسها،  ولَن َيتغيَّ الطَّ
– حينها – شيٌء يف ُمعادلِة 

الّسادة والَعبيد!

األخـــلُق األخـــلُق 
واألبــــَواقواألبــــَواق
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بلسان : تويقــر عبـد العزيـز

 سكيكدة 

ـــلت  نحــَو 40 ُمصــاًبا فــي َحـــوادَث ُسجِّ
أثنـــاَء النَّحـــِر وَتقطيـــِع األَضـــاِحــــي

وهران

جمــُع أزيــِد من ُطنَّيـــِن من جلــوِد األَضـاِحـي

تنراست
هـالُك سّيـَدٍة إثـَر َحـادِث 

مــــروٍر بِعيـن امَقـل

أدرار

انِقطـــاُع الَكهربــاِء ُيفســــُد 
فرحــَة الِعيـــــِد بفنُّــــوِغيــل

سطيف

ِة طفـٍل مــن برَكــٍة  انِتشــاُل جثــّ
ـــام قــرُقــــور َمائّيـــٍة بحمَّ

سيدي بلعباس
عــزوٌف كبيــٌر 
عـــن اسِتعمــاِل 
َمــادِة الَفحـــم

ــال،  ــم خ ــادة الفح ــع م ــارة بي ــهدت جت ش
هــذه الســنة، ركــودا ملحوظــا نظــرا إلــى ضعــف 
ــاس  ــيدي بلعب ــي س ــرف مواطن ــن ط ــال م اإلقب
أســاس  علــى  املاضيــة  بالســنوات  مقارنــة 

مختلفــة.  اعتبــارات 
حيــث لــم تعــرف جتــارة الفحــم رواجــا كبيــرا 
علــى مســتوى واليــة ســيدي بلعبــاس علــى غرار 
املواســم الســابقة، حيــث كانــت هــذه املــادة مــن 
ــن  ــرف املواطن ــن ط ــا م ــر طلب ــواد األكث ــن امل ب
تزامنــا وعيــد األضحــى. هــذا مــا وقفــت عليــه 
ــوارع  ــا يف الش ــر جتواله ــواء عب ــن" س ــار الوط "أخب
قبيــل العيــد وتقربهــا مــن الباعــة الذيــن أكــدوا 
تراجــع جتــارة مــادة الفحــم بعــد عــزوف املواطنــن 
حســب  مختلــف  ألســباب  اثتنائهــا،  عــن 

نظرهــم رغــم أســعارها التنافســية.
 وأضــاف هــارون أحــد الباعــة أن اعتمــاد 
املواطنــن علــى تقنيــات وأســاليب أخــرى يف 
عمليــة الشــواء، مــا ســاهم يف هــذا الركــود 
التجــاري الــذي مــس مــادة الفحــم محليــا، 
ــن  ــاد املواطن ــي ابتع ــد الغن ــر عب ــن اعتب يف ح
عــن شــراء واســتعمال الفحــم يعــود إلــى ظهــور 
احلرائــق  سلســلة  بعــد  االجتماعــي  الوعــي 
املفتعلــة مــن قبــل جهــات معينــة لتوفيــر الفحــم 
وهــو الســبب احلقيقــي يف نظــره الــذي أدى إلــى 

ــم. ــادة الفح ــارة م ــرات جت ــار مؤش انهي
حواش.أ


