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لألوملِبياد  لألوملِبياد "التحضيراُت  حّماد:"التحضيراُت  الرحمان  حّماد:عبد  الرحمان  عبد 
اجَلائحِة" اجَلائحِة"جَرت يف ظروٍف استثناِئّيٍة بسبِب  جَرت يف ظروٍف استثناِئّيٍة بسبِب 

ياضينَي  للرِّ رنا  ياضينَي وفَّ للرِّ رنا  سبقاق:"وفَّ الرزاق  سبقاق:"عبد  الرزاق  عبد 
األلعاِب" لهِذه  حضيِر  للتَّ روِف  الظُّ األلعاِب"أحسَن  لهِذه  حضيِر  للتَّ روِف  الظُّ أحسَن 

متنراست
شــوارُع ووديـــاُن 
عاصمــِة الواليـــِة 
تغـَرُق في النُّفايــاِت

وهران
خيـٌم عمالقٌة الستقبـاِل 
الُمصابيــَن وُمحسنـوَن 
يتبّرعــوَن بَقـاروراِت 

األوكِسجيـــــن

سكيكدة
النيـــراُن تحاصــُر 
َمصيــــَف الُقــــّل!
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04
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انعدام التنمية يعّمق معاناة السكان 

بلديــُة "تــاود مـوت " بِسيــدي 
بلعبَّــاس. .حيـاٌة بُطعـِم الَمـــوِت!

َنشرت تصويًبا حول اِتهاماِتها

"ُمراسلـوَن بال حــدوٍد" تعتـرُف 
بـ"َخطيـئِة ِبيغاُسوس" ضدَّ الَجزائـر

"تاود موت"، أو مثلث املوت، كما سماها املستعمر الفرنسي، واحدة من بني املناطق 
الداخلية األكثر فقًرا وحرماًنا، ما جعلها تصنف ضمن مناطق الظل، حيث يتطابق 

اسم هذه املنطقة التابعة إقليميا لدائرة مرين بسيدي بلعباس ) 115 كلم عن عاصمة 
الوالية( مع حالها، إذ يحاصرها التهميش واإلقصاء من قبل املسؤولني املتعاقبني على 
السلطة،  ما جعل سكانها يرفعون العديد من االنشغاالت إلى السلطات احمللية، لكن ال 

أحد من املسؤولني حترك.

تراجعت املنظمة غير احلكومية "مراسلون بال حدود"، أول أمس عما أوردته، بنشر 
تصويب حول اتهاماتها غير الوجيهة للجزائر باستعمال مزعوم للبرمجية اإلسرائيلية 

للتجسس "بيغاسوس".

كوفيد  - 0219

الجزائــُر تستلـُم َمليونيـِن و400 ألـِف 
ينـــــي جرعــٍة مــن اللُّقــــاِح الصِّ

1010

هـب! هـب!َمعركـُة الذَّ أولمبَيـاد ُطوكيـو..أولمبَيـاد ُطوكيـو..  َمعركـُة الذَّ
تي مخلويف "ِرّيو" بِفضيَّ ألعاِب  أنَهت اجلزائُر ُمشاركَتها يف  أن  تي مخلويفبعَد  "ِرّيو" بِفضيَّ ألعاِب  أنَهت اجلزائُر ُمشاركَتها يف  أن  بعَد 

حطت، مساء أول أمس 
اجلمعة، بالقاعدة 
اجلوية بوفاريك، 

طائرة نقل عسكرية 
تابعة للقوات اجلوية، 
محّملًة بـ 2400000 

جرعة من اللقاح 
املضاد لفيروس كورونا، 
مت اقتناؤها من الصني، 

حسب ما أفاد به، 
أمس، بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.

د.مصطفى كيحل 

أِميــن َمعلـــوف.. أِميــن َمعلـــوف.. 
كتابـــُة الكاِرَثـــة!كتابـــُة الكاِرَثـــة!

15

م   
ال

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

أق

ـُّة..  ـُّة.. اجلامعـــُة اجَلزائريــ اجلامعـــُة اجَلزائريــ
أّي مساٍر  وأّيُة  َحصيَلة؟!أّي مساٍر  وأّيُة  َحصيَلة؟!

14أ. فؤاد منصوري



02
الحدث

ــاون  ــي للتع ــدوق الوطن ــرع الصن يش
يف  املقبــل  الثالثــاء  يــوم  الفالحــي 
ضــد  والتلقيــح  للتحســيس  حملــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد19-( واملوجهــة 
لســكان األريــاف والفالحــن وذلــك 
الصحيــة  املصالــح  مــع  بالتعــاون 
بيــان  اكــده  حســبما  للواليــات، 

الســبت. أمــس،  للصنــدوق 
هــذه  أن  املصــدر،  ذات  وأوضــح 
احلملــة قــد مت إطالقهــا عبــر شــبكة 
صناديقــه اجلهويــة، مضيفــا أن هــذه 
ــلطات  ــا الس ــادرت به ــي ب ــة الت العملي
العموميــة لفائــدة جميــع اجلزائريــن 
تهــدف إلــى »كبــح واحلــد مــن انتشــار 

الفيــروس«.
وأضــاف البيــان انــه يف إطــار حملــة 
التلقيــح التــي أعلنــت عنهــا الســلطات 
الوطنــي  الصنــدوق  قــام  العموميــة، 
مــع  بالتنســيق  الفالحــي  للتعــاون 
مؤسســات الصحــة اجلواريــة العموميــة، 
للتحســيس  حملــة  بـ«إطــالق 
ــد  ــح ض ــة التلقي ــول أهمي ــة ح والتوعي
و  الفالحــن  لفائــدة   ،19 كوفيــد- 
املواشــي  ومربــي  الريفيــات  النســاء 
وعمــال األرض«. كمــا مت التأكيــد أن 
ــرات  ــى مســتوى مق ــح ســيتم عل التلقي
الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي، 
موضحــا أن فضــاء معــدا »خصيصــا« 

ســيتم  واإلعــالم  التلقيــح  حلملــة 
إنشــاؤه حســب »تعليمــات الهيــاكل 
الصحيــة املكلفــة بعمليــة التلقيــح«.
الصنــدوق  وجــه  الغــرض  لهــذا 
نــداء  الفالحــي،  للتعــاون  الوطنــي 
ــات  ــن والنســاء الريفي للفالحــن واملرب
اجــل  مــن  املتعاضديــن  والعمــال 
ــة بغيــة  التقــرب مــن الصناديــق اجلهوي
االســتفادة مــن عمليــة التلقيــح، فضــال 
عــن معلومــات خاصــة ب«خطــورة و 

الفيــروس«. انتقــال  تهديــد 
وســتنطلق هــذه احلملــة يــوم الثالثاء 
املقبــل املوافــق لـــ27 جويليــة بخنشــلة 
)دار الفــالح( و تتواصــل إلــى غايــة يــوم 

األربعــاء 4 أوت يف عديــد الواليــات 
للفالحــن  الكبيــرة«  »الكثافــة  ذات 
ــة  ــا ورقل ــن بينه ــاف، م ــكان األري وس
وســطيف وتقــرت وتلمســان ووهــران 
ــان. ــب البي ــعيدة، حس ــض وس والبي

ويطلــق الصنــدوق الوطنــي للتعــاون 
الفالحــي هــذه احلملــة يف إطــار مهمتــه 
بوضــع  مكلــف  جــواري،  كمؤمــن 
برامــج للوقايــة مــن األخطــار و كــذا 
ــة الســكان الفالحــن  ــه يف مرافق مهمت
نشــاطاتهم،  تامــن  يف  الريفيــن 
-حســب ذات املصــدر- مشــيرا إلــى 
أن صحــة هــؤالء الســكان تعتبــر أيضــا 
»التزامــا للصنــدوق«.       ق.و/واج

ــس »عمــي الســعيد«،  ــا مجل  دع
ــي  ــب اإلباض ــة للمذه ــة الديني الهيئ
بغردايــة اضافــة الــى أعيــان قصــر 
الســكان  الســبت  اليــوم  غردايــة 
الــى االحتــرام الصــارم للبروتوكــول 
مــن  بالوقايــة  اخلــاص  الصحــي 
فيــروس كورونــا والتقليــل الــى اقصــى 
حــد ممكــن مــن الزيــارات والتنقــالت 
ــات.  ــن الوالي ــذا ب ــن القصــور وك ب
الســعيد''  »عمــي  مجلــس  وأشــار 
ــان  ــي يف بي ــب اإلباض ــان املذه وأعي
''وأج'' علــى نســخة منــه  حتصلــت 
الديــن  لتعاليــم  وطبقــا  أنــه  الــى 

االســالمي الــذي يحافــظ علــى حيــاة 
االخطــار  مختلــف  مــن  االنســان 
االول  املقــام  يف  االرواح  حلمايــة 
ــإن  ــة ف ــة الثاني ــن يف املرتب ــام الدي وأمت
اللقــاءات والتربصــات التــي تنظــم 
ســنويا خــالل الفتــرة الصيفيــة مبنطقــة 
ــالت  ــذا حف ــزاب وك ســهل وادي مي
العائليــة  والتجمعــات  الزفــاف 
املبرمجــة يجــب إلغائهــا وتأجيلهــا 
ــرة  ــا للمخاط ــق جتنب ــخ الح ــى تاري ال
ــا  ــي تشــهد ارتفاع ــرة الت يف هــذه الفت

بكوفيــد19-. االصابــات  يف 
وبعــد أن ذكــر بــأن اجلزائــر وعلــى 

تعيــش  العالــم  دول  باقــي  غــرار 
وضعيــة صحيــة طارئــة للحمايــة مــن 
ــن خــالل  ــا م ــروس كورون جائحــة في
اتخــاذ تدابيــر حلظــر التجمعــات التــي 
ــد مــن مخاطــر انتشــار العــدوى،  تزي
غردايــة   أعيــان  مجلــس  حــث 
التقليــل  الــى  الســكان  مجمــوع 
ــد  ــط عن ــروج فق ــالت واخل ــن التنق م

القصــوى. الضــرورة 
هيئــات  مختلــف  فــإن  وعليــه 
الــى  دعــت  اإلباضــي  املذهــب 
داخــل  اجلســدي  التباعــد  احتــرام 
النظافــة  شــروط  والتــزام  املســاجد 

واالرتــداء االجبــاري لألقنعــة الواقيــة 
كمــا جــرى حــث املواطنــن علــى 
إلجــراءات  االلزامــي  االحتــرام 
الدفــن.   مراســيم  خــالل  الوقايــة 
ــة  ــذه الوضعي ــس أن ه ــظ املجل والح
تدفــع  الصحيــة  باألزمــة  املتعلقــة 
أيضــا بالعــودة أكثــر الــى اهلل والقبــول 
مبشــيئته مــع االبتهــال إليــه لرفــع 
التقيــد  إغفــال  دون  الوبــاء  هــذا 
بالتدابيــر الوقائيــة املتخــذة مــن طــرف 
الســلطات العموميــة للبــالد الحتــواء 
هــذه الوضعيــة خصوصــا منهــا مــا 

ق.و التلقيــح.      تعلــق بعمليــة 

إنتاج اللقاح املضاد لـ«كورونا« باجلزائر

وفــد مــن الخبـــراء الصينييــن يتفقـــد 
تجهيــزات وحـدة اإلنتـاج لمجمــع »صيــــدال«

وضعــت خليــة متابعــة الوضعيــة الوبائيــة 
رقميــة  أرضيــة  باألغــواط  كورونــا  لفيــروس 
ــل  ــن أج ــفيات م ــرف إدارات املستش ــت تص حت
ــاج كل  ــع حســب احتي ــع األوكســجن املمي توزي
مؤسســة، حســبما أفــادت بــه، أمــس،  مديريــة 

الصناعــة واملناجــم بالواليــة.
ــز حــروز،  ــد العزي ــاع عب ــر القط وحســب مدي
ــى ضمــان  ــة يهــدف إل ــذه األرضي ــإن وضــع ه ف
عــدم الوصــول إلــى مرحلــة اخلطــر يف تواجــد 
املؤسســات  مســتوى  علــى  األوكســجن 
ــى  ــوي عل ــي حتت ــك الت االستشــفائية خاصــة تل
الواليــة  تــراب  عبــر  الطبــي  العــزل  مصالــح 
مــن  املستشــفيات  مديــرو  ســيتمكن  حيــث 
حتديــد التواريــخ احملتمــل ان ينتهــي فيهــا مخــزون 

األوكســجن حتــى يتــم تعبئتــه قبلهــا.
وجــاء هــذا االجــراء تنفيــذا لتعليمــات الوزيــر 
متابعــة  خليــة  اجتمــاع  عــن  املنبثقــة  األول 
الكوفيــد مــع الســيد رئيــس اجلمهوريــة األســبوع 

ــؤول.     ــق ذات املس ــي، وف املاض
وأضــاف ذات املتحــدث أن وجــود مصنــع 
مؤسســة ''كالغــاز'' لألوكســبجن بتــراب الواليــة 
ــة  ــادة احليوي ــه امل ــول هت ــرعة وص ــن س ــهل م س

إلــى مستشــفيات الواليــة وأن الدولــة ألغــت 
العقــود الســابقة لشــركة كالغــاز وجلــأت إلــى 
أولويــة توزيــع األوكســجن إلــى املستشــفيات 

العموميــة.
بوحدتــه  كالغــاز  مصنــع  أن  حــروز  وأفــاد 
ــد  ــي أزي ــكل يوم ــج بش ــواط ينت ــدة باألغ املتواج
مــن 72 ألــف لتــر مــن الغــاز املميــع املوجــه 
علــى  ويعمــل  االستشــفائي  لإلســتعمال 
ــذا  ــا ان ه ــبوع، مضيف ــام األس ــل أي ــداد كام امت
القــارورات  يف  تعبئتــه  ميكــن  ال  لألوكســجن 
ذات االســتعمال املنزلــي بــل يســتخدم فقــط يف 

املستشــفيات.
ويف ســياق ذي صلــة قــال مديــر الصناعــة 
ــاز''  ــع ''كالغ ــواط أن مصن ــة األغ ــم بوالي واملناج
قــد زود خــالل املوجــة الثالثــة فقــط املستشــفيات 
ــرة  ــة وســطيف والبوي ــن اجللف ــكل م املتواجــدة ب
قدم-تنفيــذا  أنــه  لألوكســجن كمــا  وغيرهــا 
علــى  هبــة  اجلمهوريــة-  رئيــس  لتعليمــات 
شــطرين لدولــة تونــس متثلــت يف حوالــي 80 

ــع. ــجن املمي ــن األوكس ــر م ــف لت أل
ق.و

ــزه   ــق منت ــة، غل ــر العاصم ــي اجلزائ ــرر وال ق
الصابــالت  لـــ15 يومــا ابتــداء مــن اليــوم األحد، 
بعــد مالحظــة جتمعــات للــزوار  أصبحت تشــكل 
ــدم  ــن  ع ــال ع ــا  فض ــاء كورون ــار وب ــؤرا النتش ب
احترامهــم للبروتوكــول الصحــي  حســب مــا أفــاد 

بــه، امــس، بيــان ملصالــح واليــة اجلزائــر.
وقــد قــررت مصالــح واليــة اجلزائــر غلــق 
كإجــراء  يومــا   15 ملــدة  الصابــالت   منتــزه  
وقائــي ابتــداء مــن اليــوم األحــد،  نظــرا لتفاقــم 
ــر   ــة اجلزائ ــى مســتوى والي ــة عل ــة الوبائي الوضعي
ــاءات  ــه الفض ــذي لعبت ــر ال ــدور الكبي ــذا  ال وك
ــا  ــن بينه ــا  م ــة كورون ــي جائح ــة يف تفش العام

ــزه. ــذا املنت ه
وأشــار البيــان إلــى أن هــذا القــرار راجــع إلــى 

ــالت   ــزه  الصاب ــى منت ــزوار عل ــر لل ــد الكبي التواف
فصــل  مــع  خاصــة  األســبوع،  أيــام  خــالل 
الصيــف، ضــف إلــى ذلــك  عــدم االحتــرام 
والتقيــد باإلجــراءات الوقائيــة املنصــوص عليهــا 
ــداء الكمامــات  يف البروتوكــول الصحــي مــن ارت
أيــن  لوحــظ  التباعــد اجلســدي”،  واحتــرام 
ــزوار علــى شــكل مجموعــات،  كذلــك جتمــع ال

ــاء ــذا الوب ــار ه ــؤرا النتش ــكل ب ــح يش ــا أصب مم
وإزاء ذلــك، تدعــو واليــة اجلزائــر ســكان 
العاصمــة إلــى االلتــزام بإجــراءات مكافحــة 
اإلجــراء  هــذا  تفهــم  و  كوفيــد19-  فيــروس 

الوقائــي.
ق.و

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  دعــت 
العلمــي أول أمــس، كافــة رؤســاء املؤسســات 
إلــى تعليــق النشــاطات البيداغوجيــة اجلاريــة 
)دروس وامتحانــات ومناقشــات ومــداوالت الــخ( 
نظــرا الرتفــاع حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا 

)كوفيــد19-( يف البــالد.
ــور الوضــع  ــرا لتط ــوزارة »نظ ــان ال وجــاء يف بي
ــن  ــع األم ــاور م ــد التش ــا وبع ــي يف بالدن الصح
العــام و املديــر العــام للتعليــم والتكويــن، يطلــب 
مــن كافــة رؤســاء املؤسســات تعليــق جميــع 

)تعليــم  اجلاريــة  البيداغوجيــة  النشــاطات 
وامتحانــات ومناقشــات ومــداوالت ...الــخ(«.

ــا  ــب أيض ــه »يطل ــه ان ــدر نفس ــاف املص وأض
ــروج  ــر خ ــع محاض ــات توقي ــاء املؤسس ــن رؤس م
»يتــرك  انــه  مبــرزا  بعــد«،  عــن  األســاتذة 
ــى  ــاء عل ــرار اإلبق ــات ق ــاء املؤسس ــر رؤس لتقدي
املســتخدمن الضروريــن لســير املؤسســة« وأن 
ــورا. ــرار تعــد ســارية املفعــول ف احــكام هــذا الق
ق.و

يتــرأس رئيــس اجلمهوريــة القائــد األعلــى 
ــد  ــاع الوطنــي، عب ــر الدف للقــوات املســلحة، وزي
ــوم األحــد، اجتمــاع مجلــس  ــون، الي ــد تب املجي
ــا  ــب م ــة، حس ــة اجلمهوري ــر رئاس ــوزراء، مبق ال

ــة ــان لرئاس ــس، بي ــه أم ــاد ب أف
اجلمهورية.

وجــاء يف بيــان الرئاســة: »يتــرأس عبــد املجيد 
األعلــى  القائــد  اجلمهوريــة،  رئيــس  تبــون، 
للقــوات املســلحة،  وزيــر الدفــاع الوطنــي، اليــوم 
األحــد 25 جويليــة 2021، اجتمــاع مجلــس 

ــة«. ــة اجلمهوري ــر رئاس ــوزراء، مبق ال

ــاع:  ــذا االجتم ــال ه ــدول أعم ــن ج ويتضم
قبــل  مــن  للحكومــة،  الرســمي  »التنصيــب 
رئيــس اجلمهوريــة، وعرضــا الوزيــر األول يتضمن 
ــة  ــة املتعلق ــر الصحي ــف التدابي ــات تكيي اقتراح
بنظــام الوقايــة مــن انتشــار كوفيــد19-،  إضافــة 
إلــى عــدد مــن العــروض تتعلــق بقطاعــات 
الداخليــة واجلماعــات احملليــة والتهيئــة العمرانيــة 
والتجــارة وترقيــة الصــادرات ووزارة املــوارد املائيــة 

ــي«. ــن املائ واألم
ق.و

ــدة  ــة، بالقاع ــس، اجلمع ــاء أول أم ــت، مس حط
تابعــة  عســكرية  نقــل  طائــرة  بوفاريــك،  اجلويــة 
للقــوات اجلويــة، علــى متنهــا 2400000 جرعــة 
مــن اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا )كوفيــد19-(، مت 
اقتناؤهــا مــن الصــن، حســب مــا أفــاد بــه، أمــس، 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل بي
ــة  ــود الوطني ــار اجله ــه و«يف إط ــان أن وجــاء يف البي
فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  والراميــة  املتواصلــة 

ــة  ــس اجلمع ــاء أم ــت مس ــد19-، حط ــا كوفي كورون
بوفاريــك،  اجلويــة  بالقاعــدة   2021 جويليــة   23
ــرة نقــل عســكرية تابعــة للقــوات اجلويــة، علــى  طائ
ــروس  ــاح املضــاد لفي ــدة مــن اللق متنهــا شــحنة جدي
ألــف  مائــة  وأربعــة  مبليونــن  تقــدر  كوفيــد19- 
مــن جمهوريــة  اقتناؤهــا  مت  جرعــة   )2400000(

الصــن الشــعبية«.
ــدة  ــة اجلدي ــذه العملي ــدر أن ه ــح ذات املص وأوض

دفعــات  جللــب  مماثلــة  عمليــات  »ســتليها  التــي 
أخــرى مــن اللقــاح ومــن التجهيــزات الطبيــة ســيتم 
اســتالمها خــالل األيــام واألســابيع القادمــة تدعيمــا 
ــرى  ــرة أخ ــد م ــة«، تؤك ــة الوطني ــة الصحي للمنظوم
»االســتعداد الدائــم للجيــش الوطنــي الشــعبي لتلبيــة 
اجلزائــري يف كل  الشــعب  الوطــن وخدمــة  نــداء 
الظــروف وأداء مهامــه اإلنســانية علــى أكمــل وجــه«.
ق.و

ــد  ــن ق ــراء الصيني ــد اخلب ــان ان وف ــح البي و اوض
ــنطينة،  ــي بقس ــاف الدول ــد بوضي ــار محم ــط مبط ح
ــزات  ــد التجهي ــدف لتفق ــارة »ته ــس، يف زي ــة ام ليل
ــروس  ــاد لفي ــاح املض ــاج اللق ــة بإنت ــدات اخلاص واملع

كوفيــد19- ســينوفاك«
و أضافــت الــوزارة أن الوفــد ســيقوم »بخبــرات 
تقنيــة علــى مســتوى الوحــدة اإلنتاجيــة التابعــة 
ــر  ــة احلج ــن مرحل ــاء م ــور االنته ــدال ف ــع صي ملجم

الصحــي«.
ذات  حســب  التفقديــة،  الزيــارة  هــذه  تعــد  و 
املصــدر، »محطــة جــد هامــة يف رزنامــة انتــاج اللقــاح 

الصينــي باجلزائــر«.
يذكــر ان الــوزارة كانــت قــد أكــدت يف بيــان ســابق 
ــاج التابعــة ملجمــع  ــارة لوحــدة اإلنت ــه الزي ــا أن هات له
صيــدال بقســنطينة و التــي ستســتخدم يف إنتــاج 
اللقاحــات املضــادة لفيــروس كورونــا قــد شــكلت أحــد 

ــة  ــتركة ملتابع ــة املش ــة القطاعي ــاع اللجن ــاور اجتم مح
ــر.  مشــروع إنتــاج اللقــاح املضــاد لكوفيــد19- باجلزائ
و حضــر هــذا االجتمــاع، الــذي انعقــد يــوم اخلميــس 
مبقــر الــوزارة برئاســة وزيــر الصناعــة الصيدالنيــة، 
إطــارات وزارة الصناعــة الصيدالنيــة وممثلــن عــن 
وزارة الشــؤون اخلارجيــة، الوكالــة الوطنيــة لألمــن 
ــة للمــواد  ــة الوطني ــدال والوكال الصحــي، مجمــع صي
ــة.                                            ق.و الصيدالني

اقتراحات لتكييف التدابير الصحية للوقاية من كوفيد 19

الرئيـــس تبــــون يتـــرأس اجتمـــاعـا 
لمجلـــس الــــوزراء اليـــــوم

األغواط:

 وضـــع أرضيــــة رقميــــة لتوزيـــع 
األوكسجيـــن المميـــع حســـب االحتيــاج

نظرا لتفاقم الوضعية الوبائية

والـــي العاصمـــة يقـــرر غلـــق منتــزه 
“الصــــابـــالت” لـ15 يــــوما

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعليــــق كــــافة النشــــاطات 
البيداغوجيــة لنهايــــة السنــــة

وصل وفد من اخلبراء الصينيني إلى اجلزائر، ليلة اجلمعة الى السبت، لتفقد التجهيزات واملعدات 
اخلاصة بإنتاج اللقاح املضاد لفيروس كوفيد19- »سينوفاك« على مستوى الوحدة اإلنتاجية 

التابعة ملجمع »صيدال«، حسبما افاد به، أمس، بيان لوزارة الصناعة الصيدالنية.

كوفيد19-:

الجزائـر تستلم مليونين و400 ألف جرعة من اللقاح الصينـي

الصندوق الوطني للتعاون الفالحي

إطــالق حملـــة للتحسيــــس والتلقيـــــح

غرداية:

مجلـس أعيــان المـــذهب اإلباضـــي يدعــــو    
إلى احتـــرام البروتــوكـــول الصحــي
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 اجتماع تنســيقي بني وزارتي الســكن والفالحة

نحو تسوية عقود الملكية 
بالمشاريع السكنية المشيدة فوق 

أراضي فالحية

 انعقد أمس، اجتماع تنسيقي بني وزارتي السكن والفالحة، بهدف تسوية عقود امللكية 
لفائدة املستفيدين من املشاريع السكنية املشيدة فوق أراضي فالحية.

وزير  رفقة  بلعريبي،  واملدينة، محمد طارق  والعمران  السكن  وزير  االجتماع  وترأس هذا 
الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداني، حسب بيان نشرته وزارة السكن بصفحتها 

الرسمية على الفايسبوك.
شيدت  التي  الفالحة  لقطاع  التابعة  لألراضي  اإلدارية  »التسوية  حول  االجتماع  ومتحور 
عليها يف املاضي مختلف الصيغ السكنية، وتعذر على قاطنيها احلصول على عقود امللكية«، 

وذلك من أجل »متكني القاطنني بهذه السكنات من تسلم عقود ملكيتهم«.       
ويندرج هذا االجتماع يف إطار استكمال اجراءات اإلمضاء على التعليمة الوزارية املشتركة 
بني وزارة السكن والعمران واملدينة، ووزارة الفالحة والتنمية الريفية. ووزارة املالية وكذا وزارة 
باملضي قدما يف إصدار عقود  والتي ستسمح  العمرانية،  والتهيئة  احمللية  الداخلية واجلماعات 

امللكية اخلاصة بقاطني هذه السكنات، يضيف نفس املصدر.
ق.و

جيجل:

 الوالي يقاضي صاحب عرس ومغني 
خالفا قرار حظر الحفالت

 أمر والي والية جيجل، أمس، بإيداع شكوى قضائية ضد صاحب العرس واملغني الذي 
أحيى حفال ليلة أمس مبنطقة سوق الثالثاء ببلدية أوالد رابح لعدم االلتزام بقرار منع األعراس 

ما ميثل خطرا على صحة املواطنني يف ظل اجلائحة.
تنظيم حفل  لوالية جيجل  األمنية  املصالح  لها، سجلت  بيان  الوالية يف  وقالت مصالح 
والذي  معروف،  سيدي  بدائرة  رابح  أوالد  بلدية  يف  الثالثاء  سوق  مبنطقة  اجلمعة  ليلة  زفاف 
استقطب جماهير غفيرة من املدعوين، حسب الصور املنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي.
املعنيني،  مبقاضاة  رابح،  أوالد  لبلدية  الشعبي  املجلس  رئيس  الوالية،  مصالح  وكّلفت 
موضحة أن مصالح الدرك الوطني، تدخلت يف منتصف الليل من نفس اليوم وأوقفت احلفل 

بطريقة سلمية.
عبداهلل ابراهيم

: تيسمسيلت 

تذبذب التموين بالماء بعدد من األحياء
 تشهد عدد من أحياء مدينة تيسمسيلت منذ يوم أول أمس اجلمعة تذبذبا يف التموين 
باملاء الشروب جراء أشغال صيانة، حسبما أفادت به أمس، الوحدة الوالئية للجزائرية للمياه.

الوالية،  عاصمة  أحياء  من  عددا  ميس  التذبذب  هذا  بأن  لـ«وأج«  املصدر  ذات  وأوضح 
إلى  ذلك  مرجعا  قطعة«،  و«465  مسكن«  و«120  مسكن«  و«320  البرج«  »عني  غرار  على 
أشغال جارية إلصالح تسرب قناة توزيع املاء الشروب املتواجدة بالطريق املؤدي إلى بلدية بوقارة 

)تيارت(.
وأشارت ذات الوحدة بأن عملية التموين باملاء الشروب ستعرف »استقرارا« مباشرة بعد 

انتهاء أشغال صيانة هذه القناة.
خمس  اجلاري  األسبوع  خالل  أحصت  قد  للمياه  للجزائرية  الوالئية  الوحدة  أن  يذكر 
تسربات للمياه عبر قنوات توزيع املاء الشروب بعاصمة الوالية والتي يجري التكفل بها حاليا.

ق.م

نشــرت تصويبا حول اتهاماتها

»مراسلون بال حدود« تعترف 
بـ »خطيئة بيغاسوس« ضد الجزائر

ق.و

املنظمة على موقعها تصويب جاء  ونشرت 
البلدان التي  فيه »أدرجنا خطأ اجلزائر يف قائمة 
اقتنت برمجيات من شركة أن.أس.أو وقد قمنا 

بإصالح هذا اخلطأ الذي نعتذر عليه«.
أمس،  أودعت،أول  قد  اجلزائر  وكانت 
الفرنسية  القضائية  الهيئات  أمام  دعوى  اجلمعة 
ضد منظمة مراسلون بال حدود بتهمة التشهير.

هذه  أن  بفرنسا  اجلزائر  سفارة  وأوضحت 
الدعوى القضائية جاءت عقب اإلدعاء الوارد يف 

بيان ملنظمة »مراسلون بال حدود« نشرته بتاريخ 
مفاده  الرسمي  موقعها  على   2021 جويلية   19
أن اجلزائر من بني الدول التي حتوز على برنامج  
على  للتجسس  تستخدمه  الذي  و  »بيغاسوس« 

أطراف أخرى.
»هذه  أن  بفرنسا  اجلزائر  سفارة  وأكدت 
التشهيري  طابعها  على  عالوة  املرفوضة  املزاعم 
املنظمة  تالعبات  إطار  يف  تندرج  إمنا  واملضلل 
على  بتكالبها  املعروفة  حدود«  بال  »مراسلون 

اجلزائر«.
وانطالقا  »اجلزائر  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 

الفردية  األساسية،  للحريات  احترامها  من 
منها  ووفاء  دستورها  يكرسها  التي  واجلماعية، 
تنفي  الدولية  العالقات  حتكم  التي  للمبادئ 

قطعيا هذه االتهامات«.
أنها  تؤكد  »اجلزائر  أن  إلى  البيان  وخلص 
يوما  تلجأ  ولم  البرنامج  هذا  إطالقا  متتلك  ال 
الستخدامه أو للتعامل أو التعاون بأي شكل من 
األشكال مع أطراف لديها هذه التكنولوجيا ذات 
بشرف  املساس  أجل  من  التجسسية   األهداف 

وسمعة بلد يحترم الشرعية الدولية«.

ســفير اجلزائر ببودابست علي مقراني:

»الجزائر تعمل بال هوادة من أجل إيجاد حلول سلمية 
لالزمات في بلدان الجوار«

مقراني  علي  ببودابست  اجلزائر  سفير  اكد 
من  هوادة  بال  تعمل  اجلزائرية  الدبلوماسية  ان 
تعرفها  التي  إيجاد حلول سلمية لالزمات  اجل 
القانون  اطار  يف  وذلك  اجلوار  بلدان  بعض 
احلوار  إلى  تدعو  اجلزائر  أن  موضحا  الدولي، 

والوساطة عوض اللجوء إلى القوة.
وقال السفير اجلزائري يف حديث خص به 
يومية االمة املجرية )ماجيار منزت(، »اننا نقدم 

دعما متعدد اجلوانب جليراننا«.
من  االمثلة  عديد  الى  مقراني  تطرق  كما 
هذا الدعم، على غرار »شعب الصحراء الغربية 
يف حقه يف تقرير املصير يف اطار االمم املتحدة، و 
يف ليبيا من اجل ايجاد مخرج لالزمة السياسة، 
عن  املنبثق  السلم  اتفاق  جتسيد  يف  مالي  و 

الوساطة الدولية التي تشرف عليها اجلزائر«.
الذي  احلديث  يف  اجلزائري  السفير  واشار 
املسائل  عديد  الى  اجلمعة،  امس  يوم  نشر 
الثنائية  العالقات  غرار  على  والدولية  الوطنية 
والهجرة غير الشرعية والوضع السياسي يف البالد 

والعالقات اجلزائرية الفرنسية.
اكد  الشرعية،  غير  الهجرة  فبخصوص 
شاملة يف  مقاربة  الى  تدعو  »اجلزائر  ان  مقراني 
مكافحة« هذه الظاهرة والى استراتيجية تتمحور 
تهريب  شبكات  مكافحة  عبر  »االمن  حول 
واحترام  املصدر  بلدان  مع  والتعاون  املهاجرين 

حقوق االنسان«.
من  ببودابست  اجلزائر  سفير  تأسف  كما 
الهجرة  عن  قليال  نتكلم  »لكوننا  اخر  جانب 
االدمغة  وهجرة  اخلبرة  على  القائمة  االنتقائية 

نحو الشمال«.
غير  »الهجرة  ان  ذاته  السياق  يف  واضاف 
عناوين  تتصدر  التي  وحدها  هي  الشرعية 
الصحف، سيما يف البلدان التي تتبنى سياسية 
هذا  كان  وان  حتى  الهجرة،  مع  مسامحة  غير 
الدولي  الواقع  يف  التحقيق  مستحيل  اخليار 

للهجرة«.
التي  القانونية  الترسانة  الى  السفير  وعاد 
الهجرة  مكافحة  اجل  من  اجلزائر  خصصتها 
غير الشرعية، مؤكدا يف هذا الصدد بالقول »اننا 
تبنينا قانونا يجرم الهجرة غير الشرعية وشبكات 
التصديق  عن  فضال  ذلك  و  البشر«،  تهريب 
املتحدة حول حقوق  2003 لالمم  »اتفاقية  على 

البلدان  به  تقم  لم  الذي  االمر  وهو  املهاجرين 
االعضاء يف االحتاد االوروبي حتى االن«.

:«ويف  بالقول  الدبلوماسي  واسترسل 
ميتد  ساحل  اجلزائر  تراقب  العملي،  اجلانب 
من خالل خفر سواحل  كلم   1700 طول  على 
الشرعيني  املهاجرين غير  للقبض على  مفوضون 
االخير  البحر. ويف  االنقاذ يف  بعمليات  والقيام 
مهاجرين  ترسل  ال  اجلزائر  ان  التذكير  يجب 

شرعيني منذ سنة 1970«.
وفند على مقراني إحصائيات االمم املتحدة 
مزعومة  ارقام  بخصوص  »فرونتيكس«  ووكالة 
اجلزائريني  املهاجرين  من  كبير  تدفق  الى  تشير 
»هذه  ان  موضحا  اوروبا،  نحو  الشرعيني  غير 

االحصائيات ال تعكس احلقيقة«.
واكد املتحدث ان »احصاء عدد املهاجرين 
معقدة يصعب  يعتبر عملية جد  الشرعيني  غير 
املهاجرين  طبيعة  بسبب  وهذا  بالتدقيق  اجنازها 
غير الشرعيني الذين ال ميكن التعرف مسبقا على 

جنسيتهم او بلدهم االصل«.

الجزائر-المجر: فرص عديدة 
لتعزيز العالقات الثنائية

واملجر،  اجلزائر  بني  للعالقات  تطرقه  يف  و 
بني  العالقات  ان  اجلزائري  الدبلوماسي  قال 
»هذه  أن  مضيفا  بعيد،  زمن  إلى  تعود  البلدين 
األشكال  املتعدد  الدعم  على  ترتكز  العالقات 
من  كفاحها  خالل  للجزائر  املجر  قدمته  الذي 

اجل االستقالل«.
»وعرفانا منا بذلك، قمنا بتكرمي الصحفي 
الراحل االيوس شروديناك حيث مت تقدمي الهدية 
لزوجته، فعالقاتنا الثنائية جيدة ومت بذل جهود 
البلدين«،  مسؤولي  من  بدعم  اكثر  لتعزيزها 

يضيف املتحدث.
املوقع  ان  بودابست  يف  اجلزائر  سفير  واكد 
املبادالت  لتعزيز  عامال  يعتبر  للبلدين  اجلغرايف 
التجارية، مشيرا الى ان »اجلزائر ميكنها ان تكون 
بوابة عبور للشركات املجرية للولوج الى االسواق 
االفريقية خصوصا بعد انشاء منطقة التبادل احلر 
للقارة االفريقية واستالم الطريق العابر للصحراء 

الذي يربط اجلزائر بنيجيريا«.
مزايا  اجلزائر  تقدم  ذلك،  على  »وعالوة 

)...( ميكن للمجر ان تشكل بوابة للمنتجات 
اجلزائرية نحو السوق بأوروبا الوسطى«، يضيف 

املتحدث.
تعتبر  »العالقات  بالقول  مقراني  واستطرد 
جيدة يف املجال االكادميي بفضل برنامج املنحة 
الذي  و  هانغاريكوم+  +ستيبانديوم  الدراسية 
إلفريقيا  اجلزائر  تقدمه  الذي  البرنامج  يشبه 
منذ ازيد من 4 عقود يف اطار العالقات البشرية 

التقليدية«.
العالقات اجلزائرية-الفرنسية،  وبخصوص 
مؤخرا  احتفلت  التي  اجلزائر  أن  مقراني  أكد 
بذكرى استقاللها ال59 »تربطها عالقات جيدة 
إرادة  حتذوهما  »البلدين  أن  مؤكدا  بفرنسا«، 
مشتركة يف تطوير هذه العالقات يف ظل احترام 

السيادة واملصالح املشتركة«.
إال أن سفير اجلزائر صرح قائال أن »مسألة 
القائمة بني  الذاكرة تبقى جوهرية يف العالقات 
مطالبة  اجلزائر  حق  »من  أنه  مذكرا  البلدين«، 
الطويل  االستعماري  ماضيها  مبواجهة  فرنسا 
واألليم وبتقدمي اعتذاراتها وتطهير مواقع التجارب 

النووية بل وباستعادة األرشيف«.
ويف حديثه عن الوضع السياسي يف اجلزائر، 
شهر  املُنظمة  الرئاسية  االنتخابات  عقب  سيما 
ديسمبر 2019 و التي كرست عبد املجيد تبون 
أنه منذ  للجمهورية، أوضح علي مقراني  رئيسا 
قائم  جتديد  مسار  البالد  »تشهد  التاريخ  هذا 
واالقتصادي  السياسي  مستويات،  ثالثة  على 

واالجتماعي«.
يف  اتخذ  تبون  الرئيس  أن  قائال  وأردف 
متت  املنطلق  هذا  ومن  تعهدا   54 برنامجه  إطار 
 2020 يف  الدستوري  التعديل  على  املصادقة 
القانون  ودولة  الدميقراطية  قواعد  أرسى  الذي 
واحلريات الشخصية واجلماعية فضال عن تعزيز 
دور الشباب والسعي لتحقيق التنوع االقتصادي 
والتفتح  الشاملة  والتنمية  املستدام  واالقتصاد 

على العالم والتعايش السلمي مع الشعوب«.
ويوضح الدبلوماسي اجلزائري أنه »يف إطار 
نفس هبة التغيير نظمت االنتخابات التشريعية 
مطالب  لتلبية  املاضي  جوان  شهر  املُسبقة 
»بإصالحات  يتعلق  األمر  أن  مؤكدا  املواطنني، 

طموحة ترمي إلى بروز جزائر جديدة«.
واج

 تراجعــت املنظمــة غير احلكومية »مراســلون بال حدود« أول أمس بنشــر تصويب حول اتهاماتها غير 
الوجيهة للجزائر باســتعمال مزعوم للبرمجية االســرائيلية للتجســس »بيغاسوس«.
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سكيكدة

النيران تحاصر المصيف القلي!

جمال بوالديس

الغربيــة  اجلهــة  مــن  انطلقــت  النيــران 
أعالــي  يف  الزويــت  عــن  مبنطقــة  بالتحديــد 
ــي  ــى وادي بيب ــد إل شــاطئ وادي طنجــى، لتمت
يف متالــوس و غاباتهــا ناحيــة قريــة فاخــت ، 
ــاء  ــرف بغط ــي تع ــور الت ــيدي منص ــان و س بومق
غابــي كثيــف مــن األحــراش ، حيــث وجــدت 
ــات  ــات صعوب ــة و الغاب ــة املدني ــح احلماي مصال
بالغــة إلخمادهــا ..قبــل أن تشــتعل نــار قويــة يف 
غابــات قــرى بلديــة قنواع ناحيــة  منطقــة أكارون 
و هاللــة و تابلــوط، حيــث مت جتنيــد العديــد مــن 
ــن و  ــة و املتطوع ــة املدني ــة للحماي ــرق التابع الف
بلديــة قنــواع مــن أجــل التصــدي لهــده احلرائــق 

ــن كل  ــكنية م ــات الس ــرت التجمع ــي حاص الت
جانــب و حتــى أمالكهــم مــن إســطبالت و 
ــي  ــرة الت ــاتن املثم ــى بس ــل و حت ــق نح صنادي

ــطل. ــرز و القس ــجار الك ــم أش تض
النيــران اشــتعلت كذلــك يف منطقــة بلديــة 
ــر  ــات الصنوب ــد يف غاب ــون و بالتحدي ــاق ماي أخن
البحريــي و احللبــي و ازدادت بقوة بشــكل مســعور 
، مــا دفــع بالعشــرات مــن املتطوعــن لاللتحــاق 
بعناصــر احلمايــة املدنيــة و الغابــات لتطــوع، 
أجبــرت  التــي  النيــران  تلــك  إخمــاد  قصــد 
ــة  ــة الزيتون ــن يف بلدي ــن املواطن ــدد م ــك ع كدال
علــى الفــرار مــن منازلهــم بعدمــا اشــتعلت بقــوة 
مســتغلتا قــوة الغطــاء الغابــي يف مناطــق بوزاكــي 
و مصابــح و القــويف، فيمــا ال تــزال جهــود عناصــر 

اإلطفــاء مســتمرة و موزعــة يف كامــل نقــاط النــار 
..

يف املقابــل، ســارع والــي واليــة ســكيكدة، 
ــة  ــكيل خلي ــى تش ــعيد، ال ــن س ــادر ب ــد الق عب
أزمــة يقودهــا األمــن العــام للواليــة و رئيــس 
أول  ليلــة  مباشــرة  امليــدان  نزلــت  الديــوان، 
ــن  ــد م ــى العدي ــس إل ــت ام ــن انتقل ــس، أي أم
بلديــات الواليــة التــي هــي حتــت النــار، حيــث 
أعطــى تعليمــات صارمــة الســتدعاء كل اعــوان 
احلمايــة املدنيــة و الغابــات املوجوديــن خــارج 
اخلدمــة، و وضــع كامــل إمكانيــات الدولــة و 
مديرياتهــا مــن األشــغال العموميــة و الــري و 
تلــك  البلديــات، قصــد املســاهمة يف إطفــاء 
احلرائــق و انقــاد ممتلــكات و أرواح املواطنــن.

 حوادث املرور:

 وفاة 13 شخصا وإصابة 363 
آخرين بجروح خالل أسبوع

 تــويف 13 شــخصا وأصيــب 363 آخــرون بجــروح مختلفــة يف 327 حــادث مــرور جســماني 
ســجل علــى مســتوى املناطــق احلضريــة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 13 إلــى 19 جويليــة اجلــاري، 

حســب مــا أفــادت بــه، أمــس، حصيلــة للمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي.
ــدر ب)37-( وكــذا  ــرور انخفاضــا ق ــة حــوادث امل ــه عرفــت حصيل وأوضــح ذات املصــدر أن

ــات. ــع تســجيل نفــس عــدد الوفي ــح، م ــدر ب)113-( جري انخفاضــا يف عــدد اجلرحــى ق
ــى أن أســباب هــذه احلــوادث تعــود بالدرجــة  ــة، تشــير إل ــات ذات الصل وأضــاف أن املعطي
األولــى إلــى العنصــر البشــري بنســبة تفــوق 95 باملائــة، نتيجــة عــدم احتــرام قانــون املــرور، عــدم 
التقيــد مبســافة األمــان، اإلفــراط يف الســرعة اإلرهــاق وعــدم التركيــز عنــد الســياقة، إضافــة إلــى 
ــاء يف  ــا ج ــي --كم ــن الوطن ــة لألم ــة العام ــددت املديري ــة. وج ــة باملركب ــرى متعلق ــباب أخ أس
ــرور وتوخــي احليطــة واحلــذر  ــون امل ــرام قان ــى احت ــام إل ــق الع ــا ملســتعملي الطري ــان-- دعوته البي
ــت  ــه حت ــذي وضعت ــدة 17 ال ــط النج ــر 1548 وخ ــم األخض ــرت بالرق ــا ذك ــياقة، كم ــاء الس أثن

ــي البالغــات 24 سا/24ســا. ــن لتلق تصــرف املواطن
ق.و

سطيف:

 موظف يعتدي على مدير ثانوية 
»الطاهر أرغيب« ببوعنداس

اهتــزت ثانويــة الشــهيد »الطاهــر أرغيــب« ببلديــة بوعنــداس الواقعــة شــمال واليــة ســطيف، 
علــى وقــع حادثــة اعتــداء أحــد املوظفــن وهــو مشــرف تربــوي بالضــرب املبــرح علــى مديــر الثانويــة 

»عبــد النــور، إ« داخــل مكتبــه.
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى يــوم األحــد املاضــي، صباحــا، أيــن دار نقــاش بــن املشــرف 
التربــوي املذكــور واملديــر داخــل مكتبــه حــول النقطــة اإلداريــة التــي لــم تعجــب هــذا املشــرف، 
ــادرة  ــه ملغ ــى دعوت ــر عل ــر هــذا األخي ــا أجب ــذيء، م ــكالم الب ــن ال ــال م ــر واب ــذي وجــه للمدي ال
ــد  ــد ح ــف عن ــم يتوق ــف ل ــذا املوظ ــن ه ــتم، لك ــب والش ــت للس ــور وصل ــت األم ــه مادام مكتب
الــكالم البــذيء بــل انهــال علــى املديــر بالضــرب املبــرح حتــى أرداه طريحــا يف األرض وأغمــي 
ــة لعــدة جــروح علــى مســتوى العينــن  عليــه. وقــد تســبب هــذا االعتــداء، يف تعــرض الضحي
والكتــف وكــذا اليديــن وأنحــاء أخــرى مــن جســمه، وخّلفــت هــذه احلادثــة أجــواء مــن الغضــب 

واالســتنكار وســط عمــال وموظفــي هــذه املؤسســة.
مــن جهتهــا جمعيــة أوليــاء التالميــذ لهــذه الثانويــة أصــدرت بيانــا تنديديــا بهــذه احلادثــة 
ــة  ــوي، كمــا وجهــت ذات اجلمعي ــات العمــل الترب ــى أخالقي ــا صارخــا عل ــي اعتبرتهــا تعدي الت

تقريــرا مفصــال للوصايــة تطالــب فيــه بضــرورة فتــح حتقيــق يف القضيــة.
ق.م

سيدي بلعباس:

 وفاة المسرحي أحسن عسوس
 تــويف صبيحــة أمــس، مـديـــر الـــمسرح اجلـهـــوي الســابق لســيدي بلعباس أحســن عســوس 
عــن عمــر ناهــز 72 ســنة،  حســبما أفــاد بــه املوقــع الرســمي للمســرح اجلهــوي ســيدي بلعبــاس 
ــويف  ــذي ت ــسوس »ال ــن عـ ــد  أحس ــر الفقي ــبوك. ويعتب ــي فيس ــل االجتماع ــع التواص ــى موق عل
صبيحــة اليــوم بســيدي بلعبــاس مــن الوجــوه املســرحية الرائــدة  يف املمارســة املســرحية اجلزائريــة 
وصاحــب مســيرة فنيــة حافلــة بدايــة مــن الســبعينات أيــن كان عضــوا بفرقــة النشــاط الثقــايف مــع 
املؤلــف املســرحي الكبيــر كاتــب ياســن، حيــث أحيــت الفرقــة الطالئعيــة العديــد مــن العــروض 
املســرحية أهمهــا +فلســطن املخدوعــة+ و + حــرب 2000 ســنة+  و +ســالطن الغــرب+ وغيرهــا 
مــن األعمــال املميــزة«. كمــا نشــط الفقيــد أحســن عســوس كممثــل ومســاعد إخــراج للمخــرج » 
كاتــب مالــك الديــن«، ويف ســنة 1978 فرقــة » كاتــب ياســن » فتحــت أبــواب املســرح اجلهــوي 
لواليــة ســيدي بلعبــاس. ويف حقــل اإلنتــاج ســاهم الســيد أحســن عســوس يف ميــالد مســرح » 
ــد خــالل  مشــواره املســرحي  ــة عســوس . و ركــز الفقي ــدة فضيل ــه السـيـ ــة زوجت ــف« رفق المالي
علــى راس املســرح اجلهــوي لســيدي بلعبــاس علــى دعــم التكويــن ، اإلنتــاج والتوزيــع وتشــجيع 
ــاج  ــام بإنت ــن املســرحي . كمــل ق ــع  مــن خــالل ورشــات للتكوي الشــباب يف مجــال الفــن الراب
ــار  نذكــر  ــد مــن العــروض املســرحية التــي أشــرف علــى إخراجهــا املخــرج عــز الديــن عب العدي
منهــا » فالصــو« ســنة 2008 و » نــون« عــام 2009 ، ونفــس الســنة شــهدت عرضــا مســرحيا يف 
شــكل مونولــوج بعنــوان » حمــق ســليم« مــن إخــراج » بخــال أحمــد »  ومتثيــل » بليــدي فيصــل 
» لفرقــة مصطفــى جنــار. مــن جهــة ثانيــة مســرح الطفــل هــو اآلخــر حاضــر ضمــن اهتمامــات 
الراحــل احســن عســوس خــالل توليــه تســيير هــذه املؤسســة الثقافيــة  ، حيــث مت العمــل علــى 
توزيــع العــروض املســرحية املوجهــة للطفــل عبــر املؤسســات التعليميــة يف الطــور االبتدائــي ، منهــا 
عــرض بعنــوان » بيبــو ومدينــة األحــالم » للمخــرج » جريــو عبــد القــادر« . كمــا قــام فقيــد املســرح 
اجلزائــري  أحســن عســوس  بخــوض جتربــة اإلخــراج لعــرض  » غبــرة الفهامــة » عــام 2007 برؤيــة 
جديــدة وكــذا ســاهم يف ميــالد املهرجــان الثقــايف احمللــي للمســرح احملتــرف لواليــة ســيدي بلعبــاس 

ســنة 2007 .
ق.و

عني متوشنت

المؤرخ بن سنوسي بوزيان في ذمة اهلل
ــن  ــا ب ــا و مؤرخه ــة احــد مثقفه ــة و احمللي ــة الســاحة الوالئي ــار أول أمــس اجلمع ــدت نه  فق
سنوســي بوزيــان املدعــو بلحــاج. الفقيــد الــذي يبلــغ مــن العمــر 71 ســنة كــرس حياتــه أوال يف 
قطــاع التربيــة الوطنيــة ايــن تخــرج علــى يــده العديــد مــن التالميــذ قبــل ايــن يعــن مديــر مدرســة 

ابتدائيــة بســوق االثنــن دائــرة ولهاصــة واليــة عــن تيمشــونت.
وبعــد إحالتــه علــى التقاعــد أصبــح واحــد مــن كتــاب تاريــخ املنطقــة عمومــا و ولهاصــة و 
بنــي صــاف خصوصا.كمــا كان صاحــب العديــد مــن املؤلفــات أيــن كان احــد مؤسســي اجلمعيــة 
الثقافيــة الوالئيــة جــدور و شــخصية متميــزة مــن خــالل تدخالتــه علــى أثيــر اذاعــة عــن متوشــنت 
مــن اجــل تنويــر املســتمعن بحقيقــة تاريــخ الواليــة، ورموزهــا و ثراتهــا مبــا تزخــر بــه مــن مكنونــات 
ــي صــاف بحضــور  ــي ببن ــرة ســيدي الصحب ــه يف مقب ــة دفن ــد متــت عملي ــة. وق ــة و ثقافي تاريخي

جمــع غفيــر مــن محبيــه مــن االســرة الثوريــة  الثقافيــة والتربويــة.
ح.ب

املسيلة جامعة 

إطالق أول منصة لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد
 أطلقــت جامعــة املســيلة أمــس، أول منصــة 
خدمــات عبــر اإلنترنــت ملرافقــة حاملــي شــهادة 
البكالوريــا اجلــدد يف اختيــار مجــال التكويــن 
ــن  ــم م ــب عل ــبهم، حس ــذي يناس ــي ال اجلامع

ــا. ــة العلي ــذه املؤسســة التعليمي ــة ه مديري
كمــال  اجلامعــة،  ذات  مديــر  وأوضــح 
هــو  منهــا  الهــدف  املنصــة  هــذه  أن  بــداري 
ــا  ــد لشــهادة البكالوري ــل جدي مســاعدة كل حام
يف واليــة املســيلة علــى اختيــار التوجــه اجلامعــي 
الصحيــح و لتكــون اجلامعــة قريبــة قــدر اإلمــكان 

مــن رغبــات الطــالب يف املســتقبل.
عبــر  املتــاح  املوقــع  هــذا  شــأن  ومــن 
ــد  ــب اجلدي ــر املعلومــات للطال اإلنترنيــت أن يوف
بطريقــة بســيطة و واضحــة ودقيقــة يف مجــال 

ــب  ــة حس ــات املكيف ــعبة والتكوين ــم والش التعلي
ذات  ذكــره  مــا  رغباتــه، حســب  و  وضعيتــه 
الرقمنــة  أفــاد مديــر  مــن جهتــه،  املســؤول. 
أن  هراقمــي  الديــن  كمــال  اجلامعــة،  بــذات 
هــذا الدليــل الرقمــي يحتــوي علــى كافــة املــوارد 
ــذ  ــة التالمي ــات ومرافق ــر املعلوم ــة لتوفي الضروري
ــى  ــد عل ــواب املفتوحــة عــن بع ــة األب ــن مرحل م
اجلامعــة التــي بــدأت أمــس، الســبت إلــى غايــة 
مرحلــة القبــول، وكذلــك منتــدى لتبــادل جميــع 
املعلومــات عــن فــرص الدراســة بجامعة املســيلة. 
بتنظيــم  الصــدد  يتعلــق األمــر يف هــذا  كمــا 
الدراســة وكــذا نصائــح التوجيــه مــع الفــرق 
البيداغوجيــة باملؤسســة حــول مشــروع توجيــه 
ــات  ــرض فيديوه ــات و ع ــع كتيب ــب و توزي الطال

عــن عــروض التكويــن وقطاعــات العمــل واملهــن 
والفــرص و واقــع عالــم التوظيــف.

معلومــات  اإلطــار  هــذا  يف  تقــدم  كمــا 
ــخ  ــة و التواري ــاة الطالبي ــة عــن احلي ــة للغاي عملي
ــر اإلنترنيــت، حســب  الهامــة و محاضــرات عب
ــة  ــذه املنص ــن ه ــه. و متك ــارة إلي ــت اإلش ــا مت م
خريجــي  مرافقــة  و  مســاعدة  مــن  كذلــك 
ــة  ــا اجلــدد ذوي اإلعاق ــي شــهادة البكالوري حامل
يف مشــروع التوجيــه اخلــاص بهــم كمــا يتضمــن 
ــاد  ــمح بإيج ــل يس ــث متكام ــج بح ــع برنام املوق
ــات املســتهدفة مبجــال الدراســة والشــعبة  املعلوم
والتخصــص والكليــة واكتشــاف العالــم املهنــي، 

ــدر. ــس املص ــره نف ــا ذك ــق م وف
ق.و

شــهدت، امس، والية ســكيكدة، تســجيل أزيد من 13 حريق متتالي يف العديد من البلديات، أبرزها يف املصيف 
القلــي املعــروف بغطائــه الغابــي الكبير و صعوبة املســالك الغابية التي توجد بها العديد من التجمعات الســكنية 

الكبيرة..

تلمسان

حجز 7.5كلغ من الكوكايين الخام بمغنية
 جنحــت عناصــر الــدرك الوطنــي التابعــة 
بـــ  اإلطاحــة  مــن  مبغنيــة  اإلقليميــة  للفرقــة 
شــبكة  تفكيــك  و  للمخــدرات  06بارونــات 
إجراميــة تنشــط يف تهريــب و نقــل املخــدرات 
ــز  ــع حج ــل م ــو الداخ ــة نح ــدود الغربي ــن احل م
ــارب  ــا يق ــل م ــة نق ــاض عملي ــغ  و إجه 7.5كل

نصــف قنطــار مــن الكيــف املعالــج.
وردت  معلومــات  بعــد  جــاءت  العمليــة 
ــراق  ــب و إغ ــة تهري ــن عملي ــح ع ــذات املصال ل
املخــدرات  مــن  معتبــرة  بكميــة  اجلزائــر 
ــة  ــة املغربي ــن اململك ــا م ــيتم ادخله ــة س الصلب
نحــو الداخــل،  و بوضــع خطــة محكمــة مت 
ــو كومبيــس« و  ــوع »كلي اإلطاحــة بســيارة مــن ن
ــادة  ــوءة مب ــاس ممل ــا أكي ــا، وجــد بداخله صاحبه

علــى  عرضهــا  بإحكام.بعــد  مخبئــة  بيضــاء 
املخبــر للتحاليــل تبــن انهــا مــادة »كوكايــن 
خــام«  و قــدرت الكميــة احملجــوزة بـــ 7.5كلــغ. 
ــول  ــوف مت الوص ــع املوق ــات م ــة التحقيق و مبواصل
ــبكة  ــذه الش ــس ه ــون لنف ــات ينتم ــى  6بارون ال
اإلجراميــة يف انتظــار مــا سيســفر عــن التحقيــق 
للوصــول الــى باقــي افرادهــا الذيــن كانــوا بصــدد 
تهريــب مــا يقــارب نصــف قنطــار من املخــدرات.

قتيالن و جريحان في حادث مرور
أمــس   نهــار  وقــع  مــرور  حــادث  خلــف 
ــم 22 مبنطقــة  ــق الوطنــي رق علــى مســتوى الطري
ــان،  ــة يف تلمس ــي و احلناي ــن الرمش ــة ب التعاوني
ســيارة  اصطــدام  اثــر  جريحــن   و  قتيلــن 

الســابع  نــوع »قولــف« اجليــل  مــن  ســياحية 
بشــجرة لتنحــرف و تصطــدم مــرة أخــرى بجــدار 

اســمنتي.
بينمــا الضحايــا  الســيارة حتطمــت كليــا 
الذيــن ينحــدرون مــن قريــة ســيدي أحمــد 
العقــد  يف  شــباب  كلهــم  الرمشــي  ضواحــي 
الثالــث مــن العمــر، أمــا عــن املتوفــون فهــم 

»ص.إ«. و  »ح.ع.ي«  
الثانويــة  الوحــدة  وقــد تدخلــت عناصــر 
ــدة  ــن وح ــم م ــة و بالدع ــة احلناي ــة املدني للحماي
ــفى يف  ــو املستش ــا نح ــالء الضحاي ــي إلج الرمش
ــي  ــدرك الوطن ــر ال ــرت عناص ــذي باش ــت ال الوق

احلــادث. حتقيقاتهــا يف 
ع. بن خالد
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عبد املالك قادري 

النواب  العلمة  مدينة  سكان  وناشد 
اجلدد يف املجلس الشعبي الوطني عن والية 
الذين  و  خصوصا  العلمة  مدينة  و  سطيف 
يدفعوا  ان   ، ثقته  ومنحهم  الشعب  زكاهم 
باملشروع ورفع كل التحفظات بالتدخل لدى 

الوزرات املتداخلة يف املشروع.
رئيس بلدية العلمة طارق حشاني ابدى 
خالل  من  باملشروع   الدفع  يف  كبيرة  رغبة 
قوله انه استغل كل صالحياته احملددة قانونا 
للدفع باملشروع وتسريع وتيرة االجناز ،خاصة 
والكل يعلم ويشاهد االرتفاع امللحوظ يف عدد 
االصابات بفيروس كورونا وحتى الوفيات و 
يف ظل كل هاته املعطيات  اكد  مير العلمة  
حيز  ودخوله  اجلديد  املستشفى  تسليم  ان 

كسلطات  األول  مطلبنا  يبقى  اخلدمة  
إجناز  وتيرة  تسريع  الى   ودعا  محلية وسكان 
املستشفى اجلديد )240سرير( الذي يعرف 

بطئ شديد يف اإلجناز .
لوضعية  العلمة   تأسف  بلدية  رئيس 
ال  »املشروع    : قائال  اجلديد   املستشفى 
نظمنا  وقد  مكانها  تراوح  به  األشغال  تزال 
على  تعاقبوا  الذين  الوالة  لكل  زيارات  عدة 
تسير شأن الوالية قصدا منا على اطالعهم  
املشاكل التي يعاني منها هذا املشروع الذي 
الوقت احلالي املطلب األول سواء  أصبح يف 
أو حتى لعمال قطاع الصحة  للسكان  أو  لنا 
يف مدينتنا حتى يتخلصوا من الضغط الذي 
اخلثير  األن يف مستشفى صروب  عليهم  هو 
الذي تشبع عن آخره ما ينجر عليه من عدم 
متكن عمال قطاع الصحة من ممارسة مهمتهم 

لهم  تسمح  حتى   أريحية  كل  يف  النبيلة 
بتقدمي أفضل خدمة للمواطن« .

الذين  ممثلينا  وطلبنا من  ندائنا  هو  لهذا 
فيهم  كبيرة  ثقة  ولدى  و  شخصيا  أعرفهم 
بأن  مدينتهم  خدمة  يف  يتوانوا  لن  بأنهم 
يعاد  حتى  الوصية  للجهات  انشغالنا  يرفعوا 
إعادة  على  يحرصوا  و  امللف  هذا  يف  النظر 
من  املدينة  متكن  متسارعة  بوتيرة  األشغال 
استالم هذا الصرح الطبي يف آجال محددة، 

حتى نفك الضغط على املستشفى القدمي 
كان  العلمة  ان مستشفى  بالذكر  جدير 
من املقرر تسليمه منذ 3سنوات على االقل 
بعد جتهيزه ،لكن حلد الساعة تبقى األشغال  
دون  احيانا  ومتوقفة  السلحفاة  بسرعة  تسير 
املتابعة  الهيئة  من  توضيحات  او  متابعة 

للمشروع.

يطالب سكان مدينة العلمة و ضواحيها كافة  من اجلهات الوصية  الى تسريع وتيرة اجناز مستشفى 
240 سرير الذي عرف تأخرا كبيرا يف االجناز رغم تعاقب عدة والة للجمهورية عن والية سطيف 

ورغبتهم بالدفع باملشروع .

ال يزال    يراوح   مكانه  منذ  سنوات

مطــالب باإلســراع في تسليـم 
مستشفى العلمــة بسطيـف

مسكن   400 حي  عمارات  تتواجد 
بأعالي مدينة جيجل يف حالة كارثية جراء 
حتى  وتصدع  وتآكلها،   جدرانها  إهتراء 
حقيقيا  خطرا  تشكل  جعلها  مما  أعمدتها 
الذين  املواطنني  وحياة  ساكنيها  رأس  على 

ميرون بجانبها 
وشكاويهم  السكان  مطالب  رغم 
وعلى  سابق  وقت  يف  املعنية  للسلطات 
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  رأسها 
القيام  قانونا  لها  املخول  السلطة  أنها  بفعل 

بعمليات الترميم ، ورغم خروج جلنة  تقنية 
يف السابق أين عاينت حجم األضرار وتبني 
مستعجل  ترميم  إلى  بحاجة  بأنها  فعال 
والتشققات  التصدعات  تلك  وإصالح 
واألسقف  اجلدران  أسطح  يف  املوجودة  
 ، حلظة  أي  يف  قاطنيها  حياة  تهدد  والتي 
من  مسكن   400 حي  سكان  يطالب  إذ 
لترميم  العاجل  التذخل  ضرورة  السلطات 
يعيشون  أصبحوا  وأنهم  خاصة  عماراتهم 
كوابيس حقيقية خاصة بعد موجة الهزات 

مؤخرا  الوالية  تعرفها  باتت  التي  األرضية 
يف  الساكنة  لدى  كبير  رعب  وشكلت   ،
مصادر  وحسب  املهترئة،   العمارات  هذه 
لوالية  العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  من 
جيجل فإن هذا األخير قد خصص غالف 
فيها  االنطالق  وسيتم  العملية  لهذه  مالي 
العاجل، وذلك بعد استكمال  القريب  يف 

بعض اإلجراءات اإلدارية .
عبداهلل.إ

جيجل 

عمارات حي 400 مسكن مهددة بالسقوط

سكيكدة 

كارثة بيئية تهدد سكان 
الحروش

احلروش  ببلدية  أحياء  عدة  تعرف 
رهيًبا  إنتشاًرا  سكيكدة،  والية  جنوب 
حولها  ما  املنزلية  والنفايات  للقاذورات 
الى مفرغة عمومية مشوهة بذلك املنظر 
لطاملا عانى  التي  لهذه األحياء  اجلمالي 

سكناها من غياب النظافة والتطهير.
مع  حديثهم  يف  لنا  عبروا  السكان 
»أخبار الوطن«عن إمتعاضهم من تراكم 
احلي  منظر  تشوه  باتت  التي  النفايات 
حولها  وحتوم  الكريهة،  الروائح  السيما 
واجلرذان  كالكالب  الضالة  احليوانات 
والبعوض، دون أن حترك مصالح النظافة 

والتطهير ساكنا.

بالشارع  عليه  وقفنا  الشيء  نفس 
الرئيسي وسط املدينة و مختلف األحياء 
بأكياس  تعج  وجدناها  التي  املجاورة، 
ويف  العمارات،  أمام  املتناثرة  النفايات 
مصالح  أن  قاطنيه  احد  أكد  الشأن  هذا 
البلدية عجزت عن توفير شاحنات رفع 
القمامة وأصبحت تعتمد على اخلواص 
للتطوع من أجل رفع القمامات املكدسة 
الوضع سوءا مخلفات  ومازاد  أيام،  منذ 
األضاحي التي أصبحت مصدرا للروائح 
الكريهة خاصة مع ارتفاع درجة احلرارة.
نسيبة شالبي

برج بوعريريج 

64.62 % نسبة النجاح 
في البكالوريا

شهادة  يف  النجاح  نسبة  بلغت 
بوعريريج  برج  بوالية  البكالوريا 
املرضية  النتيجة  %64.62 وهي 
الذين  وأولياءهم  التالميذ  أفرحت  التي 
ُقبيل  التربوية  املؤسسات  أمام  اصطفوا 

االعالن عن النتيجة نهاية األسبوع .
ليال  بوداش  التلميذتني  وحتصلت 
وكذا  خروف  احلميد  عبد  ثانوية  من 
بلميهوب عبد  ثانوية  عماري صفاء من 
الرحمان على أعلى معدل جناح يف والية 
البرج وهو %18.47 ، فيما حتصل 99 

تلميذ على معدل أكبر أو يساوي 17 من 
20 ، بينما حتصل 17 تلميذ على معدل 

أكبر من 18 على مستوى الوالية .
بوجالل  عمار  ثانوية  وافتكت 
جناح  بنسبة  والئيا  األولى  املرتبة  مبجانة 
يحيى  ثانوية  %90.64 تلتها  بلغت 
بوعزيز باملاين بنسبة %83.33 ، فيما 
كانت نسبة لنجاح األكبر لشعبة اللغات 
األجنبية بنسبة %73.63 تلتها شعبة 

الرياضيات 73.03% .
صفاء كوثر بوعريسة

وضعية  وتسوية  إدماج  عملية  شملت 
قسنطينة،  بوالية  التشغيل  قبل  ما  عمال 
البلديات،  مبختلف  عامل   600 من  أكثر 
والئية،  مصالح  عنه  كشفت  ما  حسب 
قارة،  عمل  مناصب  يف  إدماجهم  تقرر  أين 
منصب،   116 بـ  االم  البلدية  على  توزعت 
لبلدية  بالنسبة  منصبا   15 تتجاوز  لم  فيما 
عني اسمارة، فيما مت حتويل 60 عامال تابعني 
لقطاع اجلماعات احمللية، نحو قطاع الصحة.
ويف اجتماع اللجنة الوالئية ملتابعة ملف 
اإلدماج املهني للمستفيدين من عقود جهازي 
واالجتماعي  املهني  اإلدماج  على  املساعدة 
األسبوع،  نهاية  الشهادات  حاملي  للشباب 
متت  قسنطينة،  لوالية  الشغل  مدير  برئاسة 
للشباب  اإلسمية  القوائم  على  املصادقة 
جهازي  من  املستفيدين  الشهادات  حاملي 

للشباب  واالجتماعي  املهني  اإلدماج 
من  كل  بحضور  وذلك  الشهادات،  حاملي 
املصالح  ورؤساء  للبلديات  العامني  األمناء 
مدير  عن  وممثلني  باملستخدمني،  املكلفة 
اإلدارة احمللية، مدير الصحة لوالية قسنطينة 
متابعة  إطار  يف  وذلك  العمومي،  والوظيف 
واجلماعات  الداخلية  بقطاع  اإلدماج  عملية 
الداخلية  وزارة  لتعليمات  تنفيذا  احمللية، 
اإلدماج  عملية  لتسريع  احمللية  واجلماعات 
االنتهاء  يتم  أن  على  املناصب،  وحتويالت 
بـ  األمر  ويتعلق  أشهر،   3 غضون  يف  منها 
مستوى  على  الداخلية  بقطاع  منصبا   635
منها 116 بالبلدية  قسنطينة  والية  بلديات 
منصبا   69 مقابل  اخلروب  لبلدية  و71  األم 
أوالد  لبلدية  منصبا  و62  زياد  ابن  لبلدية 
رحمون وكذا 54 منصبا لبلدية حامة بوزيان، 

و47 منصبا لكل من بلديات زيغود يوسف، 
لـ45  باإلضافة  حميدان،  وبني  عبيد  عني 
منصبا لبلدية ابن باديس و38 لبلدية مسعود 
منصبا  و15  مراد  لديدوش  و22  بوجريو 
مصالح  وكشفت  سمارة،  عني  لبلدية  فقط 
للتشغيل  الوالئي  الفرع  مع  باملوازاة  الوالية 
عن بلوغ عدد املناصب احملولة من البلديات 
ما  حسب  منصب   60 الصحة  مديرية  إلى 
ويتعلق  للوالية،  الصحة  مدير  ممثل  به  أفاد 
عملهم  يزاولون  كانوا  اللذين  بالعمال  األمر 
يف القطاع الصحي عبر التسخير أو االنتداب 
اإلسمية  القائمة  عن  اإلفراج  يتم  أن  على 

خالل األيام القليلة القادمة.
أمينة بنية  

قسنطينة

إدماج 600 متعاقدة بقطاع الجماعات المحلية

سطيف

الحرائق  تلتهم أكثر من 20 
هكتار من األحراش

اخلاص  املتنقل  الرتب  تدخل 
مبكافحة حرائق الغابات للحماية املدنية 
سطيف منتصف نهار أمس ألجل إخماد 
الدعاعشة  بدوار  وبستان  غابة  حريق 
سطيف،  شمال  عدوان  اوالد  بلدية 
داعما الوسائل املتدخلة التابعة للحماية 

املدنية عني الكبيرة وفرع الغابات
اإلطفاء  عمليات  تواصلت  و 
من  الغروب  ساعة  غاية  إلى  واحلراسة 
إطفاء  12شاحنة  بتجنيد  اليوم  نفس 

مبختلف األحجام بحضور  رئيس البلدية 
باحتراق  اخلسائر  وقدرت  والدائرة، 
من  هكتار  ونصف  هكتارين  حوالي 
من  هكتار  عشرون   + احللبي  الصنوبر 
حقول  وبقايا  واألحراش  احلشائش 
شجرة  و20  لوز  شجرة  القمح400+ 
زيتون. و متكنت من حماية كتل غابية 
وممتلكات  اللوز،  من  هامة  مساحات  و 

فالحية.
عبد املالك قادري

برج بوعريريج 

طرقات أحياء 106 
بالحمادية في وضع كارثي

بدائرة   106 أحياء  سكان  يشتكي 
من  بوعريريج  برج  جنوب  احلمادية 
الراجلني  حرم  الذي  الطريق  مشكلة 
 ، منه  العبور  من  املركبات  وأصحاب 
ناهيك عن مشاكل األتربة والغبار نظرا 
لوجود الطريق مبحاذاة الوحدات السكنية 

.
أن مشكلة   106 أحياء  قاطنو  وأكد 
عدم  األولى يف  بالدرجة  تكمن  الطريق 
انطلقت  والذي  الطريق  تسوية  إكمال 
األشغال فيه منذ أكثر من ثالث سنوات 
وكارثية  عسكرية  كانت  والنتيجة 

الذي  الطريق  يف  مشاكل  يف  تلخصت 
بات ال يصلح حتى للراجلني ، ناهيك 
ال  الذين  احملليني  املسؤولني  تقصير  عن 
يردون على انشغاالت املواطنني ـ حسب 

السكان ـ .
ومشكلة  بلة  الطني  زاد  ما  ولعل 
سكان األحياء مشكلتني ، هو االنسداد 
املتكرر يف قنوات الصرف الصحي نتيجة 
انتشار  إلى  أدى  ما   ، إكمالها  عدم 
وهو   ، احلشرات  وكذا  الكريهة  الروائح 
ما ينذر بكارثة صحية قريبة للمواطنني .
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

فتاتي لبنى

ودخلت الوالية منعطفا خطيرا يف مواجهة 
الطبي  الطاقم  ،ويواجه  اخلطيرة  الوضعية 
استنفاذ  بسبب  كبيرة  ضغوطا  الطبي  وشبه 
السيما  للمستشفيات،  االستيعابية  الطاقة 
مستشفى »النجمة« ، بينما يتوقع دخول عدد 
من املستشفيات حيز اخلدمة لتقدمي يد العون 
لباقي املؤسسات، ويتعلق األمر مبستشفى 60 
سرير بالكرمة ومستشفى 240 سرير بقديل، 
أن  ،خاصة  أقصاها  اخلطورة  درجة  وبلغت 
بعض املصابني ال يصرحون مبرضهم ويفضلون 
إقتناء  قصد  للصيدليات  مباشرة  التوجه 
تزداد  أن  قبل  مبنازلهم،  والتشايف  األدوية 
حالتهم سوءا ليضطروا الذهاب للمستشفيات 
أكده  ملا  األكسجني. وفقا  على  للحصول 

الدكتور بلعروسي.
سلعة  الى  األكسجني  قارورات  وحتولت 

نادرة ، وانتهز جتار املوت واالنتهازيون حاجة 
املرضى لهذه املادة ، و قام بعضهم بالرفع من 
حتى  و  دج  ألف   70 لتبلغ  القارورات  أسعار 
180 ألف دج بالنسبة للقارورات ذات احلجم 
الكبير، وهو ما من شأنه أن يقضي على حياة 
العديد من املرضى، السيما أن املستشفيات 

تعاني هي األخرى نقصا باملادة .
اقتناء  بضرورة  املختصون  وينصح 
بالنسبة  املصنع  من  مباشرة  القارورات 
عن  بعيدا  إليها  يحتاجون  الذين  للمواطنني 

تعامل التجار اإلنتهازيني.
،فقد  اللقاح  تلقي  بوتيرة  يتعلق  وفيما 
الصحة  مبديرية  باالعالم  املكلف  استحسن 
الدكتور بوخاري  إقبال املواطنني على التلقيح 
يف األيام األخيرة، وذلك الى جانب مبادرات 
وكذا  العديد  املصلني،  لتلقيح  املساجد 
حمالت  أطلقت  التي  املؤسسات  من 

لتلقيح  مستخدميها.

الى  املواطنني  الطبية  املصالح  وتدعو 
ضرورة التلقيح،و أن يعودوا إلى احترام تدابير 

التباعد وارتداء الكمامات وغسل اليدين

 اقبال المواطنين على التلقيح ضد 
كوفيد بالمساجد

الشؤون  مديرية  اجلمعة  أمس  نظمت 
مع  بالتنسيق  وهران  لوالية  واألوقاف  الدينية 
ضد  تلقيح  والسكان  حملة  الصحة  مديرية 
فيروس »كوفيد 19« عبر 12 مسجدا ،وعرفت 
التلقيح  على  للمواطنني  كبيرا  اقباال  العملية 
االسبوع  متت  التي  العملية  وان  .خاصة 
جناحا  عرفت  املساجد  مستوى  على  الفارط 
 . 1100شخص  من  أزيد  تلقيح  خاللها  ومّت 
أن  واألوقاف  الدينية  الشؤون  واكدت مديرية 
برمجتها  ستتم  التلقيح  عمليات  من  العديد 
من  للمواطنني  املتتالية  للطلبات  إستجابة 

أجل التلقيح.

ارتفعت وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا، ودقت املصالح الطبية ناقوس اخلطر، بالنظر إلى تسارع 
وتيرة اإلصابات، وقد اكتظت املؤسسات االستشفائية باملصابني ،وبعد نفاذ األسرة مبستشفى النجمة 

،مت نصب خيم عمالقة الستقبال املصابني ، وكثرت نداءات االستغاثة للمطالبة باألكسجني ،فيما بادر 
أول أمس بعض احملسنني الى التبرع ب 100 قارورة أكسجني.

تصاعد خطير  يف عدد اإلصابات بفيروس »كورونا« بوهران

خيم عمالقة الستقبال المصابين ومحسنون 
يتبرعون بقارورات األوكسجين

تلمسان
 62.04 % نسبة في البكالوريا

الوالئية  لبكالوريا دورة  النجاح  التربية لوالية تلمسان ان نسبة  كشفت مديرية 
جوان2021 كانت جيدة حيث بلغت %62,04، بزيادة قدرا بــ %6.16 مقارنة 
مع السنة الدراسية املاضية اين تصدرت الترتيب ثانوية الشهيد بوعزة ميلود من بني 

املؤسسات التربوية بنسبة 86.29باملئة ناجحني من بني املمتحنني بها.
التربية لوالية تلمسان السيدة  و من جهة اخرى يف ذات السياق ثمنت مديرة 
واألساتذة  التالميذ  أولياء  من  التعليم  و  التربية  اسرة  مجهودات  بكوش  حورية 
وراء  كانوا  انهم من  اكدت  الشركاء االجتماعيني، حيث  الى  باإلضافة  واإلداريني 
الصحية  االزمة  ظل  يف  خصوصا  اجلهود  تضافر  بفضل  املشرفة  النتائج  هذه  حتقيق 
التي تعرفها البالد عامة و الوالية اخلاصة و ما عاشه قطاع التربية من اضطرابات و 
احتجاجات، كل ذلك كان خالل الزيارة التي قادتها مساء يوم اخلميس بعد االعالن 
املرتبة  للتلميذ »حسني محمد وليد« املتحصل على  العائلي  البيت  النتائج الى  عن 
الشهيد  بثانوية  يدرس  و  رياضيات  شعبة  تخصص   19.03 مبعدل  والئيا،  األولى 
التهاني  املديرة  السيدة  له  قدمت  اين  تلمسان  ببلدية  أوجليدة  حي  محمد  بوبلنزة 

والتبريكات باسمها ونيابة عن األسرة التربوية بالوالية.
عبد القادر بن خالد

وهران
 ارتفاع في نسبة النجاج في 

البكالوريا بـ 8 %
 %  65,34 ب  قدرت  الباكالوريا  شهادة  يف  جناح  نسبة  وهران  والية  حققت 

،وذلك بزيادة %8 عن السنة املاضية.
شهادة  يف  النجاح  الوطنية  تخفيض  التربية  وزارة  قرار  معدل  ساهم  رفع  وقد 
البكالوريا يف رفع النتائج النهائية للشهادة يف كافة واليات الوطن  مبا فيها والية وهران 
، و ذلك بعد احتساب معدالت املترشحني الذين  حتصلوا على معدالت تساوي و 
اكثر من 9.5  علما ان نسبة القبول مبعدل 10 بلغ 57.93 باملائة ، بزيادة   قدرت 

ب7.39 باملائة  عن دورة البكالوريا 2020  التي بلغت 57.95 باملائة  .
حيث حتصلت التلميذة منال حاج علي معدل 19.2  من ثانوية السويح الهواري،
ووصفت مصالح التربية النتائج باحلسنة و التي تشهد ارتفاعا سنويا حيث فاقت 
تخفيض  تقرر  ما  تقرر  بعد  بعدما  ذلك  باملائة،و  ب61.17  املقدرة  الوطنية  النسبة 
معدل النجاح يف هذا االمتحان إلى 9.5  من 20, العتبارات صحية ونفسية مرتبطة 

بتفشي وباء كورونا .
فتاتي لبنى

البيض
ستيني يتحصل على 

»البكالوريا« بعد 10 محاوالت 

متكن وسعي عبد اهلل  67 سنة من احلصول على شهادة البكالوريا و هو من مواليد 
امتحان  ناجح يف  أكبر  يعد  البيض، حيث  ببربزينة جنوب والية   ، 30/11/1954

البكالوريا بوالية البيض . 
سي عبداهلل كما يطلق عليه معارفه،  متقاعد من سلك التعليم و اجتاز امتحان 
البكالوريا عشر مرات متتالية اخرها كان هذه السنة و التي كللت بالنجاح  . و يعد 
اداب  مبعدل 10.05 شعبة  البيض  بوالية   2021 بكالوريا  ناجح  اكبر  عبداهلل  سي 
السن،  هو حتفيز  البكالوريا يف هذا  امتحان  و لغات،  و صرح أن هدفه من اجتياز 
الشباب و ترسيخ الفكرة لديهم أن النجاح غير مرتبط بالسن و أن املثابرة و اإلصرار 
أساس النجاح . و قد إجتاز سي عبداهلل امتحان البكالوريا مبدينة البيض بعيدا عن 
مقر سكناه بحوالي 90 كلم، حافز أخر جعله رقدم أروع مثال على الصبر و املثابرة 
طيلة أيام اإلمتحان لتجون احملصلة صورة واضحة ملعنى أن تكون قادرا على النجاح 

رغم كل العوائق . 
نورالدين رحماني

كيلومترات  الواقع  تاقليعت  حي  سيستفيد 
قليلة عن وسط مدينة بجاية من مشروع إلجناز 
مدرسة ابتدائية بعد أن خصص املجلس الشعبي 
سنتيم،  ماليير   10 بـ  قدر  مالًيا  البلدي،غالًفا 
سد  بهدف  للتنمية  اخلاص  املخطط  إطار  يف 
يخص  فيما  البلدية،  منه  تعاني  الذي  العجز 
املرافق التربوية ومتكني تالميذ املنطقة  من مزاولة 

دراستهم يف أحسن الظروف.
 يأتي هذا القرار بعد الشكاوى العديدة التي 
تقدمت بها العديد من جمعيات أولياء التالميذ 
يف  النقص  بخصوص  األحياء،  من  العديد  يف 
املرافق الضرورية التي أضحت من العراقيل التي 
القرى واألحياء ويف هذا  السكان ببعض  تواجه 

رئيس  املتكونة من  البلدية  اللجنة  قامت  اإلطار 
بخرجة  ومساعديه،  تافوكت  النور  عبد  البلدية 
ميدانية، إذ مت االستماع إلى انشغاالت املواطنني 
قرية  منها  تعاني  التي  النقائص  بخصوص 
»تاقليعت« يف مجال التنمية احمللية. وبناءا على 
ذلك تقرر تخصيص مبلغ مالي قدر بأكثر من 10 
باألولويات،  التكفل  أجل  من  سنتيم،  ماليير 
إذ سيتم  التربوية،  بالهياكل  يتعلق  فيما  خاصة 
إجناز مدرسة ابتدائية بهذه القرية، وقد مت اتخاذ 
عن  لإلفراج  الالزمة  اإلدارية  اإلجراءات  كافة 
هذا املبلغ يف أقرب وقت، والشروع يف األشغال، 
املشروع  أن  خاصة  الدراسة،  انتهاء  بعد 
اإلسراع يف جتسيده، حتى  ويتطلب  استعجالي 

يتسنى للتالميذ من تفادي عناء التنقل لعشرات 
الكيلومترات، من أجل مزاولة دراستهم، يف ظل 
املدرسي،  بالنقل  يتعلق  فيما  املسجل  النقص 
من  طلبت  قد  كانت  احمللية  السلطات  أن  كما 
املواطنني، تسهيل مهمة املقاولة املكلفة بأشغال 
تعتبر  التي  املعارضة  تفادي  من خالل  اإلجناز، 
من بني املشاكل التي تواجه املصالح الوالئية يف 
جتسيد العديد من املشاريع التنموية، خاصة يف 
تتوفر  بجاية  بلدية  أن  رغم  األخيرة،  السنوات 
بسد  تسمح  معتبرة،   مالية  إمكانيات  على 
يتعلق  فيما  املجاالت، خاصة  الكثير  العجز يف 

بقطاع األشغال العمومية.
عبدالسالم.ق

بجاية
نحو إنجاز مدرسة ابتدائية بحي تاقليعت

متكن مواطنون رفقة عناصر الدرك الوطني 
و  بقطع  متلبسني  شخصني  توقيف  من   ،
الهاشمية  ببلدية  النحاسية  الكوابل  سرقة 
غرب الوالية ، االمر الذي تسبب يف حرمان 
املواطنني من الكهرباء يف عز فصل الصيف و 

عيد األضحى .
 ، الوطن«  »أخبار  مصادر  حسب  و 
مدينة  بأطراف  القاطن  املواطنني  أحد  فإن 

باملدينة  مرأبا  ميلك  الذي   ، الهاشمية 
األمر   ، الكهرباء  شبكة  يف  لقطع  تعرض 
 ، ذلك  سبب  ملعرفة  للخروج  به  دفع  الذي 
و  األسالك  بقطع  متلبسني  شخصني  ليجد 
غائب  أنه  منهم  ظنا   ، الكهربائية  الكوابل 
الشخصان  ليفر   ، العيد  بسبب  املنزل  عن 
بسيارته  تعقبهما  ، حيث  له  رؤيتهما  مبجرد 
إلى غاية القبض على احدهما ، فيما أوقف 

عناصر الدرك الوطني الشخص الثاني بأحد 
املوقفان  بحسب  أدلى  املدينة ، و قد  أحياء 
ذات املصادر ، عن شخص ثالث كان ينقل 
األسالك النحاسية بسيارته اخلاصة لبيعها يف 
مكان أخر ، وسط سخط كبير من املواطنني 
من هذه اجلرائم التي حترمهم من الكهرباء يف 

عز فصل الصيف.
يونس غماري

البويرة
لصــوص الكوابـل يقطعـون الكهربــاء
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حجر زراعي 

مخيم صيفي لتحفيظ القرآن

تقارب جزائري إيطالي أصدر نهاية األسبوع املاضي وزير الفالحة و التنمية 
الريفية عبد احلميد حمداني تعليمات صارمة التخاذ 

كل إجراءات احلجر الزراعي الالزمة بوالية تلمسان 
بعد التأكد من وجود بؤرة أولية و ظهور احلشرة 

القرمزية للتني الشوكي بعض البلديات،  حيث سيتم 
وضع املكان او اجلهة املصابة كليا حتت احلجر و القيام 

بقلع و حرق كل النباتات املصابة مع احلرص  على عدم 
أخذ و انتقال هذا النباتات إلى أي منطقة أخرى.من 
جهة اخرى، وجهت اجلهات الوصية تعليمات للقيام 

ببرامج حتسيسية لفائدة كل املعنيني لتوخي احليطة 
و احلذر من انتشار هذه احلشرة و احلد من أضرارها.

كرمت حافظات سورة البقرة  يف اختتام فعاليات 
املخيم الصيفي لتحفيظ القرآن الكرمي  الذي أقيم 
ببلدية حاسي زهانة بوالية سيدي بلعباس يف إطار 

ترسيخ قيم الهادفة وتنشئة الفرد على حتصيل  آيات 
اهلل. وقد عرفت املسابقة التي أشرفت عليها معلمات 

مختلف دور و مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعني 
ملديرية الشؤون الدينية و األوقاف بالوالية ضمن 
إطار فعاليات املخيم الصيفي مشاركة 80 فتاة من 

مختلف األعمار تنافسوا طيلة 3 أسابيع على حفظ 
آيات سورة البقرة.

بحث وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 
باخلارج، رمطان لعمامرة يف اتصال هاتفي،  مع نظيره 

االيطالي لويجي دي مايو أهم  مواعيد الشراكة 
الثنائية و االوضاع يف منطقتي الساحل و الصحراء و 
الشرق األوسط الى جانب آفاق الشراكة اجلزائرية-
األوروبية.وكتب لعمامرة يف تدوينة له عبر حسابه 

الشخصي »تويتر«: » تلقيت اتصاال هاتفيا من زميلي 
لويجي دي مايو وزير خارجية ايطاليا لتقدمي 
التهنئة . اغتنمنا الفرصة لبحث أهم مواعيد 

الشراكة الثنائية و استعراض االوضاع يف منطقتي 
الساحل و الصحراء و الشرق األوسط بغية تعزيز 
التشاور و التنسيق. كما تطرقنا الى أفاق الشراكة 

اجلزائرية-االوروبية«.

أعلنت وزيرة امليزانية الفرنسية السابقة ورئيسة 
منطقة إيل-دو-فرانس، فاليري بيكريس، 

ترشحها رسميا لالنتخابات الرئاسية الفرنسية 
املقرر اجراؤها العام املقبل. وقالت بيكريس 

رئيسة حركة »لنكن أحرار« و التي تنتمي حلزب 
»اجلمهوريني« اليميني، الوزيرة السابقة يف عهد 
نيكوال ساركوزي، يف حوار لصحيفة »لوفيغارو« 

نشرته اخلميس على االنترنت »أنا مرشحة 
لرئاسة اجلمهورية من أجل استعادة مشاعر الفخر 

بفرنسا«.

وزيرة سابقة مرشحة للرئاسيات

تمديــد حالـة الطــوارئ
أعلنت الرئاسة التونسية، أمس اجلمعة  عن متديد حالة الطوارئ بكامل البالد ملدة 

ستة أشهر، وإلى غاية 19 جانفي املقبل. وأوضحت الرئاسة، يف بيان، أن أمرا رئاسيا صدر 
باجلريدة الرسمية »ينص على متديد حالة الطوارئ يف كامل تراب البالد ملدة ستة أشهر، 

ابتداء من  أمس السبت وإلى غاية يوم 19 جانفي 2022«. وكان قد مت اإلعالن يوم 24 
جوان املاضي عن متديد حالة الطوارئ يف عموم التراب التونسي ملدة شهر واحد، إلى 

غاية 23 جويلية اجلاري.

ناشد سكان بلدية »السواحلية« التي تقع باحلدود 
الغربية لتلمسان و تبعد عن مقر الوالية بـ 80كلم، 

باإلضافة إلى بعض اجلمعيات الناشطة املهتمة 
بالسياحة. والي والية تلمسان أمومن مرموري أمر 
بالتدخل جلعل شاطئ البخاته محروسا مع تعبيد 
الطريق املؤدي له على مسافة 1.8كلم و حتويله إلى 
قطب سياحي يف املستقبل. هذا الشاطئ الذي يبعد 
عن مقر البلدية بـ 5.5كلم، أشرف الوالي مؤخرا على 
فتح و تدشني مسلك مؤدي له و الذي كان فيما سبق 

حلما يراود سكان بلدية السواحلية، حيث  لم يتحقق 
رغم تعاقب املجالس املنتخبة،  األمر الذي استحسنه 

مواطنوا و شباب »تونان« بحكم أن تلك اجلهة ال متتلك 
شواطئ محروسة و مرافق سياحية.

شاطئ بحاجة إلى التفاته

مشروع إلزالة المفارغ العشوائية
سيشرع قطاع البيئة بوالية عني متوشنت 

قريبا يف جتسيد عملية تهدف إلى إزالة 16 
مفرغة عشوائية مشوهة للمحيط البيئي، 

حسبما علم أمس، لدى املدير الوالئي للقطاع،  
ياسني بوحلية. وسجل القطاع، ضمن عملية 

مركزية تشرف عليها الوزارة الوصية، برنامجا 
يهدف إلى إزالة 16 مفرغة فوضوية متواجدة 

عبر عدد من بلديات والية عني متوشنت، 
بهدف حماية البيئة، وفق ما أبرزه ذات 

املسؤول، حيث سيتم ضمن ذات البرنامج التكفل 
بإزالة املفرغة الفوضوية املتواجدة على 

مستوى منطقة »السبخة« ببلدية العامرية، 
املصنفة ضمن املناطق احملمية، مبوجب اتفاقية 

»رامسار«، حسبما أوضحه بوحلية.
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أخبار الداخل

بلغــت تســبة التجــاح يف شــهادة البكالوريــا  
50،14 % بزيــادة عــن الســنة املاضيــة تقــدر 
ــن  ــون ع ــره القائم ــا اعتب ــو م ب %08.20، وه
القطــاع اجنــاز كبيــر يف ظــل الظــروف االســتثنائية 
ــروس  ــار لفي ــراء  انتش ــاد ج ــهدها الب ــي تش الت

ــا . كورون
ــبة  ــر 2416 بنس ــون بتقدي ــدد الناجح ــغ ع وبل
ــاز  ــر ممت ــم 10 بتقدي ــدر ب 38،27 منه ــة تق مئوي
ــد،  ــر جي ــدا و627 بتقدي ــد ج ــر جي و231 بتقدي
و1548 بتقديــر قريــب مــن اجليــد ،فيمــا عــادت 
املرتبــة االولــى علــى مســتوى الواليــة واملرتبــة 
ــة  ــون مــن ثانوي ــذ بشــرى بب ــا للتلمي ــة وطني الثاني
العامــة عبــد احلميــد بــن باديــس يف حمــام 
علــى  حتصلــت   ان  بعــد  باملســيلة،   الضلعــة 
شــهادة  إمتحانــات  يف  وطنيــا  الثانيــة  املرتبــة 

 19.24 مبعــدل   2021 جــوان  دورة  البكالوريــا 
شــعبة تقنــي رياضــي.

والــي الواليــة عبــد القــادر جــاوي تنقــل 
ــة  ــام الضلع ــذة بحم ــت التلمي ــى بي ــخصيا إل ش
رفقــة مديــر التربيــة والســلطات االمنيــة واكــد ان 
التلميــذة بشــرى منــوذج يحتــذى بــه ومــا حققتــه 

ــة. ــنة كامل ــة س ــد طيل ــرة جه كان ثم
ــون أكــدت  ــذة بشــرى بب ــا التلمي ــن جانبه وم
أنهــا تلقــت مكاملــة هاتفيــة مــن قبــل وزيــر التربيــة 
ــا  ــا يف شــهادة البكالوري ــا بنجاحه شــخصيا يبلغه
التلميــذة يف رســالة  وقالــت  مبعــدل 19.24 ، 
ــة  ــه اليوجــد كلم ــذ ان ــا التامي ــا لزمائه وجهته

ــاد.  ــرار واإلجته ــع االص ــتحيل م مس
ليندة سهل

حمــام  دائــرة  عناصر أمــن  متكــن 
توقيــف  مــن  املســيلة  واليــة  الضلعة بأمــن 
العمر 54 ســنة بخصوص  مــن  شــخص يبلغ 
جــاءت  العمليــة  أعــاه .   املذكــور  املوضــوع 
علــى إثــر قيــام عناصــر الشــرطة بدوريــات مبدينــة 
ــم شــخص  ــت انتباهه ــن لف ــة ، أي ــام الضلع حم
ــة  ــة مــن العمل ــوم بعــرض وصــرف أوراق نقدي يق
األجنبيــة )أورو(، حيــث بعــد توقيفــه وإخضاعــه 
عثــر  اجلســدي  والتلمــس  التفتيــش  لعمليــة 
ــة  ــة مــن العمل ــى خمســة أوراق نقدي ــه عل بحوزت
األجنبيــة مــن فئــة 100 أورو مبجمــوع كلــي يقــدر 
بــــ: 500 أورو تبــن أنهــا مقلــدة، وبالتنســيق مع 

النيابــة احملليــة مت تفتيــش مســكنه الــذي عثــر 
ــي،  ــام اآلل ــة لإلع ــدة مركزي ــى وح ــه عل بداخل
إلكترونية )طابات( يســتعملهما  لوحــة  وكــذا 
املشــتبه فيــه يف عمليــة التقليــد، ليتــم إجنــاز 
ملــف قضائــي ضده مــن أجــل جنايــة تقليــد 
أوراق نقديــة ذات ســعر قانونــي، مــع تقدميــه أمــام 
ــام  ــة حم ــدى محكم ــة ل ــيد وكيل اجلمهوري الس
الضلعــة ، الــذي أحالــه بــدوره علــى الســيد 
ــدى نفــس احملكمــة، ليصــدر  ــق ل قاضــي التحقي
التربيــة  إعــادة  مبؤسســة  إيــداع  أمــر  حقــه  يف 

باملســيلة.
جمال أبو اشرف

واألوقــاف  الدينيــة  الشــؤون  مديريــة  باشــرت 
عبــر  واســعة  وتوعيــة  حتســيس  حملــة  باألغــواط 
املســاجد واملــدارس القرآنيــة وعبــر أثيــر اإلذاعــة احملليــة 
ــاء  ــن وب ــة م ــة واإلحترازي ــراءات الوقائي ــل اإلج لتفعي
ــم  ــدد تنظي ــذا الص ــث مت يف ه ــد 19 ،حي ــا كوفي كورون

عــدة لقــاءات لألئمــة ومعلمــي القــرآن نشــطها إطــارات 
املديريــة واملفتشــن واملرشــدات .

كمــا يتــم يوميــا تقــدمي توجيهــات حتسيســية بخطــورة 
الوبــاء قبيــل  الصلــوات ،ومت فتــح 37 مســجدا ومدرســة 
ــرق  ــام الف ــل أم ــق الظ ــاجد مبناط ــا 05 مس ــة منه قرآني

ــا  ــت أكله ــادرة أت ــي مب ــن  وه ــح املواطن ــة لتلقي الطبي
ــات  ــذ جرع ــن ألخ ــن املصل ــات م ــارع املئ ــث س حي
ــن  ــر م ــح أكث ــه مت تلقي ــر أن ــح  ،ونشــير يف األخي التلقي
ســبعة آالف مواطــن عبــر إقليــم الواليــة منــذ انطــاق 
العمليــة .                                           ع.نوريــن

ــغ  ــواط  شــخصا بال ــح الشــرطة باألغ ــت مصال أوقف
مــن العمــر )63( ســنة  وبحوزتــه مبلــغ مالــي مــزور مــن 
ــار    ــار و50 دين ــة 2000 دين ــن فئ ــة، م ــة الوطني العمل
ــد  ــز البري ــد مراك ــتوى أح ــى مس ــه عل ــدد صب كان بص

ــارط . ــواط األســبوع الف ــة األغ مبدين

 كمــا مت حجــز طابعــة ملونــة بهــا أوراق نقديــة مــزورة 
ــون  ــر مل ــارورات للطابعــة بهــا حب ــة و ق مطبوعــة يف ورق
خــاص بعمليــة التزويــر ومجموعــة مــن األوراق النقديــة 
املــزورة ممزقــة، مــع توقيــف شــخص مشــتبه ثانــي يبلــغ 
مــن العمــر )25( ســنة لتورطــه يف قضيــة احلال،وبعــد 

تقــدمي املشــتبه فيهمــا لوكيــل اجلمهوريــة مت إيــداع املتهــم 
ــي حتــت  ــة، مــع وضــع الثان الرئيســي املؤسســة العقابي

الرقابــة القضائيــة.                                
 ع.نورين

ــة واد  ــة ببلدي ــق النائي ــض املناط ــكان بع ــي س يعان
مــرة شــمال األغــواط مــن أزمــة عطــش حــادة يف هــذا 
الصيــف احلــار ،حيــث كشــف ســكان منطقــة ضايــت 
ــا  ــح ماؤه ــا أصب ــزودون منه ــي يت ــر الت ــل أن البئ اجلم
يصعــد ملوثــا مــع األتربــة وغيــر صالــح للشــرب متامــا ممــا 

ــع العطــش. ــة م ــاة حقيقي ســبب لهــم معان
ــم  ــدم ربطه ــن ع ــة م  ويشــتكي ســكان ذات املنطق

بالكهربــاء أو الطاقــة الشمســية لتوفيــر اإلنــارة العموميــة 
لهــم ،كمــا أفــادوا أن املســلك الــذي مت فتحــه بالتيــف 
ــة  ــن العزل ــون م ــه ســيول األمطــار وأصبحــوا يعان جرفت
.نفــس املعانــاة يعيشــها ســكان منطقــة الغرفــة رقــم 2 
مــع العطــش حيــث يناشــد هــؤالء والــي الواليــة بحفــر 
بئــر لهــم يخلصهــم مــن املعانــاة اليوميــة التــي يعيشــونها 
مــع جلــب امليــاه مــن جهــات أخــرى بالصهاريــج 

ــف باهضــة . وبتكالي
ــر  ــه مت حف ــف أن ــة كش ــوارد املائي ــة امل ــر مديري مدي
ــن  ــى وع ــي املصطف ــي حاس ــن جتمع ــكل م ــن ب بئري
عصمــان لكــن تعرضــا للــردم باألتربــة حيــث مت تنقيــة 
ــي  ــا بق ــة بينم ــح يف اخلدم ــان وأصب ــن عصم ــر ع بئ

املشــكل مطروحــا ببئــر حاســي املصطفــى .
ع.نورين

أحمد كرزيكة
حيــث عبــر ســكان الواليــة عــن تذمرهــم 
ــاذورات  ــر للق ــار الكبي ــن االنتش ــديد م الش
بعدمــا  باألحيــاء،  وتراكمهــا  والقمامــة 
حتولــت الشــوارع واألحيــاء الســكنية بالعديد 
مــن املناطــق إلــى مفــارغ عموميــة تتكــدس 
ــي  ــة، الت ــات املنزلي ــن النفاي ــان م ــا أطن فيه
أصبحــت امللجــأ الوحيــد للقطــط والــكاب 
ــر  ــكل كبي ــاهمت بش ــن س ــة ،يف ح الضال
واجلــرذان،  النامــوس  وتكاثــر  انتشــار  يف 
املســؤولية  كل  الســكان  حمــل  حيــث 
إلــى فشــل سياســة املســؤولن احملليــن، 
ــاهموا يف  ــم يس ــم ل ــن كونه ــة املنتخب خاص
إيجــاد حــل لهــذه الوضعيــة الكارثيــة التــي 
ــاة الســكان  ــو حي ــر صف ــة وتعك ــّدد البيئ ته
بهــذه التجمعــات الســكنية جــراء عــدم 
مــرور شــاحنات النظافــة بأغلبيــة املواقــع 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــررة م املتض
جنــد املســؤولن بالبلديــة بدورهــم يرمــون 
ــى الســكان باعتبارهــم الســبب يف  الكــرة إل
تضاعــف زحــف القمامــات التــي أصبــح 
التحكــم فيهــا أمــرا صعبــا أمــام جملــة 
كمــا  حــّل،  دون  تقــف  التــي  العقبــات 
حتججــوا بنقــص شــاحنات جمــع النفايــات 
التــي تعــد علــى أصابــع اليــد الواحــدة، 
خاصــة  النظافــة،  عمــال  نقــص  وكــذا 
الشــبكة  ضمــن  حاليــا  املوجوديــن  وأن 

االجتماعيــة.
 تصرفات غير مسؤولة 

ــن  ــض املواطن ــد بع ــأن أك ــذا الش ويف ه
بعــض  إن  الوطــن«،  »أخبــار  جلريــدة 

ببعــض  يقومــون  يزالــون  ال  الســكان 
قامــت  التــي  املســؤولة  غيــر  التصرفــات 
ــون  ــث يقوم ــة، بحي ــورة العام ــويه الص بتش
وقــت  املنزليــة يف كل  النفايــات  بإخــراج 
ــح  ــا مصال ــي حددته ــرة الت ــن الفت متجاهل
ــا يجعــل هــذه  ــع القــاذورات، مم ــة لرف البلدي
ــة للحشــرات الضــارة ومصــدرا  ــرة قبل األخي
للروائــح الكريهــة، باإلضافــة إلــى مختلــف 
ــرة  ــاهم يف بعث ــي تس ــة الت ــات الضال احليوان

هــذه القــاذورات يف املــكان.
و لــم يســتثن محدثونــا مــا يخلفــه الباعــة 
ــن  ــف م ــى الرصي ــون واخلضــارة عل الفوضوي
أكيــاس وعلــب وبقايــا اخلضــر والفواكــه 
ومــا يتســببون فيــه مــن فوضــى، باإلضافــة 
إلــى أصحــاب القصابــات الذيــن يرمــون 
ــات القمامــة  ــا اللحــم والعظــام يف حاوي بقاي
بشــكل يومــي وال أحــد يردعهــم. وال ينفــي 
ــات  ــون النفاي ــاس ال ينقل كل هــذا وجــود أن

ــكان املخصــص ــى امل ــة إل املنزلي
 انتشار ظاهرة حرق النفايات 

املنزلية 
ــدة أيضــا تفشــت يف وســط  ــرة جدي ظاه
الســكان تتمثــل يف جلوئهــم إلــى حــرق 
ــواد  القمامــة والتخلــص مــن األوســاخ يف ال
ــر  ــويه للمنظ ــرار وتش ــن أض ــه م ــا تخلف وم
اجلمالــي لتلــك املناطــق، غيــر أن عــددا 
مــن ســكان أحيــاء تهقــارت قطــع الــواد 
متناتــات صــورو قصــر موســى أق أمســتان 
ــراء  ــدة ج ــة املتصاع ــن األدخن ــتكون م يش
حيــث  النفايــات،  يف  النيــران  اشــتعال 
منازلهــم، مســببة  إلــى  األدخنــة  تصــل 

أمراضــا لألطفــال وكبــار الســن.

ــع  ــار الوطــن« يف مواق ورصــدت »أخب
رهيبــا  انتشــارا  املدينــة  مــن  عديــدة 
الطرقــات  جانبــي  علــى  للنفايــات 
عــن  ناهيــك  املنــازل  مــن  وباحملــاذاة 
النــار  يضرمــون  الســكان  مــن  أعــداد 
واألكيــاس  النفايــات  مــن  أكــوام  يف 
حيــث  الــواد  يف  الباســتيكية، 
تصاعــدت األدخنــة بكثافــة عاليــة يف 
ــرت  ــا انتش ــرعان م ــق، وس ــك املناط تل
بفعــل الريــاح إلــى أماكــن أبعــد مــن 
ذلــك اإلطــار، كمــا رصــدت أكوامــا 
مــن مخلفــات األضاحــي منتشــرة علــى 
ــة. ــات واألماكــن العمومي حــواف الطرق

ــد  ــول ش.محم ــأن، يق ــذا الش ويف ه
مــن الســكان القاطنــن بحــي صــورو أق 
أمســتان، » إن احلــي يعانــي مــن الدخان 
املتصاعــد مــن مرمــى النفايــات، فضــا 
ــح  ــث أصب ــات، حي ــح احملروق ــن روائ ع
هــذا الدخــان نذيــر شــؤم علــى األهالــي 
ــن  ــية م ــو واحلساس ــوا بالرب ــن أصيب الذي
ــر  ــح آخ ــارة، وأوض ــة الض ــذه األدخن ه
األهالــي  حرمــت  األدخنــة  هــذه  أن 
مــن اجللــوس يف أفنيــة وشــرفات املنــازل 
الســكان  طالــب  وعليــه  لكثافتهــا، 
ــع  ــل برف ــة التعجي ــلطات احمللي ــن الس م
ــي العشــوائي  ــة ووضــع حــد للرم القمام
العمــال  والوديان،وزيــادة  الطرقــات  يف 
ــا  ــة وإدخاله ــاحنات املعطل ــاح الش وإص
مجــددا حيــز التشــغيل قصــد جمــع 
الفضــات وإنهــاء معانــاة الســكان بهــذه 
املناطق. وإعــادة عــروس األهقــار بريقهــا 

ــا وبياضه

مواطنون يحملون السلطات احمللية املسؤولية 

شـــوارع ووديـــان مدينــــة تمنــــراست تغــــرق شـــوارع ووديـــان مدينــــة تمنــــراست تغــــرق في في النفـــايـــاتالنفـــايـــات

االغواط
تخصيـص تخصيـص 3737 مسجـد للتلقيح ضد فيـروس »كـورونا« مسجـد للتلقيح ضد فيـروس »كـورونا«

تعيش مدينة متنراست يف اآلونة األخيرة، حالة من الفوضى واإلهمال، حيث أصبحت 
أكوام القمامة واألوساخ املنتشرة يف الشوارع واألحياء، فتحولت صورتها إلى نقيض 

آخر يجعل الزائر لها يتحسر على ما آلت إليه، وهو يتجول بني بعض املواقع التي كانت 
تصنف سابقا يف خانة األماكن الراقية

    5050 % % نسبة النجاح في شهادة البكالوريا   نسبة النجاح في شهادة البكالوريا  

املسيلة

القـبض علـى مــزور االوراق النقديــة القـبض علـى مــزور االوراق النقديــة 

حجــــز أوراق نقديـــــة مـــــزورة حجــــز أوراق نقديـــــة مـــــزورة 

 سكــان مناطــق نائيـة بواد مــرة يعانـون العطـش سكــان مناطــق نائيـة بواد مــرة يعانـون العطـش

إعــــــــــــالن 
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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روبورتاج

انعدام التنمية  يعمق معاناة سكانها انعدام التنمية  يعمق معاناة سكانها 

بلديــــةبلديــــة  »تـــاود مـوت « بسيـدي بلعبـاس ..   »تـــاود مـوت « بسيـدي بلعبـاس ..   
حيــــاة بطعــــــم  المـــــوتحيــــاة بطعــــــم  المـــــوت

روبورتاج: أمني حواش 
»تاود موت«  او مثلث املوت كما اطلق عليها املستعمر 
الفرنسي ،واحدة من بني املناطق الداخلية االكثر 

فقًرا و حرماًنا  ما جعلها تصنف ضمن مناطق الظل 
يتطابق اسم هذه املنطقة التابعة اقليميا لدائرة مرين 

على بعد 115 كلم عن عاصمة والية سيدي بلعباس، 
مع حالها حيث يحاصرها التهميش و االقصاء  من 

قبل املسؤولني املتعاقبني على السلطة ،سكانها رفعوا  
العديد من االنشغاالت إلى السلطات احمللية لكن ال 
احد من املسؤولني حترك فانعدام أبسط ضروريات 

احلياة الكرمية، ضاعف املعاناة وجعل السكان 
ينتفضون يف العديد من املرات، لكن دون جدوى .

ظلت  الفرنسي  املستعمر  عليها  اطلق  كما  املوت   او   مثلث  تاودموت  بلدية 
يف  االقصاء  و  التهميش  مرارة  تعاني  زالت   ال  يومنا  الى  االستقالل  منذ  منسية 
نداء  ويرفعون  يشتكون  سكانها  جعل  ما  احمللية،  التنمية  غياب  مع  املجاالت  كل 
بعديد  لهم   ومتقدمني  الوالية  على  املتعاقبني  التنفيذيني  املسؤولني  إلى  استغاثة 
الطلبات واالنشغاالت التي يطمح السكان احملليني الى حتقيقها النتشال  منطقتهم 
اذ اصبحت تنصف  يومياتهم   التي صبغت على  و كآبة احلياة  براثن االقصاء  من 
ضمن مناطق الظل الفتقارها الى أبسط ضروريات احلياة الكرمية، حيث اشار السكان 
التام على رأسها السكن والعالج  إلى أنهم  إلى جميع املسؤولني وقوبلت بالرفض 
ولم يجدوا  بالفشل ،  باءت  احملاوالت  أنه رغم جميع  الترفيهية، مؤكدين  واملرافق 

آذان صاغية لهم.  

البلدية تفتقر ألبسط ضروريات احلياة
وحسب تصريحات السكان اخبار الوطن فإن البلدية تعاني أزمة سكن حادة 
يف ظل غياب املشاريع السكنية مبختلف الصيغ باإلضافة إلى ضعف نسبة االستفادة 
باعتبارها حتوي  البلدية  والذي ال يغطي طلبات مواطني  الريفي  الدعم  من مشروع 
على العديد من القرى الفالحية باإلضافة الى املستثمرات الفالحية الشاسعة التي 
تستوجب عنصر االستقرار الدائم وهو ما لم يتحقق و يقف يف وجه االستثمار من 
عائالت  من  بالكثير  تعصف  التي  السكن  أزمة  أرق  من  التخلص  وجه  ويف  جهة 
البلدية كون مجمل مشاريع السكن الضئيلة ال تكفي لتغطية الطلبات املقدمة ضف 
الى ذلك الوتيرة البطيئة لعملية االجناز  التي تعرفها بعض املشاريع السكنية منذ عدة 

 فالحون املنزه يعانون يف صمتسنوات وألسباب مجهولة
وجه فالحوا منطقة املنزه ندائهم إلى السلطات احمللية بضرورة تقدمي يد املساعدة لهم 
و حتفيزهم على خدمة أراضيهم الشاسعة وذلك بتوفير مقومات العمل الفالحي الغائبة 
بشكل كبير عنهم والعمل على حتقيقها على أرض الواقع على غرار الكهرباء الريفية التي 
من  للعشرات  تقدميه  بعد  و  سنوات  منذ  منها  االستفادة  يطمح يف  احمللي  الفالح  الزال 
الطلبات الى اجلهات املعنية التي لم تكن على قدر املسؤولية امللقاةعلى عاتقها ما جعل 
فالح املنطقة الفالحية يف معاناة حادة خلقت له العديد من املشاكل و بالتالي ساهمت يف 

انخفاض مستويات االنتاج الفالحي محليا
وتضيف نفس اجلهة ان غياب رخص حفر االبار تعد أيضا نقطة جوهرية يف معاناتهم 
املختزلة يف هاتني النقطتني التي كان على السلطات احمللية العمل على حلها حتى يتسنى 
لهم مزاولة انشطتهم الفالحية يف ظروف مالئمة بعيدة عن كل هذه التجاذبات والنقائص 

الغير مبررة يف كثير من األحيان.
 وقد طالب مواطني البلدية بالتدخل العاجل لوالي والية سيدي بلعباس من أجل 
النظر يف مطالبهم املشروعة والنظر يف انشغاالتهم ، و حرمانهم من برامج التنمية احمللية 
مما وصفوها بالعزلة اخلانقة وانعدام ضروريات احلياة الكرمية، التي جعلتهم يعيشون خارج 
مجال التغطية يف كل املجاالت والبحث عن املالذ من هذه الوضعية التي أثرت كثيرا على 

معيشة السكان .

حواش.أ

غياب تام للمرافق الترفيهية 
الترفيهية  املرافق  غياب  من  البلدية  سكان  اشتكى   ، السياق  ذات  يف  و 
ومراكز الراحة عبر كامل بلدّيتهم مما يجبرهم على التنّقل من حني إلى آخر إلى 
البلديات املجاورة من أجل الترويح عن أنفسهم، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات 
املعنية وعلى رأسها رئيس البلدية بضرورة اإللتفات إليهم واالهتمام بانشغاالتهم 
عن  غائبة  شبه  تعّد  التي  والترفيه  الراحة  أماكن  توفير  يف  التعجيل  خالل  من 
أحيائهم، و قد أبدى سكان البلدية تأّسفهم حيال الوضعية املزرية التي تشهدها 
الوحيد  املتنفس  تعد  التي  الترفيهية  املرافق  أبسط  غياب  أحيائهم يف ظل  بعض 
مع  هواياتهم  وممارسة  بها  فراغهم  أوقات  قضاء  من  يتمّكنوا  حتى  ولألطفال  لهم 
متضية أوقات فراغهم فيها ونشاطاتهم املفضلة ، و اضاف السكان بان غياب املرافق 
الترفيهية دفع باألطفال إلى اللعب يف الطرقات واألرصفة معرضني حياتهم لعدة 
مخاطر على غرار حوادث املرور، مما دفع السكان إلى طلب إدراج أحيائهم ضمن 
املشاريع اخلاصة بإجناز مرافق رياضية وأخرى للعب والتسلية يف أقرب اآلجال . 

غياب تام للبرامج التنموية

 ال غاز و ال كهرباء
و قد اضاف سكان البلدية بوجود أحياء داخل البلدية   ال تتوفر على الغاز 
و الكهرباء حيث يعتمد سكان هذا احلي على اخليوط العشوائية والتي أصبحت 
تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا  على حياة السكان خاصة عند هبوب الرياح القوية 
وتساقط األمطار ناهيك عن الطرقات مهترئة  بصفة كبيرة كونها غير مزفتة نظرا الى 
كون  املنطقة تعاني التهميش واإلقصاء التنموي منذ عدة سنوات ،حيث يعاني 
سكان هذه األحياء   من غياب أبسط ضروريات احلياة على غرار تدهور الطرقات 
الداخلية وانعدام األرصفة وغياب املجاري املائية التي من شأنها القيام بتصريف 
مياه األمطار وكذا اهتراء قنوات الصرف الصحي بالرغم من النداءات املتكررة التي 

وصلت صداها إلى مكاتب املسؤولني احملليني دون أي التفاتة
تساقط  عند  يتحول  احلي  هذا  فإن  املنطقة  سكان  تصريحات  وحسب  هذا 
األمطار إلى مسبح بكل ما حتمله العبارة من معان ودالالت بدليل غياب البالوعات 
واملجاري اخلاصة بتصريف مياه األمطار املتساقطة ناهيك عن األوحال التي أصبح 
احلي يغرق فيها كلما تساقطت األمطار أين أكد السكان أنهم يضطرون إلى ركن 
سياراتهم بالواجهة األمامية للحي يف ظل غياب التهيئة الداخلية لواجهتهم وعدم 

وجود مسالك من شأنها أن تسمح للسيارات بالدخول.

القطاع الصحي اسم دون وظيفة
أما بالقطاع الصحي، فأضاف السكان أن قاعة العالج بوسط البلدية ال توفر كل اخلدمات 
الطبية على غرار غياب جناح للتوليد وأخر إلجراء التحاليل الطبية واألشعة، ما يضطر املرضى 
إلى التوجه إلى مستشفى تالغ وحتمل عناء التنقل ومصاريفه، بالرغم من مطالبتهم باجناز عيادة 
متعددة اخلدمات إلى أن مطلبهم لم ياخد بعني االعتبار ، ليضيف احد السكان بان عدم وجود 
عيادة متعددة اخلدمات مبنطقتهم أمر يؤرقهم، حيث يدفعهم ذلك إلى التنقل مسافات من أجل 
تلقي العالج يف بلديات مجاورة أو إلى املؤسسة العمومية االستشفائية عيسى حديد بتالغ من 

أجل تدّخل طبي قد يكون بسيطا يف أحيان كثيرة .
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 صارة بوعياد

تي مخلويف بعَد أن أنَهت اجلزائُر ُمشاركَتها يف ألعاِب »ِرّيو« بِفضيَّ

هــــب! هــــب!أولمبَيـــاد ُطوكيــــو.. َمعركــــُة الذَّ أولمبَيـــاد ُطوكيــــو.. َمعركــــُة الذَّ
يحرص الوفد 

اجلزائري على حتقيق 
مشاركة مشرفة خالل 

األلعاب األوملبية، 
املقامة بالعاصمة 

اليابانية طوكيو، والتي 
انطلقت قبل يومني 
وتستمر إلى غاية 

8 أوت الداخل، رغم 
الظروف الصعبة بسبب 
تداعيات تفشي فيروس 

كورونا التي انعكست 
سلبا على اإلعداد لهذا 

االستحقاق األوملبي 
الهام.

دي  ريو  أوملبياد  يف  مشاركتها  اجلزائر  وأنهت 
يف  الـ50  املركز  مقابل  الـ62  املركز  يف   2016 جانيرو 
مخلويف   العداء  فضيتا  وكانت   .2012 لندن  أوملبياد 
حصاد املشاركة اجلزائرية يف أوملبياد ريو، حيث أخفق 
التتويج،  منصات  إلى  الصعود  يف  الرياضيني  جميع 
عليهم  ُعّول  الذين  واجليدو  املالكمة  رياضيو  فيهم  مبن 
للتتويج ببعض امليداليات، األمر الذي جعل البعض 

يختصرون مشاركة اجلزائر يف رياضي وحيد، ويطرحون 
االستفهامات حول خلفيات وظروف هذا اإلخفاق، مبا 
أوملبياد  تراجع مستمر منذ  نتائج اجلزائر صارت يف  أن 

سيدني العام 2000.
ورغم ذلك، كانت تقييمات الرسميني اجلزائريني 
املرتبة  وأن  واملشرفة،  باإليجابية  املشاركة  وصفت  قد 
الرياضيني للصف اخلامس  62 عامليا، واحتالل بعض 

إلى  العالم،  يف  األوائل  العشر  ضمن  آخرين  وثمانية 
حرمت  التي  املالكمة  رياضة  حتكيم  ظروف  جانب 
بدليل  التتويج،  من  اجلزائريني  املالكمني  بعض 
احلكام  من  لعدد  للمالكمة  الدولي  االحتاد  استبعاد 
يعتبر  املنازالت،  بعض  املرتكبة يف  التجاوزات  بسبب 
شيئا إيجابيا، السيما وأن هناك دوال عربية وقارية متلك 
إمكانيات  ميلك  من  وهناك  الرياضة،  يف  عريقة  تقاليد 

ضخمة، إال أنها احتلت ترتيبا  بعد اجلزائر.
وعليه، فإن اجلزائر املمثلة يف ألعاب طوكيو بـ44 
ريو دي  دورة  46 يف  مقابل  اختصاصا   14 عبر  رياضيا 
واملستوى  الظروف  هذه  رغم  ستسعى   ،2016 جانيرو 
وملا  الوطنية  الراية  تشريف  إلى  للمنافسة،  العالي 
املالكمة  يف  خاصة  ميداليات،  أو  ميدالية  إحراز  ال 

وألعاب القوى ورفع األثقال.

حصة  على  القوى  وألعاب  املشتركة  واملصارعة  املالكمة  حتوز 
األسد من حيث عدد التمثيل اجلزائري يف أوملبياد طوكيو، من خالل 
التي  النهائية  القائمة  وفق  اختصاص  كل  يف  رياضيني  ثمانية  تأهل 
املركز  والرياضية اجلزائرية، متبوعني يف  اللجنة األوملبية  أعلنت عنها 
الثاني باختصاصات كل من املسايفة بأربعة رياضيني والسباحة بثالثة 
رياضيني والتجذيف والدراجات واجليدو والشراع برياضيني اثنني لكل 

اختصاص.
ويتوزع باقي التمثيل اجلزائري على الكانوي كاياك ورفع األثقال 

والكراتي وتنس الطاولة والرماية، برياضي واحد يف كل اختصاص.
وعلى غرار الدورات السابقة، سيكون األمل معقودا على القفاز 

اجلزائري لتحقيق ميداليات. ورغم أن حظوظ عبد احلفيظ بن شبلة، 
أن  إال  جدا،  ضئيلة  تبقى  له،  أوملبية  مشاركة  رابع  يسجل  الذي 
املختصني يبنون آماال أكبر على كل من يونس منوشي واميان خليف، 
حومري  ومحمد  بولودينات  وشعيب  فليسي  محمد  إلى  باإلضافة 

الذين يسعون هم كذلك إلى حتقيق أحسن مشاركة ممكنة.
ويعقد املالكمون اجلزائريون، الذين أعدوا العدة جيدا للموعد 
األوملبي حتت إشراف املدربني احمد دين ومرشود بحوس، عزمية كبيرة 
على تسجيل مشاركة جيدة من خالل متكني الفن النبيل اجلزائري من 

جتديد العهد مع منصة التتويج بعد 21 سنة من الغياب.

آمالها على  القوى، كل  ألعاب  الرياضات«،  »أم  تعلق  باملقابل، 
توفيق مخلويف، البطل األوملبي ملسافة 1500 متر يف أوملبياد لندن 2012 

وصاحب فضيتي 800 و1500 متر يف أوملبياد ريو دي جانيرو 2016.
كما يبقى األمل معقودا على ياسر محمد الطاهر تريكي من أجل 
صنع املفاجأة. من جهتهم، سيحرص كل من عبد املالك لهولو )400 
متر حواجز( وياسني حتحات )800 متر( وهشام بوشيشة )3000 متر 

موانع( على حتقيق مشاركة أوملبية مشرفة.
ويف املصارعة املشتركة، ستكون اجلزائر ممثلة بثمانية رياضيني )4 
الرومانية و4 يف املصارعة احلرة(، وذلك ألول  يف املصارعة اإلغريقية 

مرة يف تاريخ املشاركات اجلزائرية يف هذا االختصاص الرياضي الذي 
2016، حيث  جانيرو  دي  ريو  دورة  منذ  مشرفة  نتائج  يحقق  فتئ  ما 

كانت اجلزائر ممثلة بثالثة مصارعني.
الرومانية،  اإلغريقية  املصارعة  على  كبيرة  آماال  الفنيون  ويبني 
خاصة آدم بوجملني )97 كلغ( وبشير سيد عزارة )87 كلغ(، اللذين 
كلغ(   60( فرقات  الكرمي  وعبد  ريو،  أوملبياد  يف  املشاركة  لهما  سبق 
ببلغراد وكذا عبد   2021 العالم  البرونزية يف كأس  امليدالية  صاحب 

املالك مرابط )67 كلغ(.

ويحق للرباع وليد بيداني، صاحب امليدالية البرونزية يف مونديال 
تايالند، الطموح يف الصعود إلى منصة التتويج يف أوملبياد طوكيو، بعد 
الوجه الطيب الذي قدمه يف البطولة اإلفريقية األخيرة بنيروبي، حيث 
للرقم  وحتطيمه  كلغ   109 من  أكثر  فئة  يف  ذهبية  ميداليات  بثالث  فاز 

القياسي القاري يف حركة اخلطف، برفعه حلمولة 201 كلغ.
من جهتها، ميكن للمالكمة إميان خليف، صاحبة امليدالية الذهبية 
ميدالية  على  للحصول  السعي  بتركيا،  »بوسفور«  الدولية  الدورة  يف 
عديد  يف  عنه  أبانت  الذي  اجليد  املستوى  إلى  بالنظر  بطوكيو  أوملبية 

املناسبات.
ويف أول مشاركة لها يف املوعد األوملبي، تطمح ابنة مدينة تيارت يف 

الصعود إلى منصة التتويج رغم دراية صاحبة املركز الرابع يف الترتيب 
العاملي بأن املهمة لن تكون يسيرة.

األخرى  الوطنية  العناصر  ستسعى  االختصاصات،  بقية  ويف 
املشاركة إلى حتسني أرقامها الشخصية مع محاولة بلوغ أبعد األدوار يف 

هذا االستحقاق الرياضي الهام.
األلعاب  يف  ورياضية  رياضيا   44 بـ  ستشارك  اجلزائر  أن  ومعلوم 
األوملبية املقررة من 23 جويلية اجلاري إلى غاية 8 أوت بطوكيو بعدما 
شاركت يف أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 بوفد يضم 46 رياضيا، إضافة 

إلى منتخب أقل من 23 سنة املشكل ب 18 العبا.
م.هشام

طوكيو  دورة  منافسات  يف  اجلزائرية  املشاركة  من  األول  اليوم   ميز 
اجلمعة  أمس  أول  فعاليتها  انطلقت  التي   ،2020 األوملبية  لأللعاب 
إلى  تأهل املالكم اجلزائري عبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ(  بالعاصمة، 
سنجار  تورسونوف  األوزبكي  على  بفوزه  املالكمة،  دورة  من  الـ16  دور 

)1-4(، أمس السبت، على ملعب كوكوجيكان أرينا.
ويواجه بنشبلة، الذي يشارك للمرة الرابعة يف املرحلة األخيرة من 
ازهيماكوميدوف  مسليم  الروسي  الثالثاء،  غد  بعد  األوملبية،  األلعاب 

الذي ميارس املالكمة حتت الراية األوملبية.
املنافسة  غمار  كلغ(   51( بوعالم  رميساء  املالكمة  ستدخل  بعده، 
اليوم األحد، والتي ستكون على موعد مع نظيرتها التايالندية جيبتونغ 
مانغو  الفليبينية  الثنائي  من  باملتأهلة  تلتقي  تأهلها  حال  ويف  جوتاماس، 

إيريش والكينية أونغاري كريتستني يوم اخلميس املقبل.
ويف اليوم نفسه،  يواجه محمد حومري )81 كلغ( الفنزويلي كورباخ 
يوم  أرلني  لوبيز  بالكوبي  سيلتقي  القادم  الدور  بلغ  وإذا  ناليك،  باريرا 

األربعاء املقبل.
أما باقي مشاركات اليوم األول فقد عرفت إخفاق ممثلي اجلزائر يف 
 13:45 الساعة  يف  أطوارها  جتري  التي  الطاولة  تنس  دورة  نتيجة  انتظار 
بانسي  املجري  ضد  بورياح  العربي  تباري  خالل  من  اجلزائر  بتوقيت 

ماجوروس يف الدور األول فردي رجال، 
حيث انسحب كل من عزالدين لعقاب وحمزة منصوري من سباق 
بودينة  علي  إقصاء سيد  مت  النهاية. كما  إلى خط  الوصول  قبل  الطريق 
الوزن  6 يف تصفيات زوجي  الـ  املركز  بعد احتاللهم  آيت داوود  وكمال 

اخلفيف للتجديف على أن يشاركا هذا األحد يف سباق التدارك.
ومت كذلك إقصاء أكرم بونابي يف الدور الـ 64 للمبارزة بعد خسارته 
هدى  أقصيت  الرماية،   ويف   .)09-15( بـ  كاييتو  ستريت  الياباني  أمام 
شعبي يف الدور التأهيلي 10 متر هواء مضغوط سيدات بعد حصولها على 

املرتبة 39 بعد حتقيقها 619.5 نقطة.
م.هشام

اجلزائرية  األوملبية  للجنة  العام  األمني   أكد 
أن  برباري  الدين  خير  الدراجات  احتادية  ورئيس 
مشاركة  حتقيق  على  سيحرص  اجلزائري  الوفد 
رغم  بطوكيو  األوملبية  األلعاب  خالل  مشرفة 
الظروف الصعبة،  بسبب تداعيات تفشي فيروس 
لهذا  اإلعداد  على  سلبا  انعكست  التي  كورونا 

االستحقاق األوملبي الهام.
وضعت  اليابانية  »السلطات  برباري  وقال 
هذه  جناح  لضمان  صارما  صحيا  بروتوكوال 
األلعاب، وأكد أن الرياضيني اجلزائريني يوجدون 

يف أحسن الظروف«. 
األجواء  يخص  وفيما  آخر،  جانب  من 
العام  األمني  أشار  األوملبية،  القرية  يف  السائدة 
للجنة األوملبية اجلزائرية، قائال: »جائحة فيروس 
كورونا أثرت على مجريات األلعاب، خاصة بعد 

أن تقرر إجراء املنافسات بدون حضور اجلمهور«.
التوفيق  تصريحاته  خالل  برباري  متنى   كما 
رفع  على  عازمون  أنهم  مؤكدا  الرياضيني،  لكل 
لتشريف  عندهم  ما  أحسن  وسيقدمون  التحدي 

الراية الوطنية. 
وبخصوص تكهناته حول املشاركة اجلزائرية 
األمور مضبوطة  برباري: »كل  قال  األوملبياد،  يف 
اجلانب  من  األوملبية، سواء  اللجنة  مستوى  على 
الرياضيني  عدد  خالل  من  أو  اللوجيستيكي 
املشاركني. كل املعطيات تدل على أننا سنشرف 
أن  »نتمنى  قائال  وختم  األوملبياد«.  يف  اجلزائر 
أن  رغم  اجلزائرية  للرياضة  سارة  مفاجئات  تكون 

الرياضيني تأثروا كثيرا جراء وباء كورونا«
م.هشام

الرزاق  عبد  والرياضة،  الشباب  وزير   أكد 
لأللعاب  جزائريا  رياضيا   44 تأهل  أن  سبقاق، 
األوملبية بطوكيو ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة 
حتضير مالئم ومخطط له ومنسق وذلك رغم القيود 

الصحية املفروضة جراء انتشار وباء كورونا.
مسؤولي  مع  سطرنا  »لقد  سبقاق  وأوضح 
ورؤساء  اجلزائرية  والرياضية  األوملبية  اللجنة 
حتضيريا  مخططا  الوطنية  الرياضية  الفدراليات 
لرياضيي النخبة من خالل برمجة تربصات خاصة 
باأللعاب  معني  رياضي   300 من  أكثر  لفائدة 

األوملبية املنظمة بطوكيو واأللعاب املتوسطية التي 
ستحتضنها وهران يف 2022«.

وأضاف »لقد حرصنا أيضا على استفادة 89 
يتسنى  حتى  باخلارج  حتضيري  تربص  من  رياضيا 
لرياضيينا املشاركة يف األلعاب األوملبية يف أحسن 
الوقاية  إلى  الرامية  الصحية  القيود  رغم  الظروف 
من وباء كورونا«، معربا عن »ثقته بأنهم سيمثلون 
اجلزائر أحسن متثيل على غرار سابقيهم وسيرفعون 

العلم الوطني يف اليابان«.
م.هشام

والرياضية  األوملبية  اللجنة  رئيس  أشار 
اجلزائرية، عبد الرحمان حماد، إلى أن الرياضيني 
اقتطاع  مبجرد  عالية  كفاءة  حققوا  قد  اجلزائريني 
الظروف  هذه  يف  طوكيو  أللعاب  التأهل  تأشيرة 

االستثنائية التي يطبعها انتشار وباء كورونا.
اجلزائريني  الرياضيني  »أهنئ  قائال:  وصّرح 

واملؤطرين الذين عملوا يف ظروف جد استثنائية«، 
للحصول  بوسعهم  ما  كل  سيبذلون  أنهم  مضيفا 
األوملبية  »اللجنة  أن  أكد  كم  ميداليات.  على 
وفرت كل الظروف املناسبة للرياضيني املتأهلني، 

ونحن واثقون من إمكانياتهم للتألق يف طوكيو«.
م.هشام

املصارعة واملالكمة.. االختصاصات األكثر متثيال

ألعاب القوى تعلق كل آمالها على توفيق مخلويف

الرّباع وليد بيداني واملالكمة إميان خليف من أجل املفاجأة

املالكم بن شبلة يحفظ ماء الوجه

إخفاق جماعي ملمثلي اجلزائر يف الّيوم األول

 رئيس احتادية الدراجات، خير الدين برباري:
»كل املعطيات تدّل على أننا سنشرف 

اجلزائر يف األوملبياد«

 وزير الّشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق:
»وفرنا للرياضيني أحسن الظروف 

للتحضير لهذه األلعاب«

 رئيس اللجنة األوملبية، عبد الرحمان حّماد:
»التحضيرات لألوملبياد جرت يف ظروف 

استثنائية بسبب اجلائحة«

محمد هشام
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أخبار الرياضات

سيعقد اجتماعه اخلميس املقبل

ملفا التمثيل الجزائري في المنافسات 
اإلفريقية وإلغاء البطولة على طاولة 

المكتب الفيدرالي

الرابطة المحترفة تبرمج الجولة 
35 في الثالث أوت القادم

 حّددت الرابطة احملترفة لكرة القدم، تاريخ إجراء اجلولة اخلامسة والثالثني للرابطة 
احملترفة األولى باإلضافة إلى مباراتني متأخرتني.

وقررت الرابطة احملترفة إجراء اجلولة 35 للرابطة األولى يوم الثالثاء 3 أوت املقبل. 
بعد  املتأخرة  واملباريات  القادمة  اجلوالت  تواريخ  الحقا  ستعلن  بأنها  ايضا  وأشارت 
حصولها على رد من السلطات العمومية بخصوص التاريخ املقترح لبرمجة نهائي كأس 

الرابطة ملوسم 2021-2020 بني شبيبة القبائل وجنم مقرة.
بلوزداد  22 بني شباب  املتأخرة األولى حلساب اجلولة  املباراة  إلى ذلك، ستجرى 
الثانية  املتأخرة  املباراة  برمجت  بينما  اجلاري،  جويلية   30 اجلمعة  يوم  القبائل  وشبيبة 

حلساب اجلولة 26 بني احتاد اجلزائر وشبيبة القبائل يوم اجلمعة 6 أوت املقبل.
م.هشام

اجلولة 33 لرابطة األولى احملترفة

شباب بلوزداد يستعيد كرسي 
الريادة وإتحاد الجزائر يشدد 
الخناق على ثالثي المقدمة  

 ،1-0 بنتيجة  مقرة  جنم  على  فوزه  بفضل  الصدارة  كرسي  بلوزداد  شباب  استعاد 
مستغال سقوط وفاق سطيف يف عني مليلة  بنتيجة 2-1، يف حني ترسم سقوط شبيبة 
سكيكدة إلى الرابطة الثانية إثر خسارتها ضد مولودية اجلزائر بثالثية دون رد اول امس، 

مبناسبة إجراء مباريات اجلولة 33 لبطولة الرابطة احملترفة األولى.
وحقق شباب بلوزداد أحسن نتيجة خالل هذه اجلولة بفوزه »الصعب« على الضيف 
القائد نساخ )د6+90(، وهو ما سمح  بأقدام  اللقاء  أنفاس  آخر  جنم مقرة حتقق خالل 
لفريق »الشباب« باالنقضاض على كرسي الطليعة مبفرده برصيد 63 نقطة   مستفيدا من 
تعثر الوفاق سطيف. باملقابل عاد »النجم« الذي يتواجد عند املركز 14 برصيد 37 نقطة 

إلى الديار بخفي حنني رغم إسالته العرق ألصحاب الضيافة.
على  لقاء  خامس  االنتصار خالل  حتقيق  يف  السطايفي«  »النسر  تشكيلة  وفشلت 
التوالي بسقوطه مبلعب جمعية مليلة جراء ثنائية جعبوط يف الدقيقة 9 ودبيح يف الدقيقة 

75 لصالح أصحاب األرض، يف حني لم يكفي هدف لعريبي يف الدقيقة 35،
أما  61 نقطة.  الوصافة بفارق خطوتني برصيد  ليتدحرج نحو مركز  فريق »الوفاق« 
»اجلمعية« فقد اقتربت من وسط الترتيب برصيد 40 نقطة، مكتسبة نقاطا إضافية يف 

سبيل الهروب من املنطقة احلمراء.
وخسر متذيل الترتيب، شبيبة سكيكدة بنتيجة ثقيلة أمام مضيفه مولودية اجلزائر، 
ليرسم سقوطه نحو الرابطة الثانية من الناحية احلسابية، بسبب تأخره بفارق 19 نقطة 
عن أول املهددين بالنزول، مع بقاء ست مباريات يف بقية مشواره بالبطولة. أما »املولودية« 

فقد ارتقت إلى الصف السادس مبجموع 53 نقطة.
دوما يف أسفل جدول الترتيب، سيطر وداد تلمسان على قمة املؤخرة، بفوزه على 
ارتفع  حيث  )د90+1(،  نزواني  للمهاجم  يتيم،  بهدف   بوعريريج  برج  أهلي  مضيفه 
رصيدهم إلى النقطة 36 تضعهم عند الصف 16، يف حني يقبع »البرايجية« عند الصف 

ما قبل األخير برصيد 21 نقطة.
بدوره حقق احتاد بلعباس األهم حينما فاز بقواعده على نصر حسني داي بهدف 
 ،18 التي تبقيه عند املركز   30 النقطة  بالتنفس نسبيا ببلوغه  التي تسمح له  دون رد، 
مباشرة خلف »النصرية« بست خطوات، والتي ال تزال تصارع من أجل تفادي السقوط.
بالعودة إلى صراع املقدمة، وبالعاصمة، انتزع احتاد اجلزائر نقاطا ثمينة يف مأموريته 
املهاجم زكرياء  تألق  بواسطة  احتاد بسكرة  بفوزه على  الطليعة  نحو االقتراب من ثالثي 

نعيجي الذي وقع ثنائية يف الدقيقتني 65 و84،
أهدت »االحتاد« النقطة 56، تضعها يف املرتبة الرابعة وتقربها من شبيبة الساورة التي 

تعثرت مبيدانها ضد أوملبي الشلف.
ليصعد   1-0 بنتيجة  القبائل  شبيبة  على  غليزان  سريع  تفوق  البالد،  غرب  ويف 
41 نقطة، باملقابل تتمركز الشبيبة عند الصف السابع  11 برصيد  املرتبة  »السريع« إلى 

برصيد 49 نقطة مع أربع لقاءات متأخرة.
وكان الفوز الوحيد احملقق خارج الديار من نصيب نادي بارادو املتغلب على مضيفه 
 47 برصيد  العاشر  الصف  إلى  »األكادميية«  شبان  ليرتقي   ،2-1 بنتيجة  املدية  أوملبي 
انتهت  بينما  نقطة،   49 برصيد  الثامن  الصف  »التيطري« نحو  أبناء  تراجع  نقطة، مع 

املواجهة املنتظرة يف غرب البالد بني مولودية وهران وشباب قسنطينة بالتعادل السلبي.
ق.ر

م.هشام

وذكر االحتاد اجلزائري، يف بيان عبر موقعه 
الرسمي، أن االجتماع سيناقش تقارير الرابطة 
احملترفة،  الرابطة  بينها  القدم، من  لكرة  احمللية 
وتقارير اللجنة املختصة مبتابعة البطولة احملترفة.
أيضا  سيناقش  اجلزائري  االحتاد  أن  وعلم 
استحالة  إلى  بالنظر  البطولة،  إلغاء  إمكانية 
املقبل،  أوت  شهر  منتصف  قبل  استكمالها 
التي  اخلطيرة  الصحية  الوضعية  إلى  إضافة 
جراء  األخيرة،  الفترة  يف  اجلزائر،  تعيشها 

تفشي وباء كورونا.
اجلزائرية  االحتادية  رئيس  نائب  وأوضح 
القدم  كرة  جلنة  عن  واملسؤول  القدم  لكرة 
أن  قائال »صحيح  بن حمزة،  ياسني  احملترفة، 

الوضعية صعبة، طاملا وأنه ال زالت هناك ست 
جوالت على انتهاء املوسم الكروي. لقد تطرقنا 
لعدة احتماالت لتعيني األندية التي ستشارك 
إلى  سنتوصل  لكننا  القارية،  املنافسات  يف 
حلول. سيطرح املوضوع خالل االجتماع القادم 

للمكتب الفيديرالي«.
للكونفدرالية  التنفيذية  اللجنة  وكانت 
االثنني  يوم  أعلنت  قد  القدم  لكرة  اإلفريقية 
التمهيدية  لألدوار  القرعة  عملية  بأن  املاضي 
 2021-2022 ملوسم  األندية  ملنافسات 
ستجري يوم 15 أوت املقبل على أقصى تقدير، 
سبتمبر   10 يوم  املنافسات  تنطلق  أن  على 

املقبل.
يف  اجلزائرية  االحتادية  يضع  األمر  هذا 

بعد، خاصة  تنته  لم  البطولة  وأن  طاملا  ورطة، 
وأن الصراع على »البوديوم« ال زال على أشده 

قبل ست جوالت.
سطيف،  وفاق  طالب  له،  بيان  ويف 
الرابطة الوطنية بتحديد تواريخ مباريات تسوية 
مع  للنتائج  محتمل  لترتيب  تفاديا  الرزنامة، 

اقتراب نهاية املوسم الكروي.
يف  اجلزائر  ممثلي  تعيني  إلى  باإلضافة 
املنافسات القارية، سيفصل املكتب الفيديرالي 
يف صيغة املنافسة املقررة املوسم املقبل، حيث 
يتوفر على اقتراحني سيتم طرحهما على أعضاء 
 34 من  ناديا  كالسيكية ب18  بطولة  املكتب 
جولة أو بطولة مبجموعتني تضم كل مجموعة 9 

أندية ومرحلة نهائية »بالي أوف«.

النتائج:
أهلي برج بوعريريج- وداد تلمسان 0-1

شبيبة الساورة - أوملبي الشلف 2-2
سريع غليزان- شبيبة القبائل 1-0
أوملبى املدية- نادي بارادو 1-2
شباب بلوزداد- جنم مقرة 1-0

مولودية وهران- شباب قسنطينة 0-0
إحتاد اجلزائر- إحتاد بسكرة 2-1

مولودية اجلزائر- شبيبة سكيكدة 3-0
إحتاد بلعباس - نصر حسني داي 1-0
جمعية عني مليلة- وفاق سطيف 2-1

يعقد املكتب الفيدرالي لالحتاد اجلزائري لكرة القدم، برئاسة شرف الدين عمارة، اجتماعه 
الشهري يوم اخلميس 29 جويلية اجلاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا للفصل يف عدة 

قضايا، من بينها إيقاف بطولة الرابطة األولى احملترفة قبل األوان والتمثيل اجلزائري يف 
رابطة األبطال اإلفريقية وكأس الكونفدرالية، حيث ستجري عملية قرعتهما يوم 15 أوت 

املقبل على أقصى تقدير، أي قبل اسدال الستار على بطولة الرابطة األولى املقرر خالل 
األسبوع الثالث من شهر أوت.

شبيبة  بجاية

رجراج يفاوض المدرب عبديش لمواصلة مغامرته
شبيبة  فريق  إدارة  بني  املفاوضات  تشرف   
بجاية واملدرب ياسني عبديش على نهايتها، إذ 
لم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإلمضاء 
للموسم  االستعداد  إطار  يف  وذلك  العقد  على 
اجلديد بعد أن عّبر رئيس مجلس اإلدارة بوعالم 
خالل  حققه  الذي  باألداء  رضاه،  عن  طياب 
املشوار يف  الفريق  أنهى  أن  بعد  املنصرم،  املوسم 
رغم  األربعاء،  أمل  مع  مناصفة  األولى،  املرتبة 
يف  املسيرون  واجهها  التي  الصعوبات،  بعض 

بداية املوسم.
مساعديه،  من  طياب  الرئيس  وطالب 
بضرورة احلفاظ على الصرامة واالستقرار، اللذان 
جد  نتائج  حتقيق  يف  يساهما  أن  شأنهما،  من 
إيجابية، خالل املوسم الكروي اجلديد واملنافسة 
على ورقة الصعود، حيث سيعمل املناجير العام 
رشيد رجراج، على إقناع التقني الشاب عبديش 
والعمل على حتقيق  من أجل مواصلة مغامرته، 
األنصار.  لتطلعات  واالستجابة  إيجابية،  نتائج 
صعوبة  رغم  التحدي  عبديش  املدرب  ورفع 
كرمي  املغترب  التقني  عوض  أن  بعد  املأمورية 
خودة، حيث جنح يف حتسني نتائج الفريق وسمح 

ثالثي  ضمن  احلالي،  املوسم  بإنهاء  للشبيبة، 
املقدمة، كما ضيع بقليل انتزاع تأشيرة املرور إلى 
باملنافسة  اخلاصة   « أوف  »بالي  النهائية  الدورة 
على ورقة الصعود نحو احملترف األول التي كانت 
من نصيب أمل األربعاء، بفارق األهداف، وهو 
اإلدارة بضرورة جتديد  يطالبون  األنصار  ما جعل 

احلالية،  التشكيلة  على  واحلفاظ  املدرب  عقد 
اللعب  أجل  من  العبني،  بأربعة  وتدعيمها 
على انتزاع تأشيرة الصعود، بعد أن عانى كثيرا 
سقوطه  موسم  منذ  الثانية  الرابطة  يف  النادي 

.2013/2012
عبدالسالم.ق
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السنة 02  - العدد 540 -األحد  15 ذي احلجة 1442  هـ  -  25 جويلية 2021م

بقلم :أ/ األخضر رحموني 

كمــا جاءهــا يــوم تشــييع الشــيخ محمــد خيــر الديــن، 
ــيخ  ــاعر الش ــا الش ــي كتبه ــدة الت ــبة القصي ــى باملناس و ألق
ــة  ــة التأبيني ــد الكلم ــتاذه بع ــع أس ــحنون يف تودي ــد س أحم
التــي ألقيــت مــن طــرف الشــيخ علــي مغربــي ، و كانــت 
ــات الشــعرية لتأثرهــم  ــه بإعــادة بعــض األبي اجلمــوع تطالب
ــلمني  ــه س ــر أن ــاء ، و أذك ــوة اإللق ــا و بق ــق مبحتواه العمي
ــا   ــخة منه ــر نس ــل تصوي ــن أج ــاعر م ــط الش ــدة بخ القصي
ــة  ــذه األمان ــى ه ــظ عل ــى مســامعي )حاف ــردد عل ــو ي ،و ه
ــلمته  ــاء  ( ،و س ــة العلم ــراث جمعي ــن ت ــا م ــة ،إنه الغالي
ــه يف ملتقــى الشــيخ  ــد التقطتهــا  ل ــدوري صــورة كنــت ق ب
الطيــب العقبــي ،و قــد أعجــب بهــا شــاكرا هــذا اجلميــل 

ــة(. ــي القادم ــد كتب ــة يف أح ــتراها مثبت ــا ) س قائ
و مــن خــال قراءاتــي ملــا كان ينشــره يف الصحافــة ،و 
ــر  ــول أن  األســتاذ محمــد الطاه ــه ميكــن الق االتصــاالت ب
،كان  فنيــة  و  إصاحيــة  و  ثقافيــة  شــخصية  فضــاء 
ــه  ــوي ،و بلغت ــوري الق ــه اجله ــه بصوت يجــذب املســتمع إلي
العربيــة الفصيحــة الســليمة ،و بإشــارة يديــه التــي تعلمهــا 
ــح  ــى أصب ــه ،حت ــذي ســكن وجدان ــون املســرح ال ــن فن م
الهــواء الــذي يتنفســه ،و مــن خالــه دافــع عــن املقومــات 
ــال يف  ــه للنض ــخر حيات ــة .و س ــة اجلزائري ــة لألم احلضاري
امليــدان الفنــي حيــث يعتبــر رائــد املســرح اجلزائــري باللغــة 

ــة . العربي
ال يخشــى يف قــول كلمــة احلــق لومــة الئــم ،حتــى و إن 
كان مــن بــن املقربــن مــن توجهاتــه الفكريــة و السياســية 
ــرد علــى  ــام بال ــذي ق ــي ال ، كاألســتاذ أحمــد توفيــق املدن
ــار  ــل اخت ــاب مماث ــاح ( بكت ــاة كف ــه ) حي ــه يف كتاب مذكرات
لــه عنــوان ) التحريــف و التزييــف يف كتــاب حيــاة كفــاح ( 
،و تتبعنــا فصــول املعركــة التاريخيــة بينهمــا علــى صفحــات 
ــاوي  ــرة .أو الشــاعر عمــر البرن ــك الفت ــة لتل ــد الوطني اجلرائ
الــذي انبــرى للــرد عليــه يف سلســة مــن املقــاالت اجلريئــة  
بأســبوعية - الشــروق الثقــايف - حــول مواقــف الشــيخ 
الطيــب العقبــي ،أو حتــى الدكتــور أبــي القاســم ســعد اهلل 

ــدة الشــعب . بجري
كمــا كان مــن املشــجعن للمواهــب املبدعــة مــن خــال 
ــو  ــواة ( ،و ه ــرح اله ــي ) مس ــبوعي اإلذاع ــه األس برنامج
برنامــج للتربيــة و التكويــن املســرحي، و كنــا نتابــع فقراتــه 
املتنوعــة مســاء كل يــوم اثنــن . كان ال يبخــل علــى أحــد 
بوثيقــة يطلبهــا إلثــراء دراســة ،خاصــة الباحثــن اجلاديــن 
منهــم ، فقــد كان يفتــح مكتبتــه اخلاصــة لهــم ،و يزودهــم 
ــدة  ــن جري ــدادا م ــر أع ــذي وف ــو ال ــه ،فه ــا يحتاجــون إلي مب
) اإلصــاح( للشــيخ الطيــب العقبــي الــى الدكتــور كمــال 
عجالــي عنــد إعــداده رســالته اجلامعيــة ،كمــا أرســل بنســخ 
ــق األســتاذ أحمــد  ــى الصدي ــر( ال ــا اجلزائ ــة ) هن مــن مجل
ــم  ــي القاس ــور أب ــى الدكت ــدوره ال ــلها ب ــائح ليرس ــن الس ب
ــوم بإعــداد موســوعته )  ــوم كان يق ــه ي ــب من ســعد اهلل بطل

ــر الثقــايف ( . ــخ اجلزائ تاري
ــن  ــه يف الس ــيوخه،فرغم تقدم ــاء لش ــاز بالوف ــا امت كم
يف  احلضــور  إال  أبــى  الزمــه  الــذي  املــرض  وعامــات 

ــير  ــد البش ــيخ محم ــص للش ــي األول املخص ــى الدول امللتق
اإلبراهيمــي  املنظــم يف قصــر الثقافــة باجلزائــر العاصمــة يف 
ســنة 2005 .دون نســيان أنــه أطلــق اســم )باديــس( علــى 
ــد  ــده بع ــراث وال ــظ ت ــرحي و حاف ــو مس ــر- و ه ــه البك ابن

ــس . ــن بادي ــيخ اب ــتاذه الش ــا بأس ــه - تيمن وفات

المولد و الدراسة :
ــن محمــد الســعيد  ــر فضــاء ب األســتاذ محمــد الطاه
البهلولــي الورتيانــي مــن آل البهاليــل أوالد ســيدي يديــر او 
احلــاج شــرفاء منطقــة القبائــل  مــن مواليــد  قريــة ) تنبــدار 
( التــي تتربــع يف وســطها زاويــة ســيدي موســى الوغليســي 
يف بنــي وغليــس دائــرة ســيدي عيــش مــن واليــة بجايــة  يف 

15 جمــادي الثانيــة 1336ه املوافــق ل 30 مــارس 1918 م.
ــده الشــيخ الســعيد  ــد وال ــى ي حفــظ القــرآن الكــرمي عل
أبهلــول يف زاويــة ســيدي موســى الــذي كان مدرســا بهــا .
ــو و  ــه و نح ــن فق ــة م ــادئ العلمي ــه املب ــذ عن ــا أخ كم

ــد . ــرف و عقائ ص
ــم  ــنطينة و انض ــة قس ــى مدين ــافر ال ــنة 1935 س يف س
ــيخ  ــن  الش ــن مع ــزود م ــر ليت ــع األخض ــة اجلام ــى طلب ال
عبــد احلميــد بــن باديــس باإلضافــة الــى الشــيخ اجليالــي 

ــم . ــي و غيره ــم الزغدان ــيخ بلقاس ــي و الش الفارس
ــنطينة   ــم بقس ــة و التعلي ــة التربي ــذ يف مدرس ــا تتلم كم
التــي أخــذ منهــا طريقــة التدريــس و التــدرب علــى اخلطابــة 
و اإللقــاء بتشــجيع مــن أســتاذه الشــيخ الفضيــل الورتيانــي 

.
و قد مكث يف قسنطينة مدة ثاث سنوات .

ــرة  ــاء احل ــة العلم ــدارس جمعي ــم مب ــق يعل ــا انطل و منه
ــا: ــة منه ــدارس بالعاصم ــدة م ــم بع فعل

 - مدرســة )الهدايــة( بحــي العناصرالتــي أسســتها 
احلركــة اإلصاحيــة جلمعيــة العلمــاء بتأثيــر مــن الداعيــة 

ــهر .  ــدة 06 أش ــي مل ــب العقب ــيخ الطي الش
و مدرســة )النصيحــة ( بحســن داي ألكثــر مــن ســنة 
، أنشــأ خالهــا  فرقــة رياضيــة باســم ) النصــر ( و فرقــة ) 

املنــى ( للكشــافة اإلســامية اجلزائريــة .
 و مدرســة )الشــباب( بأربعــاء ســيدي موســى  ، و 

مدرســة )الصادقيــة( باملدنيــة .

االبتالءات التي عرفها :
االســتعمار  مضايقــات  مــن  مترجمنــا  يســلم  لــم   

. أوجههــا  و  أزمنتهــا  تعــددت  التــي  الفرنســي 
ــوم 9 مــاي 1945 بســجن  ففــي املــرة األولــى اعتقــل ي
احلــراش ،ثــم نقــل الــى وهــران  ليبقــي مــدة شــهر يف معتقل 

بوخاميــة ، و لــم يطلــق ســراحه إال يف ســنة 1946 .
و اعتقــل ثانيــة يف 04 ينايــر 1959 مــدة شــهرين ،ثــم 
ســجن يف معتقــل بربــاروس ومنــه الــى معتقــل بنــي مســوس 

الــى أن أفــرج عنــه يف صيــف ســنة 1961 .

التوجه نحو المسرح :
ــة  ــى الكتاب ــاء ال ــر فض ــد الطاه ــتاذ محم ــول االس حت
ــم  ــا اس ــق عليه ــة أطل ــنة 1943  فرق ــرحية ،و شكلس املس
) هــواة املســرح العربــي اجلزائــري ( ســاهم بهــا يف نشــر 
الثقافــة العربيــة عــن طريــق متثيــل عــدة مســرحيات وطنيــة و 
تاريخيــة منهــا : الصحــراء- صــاح الديــن – عنتــر- بطــل 
قريــش- راســيوتن – ليلــى بنــت الكرامــة – الدكتــور 
ــراء – الشــاعر  ــوع الفق ــن الســماء – دم ــال – زوجــة م كم
ــع النــص  ــا .هــذا التوجــه نحــو التعامــل م البطــل  و غيره
ــض  ــة بع ــى مواجه ــه ال ــة أدى ب ــة العربي ــرحي  باللغ املس

ــه . ــاوئ ل ــب املن ــع اجلان ــات م ــات و الصراع الضغوط
ــة الفرنســية ،و  ــي لإلذاع ــى القســم العرب و انتســب ال
ــدم  ــه خ ــر فإن ــات األثي ــى موج ــز عل ــده املمي ــل تواج بفض
ــة و  ــة العربي ــام و اللغ ــا اإلس ــوع قضاي ــد املتن ــك اجله بذل
ــه يف  ــا يبث ــة مب ــت عناصــر الهوي ــن تثبي ــوادة ع ــع دون ه داف

ــاض .  ــي في ــاس وطن ــن حم ــئة م الناش
و بتشــجيع مــن األســتاذ يوســف وهبــي - مديــر الفرقــة 
املصريــة احلديثة ســنة 1954 - الذي كان يســعى الســتقبال 
ــري و إحلاقهــم مبعهــد  ــة مــن الشــباب املســرحي اجلزائ نخب
ــي بالقاهــرة ،ســافر األســتاذ محمــد الطاهــر  ــل العال التمثي
ــرة  ــاء و نظي ــي فض ــرود و الباه ــد كش ــة محم ــاء رفق فض
فضــاء – زوجتــه – ســنة 1954 الــى مصــر و انضــم الــى 
ــامة  ــه س ــاء فرقت ــن أعض ــذ ع ــي، فأخ ــف وهب ــة يوس فرق

اإللقاء وحسن األداء .
 و ألــف عــدة روايــات بالعربيــة ،و التــي ترجــم بعضهــا 
ــن  ــد م ــس العدي ــا اقتب ــة ،كم ــة املهذب ــة الدارج ــى اللغ ال
ــة )أرض  ــن رواي ــاق ( ع ــا ) دكان األخ ــرحيات منه املس
ــا  ــباعي  ،و مثله ــف الس ــري يوس ــب املص ــاق (  للكات النف
ــور، و  ــاب اجلمه ــت إعج ــة ،و نال ــارح جزائري ــدة مس يف ع

ــع .  ــر اجلمي ــت محــل تقدي كان
كمــا  قــدم منــاذج مــن أعمالــه يف مصــر و ليبيــا و املغــرب 

و لنــدن و باريــس .

كتاباته :
نشــر األســتاذ محمــد الطاهــر فضــاء  عــدة محاضــرات 
ــف  ــة يف الصح ــن متنوع ــع ،و يف ميادي ــف املواضي يف مختل
ــة و  ــر يف سلســلتها الثاني ــة مثل:البصائ و املجــات اجلزائري

ــر . ــا اجلزائ ــة هن ــار – مجل ــاح – املن ــة - اإلص الثالث
ــرة-  ــبوع – الزه ــة- األس ــية : النهض ــف التونس الصح

ــة الكشــافة .  مجل
الصحــف املصريــة مثــل: مجلــة الهــال – مجلــة الفــن 

– األهــرام - األخبــار
مجلــة حضــارة اإلســام  – مجلــة املوقــف األدبــي 

الســورية .
مجلــة هنــا لنــدن و مجلــة املســتمع العربــي اإلذاعيتــن 

يف لنــدن. 
صوت أمريكا اإلذاعية يف نيويورك 

مجلة العرب بباريس 
ــعب و  ــرة كالش ــود األخي ــات يف العق ــد و مج و جرائ

ــة . ــة الثقاف ــة  و مجل ــر و اجلمهوري النص
نشاطه بعد االستقال :

ــة يف  ــة األقدمي مــن أهــم نشــاطاته العمــل ضمــن جلن
وزارة التربيــة مــع الشــيخ عبــد الرحمــان شــيبان مــن أجــل 

ــة للمعلمــن األحــرار . ــة و املالي ــة اإلداري تســوية الوضعي
التوظيــف  إطــار  يف  األحــرار  املعلمــون  أدمــج  ملــا  و 
العمومــي عــن أســتاذا بالتعليــم الثانــوي يف الثانويــة التقنيــة 

بســاحة أول مــاي بالعاصمــة  .
ــى  ــة لإلشــراف عل ــى وزارة اإلعــام و الثقاف ــدب ال انت
إدارة قاعــة ابــن خلــدون بالعاصمــة  مــدة ثــاث ســنوات .
عــن مبرســوم رئاســي حافظــا للمكتبــة املركزيــة بقصــر 
احلكومــة مــن جانفــي ســنة 1974 الــى آخــر ســنة 1988 و 

هــي ســنة إحالتــه علــى التقاعــد .

وفاته:
تــويف يــوم الثاثــاء 12 جمــادي الثانيــة 1426 املوافــق ل 
19 جويليــة 2005. و دفــن يف اليــوم املوالــي مبقبــرة ســيدي 
امحمــد بالعاصمــة . و قــد قــام بــأداء صــاة اجلنــازة عليــه 
ــع  ــب اجلام ــام و خطي ــارف ) إم ــد ش ــه محم ــيخ الفقي الش
ــب  ــة – النائ ــه الشــيخ عمــار مطاطل ــر ســابقا(، و ابن الكبي
ــذي تشــرف بالتتلمــذ  ــة العلمــاء، وال االول لرئيــس جمعي

ــر الشــؤون  ــم تــاه وزي معــه علــى الشــيخ ابــن باديــس ، ث
الدينيــة و األوقــاف األســبق الدكتــور أبــو عبــد اهلل غــام اهلل 

بكلمــة عرفــت بجهــوده اإلصاحيــة و التربويــة  .

قالوا عنه :
خلــد الشــاعر اجلزائــري محمــد العيــد آل خليفــة 
األســتاذ محمــد الطاهــر فضــاء يف أبيــات شــعرية بعنــوان 
) مراحــل ديوانــي ( ، تقديــرا للجهــود التــي بذلهــا يف طبــع 
ديــوان الشــاعر الصــادر ســنة 1967 عــن وزارة التربيــة ، 

ــا : ــاء فيه ــبتمبر 1967 ج ــة يف 07 س ــي مؤرخ وه
مراحل ديواني قطعت صعابها 

يؤازرني أنصاري الشرفاء
أراك بها تبدي النشاط مضاعفا

شعارك فيها عزمة و مضاء
متثل جمعا من ذوي الفضل طاهرا

و هل أنت إال طاهر الفضاء .
ــا  ــس نق ــن بادي ــد ب ــد احلمي ــه الشــيخ عب ــال عن * ق
ــذ ناشــئ  ــد البشــير اإلبراهيمــي : تلمي ــن الشــيخ محم ع
لكنــه يتوقــد غيــرة علــى اللغــة العربيــة و آدابهــا و لئــن داوم 

علــى الدراســة ليكونــن منــه خيــر كبيــر .
ــاء  ــي ج ــير اإلبراهيم ــد البش ــة محم ــهادة العام * ش
فيهــا : ) ظهــر لــي يف األســتاذ محمــد الطاهــر فضــاء مــا 
ظهــر لإلمــام املبــرور، فقذفــت بــه يف خضم حركــة املدارس، 
معلمــا ومنظمــا ومديــرا ومؤسســا، ومــا اســتكفيته يف عمــل 
ــه  ــى أقران ــرز عل ــم أو اإلدارة إال كفانــي، وب مــن أمــر التعلي

يف الدعايــة للعربيــة بقولــه وفعلــه(. 
* شــهادة الشــيخ عبــد الرحمــن شــيبان:  يكتــب  
األســتاذ محمــد الطاهــر فضــاء مــن منطلــق مبــادئ 
ــه،  ــا قلب ــأن إليه ــه، واطم ــا عقل تشــربتها روحــه، وارتضاه
فــا ممــاراة عنــده وال مجاملــة، فيمــا يــراه حقــا أو باطــا، 
وهــو يف ذلــك صــارم حتــى مــع نفســه، بحيــث أنــه مســتعد 
ملخاصمــة قلبــه نفســه، لــو رآه جتنــى وانحــرف، وقــد ســجل 

ــول: ــال'' إذ يق ــحر احل ــه ''الس ــعرا يف ديوان ــك ش ذل
''إن قلبي وهو قلبي لو جتنى.. ما صحبته''

* مدحــه صديقــه الشــاعر أحمــد الطيــب معــاش 
شــعرا فقــال :

يا فاضا )تعريفه( فضاء
* باجلمع.. وهو االسم بل أسماء

* أكرم به يف عالم متأدب
* ال يعتريه الزهو واخُلياء

* أحبب به من حامت متواضع
* أوصافه اإلكرام واإلطراء

* سل عنه أوراقا ترص مبكتب
* فكأنها األجناد وهو لواء

* وعلى الهواء يزف مسرحه إلى
* كل الهواة فيستجيب هواء

* إن حقق التمثيل فضا عندنا
* فالفضل جاء به لنا فضاء

يف ذكرى وفاة األستاذ محمد الطاهر فضالء

المدافع عن مبادئ وأفكار جمعية العلماء ورجاالتها
مــن منــا مــن ال يعــرف األســتاذ محمد الطاهر فضالء أحد تالمذة الشــيخ اإلمــام عبد احلميد بن باديس، و الذي بقي وفيا ملبادئ و أفــكار جمعية العلماء 

املســلمن اجلزائريــن ،و كان يتنقــل بــن املــدن محاضــرا و معقبا  للتعريف بأعمالها اجلليلة و مســيرة رموزها اخلالدة ..رأيته ألول مــرة يف بداية الثمانينيات من 
القرن املاضي مبدينة قســنطينة ،و قد جاءها للمشــاركة يف ندوة فكرية  مبناســبة يوم العلم املخلدة لذكرى وفاة الشــيخ ابن باديس يوم 16 أفريل 1940 ،ثم 
عرفتــه مبدينــة بســكرة خــالل املهرجــان الشــعري محمد العيد آل خليفة ،و هو الذي كان العضو النشــيط و البارز يف اللجنة األدبيــة التي قامت بجمع و طبع 

ديــوان الشــاعر يف حياتــه مببــادرة مــن وزير التربية آنذاك الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي. كما كان مشــاركا دائما يف فعاليات األيــام العلمية املخلدة لذكرى 
وفاة الشــيخ الطيب العقبي ،األولى املنعقدة مبســجد عقبة بن نافع مبدينة ســيدي عقبة من والية بســكرة ،و الثانية بدار الثقافة أحمد رضا حوحو حتت 

إدارة األســتاذ حمزة بلحاج صالح .
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وزارة السكن والعمــــران والمدينـــــة
 واليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ادرار 
مديـــــرية التعمــــــــير والهندســــــة 
 المعمـــــــــــاريــة والبنــــــــــــــــــاء 

العنوان: مقابل المقر القديم DNC ادرار

إعـــــــذار رقـــــــــم - 02 -
عبد  االمير  شارع  عنوان  أحمد  رحماني  لمسيرها  احمد  رحماني  مقاولة  ان 
القادر بني عباس ۔ والية بشار ، والمتحصلة على اإلتفاقية المؤشر عليها من طرف 

المراقب المالي تحت رقم 1450 بتاريخ 2020/12/31 . 
والخاصة بانجاز اشغال شبكتي الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب 
عملية  05 ضمن  رقم  الحصة  ادرار  بلدية  مدعم  ترقوي  مسكن   112  : الموقع 

أشغال التهيئة الحضرية األولية والثانوية عبر الواليات برنامج 2018 . 
المادية  بالوسائل  الورشة  وتدعيم  األشغال  في  للبدء  االعذار  هذا  لها  يوجه 
والبشرية وتدارك التأخر المسجل وذلك في آجال ال تتعدى ثمانية )08( أيام إبتداءا 
من تاريخ ظهور أول ظهور لهذا األعذار بالصحف الوطنية أو النشرة الرسمية 
لصفقات المتعامل العمومي Bomop وفي حالة عدم االستجابة لهذا األعذار سيتم 
االتفاقية  فيها فسخ  بما  المنصوص عليها  القانونية  إلى تطبيق اإلجراءات  اللجوء 

على ذمة المقاولة.

الجمهوريــــة الجزائريــــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة
واليــــــــــــــة قسنطيـــــــــنة
بلديـــــــــــــة قسنطينــــــــــة 

إعـــــالن عن طلـــــب عـــــروض وطنــــــي مفتــــــوح
مــــع اشتــــــراط قـــــــدرات دنيـــــــــا

يعلن رئيس المجلسي الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة، ذو رقم التعريف الجبائي 096225019016824، عن طلب عروض وطني مفتوح 
مع اشتراط قدرات دنيا طبقا ألحكام المادة 65 من  المرسوم الرئاسي  رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات 

العمومية و تفويضات المرفق العام من أجل:
ترميم الكتامة للمدارس اإلبتدائية مقسمة مقسمة إلى ثالث حصص )03( منفصلة 

الحصة 01: مدرسة خميستي محمد حي جواد الطاهر، مدرسة زرداني بلقاسم حي بن بوالعيد، مدرسة حسان بن نعمان حي فياللي مدرسة 
ابن زيدون شارع شيغيفارة. 

الحصة 02: مدرسة كشيد عبد المجيد حي بودراع صالح، مدرسة تواتي محمد حي بن الشرقي، مدرسة قيعموش مسعود حي اإلخوة عباس 
الحصة 03: مدرسة ابن الفارض األمير عبد القادر 

هذا اإلعالن موجه للمتعهدين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين مقاولين مؤهلين من الصنف الثاني )02( فما فوق أشغال البناء كنشاط 
رئيسي على المقاوالت المعنية بهذا اإلعالن التقرب من مكتب الصفقات العمومية الكائن  بالبلدية المركزية الطابق األول لسحب دفتر الشروط مقابل 

مبلغ 2000,00 دج يسدد أمام الخزينة البلدية 
مالحظة: بإمكان المتعهد المشاركة في حصة أوحصص عديدة لكن ال يمكنه االستفادة من حصة واحدة فقط

يحتوي ملف الترشح و العرضين التقني و المالي على الوثائق التالية:
ملف الترشح 

1 - التصريح بالترشح مملوء ومؤرخ و ممضي
2 - التصريح بالنزاهة  مملوء ومؤرخ و ممضي

3 -  القانون األساسي للشركات 
4 - الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة

5 - كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين
أ /  قدرات مهنية: شهادة تخصص و تصنيف مهنيين صنف 02 فما فوق في مجال البناء کنشاط رئيسي 

ب /  قدرات مالية : الحوصلة المالية للسنوات الثالث األخيرة )2018-2019 2020- ( مصادق علها من طرف مصالح الضرائب أو 
محافظ حسابات  و المراجع المهنية

ج / قدرات تقنية :الوسائل البشرية )الوثائق المتثبتة نسخة من االنخراط في الصندوق الوطني للتامينات اإلجتماعية مرفقة بالدبلوم الخاص 
CNAS بإطارات المؤسسة و اليد العاملة تقديم شهادة االنتساب

 الوسائل المادية: الوثائق المثبتة نسخة من البطاقة الرمادية + نسخة من شهادات التأمين على المركبات سارية المفعول بالنسبة للعتاد دون 
عجالت تقرير من طرف محضر قضائي او تقرير خبرة من طرف خبير معتمد  ساري المفعول لمدة سنة

- ملف العرض التقني
1 - التصريح باالكتئاب مملوء ومؤرخ و ممضي

الرئاسي رقم  المرسوم  المادة 78 من  تقنية تبيررية و كل وثيقة مطلوبة تطبيقا ألحكام  التقني مذكرة  بتقييم العرض  2 - كل وثيقة تسمح 
247/15 المؤرخ في 2015/09/16  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

3 - دفتر الشروط يحمل في أخر صفحاته عبارة »قرئ و قبل« بخط اليد
ملف العرض المالي

1 -  رسالة التعهد مملوءة مختومة ممضاة 
2 - جدول األسعار الوحدوية مملوء، مورخ و ممضي

3 - التفصيل الكمي  و التقديري مملوء ومؤرخ و ممضي
4 - حوصلة

- يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة. مقفلة بإحكام و مختومة بيين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع 
طلب العروض وموضوعة، وتتضمن عبارة » ملف الترشح أو عرض تقني« أو »عرض مالي« حسب الحالة. وتوضع هذه األظرفة في ظرف 
آخر مقفل بإحكام ويحمل عبارة: » اليفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض و موضوع  طلب العروض معنون إلى السيد رئيس 

المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة
حددت مدة تحضير العروض بخمسة عشر )15( يوما ابتداء من تاريخ أول صدورلهذا اإلعالن لطلب العروض بالجرائد الوطنية أو النشرة 

 )BOMOP( الرسمية لصفقات المتعامل العمومي
تودع العروض )وال ترسل( في آخر يوم من مدة تحضير العروض 08 سا و00 د إلى غاية 11 سا و 00 د بمقر بلدية قسنطينة شارع 
زيغود يوسف مكتب الصفقات العمومية وإذا تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل 

الموالي و في نفس  للساعة
او 00 د بمقر بلدية السنطينة شارع زيغود

يتم فتح األظرفة المتعلقة بملف الترشح و العروض التقنية و المالية في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 11 سا و00 د بمقر بلدية قسنطينة 
شارع زيغود يوسف و الجلسة ستكون علنية .

يضل المتعهدون ملزمين بعروضهم طيلة مدة صالحية العروض في ثالثة أشهر + مدة تحضير العروض
 مالحظة: يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء لحضور عملية فتح األظرفة.
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أوال :  وظائف الجامعة :
 يتحدد الفاعلون يف اجلامعة يف ثالثية  األستاذ، الطالب و املوظف 
يف احلقل اجلامعي. و جناح العملية البيداغوجية مرتبط بهذا الثالثي من 

خالل فعالية مساهمة كل طرف. 
 تتمثل وظيفة اجلامعة يف التكوين ، البحث العلمي و االنفتاح على 

حاجيات احمليط السوسيو اقتصادي بغاية تنميو و تطوير املجتمع .
و  النظري  بني  يجمع  الذي  باجلامعة  املنوط  التكوين  بخصوص   
التطبيقي - يف تصميم البرامج - يهدف إلى تخريج طالب قابل للتوظيف 
التكوين   : املعادلة  تناغم   على  احلرص  مبعنى ضرورة  العمل  سوق  يف 
املؤسسات  و  اجلامعة  بني  تفاعلية  عالقة  يستوجب  وهذا  التشغيل   /
بني  تواصل  عالقة  أي  الثقافية...  االدارية،   ، االقتصادية  املتعددة: 

اجلامعة و محيطها السوسيواقتصادي.
يوكل للجامعة أيضا مهمة البحث العلمي بأنواعه النطري، التطبيقي 

و التطويري )االبتكاري( 
ثانيا: الجامعة الجزائرية تحت المجهر : 
1.البنية البشرية والتحتية للجامعة الجزائرية :

العواصم   يف  اجلامعات   بناء  إلى  السبعينات  منذ  اجلزائر  عمدت   
الكبرى جلهاتها استجابة حلاجيات التنمية و لألهداف املنشودة  إضافة 

إلى املعاهد و املدارس الوطنية يف احملروقات ، الفالحة و التسيير... 
 و استمرت وتيرة البنية التحتية يف التزايد تتوزع الشبكة اجلامعية ال 
106 مؤسسة جامعية  على  50 جامعة ،13   مركزا جامعيا ،20مدرسة 
ملحقتني  و  لألساتذة  عليا  مدارسة   11، عليا  مدرسة   10، عليا  وطنية 
مخبرا   30 اجلزائرية   اجلامعة  متتلك  البحث  هياكل  أما   . جامعيتني 
مبختلف  اجلامعات  داخل  مخبرا   1400 الوطني،  املستوى  على  علميا 
الوطني  التراب  مستوى  على  باحث   2000 تسجيل  مع  التخصصات، 
وزهاء 70 ألف أستاذا جامعيا مع حلول املوسم اجلامعي 2020/2021. 

و بلغ عدد الطلبة اجلامعيني مليوني طالب.
 و توكل إلى املديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي 
تتبناها  التي  العلمي  تنفيذ و متابعة سياسة البحث   DG-RSDT
  MESRS الوزارة الوصية : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

.
ومع هذه الهياكل الضخمة  نسجل غياب االهتمام بالصيانة  الذي 

انعكس سلبا على وضعية عديد الهياكل.
2.األستاذ الجامعي : جدلية السوسيومهني و العلمي:

التعريف  يف  فاعال  دورا  العلمية  املخابر  و  العلمي  البحث  لعب 
ساهم يف  ما  هذا  العلمي  و  الفكري  التبادل  اجلامعيني خالل  بالباحث 
مد الباحث اجلزائري يآخر التطورات و املستجدات احلاصلة يف احلقل 
املعريف الذي ينتمي إليه ووسع من مداركه و معارفه النظرية و التطبيقية.
يف املقابل يعاني األستاذ اجلامعي يف اجلزائر من عدم تثمني لوضعيته 
إن لم  السوسيو مهنية  حيث يصنف أجر األستاذ اجلامعي من أضعف 

يكن األضعف يف العالم مقارنة بنظرائه.
الشريحة  لهذة  املوجهة  االجتماعية  اخلدمات  ضعف  إلى  إضافة   
لدى  بالغنب  شعورا  ولد  مما  الترفيهية  و  الصحية  اخلدمات   ، كالسكن 

هذه الفئة.
3. الطالب الجامعي :  بين العلم ومشقة الحياة الجامعية 

من جهة و جدل الكيف و الكم من حهة أخرى :
الطلبة  كمخرجات  من  هائل   عدد  توافد  سنة  كل  اجلامعة  تشهد 
للعدد الهائل من الثانويات املنتشرة يف ربوع البلد . و املالحظ تدخل 
السياسي يف حتديد نتائج البكالوريا خالل أكثر من عقدين مما انعكس 
من  كثير  يف  اكتظاظا  سبب  و  للجامعة  املدخالت  نوعية   على  سلبا 
للتباهي من  الكم مدعاة  النوعية منها و أصبح  التخصصات و ال سيما 
اجلهات الرسمية على حساب النوعية و التميز. و حتول تفوق الطالب و 
نبوغه  استثناء يف كثير من التخصصات اجلامعية يف ظل جامعة لم تعد 

جاذبة و رمبا منفرة يف أحيان ألسباب ذاتية 
للطالب،  حقيقية  احاطة   و  مرافقة  غياب   : مثل  موضوعية  و 

تتخبط  التكوين، مكتبة جامعية  برامج  التطبيقي يف  االكتظاظ، غياب 
و  االطعام  و  االيواء  ظروف  بسبب  منفرة  جامعية  أحياء  مشاكلها،  يف 

الترفيه املزرية...
4. الموظف الجامعي:  أي حوكمة إدارية ؟

 يعد املوظف داخل اجلامعة من العومل املساندة لنجاح اجلامعة يف 
أداء دورها و ماهو مالحظ كمثبطات جتعل من هذا الدور مقزم : ضعف 
منظومة األجور، الوضعية التعاقدية غير الدائمة ، ضعف التكوين و قلة 
فرص الترقية املهنية... وهذا ما انعكس سلبا على احلوكمة االدارية و 

البيداغوجية للجامعة 
5. برامج التكوين الجامعي: االصالح الفاقد للجدوى:

 شهدت اجلامعة اصالحات متعاقبة آخرها نظام  ليسانس.ماستر.
2004 و طبق تدريجيا إلى أن عمم  L.M.Dيف سبتمبر  دكتوراه    
النظام  عوض  الذي  و  الطبية  العلوم  عدا  ما  التخصصات  جميع  على 

الكالسيكي.
طبق هذا النظام اجلديد فوقيا و لم  يكن محل مشاورات جماعية يف 
الوسط اجلامعي بني فاعليه بل طبق وسط مقاومات من األساتذة و الطلبة 
معا . أهم نقطة واردة يف هذا النظام هي التقارب بني اجلامعة و محيطها 
املؤسسات  عالم  على  اجلامعة  انفتاح  ضرورة  أي  السوسيواقتصادي 
و   ... امليدانية  اخلرجات  على  النظام  هذا  ظل  يف  الدراسة  اعتماد  و 
احملاوالت  رغم  ورق  على  حبرا  بقيت  أنها  إال  املسألة  هذه  جاذبية  رغم 
احملتشمة يف ابرام اتفاقيات مع بعض املؤسسات بقيت بدورها غير مفعلة 
ل.م.د  و  الكالسيكي  بني  هجني  نظام  اجلامعة  يف  اليوم   يطبق  بل   .
 : النوعية  و  اجلودة  على حساب  النجاح  نسبة  من  الرفع  هو  املبتغى  و 
النجاح للجميع إال من أبى ! و بهذا املعنى فمعركة االصالح متواصلة 

و لم تبدأ حقيقة.
الخالصة :  الواقع و المأمول :

يف  إستراتيجية  مهمة  لها  علميا  و  إجتماعيا  فضاء  اجلامعة  تعد   
املجتمع مبختلف مؤسساته السوسيو- إقتصادية و التي تؤثر كما تتأثر به. 

و كلما كانت هذه اجلدلية فاعلة .
مؤسسات  مصير  و  مآل  على  إيجابا  ذلك  إنعكس  كلما  ناجعة  و 

املجتمع املتعددة.
من   ، اجلامعة  بني  اجلدلية  هذه  ولسيرورة  اليوم،  للواقع  املتابع  إّن 
جهة و احمليط السوسيو- إقتصادي ،من جهة أخرى يخرج بفكرة مفادها 
مختزل يف تبادل التهم - املوضوعية أحيانا و اجلزافية أحيانا أخرى - بني 
تلك  املسؤولية يف  إقتصادي  السوسيو-  احمليط  حُتّمل  فاجلامعة  الطرفني، 
ما  يف  اجلامعة  إقتصادي  السوسيو-  احمليط  يتهم  املقابل  يف  و  القطيعة  

يتعلق بنوعية مخرجاتها  و التي يصفها بنقص التأهيل و املهارة.
و بهذا املعنى من الضروري اشراك املؤسسة أو الصناعي  يف تصميم 
البرامج اجلامعية من خالل متثيلهم يف مجالس اجلامعة الحداث التناغم 

بني النكوين و التشغيل.
تثمني الوضعية املهنية لألستاذ اجلامعي أصبح مطلبا ملحا و ضرورة 
قصوى من خالل منظومة أجور محفزة تكافئ العمل و اجلهد و الذكاء 
و هذا من شأنه أن يدفع بقوة نوعية التعليم اجلامعي كقطاع جار جلميع 

القطاعات.
دون أن ننسى تسيير حقيقي للمسار املهني للموظف داخل اجلامعة .
على  النوع  معركة  من كسب  مفر  فال  اجلامعي  للطالب  بالنسبة  أما 
و  نهائيا  السياسي  عن  العلمي  استقاللية  خالل  من  الكيف  حساب 
دون رجعة مع ارساء حياة جامعية مسهلة للتمدرس  و احلياة املشتركة 

بايجابية .
فعالية اجلامعة مرتبط أيضا بنمط حوكمتها املعتمد حاليا على التعيني 
يف املناصب القيادية و الواجب حتوله إلى منط يعتمد على االنتخاب يف 
كل املناصب و املجالس أي ضرورة أن تعتمد اجلامعة  على الدميقراطية 

يف حوكمتها...
  عند هذا احلد ميكن للجامعة أن تلعب دورها الريادي و القيادي  يف 

مجتمعها لكسب معركة التنمية و الرفاه.
للمقال مراجع .
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أي مســار وأيــة حصيلــة ؟

األســتاذ  فؤاد  منصوري

       الدول 
املتطورة هي 

بالضرورة تلك 
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جامعات قوية 
باشعاعها 

العلمي
  و التكنولوجي 

حيث تلعب 
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يف اقتصاديات 
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التنمية  نحو 

بأبعادها 
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إلى تشييد 
جامعاتها 

منارة الفكر و 
العلوم مدركة 

أن مصيرها 
مرتبط عضويا 

بكينونتها.
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أميــن معلوف :كتابة الكارثة
  و هذا الواقع املمتلئ باملخاوف نتيجة كثرة املخاطر ، هو الذي دفع 
الكثير من السوسيولوجيني للتفكير يف مجتمع املخاطر ، كما هو األمر 
مع » أولريش بيك » و » زيغمونت باومن » و » أونتوني غيدنز » ...الخ 
املجتمع  هو   « بيك  أولريش   « يقول  املخاطر كما  املقصود مبجتمع  و   .
الذي أصبح يعيش حالة من عدم األمان و أيضا الشك و فقدان اليقني 
بخصوص إمكانياته  و مقدرته على مواجهة تلك املخاطر و األخطار و 

التحكم فيها مكانيا و زمانيا 
  و يذهب » أنتوني غيدنز »إلى إن عصرنا ليس أكثر خطورة من 
العصور السابقة ، لكنه شهد حتوال يف توازن املخاطر و األخطار ما جعل 
املخاطر  من  أثرا  و  خطرا  أشد  بأيدينا  نخلقها  التي  املختلفة  املخاطر 

اخلارجية . 
اليوم بكونها مخاطر معوملة ، ألن االنفالت  املخاطر  تتميز    كما 
كما يقول » أونتوني غيدنز »هو أحد سمات العوملة إن لم يكن سمتها 
األبرز ، و لذلك أطلق على هذا العالم بأنه » عالم منفلت » و احلركة 
عمل  فلقد   . كامل  بشكل  البشر  لسيطرة  تخضع  ال  فيه  السيطرة  و 
احلضارة  هذه  لكن  و   ، باألمن  فيها  ينعم  بناء حضارة  على  االنسان 
أصبحت تخلق من املخاطر اجلديدة و املستجدة أكثر بكثير من أن تزيل 
اخلطر الواحد ، إلى درجة أن معظم احللول كما يقول » ادغار موران » 
أصبحت مشكالت ، ممن غير أن تكف عن أن تكون مع ذلك حلوال .
  و من بني الكتاب و املفكرين البارزين الذين اهتموا مبآالت احلضارة 
املعاصرة و األخطار التي تكتنفها الروائي و الكاتب و املفكر اللبناني » 
أمني معلوف » الذي خصص عدة دراسات و كتب ملوضوع األزمات 
و املخاطر التي يعيشها االنسان املعاصر و هي على التوالي كتاب : » 
وقف  الكتاب  هذا  ففي   ،  1998 سنة  الذي صدر   « القاتلة  الهويات 
عند عنف الهويات ، انطالقا من جتربته الشخصية ، فعندما يسأل عن 
هويته ، إن كان يشعر أنه لبناني أو فرنسي ، يجيب دائما بأنه » هذا 
و ذاك » فليس من قبيل احلرص على التوازن أو املساواة ، و إمنا ألنني 
يجعلني  ما  إن   ، لكذبت  أجبت بشكل مختلف  إن   – يقول  – كما 
نفسي و ليس شخصا آخر هو أنني بهذا النحو على تخوم بلدين ، و 
لغتني أو ثالث ، و العديد من التقاليد الثقافية ، هذا بالضبط ما يحدد 
هويتي .هل أكون أكثر أصالة إن اقتطعت جزءا من ذاتي ؟ كما يرفض 
أن يكون نصف لبناني و نصف فرنسي ، فالهوية ال تتجزأ أبدا ، و ال 
تتوزع أنصافا أو أثالثا أو مناطق منفصلة . أنا ال أمتلك هويات عدة ، 
بل هوية واحدة مكونة من كل العناصر التي شكلتها وفق » معايرة« 

خاصة تختلف متاما بني رجل و أخر . 
التصور  عن  يختلف  للهوية  تصور  عن  معلوف  أمني  يصدر  و    
اجلوهراني اخلطي الذي ينتصر لهوية ثابتة و ال تتغير ، تخترق الثقافات 
تؤثر  فهي   ، على خصوصياتها  تدعي حفاظها  و  األزمنة  و  العصور  و 
دون أن تتأثر ، بل على العكس من ذلك فإن تصوره للهوية أنها نتاج 
جملة التحوالت و السيرورات االجتماعية و الثقافية و السياسية التي 
تخضع لها ، و لم يكن غرض أمني معلوف يف كتابه تعريف الهوية ، 
فهي املسألة األساسية للفلسفة منذ سقراط الذي قال » أعرف نفسك 
بنفسك » وصوال إلى فرويد و مرورا بالعديد من املعلمني اآلخرين ، و 
لكن ما يشغله أكثر هو محاولة فهم ملاذا يرتكب العديد من األشخاص 
القومية أو غيرها .  أو  الدينية أو االثنية  اليوم جرائمهم باسم هويتهم 
فالكثير من الصراعات العنيفة و الدموية التي تعيشها البشرية اليوم إمنا 
جتد مبرراتها يف الهوية ، إلى درجة أن الهويات أصبحت اليوم قاتلة و 
شريرة . و ال ميكن بالنسبة المني معلوف اخلروج من هذه االنسدادات 
االضطالع  على  منا  كل  تشجيع  دون  من  اليوم  بالعالم  تعصف  التي 
بتنوعه اخلاص و إدراك هويته بوصفها حصيلة انتماءاته املختلفة ، بدال 
من اختزالها يف انتماء واحد ينصب علويا و أداة استعباد و أداة حرب 

أحيانا .
  و بعد سنوات من صدور كتاب » الهويات القاتلة » عاد من جديد 
» أمني معلوف » إلى تفكير املخاطر و محاولة التأريخ للكارثة التي تهدد 
البشرية يف  كل حلظة يف كتابه : » اختالل العالم : حضاراتنا املتهافتة 
2009 ، و هو الكتاب الذي أعاد فيه من جديد  » الذي صدر سنة 

دق ناقوس األخطار بنبرة قوية و بلغة معبرة ، موضحا األسباب التي 
دفعته إلى ذلك ، فليس احلنني كما يقول هو الذي يتكلم من خاللي 
أحفادي  و  أبنائي  أرى  أن  املشروعة  الغد و خشيتي  قلقي على  بل   ،
إنها  و   ، كابوس  إلى  قد حتول  عالم  يعيشون يف   ، أبناء عصرهم  و   ،
البشرية  املغامرة  على  معنى  يضفي  ما  كل  تبدد  من  كذلك خشيتي 
، و يتساءل قائال : إلى أين حتث البشرية خطاها وسط الفوضى ، و 
احتدام الصراعات ، و تسيد مشاعر الكراهية و رهاب اآلخر املختلف ، 
و صعود جنون الهوية يف كل زاوية و صقع من أصقاع الكوكب األرضي 
. و يعبر أمني معلوف عن مخاوفه مبعاينة بسيطة ، الن البشرية تواجه 
يف مرحلة تطورها الراهنة ، أخطارا جديدة ، ال مثيل لها يف التاريخ و 
تتطلب حلوال شاملة مبتكرة ، و إذا لم تتوفر هذه احللول يف املستقبل 
القريب ، فلن يكون باإلمكان أن نحافظ على شيء من كل ما صنع 

عظمة حضارتنا و جمالها . 
  فمنذ الشهور األولى لأللفية اجلديدة أخذت حتصل أحداث مقلقة 
حتمل على الظن بأن العالم يعاني اختالال كبيرا ، و يف عدة ميادين 
اختالال   ، مناخيا  اختالال   ، ماليا  اختالال   ، فكريا  اختالال   – معا 
جيوسياسيا ، اختالال أخالقيا ، و األمثلة على ذلك كثيرة منها صعود 
اليمني املتطرف ، و ارتفاع درجة حرارة األرض و انقراض أالف األنواع 
من احليوانات و النباتات و عودة سياسات احلرب الباردة . و يرد أمني 
معلوف ما يسميه » مأساة الغرب« ملا يعيشه من مفارقة كبيرة منذ عدة 
قرون ، فلقد كان و مازال إلى اليوم حائرا بني متدين العالم و إرادته يف 
السيطرة عليه ، و هذان أمران ال ميكن اجلمع بينهما ، لقد تكلم عن 
أنبل املبادئ يف كل مكان لكنه حرص على االمتناع عن تطبيقها يف 
األراضي التي غزاها . و احلل هو يف ما يسميه » اخلروج نحو األعلى » 

بتبني سلم للقيم يؤسس على أولوية األخالقي و الثقايف .
  و يواصل أمني معلوف كتاباته يف الكارثة و خطابه يف األزمة من 
خالل كتابه » غرق احلضارات » الذي صدر سنة 2019 و فيه يدافع 
عن أطروحة مفادها أننا اليوم لسنا يف عالم تتصارع فيه احلضارات بل 
تنهار فيه احلضارات كلها ، األقوى و األضعف ، فالبشرية تتحول أمام 
أعيننا ، و لم يسبق أن كانت مغامرتها واعدة و محفوفة باملخاطر مبثل 
هذا القدر ، و مشهد العالم بالنسبة إلى املؤرخ هو مشهد مبهر غير أن 
األمر يقتضي أن يتقبل ما عاشه أهله من محنة و ما يعتريه من هواجس 
، و أن التلويح بشبح الغرق الوشيك ليس مجازفة و ليس دفعا للقارئ 
إلى شفير اليأس ، فلم تكن نيتي كما يقول التبشير باإلحباط ، و لكن 
البالغة اخلطورة التي نشهدها يف  من واجب كل إنسان ، يف الظروف 
هذا القرن ، أن يظل متبصرا ، صادقا ، و جديرا بالثقة ، فعندما نختار 
نقلل  أن  و  املخاطر  ننكر حقيقة  أن  أبناء عصرنا ،  لتهدئة مخاوف   ،
و تكذبنا بسرعة .  الوقائع  تأتي  بأن  العالم ، جنازف  من شأن ضراوة 
إذا كانت دروب الغد مزروعة بالفخاخ  ، فأسوأ سلوك هو التقدم بعيون 

مغمضة متمنني بأن كل شيء سيكون على ما يرام .
  و ينهي كتابه بعبارات حزينة يستشرف فيها املستقبل قائال : يف 
السنوات األخيرة تراءت لنا ، من كل خطر من املخاطر التي ذكرتها 
يف هذا الكتاب ، حملات معبرة ، بل و أحيانا بوادر مريعة – مثل مذاق 
مسبق ملا قد يحدث غدا إذا لم يلغ هذا االنحراف على املسار . فهل 
سنحسن استخالص الدروس قبل أن تصفعنا هذه املصائب صفعا ؟ 
هل سنتحلى برباطة اجلأش الستعادة وعينا و إعادة تثبيت وجهتنا قبل 
أن يفوت األوان ؟ ما زلت أمتنى حدوث ذلك . فسيكون من احملزن أن 
مدركة  غير   ، هالكها  نحو  النحو  هذا  على  متضي  البشر  سفينة  تظل 
للخطر الداهم ، يحدوها اليقني بأنها ال تدمر ، مثل سفينة التايتانيك 
فيما مضى ، قبل أن تصطدم يف الليل بجبلها اجلليدي املشؤوم ، بينما 
األوركسترا تعزف ترتيلة يا ربي أقرب منك ، و الشمبانيا تسكب يف 

الكؤوس .
        ويف األخير نقول أن ثالثية أمني معلوف: الهويات القاتلة، 
واختالل العالم، وغرق احلضارات،تشكل خطابا يف الكارثة من مثقف 
يحرص على ضرورة إنقاذ احلضارة اإلنسانية من األخطار اجلادة التي 

تهددها يف كيانها، وتوقف مسيرتها قبل فوات األوان.  

     يأتي يف مقدمة الوعود 
الكبرى التي بشرت احلداثة 
بتحقيقها ، الوعد بتحرير 
االنسان من املخاوف ، و هي 
املخاوف التي كان يفرضها 

النظام الثقايف للعصور 
الوسطى يف أوروبا حتديدا ، 
فقد كانت املخاوف املقدسة 

واملخاوف املدنسة تشكل 
جزءا أساسيا من االقتصاد 

االجتماعي الذي يقوم على 
تبادل مختلف الصور التي 

ترهب االنسان و جتعله 
يحيا يف عالم يفتقر فيه 
الفرد إلى الثقة يف ذاته و 

قدراته .
  و بعد أن قطعت احلداثة 
أشواطا كبرى ، لم يتمكن 

االنسان من القطع مع 
املخاوف ، و إمنا مت استبدال 

مخاوف ما قبل احلداثة 
مبخاوف من طبيعة جديدة 
، و هي املخاوف التي توزعها 

احلداثة على املجتمعات 
احلديثة ، من خالل بروز 
أخطار مالزمة لإلنسان و 

باعثة على اخلوف  و يتعذر 
فصلها عن احلياة اليومية 

لإلنسان املعاصر .

الدكتور : مصطفى كيحل
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السنة 02  - العدد 540 -
األحد 15 ذو احلجة   1442  هـ  -  25  جويلية  2021م

اإلعالم  خلية  أصدرته  صحفي  بيان  كشف 
الفرقة  أن  تبسة  بوالية  األمن  ملديرية  واالتصال 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  واملالية  االقتصادية 
شبهة  بخصوص  معمقا  حتقيقا  فتحت  القضائية 
الصفقات  مجال  يف  وخروق  العام  املال  تبديد 
ببلدية  املشاريع  أحد  مستوى  على  العمومية 
بينهم  أشخاص،  لستة  فيها  االستماع  مت  املزرعة، 

رئيس البلدية.
و أضاف البيان أن الفرقة ذاتها استرجعت ملفات 
إلى  باإلضافة  املناقصة  يف  املشاركني  العارضني 
املوجهة  الفسخ  وقرارات  اإلعذارات  من  نسخ 
ألحد املستفيدين من املشروع وهو أحد املقاولني، 
باإلضافة إلى نسخة من ملف يثبت حصول املقاول 
ذاته على تسبيقة جزافية تقدر بنسبة 15 يف املائة 
التدقيق  بعد  تبنّي  وقد  اإلجمالية،  التكلفة  من 
جرم  تصنف  خروق  وجود  املسترجعة  النسخ  يف 
منح امتياز غير مبرر يف مجال الصفقات العمومية 
الوظيفة.   استغالل  وسوء  العام  املال  وتبديد 
واستكماال ملجريات التحقيق، مت استدعاء وسماع 
الشعبي  املجلس  رئيس  إلى  باإلضافة  أطراف   6
البلدي لبلدية املزرعة، حيث تبني تورطه يف جرم 

منح امتياز غير مبرر يف مجال الصفقات العمومية 
الوظيفة جراء  العام، سوء استغالل  املال  وتبديد 
تفرده باتخاذ القرارات دون وجه حق لصالح املقاول 
سالف الذكر، رغم التأخر الكبير يف عملية اإلجناز 
التجاوزات  كل  عن  تغاضى  األخير  هذا  أن  إال 
املقترفة من قبل املقاول. و لإلشارة، فإن مدة إجناز 

يف  البيان-  حسب   - أشهر   8 بـ  قدرت  املشروع 
يتم  ولم  4 سنوات  قرابة  املقاول استغرق  أن  حني 
إجناز املشروع بعد، بدليل املعاينة امليدانية املنجزة 

مؤخرا.  
فيروز رحال

اندلعت صبيحة أمس،  حرائق مهولة مبناطق متفرقة 
و  احلجلة  عني  و  بالط  واد  و  القسطل  غرار   على 
 ، بالبليدة  السياحية  الشريعة  علي يف حظيرة  بني 
و  الشعبي  الوطني  باحليش  االستعانة  استدعى  مما 
لتقدمي  العاصمة  من  استقدامها  مت  أخرى  وحدات 
الغابات  و  املدنية  للحماية  املتنقل  للرتل  املساعدة 
ألسنة  محاصرة  و  السيطرة  بغية  البليدة،  لوالية 
اللهب التي اتت على مساحات شاسعة من جهة ، 
و حماية ممتلكات السكان و الفالحني من مداجن و 

اصطبالت تربية احليوانات من جهة اخرى .
احلظيرة  شهدتها  التي  املهولة  احلرائق  وتسببت 
الطريق  عبر  املرور  بالشريعة يف شل حركة  الوطنية 

الوالئي الرابط بني بلديتي البليدة و الشريعة، فيما 
للوصول  كبيرة  صعوبة  املدنية  احلماية  أفراد  وجد 
إلى مكان احلرائق بسبب صعوبة املسالك و انتشار 

الدخان الكثيف الذي صعب الرؤية.
 " بحوزة  التي  و  األولية  املعلومات  وحسب  هذا 
احلريق  وراء  من  األول  املتهم  فإن   " الوطن  أخبار 
  ، األخيرين  اليومني  يف  رصد  إلى  يعود  الكبير، 
أماكن إلعداد الشواء، خاصة و أن املناسبة كانت 
عيد و صادفت نهاية األسبوع، أين تفضل العشرات 
األطلس  سلسلة  و  الشريعة  قصد  العائالت،  من 
البليدي عموما ، لتغيير اجلو و شي اللحم ، بطريقة 

" فوضوية " و غير مسموحة .

جمعيات  جددت   ، املخيف  احلريق  أمام   و 
جاءت  التي  و   ، املسبقة  حتذيراتها   ، ايكولوجية 
لواليات  اجلهوي  اللقاء  هامش  على  باخلصوص 
الوسط األسبوع املاضي ، و الذي مت تنظيمه على 
مستوى مقر والية البليدة ، و جمع مصالح الغابات 
و اجلمعيات و الكشافة و اإلطفاء ، و مصالح إدارية 
أخرى مسؤولة ، و دعت إلى منع و حترمي إقامة مثل 
هذه املشاوي يف الطبيعة ، و فرض عقوبات قانونية 
على مثل هذه السلوكيات ، حلماية الغابة و الثروة 

احليوانية النادرة.
عبد الناصر حمودة

شاب  اجلامعي،  قسنطينة  مبستشفى  اجلمعة  أمس  أول  مساء  تويف، 
مادة  تناوله  نتيجة  داخلية  بحروق  متأثرا  مجهولة،  تزال  ما  ظروف  يف 

"األسيد"، يف ظروف ما تزال مجهول.
وبحسب مصادر "أخبار الوطن" املطلعة، فإن األمر يتعلق باملدعو )ب. 
ببلدية  متنارات  قرية  من  ينحدر  الذي  سنة،   29 العمر  من  البالغ  ف( 

الشرائع غربي والية سكيكدة. 
الشاب الهالك كان قد أقدم عشية العيد على شرب مادة "األسيد"، 
حيث نقل إلى مستشفى القل ومنه حول إلى مستشفى قسنطينة حيث 

تويف، وتبقى احلادية محل حتقيق من طرف مصالح األمن املتخصصة. 
.. جناُة ُمساِفريَن من َتفّحٍم ُمحّقق

 "J9" جنا، صباح أمس، عدد من الركاب استقلوا مركبة نقل من نوع
خاصة بالنقل احلضاري تنشط عبر خط"بئر "الفراينة" يف عزابة شرقي 
والية سكيكدة، ومركز البلدية من التفحم، وهذا عقب اشتعال نيران 
قوية يف املركبة التي حتولت يف رمشة عني إلى ركام من احلديد املتفحم، 

بينما جنح الركاب يف الفرار بسرعة قبل احتراق املركبة كليا.
مصالح األمن املتخصصة تدخلت وفتحت حتقيقا يف مالبسات احلادثة 

التي خلفت حالة من اخلوف والرعب بني الركاب.
.. سكاُن حّي "الطرايف" بالُقل يقَطعوَن طريَق 

الُكورِنيش
سكيكدة  والية  غربي  القل  ببلدية  الطرايف  حي  سكان  من  عدد  أقدم 
واحلجارة  املتاريس  بوضع  البحر  جادة  يف  الكورنيش  طريق  قطع  على 
وحتى حاويات القمامة، إحتجاجا منهم بسبب وضعهم الذي وصفوه 
يتوسط  الذي  السيال  بوادي  القذرة  املياه  تدفق  تواصل  جراء  باملزري 
احلي، وتصب مياهه املتلوثة بشاطئ عني الدولة. هذا، وطالب احملتجون 
عن  بعيدا  الصحي  الصرف  مياه  تدفق  اجتاه  بتحويل  احمللية  السلطات 

الوادي، يف انتظار جتسيد مطلب إجناز مشروع تغطيته.
ويف غياب ممثل عن البلدية، حتاور ممثل عن احملتجني مع السلطات األمنية 
بعد وساطة منسق املجتمع املدني فيصل فنازي، حيث مت االتصال مبدير 
بالشروع  للمحتجني  الضمانات  قدم كل  الذي  لوالية سكيكدة،  الري 
فورا يف أشغال التهيئته والتنظيف من قبل البلدية التي عليها التدخل 
فورا لتفعيل محطة التصفية التي هي خارج مجال اخلدمة، كما ينتظر 
الوادي  مجرى  تغطية  يف  فورا  للشروع  التنظيمية  التدابير  بعض  إمتام 
الصحي  الصرف  شبكات  مصبات  كل  لسد  البلدية  تدخل  شريطة 

املربوطة مباشرة باملجرى. 
جتدر اإلشارة إلى أن بلدية القل أكدت بأنها راسلت جميع األشخاص 
الذين ربطوا بيوتهم بشبكة التطهير التي تصب مباشرة باملجرى، وهددت 

باحتاذ التدابير القانونية ضدهم، غير أن ال شيء تغير مند أشهر.
جمال بوالديس 

الَجزائـــــُر 
ُتحصــــي 

16 وفـــــاة 
بَفيــــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 1305 

إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائر 

خالل الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 16  وفاة.

هل َيكِفي أن تعترَف 
منظمُة ُمراسلون بال 

حدوٍد  باخلطيئِة الّتي 
ارتكَبتها يف حقِّ اجلزائِر  

لنسكَت ونعتبَر األمَر 
منتهًيا؟ أليَست هي 

امُلنظمة املتصهينُة ذاُتها 
ُت فرصًة إال  التي ال تفِوّ
ورَمت بزوِرها وبهتاِنها 

اجتاَه اجلزائِر؟
 "بيغاسوس" نظاُم 

جتسٍس صهيونيٍّ ُقّدَم 
جلارَنا الّسادَس ليكوَن 
عنَي اإلرهاِبي نتنياهو 
وأجهزِته على اجلزائِر 
واملنطقِة عموًما، طبًعا 

ولم يجْد نظاَم األبارتيد 
الّصهيوُني غيَر يِد ملِك 

احلشيِش امِلطواعِة 
لتنفيِذ خطِطه وأحالِمه 

ورغباِته يف إدخاِل ما 
ى من دوِل امُلمانعِة  تبقَّ

وامُلقاومِة يف دّوامِة 
الَفوضى.  

مملكُة جارَنا الّسادس 
تكوُن قد أوَعزت ملنظمٍة 

ها أحُد أبناِء األقداِم  ترأسَّ
ود الَيميني اإلرهاِبي  السُّ

ي  روبارت مينار، والتِّ
عًة يف يِد املغرِب  كاَنت َطيِّ
بفضِل أمواِل احَلشيِش 
والعالقاِت امَلشبوهِة، 

الّتي بناها نظاُم املخزِن 
مع مثِل هذه امُلنظمِة، من 
أجِل أن تزجَّ باسِم اجلزائِر 
يف قضّيٍة ال ُيكن لعاقٍل 

قها.  يف الَعالم أن ُيصدِّ
وطبًعا، بعَد الفضيحِة، 

وردِّ فعِل الّدولِة 
اجَلزائرّيِة عبر َسفيِرها 

يف َباريس، انكشَفت 
اخَلديعُة وحاولْت 

ُمنظمُة ميناران أن ُتداري 
َخطيئِتها عبر بياٍن ال 

ر  روَح فيه.  إن ِحلف الشَّ
الّذي أتقَن وإلى وقٍت 
قريٍب لعبَة االختفاِء 

وراَء املبادِئ أضَحى 
مفضوًحا اآلَن، وأركاُنه 

ياراُت  مملكُة الّسادِس والتَّ
الُعنصرّيُة الِفرنسّيُة 
واحلركُة الًصهيونيُة، 

الّتي متّكنت من إغراِق 
مملكِة احلشيِش يف 

ذيلِة واخليانِة والتآمِر  الرَّ
على اجِليران والَقضّية 
الِفلسطينّية خاصًة. 
وَتسعى بكلِّ ما أوِتيْت 

يل من  من خبٍث إلى النَّ
اجلزائِر، وهو أمٌر بعيُد 
املناِل لو يعلُم الّسادُس 

املندُسّ يف ْقّشابية 
الّرسوِل - صلى اهلل عليه 

وسلم - وهَي منُه براٌء.

ِبيغـاُســوّس 
الَخِطيــــئة!

تبسة

التَّحقيــــُق مـــع ِميــــر"المــزرعـــة" 
بُتهمـــــِة ُضلـوعــــِه فـي الَفســــــاِد

البليدة

حرائَق مهولٌة تأِتي على ِمساحاٍت َشاسعٍة بالّشريَعة

قسنطينة

القبـُض على 3 ُلصـوٍص َسطـوا على محـلٍّ تَجــاريٍّ
 متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري األول، بأمن دائرة عني عبيد أمن والية قسنطينة، من توقيف 3 أشخاص، ضلعوا يف قضية السرقة 
بالتسلق والكسر من داخل محل جتاري، مقترنة بظرف الليل مع التخريب العمد مللك الغير وإخفاء أشياء مسروقة، وحمل سالح أبيض محظور 
دون مبرر شرعي. حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية بخصوص تعرض محله التجاري املستغل لبيع املواد الغذائية واألدوات 
املدرسية لفعل السرقة بالكسر من قبل مجهولني، حيث مت االستيالء على تلفاز، 4 كاميرات مراقبة، ذاكرة تسجيالت كاميرات املراقبة، وكذا 
آلة ناسخة طابعة، باإلضافة إلى جهاز إعالم آلي مع ملحقاته، ومبلغ مالي، وكذا مواد غذائية. وبعد مباشرة التحقيق، أفضت األبحاث إلى 
حتديد هوية املشتبه فيهم وتوقيفهم، مع استرجاع جزء من املسروقات، ليتم حتويل املتهمني إلى مقر املصلحة الستكمال اإلجراءات القانونية 
الالزمة، يف انتظار عرضهم على النيابة احمللية.                                                                                                                                 أمينة.ب

بلسان عبد العزيز تويقر 

سكيكدة
هـالُك شاٍب َتنـاوَل مــادَة 
"األسيـد" فـي الّشرايــَع

تهنئة نجاح
مبناسبة جناح املجتهد  " عواج أنيس  
" يف اجتيازه  لشهادة التعليم املتوسط 
2021 وتفّوقه عن جدارة واستحقاق . 

وإثر هذه املناسبة السعيدة  يتقدم 
والده " لعريبي" إلى كّل العائلة الكرية 

بأزكى التهاني  والتبريكات مع أصدق 
التماني ، بالتوفيق والّسداد يف مساره 
الدراسي  ، دمت متألقا  ، ومزيدا من 

النجاحات واملراتب املتقدمة


