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د. مهمــــاه بوزيـــان

قصيـِر  ِفقــُه َرتـــق التَّ
قصيـــــــِر! بالتَّ
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يــــــح  ق الرِّ ـِ َسايــ
بـــوْس بالّدْ

)الهراوة(  43 

الحكــُم علـــى جّلــول عاشـور 
بسنَتيـــِن َحبـــًسا نافـــًذا

لقيـــَح  الَوالــــي يفــرُض التَّ
علـى كــّل الُعّمـاِل والُموظِفيــن

09-0809-08

تتواصل ردود فعل مختلف 
التشكيالت احلزبية الفاعلة 
والهيئات منددًة ومستنكرة 

الطعنة التي بدرت عن 
الدبلوماسية املغربية، وراحت 

الطبقة السياسية تصف 
حترشات ومناورات 
املخزن باالستفزاز 

واللعب بالنار.

منـــاوراُت المخـــــزِن.. 
استفـزاٌز ولعـٌب بالّنــاِر!
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16 ردود فعل الطبقة السياسية جتاه 
طعنة الرباط تتواصل

قضية احملطة البحرية لبجاية

سكيكدة

أفاد مصدر حسن اإلطالع، هو  على صلة بقضية احملطة البحرية لنقل املسافرين  لبجاية،  
بأن الرئيس املدير العام السابق للمجمع العمومي للخدمات املينائية )ساربور(، جلول 
عاشور، قد  حكم عليه   نهاية  األسبوع املاضي من طرف محكمة بجاية بسنتني حبسا 
نافذا، بسبب تورطه يف مشروع احملطة البحرية لنقل املسافرين ببجاية، الذي كلف  

خزينة مؤسسة امليناء أكثر من 400 مليار سنتيم.

أبرق، يوم أمس، والي والية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، تعليمة إلى كل اإلدارات 
العمومية يف إقليم الوالية تقضي بضرورة الشروع فورا يف تلقيح كل املستخدمني من العمال 
واملوظفني، انطالقا من اليوم وإلى غاية نهاية العملية، التي تبقى مفتوحة إلى إشعار آخر.

قد  حكم عليه   نهاية  األسبوع املاضي من طرف محكمة بجاية بسنتني حبسا نافذا، 
بسبب تورطه يف مشروع احملطة البحرية لنقل املسافرين ببجاية، الذي كلف  خزينة 

مؤسسة امليناء أكثر من 400 مليار سنتيم.

لبيات والسِّ الّنقائِص  يف  تتخّبُط  حيُة  الصِّ لبياتاملنظومُة  والسِّ الّنقائِص  يف  تتخّبُط  حيُة  الصِّ املنظومُة 

شعبــان:   شعبــان:  يوسفــي  يوسفــي 
اإلسعاِف  اإلسعاِف "سـياراُت  "سـياراُت 
للحمـايِة  للحمـايِة الّتابعـُة  الّتابعـُة 
احلـلُّ  هـي  احلـلُّ امَلدنيـِة  هـي  امَلدنيـِة 
لنقــــِل  ـُّر  لنقــــِل امُلتــوِفـــ ـُّر  امُلتــوِفـــ

" َضــــــــى مَلر "ا َضــــــــى مَلر ا

تبر:   الديـن  تبر:  محــي  الديـن  محــي 
ل  ل "شحُّ األمواِل عطَّ "شحُّ األمواِل عطَّ
املرافـــِق  املرافـــِق تدعيـــَم  تدعيـــَم 

بسياراِت  بسياراِت الصحّيـِة  الصحّيـِة 
" ٍف سعـــــــــــا "إ ٍف سعـــــــــــا إ
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متنراست
عــــادات راسخــــة 
وطقــوس مميـــزة 

تتـوارثها العــائــالت 
فــي عيــد األضحــى!

البليدة
العطـــش يضـــرب 
بلديـــات ويدفــع 
بالسكــان لالحتجــاج!

سيدي بلعباس
عّمــاُل عقـوِد ما قبـَل 
الّتشغيــِل لم َيقبُضــوا 
أجــرَة شهـِر جــوان!

َسيـاراتَسيـارات!! بالبال   المرضـَى..عيـاداتالمرضـَى..عيـادات   إسعـاُفإسعـاُف  

14أ. صـــــالح شكيـــــرو
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أكد املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، أمس، 
أن تأييد اململكة املغربية بصفة رسمية حلق أحد 
مكونات الشعب اجلزائري األصيلة واألساسية يف 
تقرير املصير، وبالتالي االنفصال عن شعب وإقليم 
صريح  وخرق  بالنار  »لعب  اجلزائرية،  اجلمهورية 

اللتزامات املغرب الدولية«.
وقال املجلس يف بيان له، أن إعالن اململكة 
وذلك  عليها«،  غبار  ال  رسمية  و«بصفة  املغربية 
من خالل توزيع ممثليتها لدى األمم املتحدة لوثيقة 
اجتماعهم  خالل  االنحياز  عدم  لدول  رسمية 
»تؤيد  أنها  صراحة  وبكل  بنيويورك،  األخير 
األصيلة  اجلزائري  الشعب  مكونات  أحد  حق 
االنفصال  وبالتالي  املصير  تقرير  يف  واألساسية 
عن شعب وإقليم اجلمهورية اجلزائرية«، هو »لعب 
بالنار«، ذلك أن املغرب »ال يجهل متاما أن هناك 
بتكوين  تنادي  بعيد  أمد  ومنذ  داخله  أصوات 
كيانات مستقلة بل وحتى جمهوريات مستقلة يف 

أماكن محددة من التراب املغربي«.
»وببساطة  هو  املغرب  به  قام  ما  أن  وأوضح 
الدولية  لاللتزامات  وواضح  صريح  خرق 
املتعلقني  الدوليني  العهدين  يف  عليها  املنصوص 
االقتصادية  واحلقوق  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
فاضح  خرق  وأيضا  والثقافية،  واالجتماعية 

واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  لكل  ومكشوف 
املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب 
والوحدة  السيادة  احترام  عليه  كلها  تفرض  والتي 
الترابية للدول األطراف يف تلك االتفاقيات وعدم 

التدخل يف شؤونها الداخلية«.
وينص العهدان اللذان صادق عليهما املغرب 
يف  احلق  على  بينهما،  املشتركة  األولى  املادة  يف 
تقرير املصير، ويحددان بدقة مفهوم وحدود ذلك 
غير  لألقاليم  بالنسبة  يعني  املصير  فتقرير  احلق، 
االستقالل  يف  »احلق  الذاتي،  للحكم  اخلاضعة 
على  تشرف  التي  للدولة  التام  االنضمام  أو  التام 
طريق  عن  وذلك  اإلقليم  ذلك  شؤون  تسيير 
االستفتاء«، ويعني بالنسبة للدول املستقلة »حق 
واالجتماعي  السياسي  نظامه  اختيار  يف  الشعب 
صراحة  ومينع  حرية  بكل  والثقايف  واالقتصادي 

احلق يف االنفصال«.
واعتبر مجلس حقوق اإلنسان، أن ما قام به 
املغرب هو »أوال طعن يف الظهر لتضحيات مليون 
ونصف مليون شهيد ماتوا كلهم من أجل استقالل 
وثانيا  وشعبها،  ترابها  وحدة  إطار  ضمن  اجلزائر 
عليها  تقوم  التي  املبادئ  لكل  للحائط  ضرب  هو 
املنظمات احلكومية الدولية التي هو عضو فيها مع 
لألمم  األساسية  »الوثائق  أن  إلى  مشيرا  اجلزائر«، 

العربية  الدول  وجامعة  اإلفريقي  واالحتاد  املتحدة 
على  مجمعة  كلها  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة 
الدول  سيادة  باحترام  فيها  األطراف  الدول  إلزام 
وعدم  شعوبها  ووحدة  الترابية  وحرمتها  األعضاء 

التدخل يف شؤونها الداخلية«.
على  »مجمع  الدولي  القانون  أن  إلى  ولفت 
غير  الشعوب  وتأييد  ودعم  نصرة  يف  الدول  حق 
متكينها  أجل  من  الذاتي،  للحكم  اخلاضعة 
فدعم  وعليه  املصير  تقرير  يف  بحقها  التمتع  من 
هو عني  والفلسطيني  الصحراوي  الشعبني  ونصرة 

االنصياع ملتطلبات القانون الدولي«.
عن  املغرب  كالم  أن  إلى  املجلس  وأشار 
اخلاطئ  مفهومه  يف  تعني  التي  الترابية  »وحدته 
فيه  تؤيده  ال  موقف  هو  أيضا،  الغربية  الصحراء 
يوهم  أن  املغربي  النظام  يريد  فقط،كما  اجلزائر 
فيه  تؤيده  ال  إمنا  خاصة،  املغربي  الشعب  بذلك 
وخاصة  وأيضا  الدول  من  كبيرة  مجموعة  أيضا 
مضيفا  اإلفريقي«،  واالحتاد  املتحدة  األمم  منظمة 
أن »محاولة املغرب جعل قضية الصحراء الغربية 
بينه وبني اجلزائر هو كالم ال معنى  ثنائية  قضية 
العالقات  واقع  يؤيده  وال  وقانونيا  سياسيا  له 

الدولية«.
ق.و

التحالف الوطني اجلمهوري

»ندين االنحراف الغير مسبوق 
للدبلوماسية المغربية«

العبارات، »االنحراف اخلطير وغير  الوطني اجلمهوري، أمس، بأقصى  التحالف   أدان حزب 
املسبوق« للدبلوماسية املغربية، إثر قيام ممثليتها يف نيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على دول حركة عدم 

االنحياز تدعم من خاللها وبشكل »مخز« ما تزعم بأنه »حق تقرير املصير للشعب القبائلي«.
والالمسؤول«  اخلطير  التصعيد  كبير  وقلق  بالغ  تلقى ب«استياء  أنه  له،  بيان  وقال احلزب يف 
للنظام املغربي عبر ممثليته الدبلوماسية يف نيويورك، معتبرا أن هذا التصعيد »يضرب يف الصميم مبادئ 
حسن اجلوار ومتانة العالقات التاريخية بني الشعبني الشقيقني اجلزائري واملغربي، ويتعارض بشكل 
صارخ مع القانون الدولي وامليثاق التأسيسي لالحتاد االفريقي«، ويؤكد مجددا بأن نظام املخزن »كان 
وسيبقى أداة طيعة يف أيدي أسياده من عرابي الشرق األوسط اجلديد، الذين يسعون إلى نشر اخلراب 

وزعزعة استقرار األوطان وضرب وحدتها الترابية والشعبية«.
يعرف  ما  المس  املغربية،  للدبلوماسية  املسبوق  وغير  اخلطير  »االنحراف  أن  احلزب  واعتبر 
املغربي  النظام  »تخبط  بأن  مضيفا  الداخلية«،  الشؤون  يف  التدخل  بحدود  الدبلوماسي  العرف  يف 
وعدوانيته غير املبررة إزاء اجلزائر، ليس باملفاجئ وال املثير للدهشة، فهو حلقة جديدة يف سلسلة 
دعمه  وإيالما  طعنا  وأكثرها  أوقحها  كان  والتي  لبالدنا،  املجانية  واستفزازاته  املتكررة  اعتداءاته 
للجماعات اإلرهابية إبان العشرية السوداء، واستمراره يف إغراق دول اجلوار وبصفة خاصة اجلزائر 
بسموم املخدرات التي يعتبر من أبرز منتجيها يف العالم، وكذا طعنه لألمة العربية واإلسالمية وشق 
صفها ووحدتها حول قضيتها الفلسطينية املركزية، من خالل التطبيع املجاني وغير املبرر مع الكيان 
»كشف  بعد  سيما  ال  مستقبال،  االعتداءات  هذه  مثل  استمرار  احلزب  توقع  وفيما  الصهيوني«. 
مؤسسة اجليش الوطني الشعبي يف العدد األخير من مجلتها، بشكل واضح وصريح املؤامرات الدنيئة 
التي حتاك ضد استقرار الدولة اجلزائرية ووحدة شعبها«، دعا إلى التعاطي بـ«كل رزانة وتبصر مع 
هذه التطورات التي تخفي وراءها أبعادا وخلفيات أعمق بكثير من مجرد تصريح مريب دبلوماسي 

غير مسؤول أو هاو يف نيويورك«.
كما دعا التحالف الوطني اجلمهوري إلى »متتني اجلبهة الداخلية وتقوية التماسك االجتماعي«، 
وكذا »تعزيز التفاف اجلزائريني حول مؤسساتهم احليوية بغية احلفاظ على مكاسب األمة ويف مقدمتها 

وحدتها الترابية والشعبية«.
أول  لها  بيان  يف  نددت  قد  باخلارج  الوطنية  واجلالية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  كانت  لإلشارة، 
يحق  أنه  وأكدت  بنيويورك،  املغربية  الدبلوماسية  للممثلية  اخلطير«  بـ«االنحراف  اجلمعة  أمس 
للجزائر »اجلمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة« أن تنتظر »توضيحا للموقف الرسمي والنهائي 

للمملكة املغربية بشأن هذا احلادث بالغ اخلطورة«.
ق.و

»حمس« و »اإلصالح« تستنكران االنحراف اخلطير 
للدبلوماسية املغربية

»ندعو الجزائريين إلى الوقوف 
صفا واحد ضد هذا التهديد«

للتصريح  وإدانتها  الشديد«  و«امتعاضها  الكبير«  »استيائها  عن  السلم  مجتمع  حركة  عبرت 
اخلطوط  كل  »جتاوز  أنه  قالت  الذي  التصريح  وهو  املغربي،  الدبلوماسي  به  أدلى  الذي  الالمسؤول 
على  ويبني  خبيثة  استعمارية  مخططات  يتبع  »يدي  التصرف  هذا  أن  احلركة  احلمراء«.وأكدت 
اجلزائر  استقرار  ضرب  إلى  تهدف  والتي  املغربي،  للنظام  الرسمية  العدائية  السياسة  استحكام 
واملنطقة كلها«، مشيرة إلى أن »ربط العالقة بني قضية الصحراء الغربية العادلة والدعاوى االنفصالية 
االستعمارية  بالقوى  مرتبطة  عميلة  الوطن شخصيات  من خارج  تقودها  التي  اجلزائر  الهامشية يف 

والدولة الصهيونية ربط آثم يفضح العقليات الهزيلة والنفسيات املهزومة لنظام املخزن«.
املتصاعد على  التهديد  هذا  واحدا ضد  »الوقوف صفا  اجلزائري على  الشعب  احلركة  وحثت 
املغربي  التصريح  بهذا  ملزهم  مت  الذين  األصالء  القبائل  منطقة  سكان  سيما  ال  الغربية،  حدودنا 

الرسمي عالنية، مما يتطلب منهم الرد الصارم على هذا االعتداء الصارخ على اجلزائر كلها«.
»املعادية«  للمواقف  استنكارها  عن  الوطني  اإلصالح  حركة  أعربت  السياق،  ذات  ويف 

والسلوكات »الزائغة واخلطيرة« التي تصدر عن املخزن املغربي.
كما عبرت عن إدانتها الشديدة لالنحراف الدبلوماسي والسياسي »اخلطير« للممثلية املغربية 
بنيويورك بهدف »ضرب مقومات الدولة اجلزائرية والنيل من قوة وصالبة اللحمة الوطنية واحليلولة 

دون اضطالع اجلزائر مبواقفها الريادية الداعمة للقضايا العادلة لألمة العربية واإلسالمية«.
ق.و

ردود أفعال الطبقة السياسية جتاه طعنة الرباط تتواصل

مناورات المخزن.. استفزاز ولعب بالنار!

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان:

 »ما قــام به المغـرب طعنـة فـي الظهــر وخـرق
 صريـــــح  اللتزاماتـــه الدوليـــة«

له  بيان  يف  الشعب  صوت  حزب  اعتبر 
املمثلية  طرف  من  املوزعة  الرسمية  الوثيقة  أن 
الدول  على  بنيويورك  املغربية  الديبلوماسية 
األعضاء يف حركة عدم االنحياز، »مناورة خطيرة 
لنظام املخزن« و«تدخال سافرا فيالشأن الداخلي«.
اخلطيرة  للمناورات  »تبعا  أنه  البيان  وأوضح 
املغربي  املخزن  نظام  بها  قام  التي  واالستفزازية 

والتي  املتحدة  األمم  لدى  الدائم  ممثله  خالل  من 
والقانون  الدولي  القانون  مع  متاما  تتعارض 
يعتبر  التأسيسي لالحتاد اإلفريقي« ، فان احلزب 

هذا املوقف »تدخال سافرا يف الشأن الداخلي«.
أن  املخزن  نظام  ليعلم  البيان:«و  أضاف  و 
يتفقون  وآرائهم،  توجهاتهم  باختالف  اجلزائريني 
خط  للوطن  التربية  بالوحدة  املساس  أن  على 

أحمر«.
»الشعبني  أن  الشعب  صوت  حزب  أكد  و 
هاته  عن  منأى  يف  واملغربي  اجلزائري  الشقيقني 
املهاترات السياسية التي ال تخدم البلدين، والذي 
املنطقة،  لفائدة  املستقبلية  التحديات  رفع  ينتظر 

خاصة االقتصادية منها«.
ق.و

حزب صوت الشعب :

»الوثيقة مناورة خطيرة لنظام المخزن«

حذر حزب »جيل جديد«، يف بيان له أمس، 
من »املناورات امللتوية« التي يحيكها املغرب ضد 
نهائيا  الدخول  يريد  املخزن  أن  معتبرا  اجلزائر، 
اجلزائر،  مع  عداوته  فيها يف  رجعة  مرحلة ال  يف 

مرجحا أن يسير الوضع نحو »التفاقم«.
املوزعة  الوثيقة  على  احلزب  فعل  ردة  ويف 
من طرف املمثلية الديبلوماسية املغربية بنيويورك 
االنحياز  عدم  حركة  يف  األعضاء  الدول  على 
املصير  تقرير  »حق  بأنه  تزعم  ما  فيه  تدعم 
جديد،  جيل  رئيس  أكد  القبائلي«،  للشعب 
لدى  املغربي  السفير  هجمة  أن  سفيان   جياللي 
»اعتراف  اجلزائري  الشعب  ضد  املتحدة  االمم 
املغرب  يحيكها  التي  امللتوية  باملناورات  رسمي« 
ضد اجلزائر، معتبرا أن املقلق يف هذه القضية أن 
املغرب »بدى كأنه يريد الدخول نهائيا يف مرحلة 

ال رجعة فيها يف عداوته مع اجلزائر ومرجح جدا 
أن يسير نحو تفاقم للوضع«.

بني  العالقات  أن  إلى  أشار  أن  وبعد 
خطيرا  شكال  لتوها  »اتخذت  واملغرب  اجلزائر 
ضد  املغربية  للدبلوماسية  امللحوظ  االعتداء  بعد 
بلدنا«، ذكر رئيس احلزب أنه يف األشهر األخيرة 
يف  املغربي  االنحراف  كبير،  وبشكل  »جتاوز، 
الغربية،  تعامله مع عواقب مغامرته يف الصحراء 
احلدود املقبولة للجوار السلمي بني بلدين كان من 
الواحد  قريبني جدا  يكون شعبيهما  أن  املفترض 

من اآلخر«.
وأضاف أن »املصلحة االستراتيجية للمملكة 
اعتراف  على  الثمن،  كان  مهما  احلصول،  هي 
إرادة  ضد  احتلتها  أرض  على  بسيادتها  دولي 
بـ«الصفقة«  اخلصوص  بهذا  مذكرا  سكانها«، 

التي أبرمت مع الرئيس السابق للواليات املتحدة 
املغربي«  ب«الطابع  االعتراف  يف  واملتمثلة 
للصحراء الغربية مقابل إقامة عالقات دبلوماسية 
»تظهر  التي  الصفقة  وهي  الصهيوني  الكيان  مع 
سياسات  وحتمل  التخاذ  املخزن  استعداد  مدى 
متطرفة تهدد السالم يف املنطقة لتحقيق هدفها«.

ويف األخير، اعتبر رئيس حزب جيل جديد 
أن اجلزائر وبالرغم من »الصعوبات السياسية التي 
التهديدات  »ملواجهة  أن تستعد  تعيشها«، عليها 
يتعلق  فيما  للجميع  اآلن  واضحة  باتت  التي 
داعيا  الداخلي«،  ومتاسكها  ووحدتها  بأمنها 
السلطات التخاذ »اإلجراءات السياسية املناسبة 
على  لطمأنتهم  املواطنني  مع  بوضوح  وللتواصل 

مستقبلهم«.
ق.و

جيل جديد

»نحذر من مناورات ملتوية يحيكها المغرب«

تتواصل ردود أفعال مختلف التشكيالت احلزبية الفاعلة والهيئات منددة ومستنكرة الطعنة التي بدرت عن الديبلوماسية املغربية، وراحت 
الطبقة السياسية تطلق شتى النعوت لوصف السقطة التي وقع فيها نظام املخزن املتهور من خالل توزيع ممثليتها لدى األمم املتحدة لوثيقة 

رسمية لدول عدم االنحياز خالل اجتماعهم األخير بنيويورك، تدعم فيه ما تزعم بأنه  »حق تقرير املصير للشعب القبائلي«، واصفة حترشات 
ومناورات املخزن مبثابة استفزاز و لعب بالنار.
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وأكــد احلــزب يف بيــان وقعــه األمــن 
الوطنــي األول للحــزب، يوســف أوشــيش، 
أن جبهــة القــوى االشــتراكية تديــن “بأشــد 
العبــارات قيــام ممثليــة اململكــة املغربيــة لــدى 
اســتفزازية  مذكــرة  بتوزيــع  املتحــدة  األمم 
مقيتــة علــى أعضــاء حركــة عــدم االنحيــاز، 
محتواهــا بهتــان و افتــراء يف محاولــة يائســة 
لضــرب وحــدة وطننــا الغالــي و زرع النعــرات 

بــن شــعبنا املوحــد األبــي”.

واعتبــر بــأن هــذا التصــرف “املشــن 
الشــعبن  يكنــه  ملــا  يرقــى  ال  الــذي 
اجلزائــري واملغربــي لبعضهمــا البعــض مــن 
أخــوة ومحبــة وصداقــة، يعتبــر انحرافــا 
محســوب  غيــر  متهــورا  وســلوكا  خطيــرا 

وأيضــا بعيــدا كل البعــد عــن أبجديــات 
ــن  ــن بلدي العمــل الديبلوماســي الرصــن ب

جاريــن”.
ــوى  ــة الق ــذا الصــدد، تؤكــد جبه ويف ه
االشــتراكية بــأن اســتقالل ووحــدة أرض 
بتضحيــات  املنتزعــة  املقدســة  اجلزائــر 
جســام وبقوافــل مــن الشــهداء “تعــد خطــا 
حتــت  جتــاوزه  كان  ميكــن ألي  ال  أحمــرا 
“أصحــاب  مذكــرة  كانــت”،  ذريعــة  أي 
ــل جــزء  ــة القبائ ــرة أن منطق ــرة القصي الذاك
ــكل  ــوة ب ــر وإس ــن أرض اجلزائ ــزأ م ال يتج
مناطــق الوطــن كانــت مهــدا للثــورة والثــوار 
وال تــزال علــى هــذا الــدرب ومــن املســتحيل 

ــي”. ــرب الوطن ــارج الس ــرد خ أن تغ
“فليتأكــد  موضحــا:  البيــان  وتابــع 

ــم  ــلوكهم ومواقفه ــأن س ــقاق ب ــو الش مروج
ــن  ــات واجلزائري ــد اجلزائري ــن تزي ــة ل املعادي
ــاربهم  ــف مش ــن ومبختل ــوع الوط ــة رب يف كاف
األمــة  بثوابــت  تشــبثا  إال  وانتماءاتهــم 
ــم إن  ــعبها. ث ــس ش ــم جتان ــا وتدع ووحدته

للجزائــر رب وشــعب يحميهــا”.

ــة  ــأن حرك ــبة ب ــر باملناس ــا مت التذكي كم
عــدم االنحيــاز “شــهدت أول تقــدمي رســمي 
مؤمتــر  خــالل  التحريريــة  للثــورة  دولــي 
باندونــغ 1955 بوفــد يف مقدمتــه زعيمنــا 
ومــن  أحمــد،  آيــت  حســن  الراحــل، 
الوقاحــة محاولــة متريــر وثيقــة تســتهدف 
وانســجامنا  الوطنيــة  وحدتنــا  زعزعــة 
ــي  ــة الت ــذه احلرك ــر ه ــر منب ــي عب املجتمع

لطاملــا كانــت ضــد كل مــا يســتهدف أســس 
الــدول الوطنيــة”.

وبعــد أن أكــد البيــان بأنــه “وحــده، 
ســيعزز  مــن  للشــعوب  كبيــر  مغــرب 
األمــن  لنــا  ويضمــن  دولنــا  اســتقالل 
واالســتقرار والتقــدم والرخــاء”، الفتــا يف 
ذات الســياق إلــى أن مثــل هــذا التطلــع 
“لــن يتحقــق إال بدمقرطــة أنظمــة حكمنــا 
وبحــل املشــاكل العالقــة يف الفضــاء املغاربــي 
اجلــوار  حســن  ومبــدأ  احلــوار  كنــف  يف 
وبااللتــزام باللوائــح والقــرارات الدوليــة”.

ق.و

نّظمــت صبــاح أمــس تنســيقية اجلمعيــات 
ــة  ــة للمطالب ــة احتجاجي ــاء وقف ــان األحي وجل
التربيــة  إطــارات  تكويــن  معهــد  بإعــادة 
ــاز  ــة لضــرورة التســريع يف إجن ــة باإلضاف لثانوي
املتوســطة.  احملتجــون رفعــوا شــعارات  تطالــب 
وزارة التربيــة و احلكومــة  بالّتدخــل مــن أجــل 
إنصافهــم و توفيــر احلــق الدســتوري ألبنائهــم 
و املتمثــل يف التعليــم خاصــًة و أّنــه يوجــد 
ــم  ــرض أبناءه ــا يع ــة ممّ ــدون ثانوي ــاء ب 8 أحي
و بناتهــم للخطــر خــالل تنقلهــم للثانويــة 
املتواجــدة بوســط املدينــة. عــدة مصطفــى 
»أخبــار  جلريــدة  كشــف  التنســيقية  ممثــل 
املتمثــل  القــرار  يرفضــون  أّنهــم  الوطــن«، 
يف فتــح ملحقــة بالثانويــة لتالميــذ الســنة 
األولــى ثانــوي باعتبــار أّن عــدد التالميــذ 
ــوق 500  ــورة يف ــاء  املذك ــن باألحي املتواجدي
تلميــذ ممّــا يتطلــب إعــادة املعهــد لثانويــة أمــام 
جميــع املســتويات و ليــس قســم واحــد فقــط، 
التنســيقية  أّن  اجلريــدة  محــّدث  ليضيــف 
لغايــة  االحتجاجــات  سلســلة  ســتواصل 

ــا.   ــه أبنائن ــرم من ــروع ُيح ــب مش ــق مطل حتقي
لإلشــارة فــإّن تنســيقية اجلمعيــات و جلــان 
ــزة ، حــي  ــاب غ ــن ب ــاء  تضــم  كل م األحي
النصــر ، حــي بزقــة ، جمعيــة 2000 عــدل  

ــوس . ــي أفانب ــة ح و جمعي
.. مجهول يقتل شابا بزمورة ويلوذ 

بالفرار
 تعــرض أول أمــس شــاب يف العقــد الرابــع 
مــن عمــره إلــى اعتــداء مــن قبــل أشــخاص 
مجهولــن ببلديــة زمــورة حســب مــا ُعلــَم ليلــة 
األحــد. الضحيــة ُنقــل ملستشــفى زمــورة أيــن 
ــي  ــة الت ــًرا بالطعن ــرة متأث لفــظ أنفاســه األخي
تلقاهــا بواســطة الســالح األبيــض، علمــا أنــه 
ــة   ــم ببلدي ــة و مقي ــة جديوي ــن بلدي ينحــدر م
حالــة  يف  اجلانــي  يتواجــد   فيمــا  زمــورة 
فــرار. وتبقــى حيثيــات احلادثــة مجهولــة، 
ــح األمــن بفتــح حتقيقــات  فيمــا قامــت مصال
كشــف  أجــل  مــن  القضيــة  يف  معمقــة 

ــة. ــات الواقع مالبس
  م.حبيب

أول  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  تدخلــت 
أمــس بحــي الســوامع بالعلمــة واليــة ســطيف 
ــا  ــر عليهم ــن عث ــل جثت ــة ونق ــل معاين ألج
ــرطة   ــح الش ــت  مصال ــد تلق ــكنهما . وق مبس
بالغــا مــن احــد املواطنــن  يفيــد بوجــود 
تنقلــت  ايــن  وفــاة،  حالــة  يف  شــخصن 
مصالــح الشــرطة  إلــى عــن املــكان وفتحــت 
حتقيقــا يف القضيــة، قبــل نقلهمــا ملصلحــة 
حفــظ اجلثــث مبستشــفى صــروب اخلثيــر مــن 

طــرف مصالــح احلمايــة املدنيــة. وحســب 
جريــدة  طــرف  مــن  املســتقاة  املعلومــات 
»أخبــار الوطــن« فــإن اجلثتــن تخصــان شــيخ 
عجــوز 83 ســنة و زوجتــه البالغــة مــن العمــر 
77 ســنة، ايــن كانتــا الضحيتــان حســب 
املعلومــات املؤكــدة حتــت احلجــر  الصحــي 
ــا«  ــاء  »كورون ــا بوب ــد إصابتهم ــا، بع مبنزلهم

ــي. ــف الطب ــره املل ــا أظه ــو م وه
عبد املالك قادري

جــراء  الختنــاق  شــخص   17 تعــرض 
إثــر  الكربــون  أكســيد  لغــاز  استنشــاقهم 
احتــراق خزانــة العــداد الكهربائــي داخــل 

مبدينــة. موســى   داودي  بحــي  عمــارة 
يف  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  وتدخلــت 
ــاء  ــن اجــل إطف حــدود الســاعة 15ســاو15 م
احتــراق خزانــة العــداد الكهربائــي لعمــارة 
يف  تســبب  الــذي  موســى  داودي  بحــي 
اختنــاق 17فــرد مــن ســكان العمــارة مبختلــف 

مصالــح  وســخرت  األجنــاس  و  األعمــار 
احلمايــة املدنيــة 24عــون  2مالزمــن وطبيــب 
و 5 ســيارات إســعاف وشــاحنة إطفــاء ومت 
نقــل الضحايــا الذيــن تعرضــوا لالختنــاق 
جــراء الدخــان املنبعــث إلــى املستشــفى أيــن 
ــا أو  ــد الضحاي ــة بنجــاح دون تزاي متــت العملي

احتــراق املســاكن.
علي جلولي

أفــاد مصــدر حســن اإلطــالع علــى صلــة 
املســافرين   لنقــل  البحريــة  احملطــة  بقضيــة 
ــابق  ــام الس ــر الع ــس املدي ــأن الرئي ــة ب لبجاي
املينائيــة  للخدمــات  العمومــي  للمجمــع 
إدانتــه   مت  قــد  عاشــور  جلــول   ) )ســاربور 
نهايــة  األســبوع املاضــي مــن طــرف محكمــة 
ــذا بســبب تورطــه  ــة بســنتان ســجنا ناف بجاي
ــافرين  ــل املس ــة لنق ــة البحري ــروع احملط يف مش

ببجايــة الــذي كلــف  خزينــة مؤسســة املينــاء 
أكثــر مــن 400 مليــار ســنتيم يف الوقــت 
ــة  ــة التقني ــة الدراس ــه تكلف ــت في ــذي بلغ ال
لهــذه املنشــأة التــي دشــنها ســنة 2018م 
ــة  ــغال العمومي ــل واألش ــابق للنق ــر الس الوزي
عبدالغانــي زعــالن املتابــع قضائيــا يف الوقــت 

ــنتيم. ــار س ــة 70 ملي ــي عتب احلال
 ويف ســياق ذي صلــة أدانــت احملكمــة 
الدراســات  مكتــب  ومســؤول  املهنــدس 
)أخــام( ناصــر بوتريــد يف نفــس القضيــة 
ــز  ــة عبدالعزي ــذا إدان ــذا وك ــجنا ناف ب 18 س
ذات  يف  نافــذا  ســجنا  بســنتان  تــازروت 
القضيــة .  للتذكيــر فــإن الرئيــس املديــر 
ــور  ــول عاش ــة جل ــاء بجاي ــة مين ــام ملؤسس الع
طــرف  مــن  اســتماع  جلســة  محــل  كان 
مصالــح الــدرك الوطنــي يف إطــار قضيــة فتــح 
حتقيــق قضائــي حــول تســيير شــؤون املؤسســة 
احملطــة  لبجايــة وحتديــدا مشــروع  املينائيــة 
البحريــة لنقــل املســافرين الــذي أســال حبــرا 

كثيــرا وشــغل اهتمــام الــرأي العــام.
عبدالسالم.ق

متكنــت، أمــس، مصالــح أمــن واليــة 
اخلارجــي  احلضــري  باألمــن  ســكيكدة، 
ــخاص  ــف 3  أش ــن توقي ــة م ــادي كروم حم
تتــراوح أعمارهــم مابــن 37 و 24 ســنة، 
ــكاب  ــة أشــرار وارت ــن جمعي بخصوص«تكوي
ــة بظــريف  جنحــة الســرقة »مواشــي »، مقترف
ــة لتســهيل  ــل والتعــدد واســتحضار مركب اللي

نقــل املســروقات واملشــاركة واإلخفــاء ».
تلقــي   إلــى  العمليــة  حيثيــات  تعــود 
ــة  ــن احلضــري اخلارجــي  ببلدي ــح األم مصال
ــن  ــة،  لشــكوى أحــد املواطن ــادي كروم حم
حــول تعرضــه  لســرقة مــن طــرف مجهولــن 
ــت  ــي كان ــم والت ــن الغن ــت 10 رؤوس م طال
األكــواخ  مبنطقــة  بــه  اخلــاص  باإلســطبل 
ــادي  ــة حم ــاز ببلدي ــة بوفن ــة منطق القصديري
يف  التحقيــق  مباشــرة  مت  حيــث  كرومــة، 
ــكان إلجــراء  ــى عــن امل ــل إل ــة والتنق القضي
معاينــة ميدانيــة  مــع  تكثيــف األبحــاث 
عــن املتورطــن و تنشــيط عامــل التحــري، مت 
احلصــول علــى معلومــات بوجــود تلك املاشــية 
بأحــد املناطــق ببلديــة املرســى أقصــى شــرق 

ــرف أحــد  ــن ط ــع م ــة،  معروضــة للبي الوالي
اتخــاذ جميــع  بعــد  األشــخاص، حيــث 
اإلجــراءات القانونيــة مــع النيابــة املختصــة، 
عناصــر  مــع  احملكــم   التنســيق  كــذا   و 
الــدرك الوطنــي املختصــة إقليميــا، أيــن مت 
ــية  ــترجاع رؤوس املاش ــن واس ــف املتورط توقي
واســتكمال  للضحيــة  وتســليمها  املســروقة 
التحقيــق يف القضيــة. مجريــات التحقيــق 
ضمــن  ينشــط  فيــه،  املشــتبه  أن  بينــت 
عصابــة إجراميــة مختصــة يف ســرقة املواشــي 
وكانــوا قــد مت توقيفهــم يف وقــت ســابق  مــن 
الوطنــي يف قضايــا  الــدرك  طــرف عناصــر 
ــام  ــد إمت ــي. وبع ــرقة املواش ــق بس ــة تتعل مماثل
إجــراءات التحقيــق أجنــز ضــد املشــتبه فيهــم 
عــدة ملفــات قضائيــة حــول تكويــن جمعيــة 
ــي«  ــرقة »مواش ــة الس ــكاب جنح ــرار وارت أش
ــتحضار  ــدد واس ــل والتع ــريف اللي ــة بظ مقترف
ــة لتســهيل نقــل املســروقات واملشــاركة  مركب
واإلخفــاء«،  مت مبوجبهــا تقدميهــم أمــام النيابــة 

املختصــة أيــن مت إيداعهــم احلبــس.
جمال بوالديس

ضبطــت مصالــح الــدرك الوطنــي ببســكرة 
ــد  ــغ املقل ــادة أوراق التب ــن م ــرة م ــة معتب كمي
قــدرت بحوالــي 35 قنطــارا مهربــة علــى مــن 

جــرار مموهــة بالرمــل مــع توقيــف شــخص.
ــت  ــة قام ــإن العملي ــا ف ــب مصادرن وبحس
ــة  ــم بلدي ــي بإقلي ــدرك الوطن ــر ال ــا عناص به
أومــاش علــى خلفيــة تلقــي معلومــات مفادهــا 
ــن  ــرة م ــة كبي ــة بكمي ــة محمل ــود مركب وج
أكيــاس التبــغ املقلــد بصــدد تهريبهــا مــن 
ــم  ــة نحــو أخــرى شــمالية، ليت ــة جنوبي والي
التفتيــش  الترصــد وخــالل  بعــد  توقيفهــا 
الدقيــق اتضــح أنهــا محملــة بكميــة معتبــرة 
مــن أكيــاس التبــغ املقلــد مموهــة مبــادة الرمــل، 
ممــا يؤكــد أن صاحبهــا اســتعمل التمويــه 
ــة  ــن يقظ ــن، لك ــة األم ــن قبض ــالت م لإلف
عناصــر الــدرك الوطنــي أحبــط محاولتــه، 
ليتــم حتويــل الســائق رفقــة املركبــة بحمولتهــا 
إلــى مقــر الفرقــة ملواصلــة التحقيــق مــع إجنــاز 
ــه  ــل إحالت ــة قب ــول القضي ــي ح ــف جزائ مل

ــة. ــى العدال عل

.. تفكيك شبكة لترويج املهلوسات
ــوة  ــدرك الوطنــي يف لي ــح ال حجــزت مصال
ــع توقيــف  ــوس م ــرص مهل ببســكرة 7200 ق
شــخص ومصــادرة ســيارة ومبلــغ مالــي. 
العمليــة متــت علــى خلفيــة تلقــي معلومــات 
ــرة  ــة معتب ــل كمي ــخص بنق ــام ش ــا قي مفاده
ــه  ــن مركبت ــى م ــة عل ــرات العقلي ــن املؤث م
عناصــر  ترصــد  إثرهــا  ترويجهــا،  قصــد 
ــوع  ــا ن ــتبه فيه ــة املش ــي للمركب ــدرك الوطن ال
ــكل  ــها بش ــا وتفتيش ــو 208« وبتوقيفه »بيج
دقيــق ضبطــت كميــة األدويــة املهلوســة نــوع 
ــن  ــأة بإحــكام ب ــغ« مخب ــن 300 م »بريقابال
احملــرك وواقــي الريــاح األمامــي ليتــم حجزهــا 
كمــا متــت مصــادرة مبلــغ مالــي مــن عائــدات 
الترويــج قــدره 9 مليــون ســنتيم فيمــا بلغــت 
ــون  ــوب املهلوســة احملجــوزة 36 ملي قيمــة احلب
ســنتيم، وبعــد حتويــل املوقــوف للتحقيــق 
ــام  ــه أم ــل تقدمي ــي قب أجنــز ضــده ملــف جزائ
ــث  ــل البح ــا يتواص ــة فيم ــات القضائي اجله

ــركاء. ــة الش ــن بقي ع
منصف بن مبارك

قضية احملطة البحرية لبجاية
إدانــة جلــول عاشــور بسنتــان إدانــة جلــول عاشــور بسنتــان 

حبســـــا نافـــــذاحبســـــا نافـــــذا

سكيكدة
األمـــن يطيـح بعصـابة المواشــياألمـــن يطيـح بعصـابة المواشــي

غليزان
محتجون يطالبون بثانوية ومتوسطةمحتجون يطالبون بثانوية ومتوسطة

سطيف
العثــور علــى جثتيــن لمصابيــن العثــور علــى جثتيــن لمصابيــن 
بفيــروس» كــورونـا« بمنزلهمــابفيــروس» كــورونـا« بمنزلهمــا

سعيدة
اختنــاق اختنــاق 1717 شخـصا جـراء احتـراق  شخـصا جـراء احتـراق 

خزانــة العــداد الكهربــائــــيخزانــة العــداد الكهربــائــــي

بسكرة
حجــــز حجــــز 3535 قنطارا مــــن أوراق  قنطارا مــــن أوراق 
التــبغ ممـــّوهة تحــت الرمــالالتــبغ ممـــّوهة تحــت الرمــال

حزب جبهة القوى اإلشتراكية

»وثيــقة ممثليــة المغــرب محـاولة يــائسة »وثيــقة ممثليــة المغــرب محـاولة يــائسة 
لضــرب لضــرب وحـــدة الجـــزائــــر«وحـــدة الجـــزائــــر«

أدان حزب جبهة القوى االشتراكية، أمس يف بيان له، قيام ممثلية اململكة املغربية لدى األمم املتحدة بتوزيع مذكرة أدان حزب جبهة القوى االشتراكية، أمس يف بيان له، قيام ممثلية اململكة املغربية لدى األمم املتحدة بتوزيع مذكرة ““استفزازية مقيتةاستفزازية مقيتة”” على أعضاء حركة عدم االنحياز،  على أعضاء حركة عدم االنحياز، 
واصفا محتوى املذكرة بـواصفا محتوى املذكرة بـ””البهتان واالفتراءالبهتان واالفتراء”” يف محاولة  يف محاولة ““يائسةيائسة”” لضرب وحدة اجلزائر. لضرب وحدة اجلزائر.

وهران
ارتفـــاع فـاحــش ألسعــار ارتفـــاع فـاحــش ألسعــار 

الخضـــر والفـــواكـــهالخضـــر والفـــواكـــه
ــد  ــية عي ــا عش ــران ارتفاع ــواق وه ــر أس ــه عب ــر والفواك ــعار اخلض ــت أس عرف
األضحــى، و اســتغل بعــض التجــار واملضاربــن الفرصــة لفــرض منطقهــم بهدف 

ــة. ــا يتكــرر عشــية كل مناســبة ديني ــح الســريع، وهــو م ــق الرب حتقي
ــة  ــة وإرشــاد املســتهلك ومحيطــه بوالي ــة حلماي وأرجــع ممثــل املنظمــة اجلزائري
وهــران  أن ســبب التهــاب األســعار يف مثــل هــذه املناســبات إلــى اإلقبــال 
ــم  ــة فمعظ ــواد الغذائي ــه وامل ــر والفواك ــى اخلض ــب عل ــادة الطل ــؤول و زي الالمس
احملــالت أفرغــت عشــية العيــد نتيجــة لهفــة املواطنــن يف اقتنــاء حاجياتهــم، ممــا 
ُيتيــح للمضاربــن فرصــة فــرض منطقهــم علــى األســعار بحجــة مبــدأ العــرض 

ــب. والطل
ــل  ــي وص ــا الت ــرار البطاط ــى غ ــادات عل ــر زي ــض اخلض ــعار بع ــت أس وعرف
ســعرها مــا بــن 70 و80 دج بعدمــا كانــت 60 دج، فيمــا قفــز ســعر الطماطــم 
إلــى 100 دج، بعدمــا كان ســعرها 80 دج، أمــا اللفــت فارتفــع ســعره إلــى  200 
ــغ ســعر الســلطة اخلضــراء 150 دج بعدمــا كانــت ســعرها األســبوع  دج فيمــا بل

ــي 60 دج. املاض
وأوضــح التجــار أن التهــاب األســعار مســجل لــدى ســوق اجلملــة، مؤكديــن 

أن جتــار اجلملــة هــم مــن يتحكمــون يف األســعار .
ــرا  ــاال كبي ــران إقب ــة وه ــة بوالي ــاحات التجاري ــف املس ــهدت مختل ــا ش كم
للمواطنــن علــى اقتنــاء املــواد الغذائيــة قبيــل يومــن مــن عيــد الفطــر املبــارك، 
ويتعلــق األمــر باملشــروبات الغازيــة وامليــاه املعدنيــة وبعــض األنــواع مــن اخلضــر 
علــى غــرار اجلــزر واللفــت، فضــال عــن املــواد األساســية التــي يحتاجهــا املواطنون 

ــد األضحــى. يف عي
وربــط بعــض املواطنــن عمليــة االقتنــاء اجلنونــي للمــواد االســتهالكية 
ــا  ــس خاص ــترونه لي ــا يش ــدوا أن م ــار وأك ــة التج ــام مداوم ــم يف نظ ــدم ثقته بع
بعيــد األضحــى املبــارك فقــط، بــل باألســبوع الــذي يليــه كذلــك ألن احملــالت 
التجاريــة عــادة مــا ال توفــر املــواد بعــد العيــد حتــى ولــو كانــت مفتوحــة، 
مضيفــن أن هــذا مــا تأكــدوا منــه علــى أرض الواقــع خــالل الســنوات املاضيــة .

.. استالم  43 ألف جرعة من لقاح »سينوفاك« الصيني
ــة وهــران 43 ألــف  ــة الصحــة والســكان لوالي اســتقبلت أمــس األحــد مديري
جرعــة مــن لقــاح 'ســينوفاك« الصينــي لتدعيــم مخــزون الواليــة مــن اللقاحــات 
،وفقــا ملــا كشــف عنــه الدكتــور بوخــاري يوســف رئيــس مصلحــة الوقايــة 

ــة. ــة الصح ــالم مبديري ــف باإلع واملكل
وتعــد وهــران مــن بــن الواليــات التــي تســجل ارتفاعــا يف عــدد اإلصابــات 
بفيــروس كورونــا، حيــث ســجلت أول أمــس، 101 إصابــة جديــدة و 3 وفيــات.

وكشــف ذات املصــدر أن عمليــة التلقيــح التــي متــت علــى مســتوى املســاجد 
بواليــة وهــران عرفــت إقبــاال كبيــرا للمواطنــن أيــن بلــغ عــدد األشــخاص اللذيــن 

تلقــوا لقــاح »ســينوفاك« الصينــي أزيــد مــن 1100شــخص .
ــرى و  ــاءات الكب ــت الفض ــح مس ــة التلقي ــاري أن عملي ــور بوخ ــاد الدكت و أف
ــبوع  ــة األس ــالل نهاي ــخص خ ــي ش ــح ألف ــد مت تلقي ــة، وق ــاحات العمومي الس
منهــا تلقيــح 86 شــخص علــى مســتوى ســاحة عــن التــرك، تزامنــا مــع موســم 
االصطيــاف، و 210 شــخص مــن مســتخدمي و زبائــن الصنــدوق الوطنــي 
ــنتر«  و  ــانيا س ــاري » س ــز التج ــادي املرك ــن مرت ــي و 314 م ــان االجتماع للضم
ــدة أول أمــس الســبت. ــة اجلدي 396 شــخص بســاحة الطحطاحــة بحــي املدين

ــى مســتوى  ــح نحــو 9 آالف شــخص  عل ــارط تلقي ــوم اخلميــس الف كمــا مت ي
ــة  ــام املاضي ــح خــالل ال3 أي ــة التلقي ــع عملي ــة  لترتف ــادات اجلواري ــف العي مختل
ألكثــر مــن 12 ألــف حالــة تطعيــم ضــد فيــروس كورونــا  وســط اقبــال املواطنــن .
فتاتي لبنى
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احلماية املدنية

نداء الحترام اإلرشادات للوقاية 
من الحوادث أثناء النحر

ق.و

و أوضــح البيــان أنــه »حتســبا لالحتفــال 
الوضــع  ظــل  ويف  املبــارك،  األضحــى  بعيــد 
ــا،  ــاء كورون ــن جــراء وب الصحــي االســتثنائي م
ــة  ــة كاف ــة املدني ــة للحماي ــة العام ــو املديري تدع
ــل  ــن أج ــادات م ــرام اإلرش ــى احت ــن إل املواطن
كاحلرائــق  احلــوادث  مختلــف  مــن  الوقايــة 
واجلــروح البليغــة جــراء االســتعمال الســيء 
ــة  ــي خاص ــزة الطه ــواطير وأجه ــكاكن والس للس
ــا  ــد مــن الضحاي ــة( التــي تخلــف العدي )الطابون
مبــن فيهــم األطفــال يف كل ســنة وكــذا مــن منــع 

انتشــار فيــروس كورونــا«.
ــى  ــة إل ــرض، دعــت ذات املديري ــذا الغ له
اتبــاع النصائــح والتقيــد بجملــة مــن التعليمــات 

الســكاكن  وتــرك  وضــع  كـ«عــدم  األمنيــة 
ــال،  ــاول األطف ــى األرض ويف متن والســواطير عل
ــب  ــاز وأنابي ــم الغ ــة منظ ــدة صالحي ــة م و مراقب
)الطابونــة(  الطهــي  ألجهــزة  الغــاز  توصيــل 
وســالمتها، و كــذا عــدم تــرك املشــاعل وأجهــزة 

الطهــي )الطابونــة( مشــتعلة بــدون مراقبــة«.
كمــا حثــت املواطنــن علــى منــع األطفــال 
ــات،  ــار والوالع ــادر الن ــن مص ــراب م ــن االقت م
ــام بعمليــة الشــواء داخــل أو بالقــرب  وعــدم القي
مــن الغابــات لتفــادي انــدالع احلرائــق، ناصحــة 

ــة أماكــن خاصــة لذلــك. بتهيئ
و بــادرت مديريــة احلمايــة املدنيــة أيضــا 
ــا  ــة مفاده ــر األضحي ــالل نح ــح خ ــدمي نصائ بتق
عــدم االجتمــاع خــالل ذبــح األضحيــة وتبــادل 
أدوات الذبــح، مــع ضــرورة نظافــة اليديــن بصــورة 

ــت  ــح. وحث ــد الذب ــاء وبع ــل، أثن ــتمرة قب مس
علــى عــدم نفــخ األضحيــة بالفــم مباشــرة، 
اســتعمال  األحســن  مــن  أنــه  إلــى  مشــيرة 

املضخــة الهوائيــة اليدويــة.
ــن  ــص م ــرورة التخل ــى ض ــت إل ــا دع كم
مغلقــة  أكيــاس  يف  آمــن  بشــكل  النفايــات 
لتفــادي انســداد مجــاري صــرف امليــاه و تفــادي 
واســتخدام  املباشــرة  العائليــة  التجمعــات 
الشــعور  حالــة  ويف  للمعايــدة.  التكنولوجيــا 
ــن أي  ــوري م ــزال الف ــت باالنع ــرض، نصح بامل

جتمعــات.
ــق،  ــوع أي حــادث أو حري ــة وق ــا يف حال أم
دعــت احلمايــة املدنيــة إلــى االتصــال بالرقمــن 
األخضريــن )1021( أو )14( مــع حتديــد طبيعــة 

ــوان بالتدقيــق. احلــادث و العن

أكــدت ضمان توزيع املنتجــات النفطية عبر التراب الوطني

»نفطال« تطمئن زبائنها
 

ــان  ــة )نفطــال(، أمــس يف بي ــع  املنتجــات النفطي ــة لتســويق و توزي طمأنــت الشــركة الوطني
لهــا،  أنــه ســيتم ضمــان توزيــع املــواد النفطيــة علــى كامــل شــبكتها، عبــر التــراب الوطنــي خــالل 
عيــد األضحــى. و أوضــح ذات املصــدر أنــه خــالل عيــد األضحــى و علــى غــرار األيــام األخــرى 
مــن الســنة، »ســيتم ضمــان توزيــع املنتجــات النفطيــة علــى شــبكة محطــات اخلدمــات و نقــاط 

البيــع علــى مــدار 24  ســاعة، عبــر التــراب الوطنــي«.
ق.و

عيد األضحى:

 يوما 20 و21 جويلية 2021 
عطلة مدفوعة األجر

 ســيكون يومــا غــد الثالثــاء و بعــد غــد األربعــاء 20 و21 جويليــة 2021، املوافقــن للعاشــر 
واحلــادي عشــر مــن ذي احلجــة عــام 1442 هجــري، عطلــة مدفوعــة األجــر لكافــة مســتخدمي 
املؤسســات واإلدارات العموميــة مبــا يف ذلــك املســتخدمون باليــوم أو الســاعة، وهــذا مبناســبة عيــد 
األضحــى املبــارك، حســب مــا أفــاد بــه أمــس، بيــان مشــترك للمديريــة العامــة للوظيفــة العموميــة 

واإلصــالح اإلداري و وزارة العمــل و التشــغيل و الضمــان االجتماعــي.
وأوضــح ذات املصــدر أنــه »مبناســبة عيــد األضحــى املبــارك، وطبقــا ألحــكام القانــون رقــم 
278-63 املــؤرخ يف 26 جويليــة 1963،  املتضمــن قائمــة األعيــاد القانونيــة واملعــدل واملتمــم، فإن 
يومــي العاشــر واحلــادي عشــر مــن شــهر ذي احلجــة 1442 هجــري، املوافقــن ل20 و21 مــن شــهر 
جويليــة 2021، يكونــان يومــي عطلــة مدفوعــة األجــر، لكافــة مســتخدمي املؤسســات واإلدارات 
العموميــة والهيئــات والدواويــن العموميــة واخلاصــة وكــذا لــكل مســتخدمي املؤسســات العموميــة 
واخلاصــة يف جميــع القطاعــات، مهمــا كان قانونهــا األساســي، مبــا يف ذلــك املســتخدمون باليــوم 
أو بالســاعة«. وأضــاف نفــس البيــان أنــه »يتعــن علــى املؤسســات واإلدارات العموميــة والهيئــات 
ــة يف  ــة لضمــان اســتمرارية اخلدم ــر الالزم ــن واملؤسســات املذكــورة أعــاله اتخــاذ التدابي والدواوي

املصالــح التــي تعمــل بنظــام  التنــاوب«.
ق.و

قسنطينة:

توزيع أزيد من 7 آالف سكن عمومي 
إيجاري خالل السداسي الثاني من 2021

 
ســيوزع أكثــر مــن 7 آالف ســكن عمومــي إيجــاري بقســنطينة ''يف غضــون السداســي الثانــي 
ــى  ــظ ساســي عل ــد احلفي ــي، أحمــد عب ــس الوال ــه أم ــا صــرح ب ــن ســنة 2021«، حســب م م

هامــش حفــل توزيــع 6628 ســكنا ضمــن مختلــف الصيــغ.
ــة  ــن املقاطع ــكل م ــا ب ــا حالي ــري إجنازه ــكنات يج ــذه الس ــؤول أن ه ــس املس ــح نف  وأوض
ــا  ــن خــالل مصاحله ــة و م ــدا أن اإلدارة احمللي ــد، مؤك ــن عبي ــرة ع ــي و دائ ــي منجل ــة عل اإلداري
ــر  ــددة. و ذك ــال احمل ــتالمها يف اآلج ــاز الس ــات اإلجن ــن لورش ــير احلس ــى الس ــهر عل ــة تس التقني
ــالل  ــنطينة خ ــا بقس ــد مت توزيعه ــي ق ــع اجتماع ــدة ذات طاب ــة بـــ5 آالف وح ــأن حص ــي ب الوال
ــد مــن 7 آالف  ــع املرتقــب ألزي ــه بعــد التوزي ــى أن السداســي األول مــن ســنة 2021، مشــيرا إل
وحــدة أخــرى مماثلــة يف غضــون السداســي الثانــي مــن العــام احلالــي »ســتتجاوز واليــة قســنطينة 
التوقعــات التــي كانــت محــددة ســابقا بالنســبة للســنة اجلاريــة«. و اســتنادا لنفــس املصــدر، فــإن 
ــدة الســكان  ــة لفائ ــا الدول ــي قررته ــج الســكنية الت ــع البرام ــة لتجســيد جمي ــودات متواصل املجه

ــار. ــذا اإلط ــن يف ه املعني
ق.م

العاصمة اجلزائر 

أزيد من 3700 مراقبة لألنشطة 
التجارية منذ مطلع جويلية

 
قامــت مصالــح أمــن واليــة اجلزائــر ممثلــة يف الشــرطة العامــة والتنظيــم خــالل النصــف األول 
مــن الشــهر اجلــاري، ب3713 عمليــة مراقبــة لألنشــطة التجاريــة وذلــك يف إطــار تدابيــر الوقايــة 
ــح  ــان ملصال ــه، أمس،بي ــاد ب ــا أف ــب م ــد19-(، حس ــا )كوفي ــروس كورون ــار في ــن انتش ــد م للح
األمــن الوطنــي. وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه مت تســجيل 793 مخالفــة حيــث اتخــذت إجــراءات 

إداريــة ضــد املخالفــن شــملت 763 إعــذارا و30 اقتراحــا للغلــق.
وأضــاف ذات البيــان أن مصالــح الشــرطة العامــة والتنظيــم  »تبقــى تراقــب مختلــف األنشــطة 

التجاريــة خــالل هــذه املرحلــة املتعلقــة بانتشــار وبــاء كورونــا«.
ق.م/ واج

حلســن احلظ لم ُيخلف احلادث أي خســائر بشرية

اندالع حريق بمصلحة الوالدة في 
مستشفى الهادي بن جديد

ــد  ــن جدي ــادي ب ــوالدة مبستشــفى اله ــول مبصلحــة ال ــق مه ــة أمــس األول، حري ــع ليل  اندل
بواليــة الطارف.وعقــب احلــادث تدخلــت عناصــر احلمايــة املدنيــة التــي جنحــت يف إخمــاد ألســنة 
ــراق بعــض  ــدا احت ــا ع ــق أي خســائر بشــرية م ــذا احلري ــف ه ــم ُيخل ــران. وحلســن احلــظ ل الني
جتهيــزات املستشــفى . مــن جهتهــا فتحــت املصالــح األمنيــة إقليــم االختصــاص حتقيقــا ملعرفــة 
األســباب احلقيقيــة لهــذا احلــادث. ويف ســياق متصــل أكــد بيــان ملصالــح ديــوان والــي الواليــة 
أمــس األحــد أنــه وعلــى اثــر نشــوب حريــق ليلــة أول أمــس مبصلحــة الــوالدة، مبستشــفى الهــادي 
بــن جديــد ، قــام بــن عرعــار حرفــوش والــي واليــة الطــارف بزيــارة معاينــة وتفقــد لالطــالع علــى 
أســباب وآثــار احلريــق مبعيــة مديــر الصحــة والســكان ومديــر احلمايــة املدنيــة وتلقــى التوضيحــات 
الضروريــة حــول حــادث احلريــق الــذي مت إخمــاده ليــال، مــع مباشــرة املصالــح األمنيــة يف التحقيــق 

االبتدائــي يف انتظــار مباشــرة املصالــح املختصــة للتحقيــق ومعرفــة األســباب الرئيســية.
ف.سليم

سوناطراك:

 تدابير لبلوغ قدرة إنتاج 12 مليون متر مكعب بالمركب الغازي »توات«
ــغ قــدرة انتــاج املركــب  مــن املرتقــب أن تبل
الغــازي »تــوات« بواليــة أدرار 12 مليــون متــر 
مكعــب، شــهر ســبتمبر املقبــل، و هــو مــا ميثــل 
طاقــة إنتاجــه التصميميــة، و هــذا بفضــل عــدة 
ــاد  ــذا الشــأن، حســبما أف ــر مبرمجــة يف ه تدابي

ــان ملجمــع »ســوناطراك«. ــه أمــس، بي ب
عبــر  لــه  منشــور  يف  املجمــع  وأوضــح 
ــع التواصــل االجتماعــي  ــه الرســمية مبوق صفحت
»فايســبوك« أن الرئيــس املديــر العــام لســوناطراك، 
تفقديــة  بزيــارة  اليــوم  قــام  حــكار،  توفيــق 
ــة  ــي، رفق ــوب الغرب ــة باجلن للوحــدات اإلنتاجي

وفــد مــن اإلطــارات الســامية للشــركة.
ــارة  ــان أن حــكار اســتهل الزي و أضــاف البي
اســتمع  و  »تــوات«  الغــازي  املركــب  بتفقــد 
املركــب،  مديــر  قدمــه  تقييمــي،  لعــرض 
ســليمان بــن معــزو، حــول انشــطة هــذا املركــب 
ــاج  ــة اإلنت ــوغ طاق ــة لبل ــر املبرمج ــذا التدابي و ك
ــب  ــر مكع ــون مت ــدرة ب 12 ملي ــة املق التصميمي

يف اليــوم شــهر ســبتمبر املقبــل.
و بعــد املركــب الغــازي »تــوات«، يقــول 
ــارة  ــة للزي ــة الثاني ــت الوجه ــدر، كان ــس املص نف
املركــب الغــازي »شــمال رقــان« حيــث قــدم 

مديــره، محمــد مختــاري، عرضــا لنشــاط و 
ــر  ــون مت ــغ 8 ملي ــذي يبل ــب ال ــذا املرك ــاج ه إنت
مكعــب يف اليــوم، و كــذا برنامــج االســتثمار 
املســتقبلي للحفــاظ علــى الطاقــة اإلنتاجيــة 

لهــذا املركــب.
و كانــت هــذه الزيــارة، حســب البيــان، 
مناســبة للتعــرف عــن قــرب علــى العمــال و 
ــة  ــدات اإلنتاجي ــذه الوح ــيرة له ــارات املس اإلط
خاصــة أبنــاء املنطقــة و االســتماع النشــغاالتهم 

املهنيــة و االجتماعيــة.
ق.و

دعــت املديريــة العامــة للحمايــة املدنية، يف بيان لها أمس، إلى احليطة واحلذر و احترام اإلرشــادات الوقائية 
لتفــادي احلــوادث أثناء اســتعمال األدوات اخلاصة بنحر األضحية خــال عيد األضحى املبارك، خاصة يف ظل 

الوضع االســتثنائي جراء وباء كورونا )كوفيد19-(.

تيسمسيلت:

 إقبال كبير على اقتناء خشب »الكروش« للشواء بدل الفحم التقليدي
األيــام  يف  تيسمســيلت  واليــة  تشــهد 
ــع خشــب  ــاط بي ــا لنق ــرة انتشــارا ملحوظ األخي
»الكــروش« والتــي تعــرف بدورهــا اقبــاال كبيــرا 
مــن قبــل الزبائــن الذيــن يفضلــون شــواء حلــوم 
مــن اخلشــب  النــوع  هــذا  علــى  األضاحــي 
ــذه  ــل ه ــتعماله يف مث ــاد اس ــم املعت ــدل الفح ب

املناســبات.
ويالحــظ خــالل هــذه األيــام التــي تســبق 
ــع  ــار واس ــارك انتش ــى املب ــد األضح ــول عي حل
ــد  ــذي يع ــروش« ال ــب »الك ــع خش ــارة بي لتج
أحــد جــذوع أشــجار البلــوط األخضر، ال ســيما 
بشــارع »أول نوفمبــر« وبأحيــاء »الســبع« و«119 

ــة تيسمســيلت. مســكن« و«املرجــة« مبدين
التجمعــات  مســتوى  علــى  واملتجــول 
ــن  ــرا م ــددا كبي ــظ ع ــورة يالح ــكنية املذك الس
العائــالت التــي تتهافــت علــى اقتنــاء هــذا 
يف  اســتعماله  بغــرض  اخلشــب  مــن  النــوع 
ــث  ــى، حي ــد األضح ــي عي ــم يوم ــواء اللح ش
يتــم اقتنــاءه أيضــا علــى مســتوى محــالت بيــع 
ــن. ــة املتجول ــذا الباع ــل وك ــاب والتواب األعش

ــة  ــي رب ــة وه ــول فاطم ــأن تق ــذا الش ويف ه
بيــت تقطــن مبدينــة تيسمســيلت بأنهــا تســتعمل 
خشــب »الكــروش« يف عمليــة شــواء اللحــم 
خــالل يومــي عيــد األضحــى املبــارك، »بالنظــر 
لنوعيتــه اجليــدة فضــال علــى كونــه صحــي وال 
ــرار الفحــم  ــى غ ــى اللحــوم عل ــرك رائحــة عل يت

ــادي«. الع
وهــي  فتيحــة  أبــرزت  جهتهــا،  ومــن 
ــن  ــأن خشــب »الكــروش« م ــت أيضــا ب ــة بي رب
ــد  ــم عن ــزا للح ــا ممي ــي طعم ــي تعط ــواع الت األن
ســريعة  مــادة  كونهــا  علــى  فضــال  شــوائه، 
ــة  ــدة طويل ــتعلة مل ــار مش ــي الن ــتعال وتبق االش

العــادي. الفحــم  عكــس 
مــن  النــوع  هــذا  توفــر  مــن  وبالرغــم 
األخشــاب بأحيــاء وشــوارع مدينــة تيسمســيلت 
ولكنــه  الســهر  باألمــر  ليــس  جمعــه  أن  إال 
يحتــاج إلــى بــذل جهــد كبيــر مــن قبــل الباعــة 
الذيــن يضطــرون إلــى التنقــل إلــى أماكــن بعيــدة 
ــاول  ــره ليكــون يف متن ــه وحتضي ــن أجــل جمع م

ــى. ــد األضح ــول عي ــل حل ــالت قب العائ

ــع  ــو بائ ــى وه ــر موس ــدد ذك ــذا الص ويف ه
مســكن«   119« بحــي  »الكــروش«  خلشــب 
مبدينــة تيسمســيلت، بأنــه يضطــر إلــى التنقــل 
ــك  ــرار تل ــى غ ــدة عل ــة بعي ــق غابي ــى مناط إل
ــي  ــد وبن ــات لرجــام وبوقاي ــي تتواجــد ببلدي الت
حلســن للبحــث عــن جــذوع أشــجار البلــوط 
ــع  ــة تقطي ــا بعملي ــوم بعده ــة ليق ــر امليت األخض
اخلشــب وتنظيفــه جيــدا ثــم وضعــه يف أكيــاس 
ــرا  ــزا لبيعــه كحطــب للشــواء حتضي ليكــون جاه

ــارك«. ــى املب ــد األضح ــي عي ليوم
ــك  ــع كذل ــه »يبي ــدث بأن ــرز ذات املتح وأب
الفحــم العــادي إال أن العائــالت تقبــل بشــكل 
ــذي  ــروش« ال ــب »الك ــاء خش ــى اقتن ــر عل أكب
يــرون فيــه نوعــا جيــدا لشــواء اللحــوم و«لكونــه 
ال يتــرك أثــرا ســلبيا علــى صحــة اإلنســان 
فضــال علــى الرائحــة املميــزة والطيبــة التــي 
يضفيهــا علــى اللحــم املشــوي  ممــا يعطيــه نكهــة 
خاصــة تختلــف عــن اللحــم الــذي يتــم شــوائه 

ــم«. ــى الفح عل
واج
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عبد الناصر حمودة

باب  بأحياء  سكان  عن  ممثلون  أبدى 
ساحة  و  البنفسج  و  الزاوية  باب  و  الرحبة 
و  األربعاء  بلدية  يف  و  املدينة  بقلب  التوت 
مفتاح و بوقرة  و وادي جر و قرواو  و العفرون 
، عن غضبهم و استيائهم حلجم التذبذب و 
االنقطاع الذي أصبحوا يعيشونه  منذ اشهر 
و خاصة مع حلول فصل الصيف  ، و كشف 
أنهم   ، الوطن  »  أخبار   « لـ  السكان  بعض 

للمياه  اجلزائرية  وكاالت  يترددون على  باتوا 
، لالستفسار عن االنقطاع أحيانا و التذبذب 
املتكرر يف تزويدهم مبياه الشرب ، اال أن ذلك 
حل ازمة العطش التي  يف  سبيال  يجد  لم 
حيث  عديدة،  اشهر  األيام  منذ  حدثت 
كشف بعضهم بأنهم و بالرغم من استخدام 
مضخات اال أن الطوابق العليا ال يصلها املاء 
، و أضاف احدهم انه ال يعني الطوابق التي 
بل   ، أكثر  و  مثال   10 الـ  الطابق  عن  تزيد 

زيارة  من  محرومون  فهم   ، السفلية  الطوابق 
املاء حلنفياتهم منذ ايام بل و منذ أشهر .

أحياء  املاء ، شهدت  أزمة  و يف سياق 
الشارع  إلى  السكان  خروج  االربعاء  ببلدية 
 ، املاء عنهم  انقطاع  بسبب  االحتجاج  و   ،
حيث لم مينعهم اجلو احلار ، من ان يعتصموا 
أمام مقر البلدية ، ليضغطوا على منتخبيهم 
بأن يجدوا حال الزمة العطش التي عاشوها 

و ما يزالون يعيشونها ليومنا هذا.

تعرف أحياء شعبية بقلب مدينة البليدة، على غرار جتمعات  سكنية ببلديات أخرى  ، انقطاعا و 
تذبذبا يف تزويد السكان مبياه الشرب ، إلى درجة أن السلطات البلدية بدأت باالستعانة بتزويد السكان 

باملاء عبر الصهاريج املتنقلة ، و هو ما جعل مخاوف قضاء صيف جاف وارد .

مخاوف   من   صيف  جاف 

العطـش يضـرب بلديــات البليـدة 
ويدفـع بالسكــان لالحتجــاج

اخلضر  أسعار  يف  التهاب 
اجلملة  اسواق  مبختلف  والفواكه 
التجارية  والفضاءات  والتجزئة 
عيد  عشية  مسبوق  غير  لهيب 
األضحى، ما اثار استياء املواطنني 
حماية  جمعيات  ومختلف 
املستهلك واتهمت جتار املناسبات 

برفع االسعار واملضاربة.
مادة  أسعار  سجلت  فقد 
مابني  اجلملة  اسواق  يف  البطاطا 
50دج الى 60دج يف حني وصل 
سعرها بالتجزئة مابيم 75دج و80 
اجلزر  سعر  وصل  حني  يف  دج  
واللفت  60دج   الى  والبيطراف 
الى 150دج والقرعة الى 250دج 
يتجاوز  ال  سعرها  كان  بعدما 
اسعار  استقرت  فيما   ، 30دج  

للكلغ  60دج  50و  مابني  الفلفل 
الواحد يف حني وصل سعر الكلغ 
واخلس  70دج  الى  الطماطم  من 

الى 120دج للكلغ الواحد .
بعض  اسعار  سجلت  فيما 
وصل  اين  قياسية  زيادة  الفواكه 
مابني  العنب  من  كلغ  سعر 
واخلوخ  350دج  الى  150دج 
400دج  الى  200دج  مابني 
مابني  التفاح  من  كلغ  ،وسعر 
300دج الى 650دج واملوز مابني 

250دج الى 280دج .
زيادة  التجار  بعض  وارجع 
وقلة  الطلب  كثرة  الى  االسعار  
الفالحني  عزوف  بسبب  العرض 
عن جنى منتوجاتهم ايام العيد.

عبد املالك قادري

سطيف

إلتهــــاب في أسعــــار الخضـــر والفواكــــه

سكيكدة

عصابة تستولي على 28 رأسا من  الغنم
الوطني،  الدرك  مصالح  باشرت 
وحتريات،  حتقيقات  سكيكدة،  ببلدية 
على إثر تعرض فالح سبعيني، باملنطقة 
سكيكدة،  ببلدية  الصغرى  الصناعية 
من  قطيعا  استهدفت  سرقة  عملية  إلى 

األغنام.
»أخبار  إليه،  توصلت  وحسبما 
الوطن« فإن املوال مت سرقته يف 28 رأس 
متكن  بحيث  مجهولني،  قبل  من  غنم 

الوصول  من  أمس  فجر  العصابة،  أفراد 
مع  وسرقتها،  املاشية  تواجد  مكان  إلى 

حتويلها إلى وجهة مجهولة.
الدرك  عناصر  ذلك  فور  لتباشر 
التي  القضية،  بشأن  حتقيقاتها  الوطني 
أسبوع  ظرف  يف  نوعها  من  الثانية  تعد 
باجلزائر و التي باتت كابوسا يهدد مصدر 

املوالني .
نسيبة شالبي

وهران

محافظة الغابات تحّذر من عمليات الشواء

الغابات  محافظة  مصالح  اتخذت 
لوالية وهران جملة من اإلجراءات والتدابير 
عيد  ايام  خالل  الغابات  بتأمني  اخلاصة 
من  الهكتارات  إتالف  لتفادي  األضحى 
احلرائق  اندالع  بفعل  اخلضراء  املساحات 
التي قد يتسبب فيها املواطنني املقبلني على 

عمليات الشواء بهذه الفضاءات الغابية.
محافظة  تعكف  الصدد  هذا  ويف 
الغابات لوهران على  تطبيق مخطط حماية 
تزامنا مع   الغابية من احلرائق وهذا  الثروة 
إلى  املخطط  يهدف  .و  الصيف  موسم 
عبر  احلرائق  ملكافحة  املصالح  جاهزية 
الصيف  فصل  خالل  الغابية  املساحات 
خاصة مع تسجيل إتالف مساحات هامة 
إرتفاع  نتيجة  األخيرة  السنوات  خالل 
قبل  من  واملباالة  واإلهمال  احلرارة  درجة 

بعض املواطنني

الغابات  محافظة  مصالح  وكانت 
يف  النيران  إضرام  منع  قررت  قد  للوالية 
الفضاءات الغابية من الفاحت جوان الى غاية 
ومداغ  مسيلة  غابة  غرار  ،على  اكتوبر   31
،وكذا جبل القهر املعروف بجبل األسود، 
األيام  خالل  املواطنني  بتوافد  املعروفة 
األضحى  العيد  يوم  من  األولى  الثالثة 
الذي  األمر  الشواء  بعملية  للقيام  املبارك 
إتالف  يف  ويتسبب  كبيرة  خسائر  يخلف 

الثروة الغابية.
محافظة  مصالح  ومن جهتها شّددت 
االلتزام  بضرورة  املواطنني  على  الغابات 
النيران  إضرام  بعدم  املتعلق  القرار  بهذا 
ويف  املناسبة  هذه  يف  الغابية  باملساحات 
إلى  املتورطني سيحولون  فان  مخالفة  حالة 

اجلهات القضائية.
فتاتي لبنى

كشفت مؤسسة اجلزائرية للمياه بعنابة 
أمس عن البرنامج اخلاص بتمويل املواطنني 
املبارك  االضحى  عيد  يومي  الشروب  باملاء 
خاصة  املاء  استهالك  منسوب  يرتفع  حيث 

يف الفترة الصباحية لليوم األول من العيد .
لها  بيان  ف  بعنابة  للمياه  اجلزائرية 
احترالازية  اجراءات  اتخاد  عن  أعلنت 
برنامجا  سطرت  حيث  التموين  لضمان 
جلميع  ليتسنى  املناسبة  بهده  خاصا 
فان  وبالتالي  املادة  بهذه  التزود  العائالت 
الشروب  باملاء   12 البلديات  جميع  متوين 
الساعة  من  ابتداءا  العيد  صبيحة  سينطلق 
نظام  طبيعة  الى  ونظرا  صباحا  السابعة 

الشبكة التوزيع وكذا سعة اخلزنات التي ال 
متكنها من التموينلكل املناطق يف وقت واحد 
للذلك  خاصا  برنامج  اعدت  املؤسسة  فان 
متوين  العيد سيتم  قبيل  حيث حيث سيتم 
كل من من ود الفرشة 2 ، الهضبة الوردية، 
الباي ببلدية عنابة  الواجهة البحرية، جنان 
سيدي  ببلدية  اوسكا  1900مسكن  وحي 
بوسدرة، عني جبارة،   ، القمم  عمار وحي 
بلقاسم  الزرقاء ، بوخميرة ، شاولي  البركة 
ببلدية  اسماعيل ، غربي عيسى  ، شاولي 
برحال  ببلدية  وطاشة  عمار  وعايب  البوني 
وسالمي  احمد  وعزيزي  واحلصاحصية  و 
بودواش   ، داني  بن  واحياء  العلمة  ببلدية 

سيتم  العيد  قبل  ويومني  شطايبي  ببلدية 
متوين احياء اخرى على غرار كل من سيدي 
عيسى ببلدية عنابة والصرول ببلدية البوني 
الباردة  لعني  املجاورة  للمناطق  وبالنسبة 
التي  الثالث  االيام  خالل  متوين  فسيتم 
تسبق يوم العيد ماعدا منطقة البسباسة التي 
سيتم التوزيع فيها يوم العيد ونفس البرنامج 
يطبق على منطقتي لعبيدي وسيدي حامد 
ببلدية الشرفة واما بالنسبة للمدينة اجلديدة 
القدمية  الريش  وذراع  عودة  بن  مصطفى 
 2000 عدا  ما  العيد  يوم  سيتم  التموين 

مسكن حيث سيتم متويله يوم قبل العيد .
ف سليم

عنابة

برنـــامج خــــاص لتوزيـــع المــــــاء
تبسة

800 تاجر لضمان المداومة

أعلنت مديرية التجارة لوالية تبسة 
من800  تاجر  تسخير  أزيد  عن   ،
عيد  يومي  خالل  املداومة  لضمان 
ضمان  أجل  من  املبارك،  األضحى 
يحتاجها  التي  االستهالكية  املواد  توفير 

املواطنون مبختلف بلديات الوالية.
فحسب برنامج املداومة الذي قامت 
بنشرته مديرية التجارة لوالية تبسة على 
فقد  »الفايسبوك«،  الرسمية  صفحتها 
من  احملالت   807 حوالي  تسخير  مت 
الغذائية  املواد  بيع  اخلاصة  التجارية 
اخلــاصة  التجارية  واحملالت  واملخابز 
ببيع اخلــضر والفــواكـــه، و املقصبات 
االنتاج  ووحدات  املقاهي  حتى  و 
للعمل  امللبنات  و  املطاحن  غرار  على 
املواد  توفير   أجــل   من  العيـــد  يومي 
املواطن   يحتاجها  التي  االستهالكية 

،مع  أي  تذبذب  إحــداث  وعدم 
التأكيد على ضرورة  التزام التجار الواردة 
باحترام  املداومة  جدول  يف  أسمائهم 
البرنامج، أيــن سيتم معاقبة املخالفني  

وحتويلهم إلى املتابعة القضائية.
ويتعلق األمر  حسب ذات املصدر، 
الوالية  بعاصمة  تبسة«  »ميلك  مبلبنة 
واحلمامات  تبسة  ببلديات  مطحنة  و14 
وبئر العاتر والشريعة والعوينات وشركتني 
لتعبئة املياه املعدنية، فضال على مئات 
وأخرى  الغذائية  املواد  لبيع  احملالت 
الوالية،  بلديات  عبر  والفواكه  للخضر 
للمداومة  تاجر   237 تسخير  مت  حيث 
يومي العيد ببلدية تبسة و حوالي 263 
ببلدية العاتر، فيما وزع باقي العدد على 

البلديات األخرى.
فيروز رحال
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

بعض  عند  نزلت  الوطن«  »أخبار  جريدة 
العائالت للتعرف عن كثب عن هذه العادات 
واستقبلتنا  العريق  تهقارت  بحي  وبالتحديد 
إموهاغ  بتراث  مهتمة  فاطمة  غزالن  األنسة 
أين  لألهقار  الثقاقية  احلظيرة  بديوان  وموظفة 
متنراست دخلت يف  أغلب عائالت  أن  أكدت 
صراع مع الزمن يف هذه اآلونة من اجل لّم كل 
التحضير  يف  تدخل  التي  األساسية  اجلوانب 

لعيد األضحى املبارك.

تنظيف البيوت عادة ال نقاش فيها
البيوت  تنظيف  أن  املتحدثة  أكدت 
أنحاء  جميع  يف  األضحى  لعيد  استعدادا 
فيها  عادة ال جدال  هو  بلدياتها  وباقي  الوالية 
البيوت  ترتيب  على  النسوة  تعكف  بحيث 
حلة  أبهى  يف  العيد  الجتياز  محكما  ترتيبا 
التي  احللويات  بعض  حتضير  ننسى  أن  دون 
عيد  مناسبة  يف  على حتضيرها  األسر  اعتادت 
األضحى املبارك بكمية قليلة ليست على قدر 
تلك احملضرة يف عيد الفطر املبارك تقدم صبحية 
املبارك  األضحى  عيد  أن  أكدت  حيث  العيد 
الذي  الفطر  عيد  خالف  على  للنحر  عيد  هو 
أرقى  حتضير  بتمنراست  يف  املرأة  فيه  تتفنن 
أنواع احللويات وعن هذا تقول األنسة يحياوي 
مباركة  التي التقيناها يف طريقها لعملها حيث 
تعمل كمديرة لثانوية أبراهيم أق أدغار بأنكوف 
امرأة  أي  مثل  مثلها  للعيد  حتضر  بالفعل  أنها 
جزائرية فهي يف خضم ترتيب وتنظيف البيت 

وإعادة ديكوره .
أما عن شراء األضاحي فأنتقلت اجلريدة 
غرار  على  الوالية  يف  املوجودة  البيع  نقاط  إلى 
تافسيت تهقارت وسوق املاشية بتهقوين حيث 
غالء  أكدوا  الذين  املواطنني  ببعض  إلتقينا 

أن  ب.عابدين  السيد  أكد  حيث  األضاحي 
إقتناء  الفقير واملسكني بهذا السعر ال يستطيع 

الكبش

أدوات نحرجديدة  وشحذ القديمة 
تغزو االسواق

يجدبه  متنراست  والية  أحياء  عبر  املار 
الغرض  لهذا  املعروضة  النحر  أدوات  منظر 
)إينيضن(  ملعلمني  صورو  إلى  تنقلنا 
السكاكني  صنع  ورشات  أصحاب  ووجدنا 
عملهم  يف  وشحذها)أهنسو( منهمكني 
الذي  السيد بن عبد اهلل نصرالدين  وأستقبلنا 
أن  أكد  والذي  جد  عن  أب  املهنة  هذه  ورث 
ألنهم  بالزبائن  تعج  األيام  هذه  ورشاتهم 
يصنع  عملهم.هذا  ويتقنون  حرفة  أصحاب 
قدمي  سكني  بشحذ  يقوم  وذاك  جديد  سكني 
والبعض يصنعون السواطير املقطعة لللحم وأخر 
ينجز العود احلديدي للملفوف )السفود( وما هو 
ملعلمني)أراوين  أطفال  أن  الورشة  يف  املالحظ 
العمل  يف  منهمكني  كذالك  نضن( هم  وين 
تركنا  أظافرهم  نعومة  منذ  احلرفة  تعلموا  فقد 
يف  تعلو  املطارق  وصدحات  ملعلمني  صورو 
أهنسوا وأجتهنا إلى احملالت بسرسوف وحلوانيت 
التي  هي  الشوايات  أن  ووجدنا  الواد  وقطع 
تصنع احلدث وتصطف عبر احملالت والطاوالت 
تهيئة  على  العائالت  بعض  تعكف  بحيث 
على  أنواعها  اختالف  على  النحر  أدوات 
األحجام  مختلفة  والسكاكني  السواطير  غرار 
املستعملة خصيصا يف نحر األضحية واملالحظ 
عبر أغلب األسواق أن طاوالت بيع السكاكني 
بغية  النظير  منقطع  إقباال  تشهد  واألواني 
اقتنائها وكذا التزود ببعض األواني الالزمة يف 
وتنظيف األحشاء ألن هناك من  النحر  عملية 
النسوة من تأبى جتديد أوانيها يف كل سنة خللق 

الصدد  هذا  ويف  العيد  مناسبة  يالءم  مميز  جو 
اقتربنا من بعض املتسوقني على مستوى بعض 
األسبوع  هذا  خالل  شهدت  التي  احملالت 
توافدا منقطع النظير من طرف املواطنني حتضيرا 
سرسوف  فمحالت  املبارك  األضحى  لعيد 
بالزبائن  تعج  وجدناها  حتى  وجلناها  إن  ما 
تقربنا  خ.  وصوب  حدب  كل  من  القادمني 
من بعض املواطنني الذين هم بصدد التحضير 
هذا  يف  واستجوبناهم  املبارك  األضحى  لعيد 
نركض  نحن  ب.عائشة   السيدة  فقال  املقام 
من  األدنى  احلد  ضمان  اجل  من  الزمن  وراء 

التحضيرات خاصة مع اقتراب العيد .

..وللتوابل نصيب من التحضيرات
يف  بتمنراست  التجارية  احملالت  عبر  املار 
هذه اآلونة يزكم أنفه من شدة الروائح املنطلقة 
روائحها  تعبق  التي  التوابل  انواع  مختلف  من 
الزكية من كل شارع وتقترن اشد اقتران بعيد 
االضحى املبارك وتخصها النسوة بالتحضيرات 
يتطلب  الوجبات  بعض  وإعداد  النحر  فعملية 
على  طيبة  نكهة  وذات  خاصة  توابل  حضور 
والعكري  والفلفل احلار  والكروية  الكمون  غرار 
الواجبة  التوابل  من  وغيرها  األسود  والفلفل 
احلضور يف العيد وعن هذا تقول احلاجة شريفة 
اقتراب  ومع  سنة  كل  يف  حتبذ  بالفعل  انها 
العيد شراء توابل جيدة والتي جتلب من الدول 
كلها  وهي  ومالي  النيجير  لتمنراست  املتاخمة 
غرار  العيد عل  اطباق  توابل تدخل يف حتضير 
ووجب  واملينامة  والشواء  والدوارة  البوزلوف 
ألي  التحضيرات  ضمن  من  فهي  اقتنائها 

سيدة.
األسر  على  الطاغية  األجواء  هي  وتبقى 
عيد  مناسبة  إلحياء  بتمنراست  بأهقار 

األضحى كمناسبة عزيزة على قلوب هؤالء.

تستعد أغلب العائالت بوالية متنراست الجتياز مناسبة عيد األضحى املبارك كمناسبة عظيمة 
حيث تتسابق النسوة الزمن للتحضير للعيد وفق طقوس وعادات مميزة على غرار تنظيف البيوت 

بينما يعكف الرجال على تهيئة أدوات النحر كما تشهد األسواق حركية واسعة القتناء مختلف 
املستلزمات التي حتتاجها األسر.

احتفاًء  بعيد األضحى  

عــادات راسخــة وطقــوس مميــزة 
تتوارثهــا العائــالت بتمنـراست

اليزي
ارتفاع أسعار المواشي يصادر 
أفراح ذوي الدخل المحدود 

ارتفاع جنوني يف أسعار األضاحي  اليزي  بوالية  املواشي  بيع  نقاط  تشهد مختلف 
األمر  املاضية  بالسنوات  مقارنة  دينار جزائري  ألف   50 أكثر من  إلى  فيها  التي وصلت 
من  بالرغم  املنال  إلى حلم صعب  العائالت  لدى  األضحية  على  احلصول  الذي حول 
فتح مجال املقايضة ومنح تراخيص الستراد املواشي للمتعاملني االقتصاديني مع دولتي 
النيجر ومالي. وأعرب العديد من مواطني بلدية اليزي يف تصريحاتهم ل أخبار الوطن 
عبر جولة ميدانية مبختلف نقاط بيع األضاحي عن استيائهم الكبير بسبب  الغالء الكبير 
الذي تعرفه األضحية باملنطقة بالرغم من اعتبارها مساحة رعوية بامتياز فضال عن فتح 
مجال االستيراد والتسهيالت التي متنحها اجلهات الوصية ملختلف املتعاملني لهدف توفير 
املواشي احلية بأسعار تتماشى ومتطلبات املواطن البسيط  مؤكدين ان السعي وراء حتقيق  
أرباح خيالية أثناء العيد ولو على حساب املعاناة والضغط الذي تعيشه مختلف الشرائح 
االجتماعية من أصحاب  الدخل الضعيف  ويف ظل  اجلائحة أين تتخبط معظمها وسط 

أعباء مالية صعبة ال نهاية لها .
احلل  هو  مراحل  عبر  والدفع  التقسيط   أو  االستدانة  ان  البعض  اعتبر  ومن جهة  
الوحيد يف حال تواصل أو بقاء أسعار األضاحي على ما هو عليه اآلن خاصة من فئة 
العاملني بالشركات النفطية واإلدارات العمومية وأصحاب الدخل القار وفيما يبقى آمل 
فئة معينة مرهون بدخول قوي للماشية يف الساعات القادمة عبر منفذ والية متنراست  مما 
الشرائية ألغلب  والقدرة  تتماشى  لتكون  قولهم   تهاوي األسعار على حد  إلى  سيؤدي 

شرائح املجتمع باملنطقة .
التنقالت  وعناء  األعالف  سعر  نفقات  تكبدهم  أن  املوالون  أكد  ذاته  السياق  ويف 
بحثا عن الكالء مع اجلفاف الذي يضرب املنطقة فضال عن بعد املسافة يف أيطار استيراد 
املواشي احلية من دولتي النيجر ومالي عبر بوابة عني قزام  بتمنراست التي تتطلب نفقات 
كبيرة قبل وصولها الى سوق اليزي مضيفني ان توفير بيئة خصبة للممارسة نشاط تربية 
املواشي باملنطقة يف السنوات القادمة ومرافقة اجلهات الوصية من شانه القضاء نهائيا على 

مشكل ارتفاع األضاحي وسعر اللحوم بالوالية .
براهيم مالك

أدرار
اختتام المخيم الصفي لحفظ القرآن

املخيم  اختتام  حفل  بأدرار،  الطفولة  ورعاية  الستقبال  اإلحسان  مؤسسة  نظمت 
8 سنوات  العمرية من  بالفئة  الكرمي، يف طبعته األولى،  اخلاص  القرآن  الصفي حلفظ 

إلى 15 سنة.
 حيث كان احلفل الذي حضره األطفال احلافظني وأوليائهم، وأئمة وشيوخ وأساتذة 
وجمع  من املواطنني مناسبة لتكرمي األطفال احلافظني، وتكرمي املؤطرين، وشارك يف املخيم 
80 طفال  من بينهم 26 طفلة، أطرهم 05 خمس مدرسي قرآن ومرشدتني، وكان أحسن 
مشارك يف املخيم باخبو عبدالنور، حيث متكن من حفظ تسعة أحزاب يف مدة 25 يوما.
وقد احتضنت فعاليات احلفل حديقة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم باالستصالحات 
مؤسسة  رئيس  يوسف  كرومي  األستاذ  املخيم  على  وأشرف  مراقن،  بقصر  الفالحية 

اإلحسان الستقبال ورعاية الطفولة بأدرار.
عبداهلل مجبري

املسيلة 
انطالق عمليات التلقيح ضد 

كورونا بالمساجد
انطلقت أمس عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد _ 19، عبر مساجد والية 
املسيلة، وفق برنامج مسطر من قبل مديرية الصحة، وبتسخير أطقم طبيبه من الصحة 

اجلوارية .
املواطنني وخاصة كبار السن،  إقبال ال بأس به من قبل  التلقيح  شهدت عمليات 

ألجل التلقيح ضد فيروس كورونا بعد إرتفاع عدد اإلصابات ودخول املوجةوالثالثة.
و سخرت مديرية الصحة ببوسعادة تعداد طبيبي واكثرمن 06 أماكن لتلقي اللقاح 
املقدر  طبني  الشبه  لالعوان  مرافقني  أطباء   05 وتسخير  قرآنية،  ومدرسة  مسجد  بني 

عددهم ب 12 عون شبه طبي.
العملية القت إستحسان املواطنني وخاصة كبار السن، ومتنو أن تكون بشكل يومي 

أو على األقل بشكل دوري.
و شهد مسجد سيدي ابراهيم الغول ببلدية أوالد إبراهيم الغولي، إقباال معتبرا من 
قبل املواطنني ألخذ اللقاح  ، كما كانت  الفرصة مواتية للطاقم الطبي من أجل حتسيس 

املواطنني بضرورة التلقيح كونه السبيل الوحيد ملجابهة  الفيروس.
ليندة سهل

يف  ممثلة  الفالحية  املصالح  مديرية  قامت 
مفتشية البيطرة لوالية متنراست بجولة ميدانية الى 
نقاط بيع اضاحي عيد االضحى املبارك لعام 2021 
و هذا ملعاينة األضاحي و مدى صحتها و خلوها من 
للمصالح  الوالئي  املفتش  أشرف  حيث  االمراض 
البيطرية على العملية رفقة احد االطباء البيطريني.
بوبكر  بوتفنة  للبيطرة  الوالئي  املفتش  أكد  و 
عدة  جّندت  متنراست  لوالية  البيطرة  مفتشية  أن 
أطباء بيطرين ملراقبة نقاط جتمع وبيع املواشي التي 
حّددت وأسواق املاشية لتلقيح ومعاينة مدى صحة 
ملراقبة  فرق  تخصيص  وكذا  األضاحي،  وسالمة 
أضاحي العيد لتوفيرمراقبة ميدانية لرؤوس األغنام 
تعلق  ما  سيما  األمراض،  من  خلوها  من  والتأكد 

صحة  على  خطرا  يشكل  الذي  املائي  بالكيس 
مصاحله،  فإن  املتحدث  ذات  وبحسب  املواطن. 
على  اإلشراف  قصد  خاصا  ،برنامجا  قد ضبطت 
مراقبة بيع املواشي عبر كامل نقاط البيع بكل من 
بتهقوين وتافسيت وتهقارت والسوق  املاشية  سوق 
من  كبيرا  إقباال  تعرف  والتي  للجمارك،  احملاذي 
أكد  وقد  األضاحي،  يقتنون  الذين  املواطنني  قبل 
من  ومراقبة  سليمة  املاشية  املتحدث  أن  ذات 
بخطر  املواطنني  حتسيس  بياطرة،  مع  أطباء  طرف 
الكيس املائي.كما مت جتنيد فرق متنقلة من األطباء 
البيطريني ملراقبة عملية الذبح يف األحياء الشعبية 

واملداشر.
أحمد كرزيكة

متنراست 
حمالت مراقبة لنقاط  بيع األضاحي
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أخبار السر ايا

اجتمــاع عــن بعــد

تكريـــم المتقــاعديــن 

جمعــــــية 
المصوريـــن 
األولــــــى

مت اإلعالن عن أول جمعية خاصة 
للمصورين الصحفيني احملترفني 

للحفاظ على أخالقيات املهنة 
وسهولة العمل بدون مضايقات، وقد 
مت االنتخاب باألغلبية على املصور 
لعربي لوايف كرئيس للجمعية، وهو 
مصور منذ أكثر من 25 سنة خبرة، 

وتأتي اجلمعية بعد 
مجهود كبير من قبل 

املصورين يف مجال 
الصحافة 

حلمايتهم 
واحلفاظ 

على حقوقهم.

حمـــــلة تلقيــــــح 
امتثاال لقرارات اللجنة الصحية لوالية ميلة، قامت السلطات احمللية بعاصمة الوالية بإقامة حملة تلقيح 

نهاية األسبوع املاضي بـ4 مساجد و احلديقة العمومية، و التي عمت جميع شرائح املجتمع التي التفت حول 
هذه املبادرة.تأتي هذه احلملة ضمن أولويات اللجنة الصحية ملجابهة فيروس كوفيد 19 املستجد ، ولنشر 
ثقافة التلقيح بني أوساط شرائح املجتمع امليلي ، ولتفادي األرقام املرتفعة التي يسجلها الوطن يف اآلونة 

األخيرة .

مكالمــة 
هـاتفيــة

مديــر مركــــزي 
لرئـــاسة الديـــــوان 

ناقـــــوس الخطـــــر

تلقى رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، أمس، مكاملة هاتفية من رئيس 

اجلمهورية التونسية الشقيقة 
قيس سعيد، شكره فيها عن وقوف 

اجلزائر إلى جانب تونس يف مواجهتها 
لوباء كوفيد19- وقدم له وللشعب 

اجلزائري تهانيه عشية عيد األضحى 
املبارك، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة 

اجلمهورية، مقدما كذلك تهانيه  
للرئيس وللشعب اجلزائري عشية 
عيد األضحى املبارك متمنيا له 
وللجزائر دوام العافية واالزدهار.

كلف وزير التربية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، أمس مبقر 
دائرته الوزارية، الفضيل أحمد مبهام رئيس ديوانه بحضور 

إطارات من اإلدارة املركزية، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة. 
وأوضح ذات املصدر أن الفضيل أحمد تقلد عدة وظائف عليا 

باإلدارة املركزية لوزارة التربية الوطنية، آخرها مدير مركزي 
للهياكل والتجهيزات.

تزامنا و الذكرى 59 لتأسيس جهاز الشرطة اجلزائرية املوافق ل 22 
جويلية من كل سنة ، قامت مصالح أمن والية ميلة بتقليد الرتب 

للضباط وكذا األعوان ، وكان هذا حتت مرأى والي الوالية ، النيابة 
العامة ، و السلطات العسكرية ، باإلضافة إلى ذلك قامت ذات املصالح 

بتكرمي املتقاعدين من سلك الشرطة وكذا ذوي من وافتهم املنية .

شارك وزير الطاقة واملناجم، محمد عرقاب، أمس، يف أشغال 
االجتماع الوزاري التاسع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك 

)اوبك+(، الذي عقد عبر تقنية التحاضر املرئي عن بعد، حسب 
ما جاء يف بيان لوزارة الطاقة.وخصص هذا االجتماع، لدراسة 
أوضاع سوق النفط العاملية وآفاق تطورها على املدى القصير، 

حسب نفس املصدر.ويضم هذا االجتماع، 23 دولة موقعة على 
إعالن التعاون منها 13 دولة يف أوبك و10 دول غير أعضاء يف 

املنظمة.

نظمت إذاعة املدية احمللية أمس على غرار كل قنوات اإلذاعة اجلزائرية يوما مفتوحا حول الوقاية من 
إرهاب الطرقات الذي بات يحصد األرواح وينشر األقراح  يوميا وذلك عبر حصص نشطها مختصون من 
رجال األمن والدرك الوطني واحلماية املدنية وكذا جمعيات املجتمع املدني.اليوم املفتوح  التي دق من 
خالله  ناقوس اخلطر خاصة بعد املجازر املرورية التي وقعت يف األيام األخيرة عبر عدة واليات خلفت 

مآسي وأحزان.
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لبيات حية   ُ تتخّبُط    يف   الّنقائِص   والسِّ املنظومُة     الصِّ

إسعــاُف المرَضى..عيـاداٌت بال َسيـاراٍت!

إليزي

سكــان المنـــاطق النائيــة 
يستغيثــــــون!

رغــم األمــوال الضخمــة التــي ســخرتها الدولــة للنهــوض باملنظومــة الصحيــة يف بالدنــا، إال أن ذلــك لــم يخفــف من 
معانــاة املرضــى، الســيما باملناطــق الريفيــة والصحراويــة النائيــة، حيــث تفتقــد العديــد مــن املرافــق الطبيــة واملؤسســات 
ــل مريــض  ــل عليهــا لتحوي ــة ســيارات إســعاف، وإن وجــدت تظــل مهترئــة أو معطلــة ال ميكــن التعوي ــة اجلواري الصحي
ــرا مــا  ــى« الذيــن كثي ــي العــالج، مــا يعمــق جــراح املواطنــن »الغالب ــرب مستشــفى لتلق ــى أق يف حالــة مســتعجلة إل
يســتنجدون بســيارات اإلســعاف التابعــة للحمايــة املدنيــة إن وجــدت. ويف حــاالت أخــرى، يلجــأ ميســورو احلــال إلــى 
ســيارات »الكالنديســتان« أو وســائل نقــل أخــرى خاصــة منفقــن مبالــغ باهضــة، وتبقــى بعــض اجلمعيــات واحملســنن 
ــر ســيارات إســعاف ميكــن االســتعانة بهــا  ــوع أهــل املريــض بتوفي ــى آخــر دم يف بعــض املناطــق ميســحون مــن حــن إل
ــة الوســائل  ــر اجلهــة الوصي ــى متــى يســتمر هــذا الوضــع، خصوصــا أمــام عــدم توفي يف أي وقــت. والســؤال املطــروح إل
ــة باملناطــق  ــادات اجلواري ــر مــن العي ــاء واملمرضــن بالكثي ــمح بالتحــاق األطب ــي تس ــة الت ــزات الالئق ــة والتحفي الطبي

البعيــد والنائيــة، التــي تبقــى مجــرد جــدران!

النائيــة  املناطــق  ســكان  يواجــه 
نتيجــة  كبيــرة  معانــاة  إليــزي  بواليــة 
انعــدام النقــل الصحــي بالواليــة الشاســعة 
ــف  ــة األضع ــا احللق ــا جعله ــاحةً، م مس
بالقطــاع الصحــي بالواليــة فضــا عــن 
التــي  املعانــاة  يف  الكبيــرة  املســاهمة 
يواجهونهــا يوميــا بســبب النقــص الكبيــر 
الــذي تعانــي منــه أغلــب املؤسســات 

بالقطــاع.  اجلواريــة 
ــار الوطــن«، قــال   ويف تصريــح لـ«أخب
أق اخليــر خيــار الناشــط اجلمعــوي بالقرية 
ــد 170  ــى بع ــة عل ــرت الواقع ــة متاج النائي
كلــم جنوبــي الواليــة إن انعــدام ســيارة 
املزريــة  الوضعيــة  مقابــل  اإلســعاف 
التــي تتخبــط فيهــا العيــادة علــى 

ــى بعــد املســافة  ــة إل ــة، باإلضاف مســتوى الضاحي
والطــرق الوعــرة عوامــل ســاهمت بشــكل كبيــر يف 

ــي يعيشــها الســاكنة. ــة الت ــاة اليومي املعان
ــاوت ح  ــة تهيه ــي منطق ــس ح ــد رئي ــياق، أك ــذا الس ويف ه
ــة  ــجلت حادث ــط س ــي فق ــبوع املاض ــال األس ــه خ ــس أن أكوطي
كادت تتســبب يف مأســاة ضحيتهــا امــرأة أربعينيــة تعرضــت 
ــدام  ــا يف ظــل انع ــروج أمعائه ــا وخ ــح بطنه ــبب يف فت ــة تس حلادث
ســيارة اإلســعاف فلــوال تدخــل محســن نقلهــا يف ســيارته اخلاصــة 
لوقعــت الكارثــة، مضيفــا أن التضاريــس الوعــرة التــي تعــرف بهــا 
ــعاف  ــيارات إس ــص س ــرورة تخصي ــرض ض ــة يف ــق النائي املناط

ــة.  ــة املنطق ــة بطبيع مائم
 وأكــد رئيــس املكتــب الوالئــي لترقيــة املجتمــع املدنــي 
ــي،  ــع الصح ــة الوض ــم هشاش ــه رغ ــه، أن ــى(، من جهت )د. موس

ــات اإلســعاف  ــل الطبــي، تظــل عملي ناهيــك عــن انعــدام التأهي
ــة  ــة مقارن ــزي مقبول ــة بإلي ــق احلضري ــفيات باملناط ــو املستش نح
ــة ذات الطــرق الوعــرة خاصــة مــع مشــكل انعــدام  باملناطــق النائي
ــراء الطرقــات وتباعــد املســافات  ســيارات اإلســعاف، وبســبب اهت

ــة تلــك الســيارات. ــور وضعي ــي كانــت وراء تده الت
ــعبي  ــس الش ــس املجل ــب رئي ــد نائ ــرى، أك ــة أخ ــن جه وم
الوالئــي خيــار محمــد لـ«أخبــار الوطــن« أن البلديــة األكثــر معاناة 
ــد  ــزي، فأزي ــة إلي ــي بلدي ــة ه مــن مشــكل النقــل باملناطــق النائي
مــن 10 نقــاط نائيــة علــى غــرار ســامن متاجــرت تهيهــاوت تغســا 
ــيارات  ــى س ــاج إل ــي حتت ــن توره ــن اي ــرو افرنيكــن ت ــي اميه افن
ــم  ــم تدعي ــدة رغ ــة اجلي ــي والنوعي ــع الرباع ــعاف ذات الدف اإلس
احلظيــرة يف الســنوات األربعــة اخليــرة علــى مســتوى الواليــة بأزيــد 
مــن 09 ســيارة مــن نــوع مرســيدس، إال أنــه ليــس مبقدورهــا شــق 

ــرف بهــا املنطقــة. ــي تع ــس الت ــرة والتضاري ــرق الوع الط
براهيم مالك

مراسلون 

ــر مــن 120 قاعــة عــاج موزعــة  ــض أكث ــة البي حتصــي والي
علــى القــرى واملداشــر، وبعضهــا يوجــد يف أحيــاء مصنفــة 
مناطــق ظــل بأحيــاء بلديــات البيــض الكبــرى وجلهــا ال تتوفــر 
علــى ســيارات اإلســعاف مــا يوقــع املرضــى واملســؤولن يف حــرج 
ــض يف  ــوع مري ــد وق ــة عن ــوارئ حقيقي ــة ط ــان حال ــديد وإع ش
حالــة حرجــة تســتدعي نقلــه إلــى إحــدى مستشــفيات الواليــة، 
حيــث تتــم االســتعانة بســيارة إســعاف واحــدة خصصــت لـــ 5 

قاعــات عــاج.
 وحســب عميــر محمــد رئيــس بلديــة ســتينت، التــي 
حتصــي 6 قاعــات عــاج مقابــل ســيارتي إســعاف فقــط متوفرتن 
ــى موجــودة بالقاعــة  ــر مــن 20 ألــف نســمة األول يف خدمــة أكث
ــة ويســتفيد  متعــددة اخلدمــات بســتينت واألخــرى تابعــة للبلدي
ــرار ليقــن ووادي احلجــل  ــى غ ــرى اخلمســة عل منهــا ســكان الق
وغيرهــا وعنــد تســجيل مريضــن أو ثاثــة مرضــى تعلــن حالــة 
ــة  ــة للحماي ــيارة اإلســعاف التابع ــم االســتنجاد بس ــوارئ ويت الط
ــأن  ــرح ب ــد، ص ــري محم ــة الكراكــدة طاه ــس بلدي ــة.  رئي املدني
البلديــة تتوفــر علــى 3 قاعــات عــاج كلهــا بــدون ســيارة 
إســعاف ولهــذا الســبب يقــول إن البلديــة قامــت باقتنــاء ســيارة 
إســعاف لتقــدم خدماتهــا أيضــا لســكان قــرى التواليــل واملقســل 

ــه  ــف املتحــدث أن ــا يعرضهــا لألعطــاب، ولهــذا الســبب يضي م
ــر  مت التنســيق مــع مديريــة الصحــة بالبيــض التــي قامــت بتوفي
4 أطبــاء و6 ممرضــن بقاعــة العــاج لضمــان اخلدمــات الصحيــة 

ــيارات اإلســعاف. ــى س ــل احلاجــة إل ــة وتقلي الازم

يوسفي شعبان : »سيارات اإلسعاف التابعة 
للحماية المدنية هي الحل المتوفر لنقل المرضى«

الوضعيــة أكثــر تعقيــدا بالنســبة إلــى قاعــات العــاج 
ــوق عددهــا العشــرين قاعــة،  ــي يف ــض والت ــة البي التابعــة لبلدي
كونهــا ال تتوفــر علــى ســيارات إســعاف. ويف هــذا الصــدد، يقــول 
يوســفي شــعبان رئيــس فيدراليــة الصحــة باالحتــاد العــام للعمال 
ــة  ــة املدني ــة للحماي ــعاف التابع ــيارات اإلس ــإن س ــن، ف اجلزائري

ــرب مستشــفى. ــى أق ــى إل ــر لنقــل املرض ــي احلــل املتوف ه
 مصــدر مــن مديريــة الصحــة بالبيــض صــرح بــأن املديريــة 
ــى  ــعاف إل ــيارات اإلس ــجل يف س ــز املس ــة العج ــأت لتغطي جل
ــمبر  ــهر ديس ــا ش ــدة وتوزيعه ــعاف جدي ــيارات إس ــاء 8 س اقتن
املاضــي علــى بلديــات الواليــة يف انتظــار حصــة أخــرى مســجلة 

ــا. ــدد عدده ــز دون أن يح ــة العج ــا لتغطي قريب
 نورالدين رحماني

ــق  ــفيات باملناط ــو املستش ــعاف نح ــات اإلس ــل عملي تظ
ــيارات  ــدام س ــكل انع ــه مش ــة،  تواج ــة بجاي ــة بوالي احلضري
ــراء الطرقــات وتباعــد املســافات، التــي  اإلســعاف، بســبب اهت
كانــت وراء تدهــور وضعيــة تلــك الســيارات، مــا جعــل عــبء 
ــه  ــا يف مجمل ــرا مرتبط ــم أم ــى نقله ــى، وحت ــل باملرض التكف

ــرية. ــة والبش ــائل املادي ــص الوس بنق

نقص أو انعدام سيارات اإلسعاف يهدد حياة 
المرضى

إن ســرعة األهــل يف نقــل مريضهــم نحــو العيــادة متعــددة 
ــد  ــتقبلة،  فق ــة املس ــذه املؤسس ــرعة ه ــت كس ــات ليس اخلدم
تقــف عاجــزة أمــام نقلــه نحــو أقــرب مستشــفى يف ظــل 
ــن  ــن ح ــعاف فم ــيارة إس ــيما س ــات، الس ــدام اإلمكاني انع
ــعاف  ــيارة اإلس ــود س ــدم وج ــن ع ــون م ــتكي املواطن ــر يش آلخ
ــا  ــا كونه ــباب منه ــدة أس ــة لع ــة اجلواري ــات الصح يف مؤسس
مشــغولة بنقــل مريــض مــا نحــو املستشــفى أو إصابتهــا 
ــة  ــا مواطــن مــن قري ــل، فقــد روى لن بعطــب وعــدم وجــود بدي
ــة )2006(  ــيارة اإلســعاف املهترئ ــة أن س ــرقي بجاي ــون ش أجي
التابعــة للعيــادة قــد أصيبــت بعطــب وهــي بصــدد نقــل 
مريــض يف حالــة خطــر ممــا جعلنــا نتدخــل ونتولــى نقــل هــذا 

ــة.  ــيارتنا اخلاص ــض بس املري
ــعاف يف  ــيارة اإلس ــود س ــكل وج ــرى، يش ــة أخ ــن جه وم
ــد املشــهورة  ــادة التولي ــرار عي ــى غ ــة عل ــادة األمومــة والطفول عي
ببجايــة   تارقــة أوزمــور - أكثــر مــن ضــرورة نتيجــة وجــود نســاء 
حوامــل يف وضعيــات تســتوجب نقلهــن إلــى املستشــفى، 
ــة  ــاع مدعم ــل دون انقط ــادة والدة تعم ــود عي ــن وج ــم م وبالرغ
ــرة وكفــاءة، ومجهــزة بســبعة أســرة  بقابــات كلهــن ذوات خب
ــا  ــا توجهه ــا م ــا غالب ــع مولوده ــي لوض ــي تأت ــرأة الت إال أن امل
القابلــة إلــى مستشــفى املدينــة وذلــك خشــية أن تكــون حالــة 
ــودي  ــد ي ــاد ق ــف ح ــوع نزي ــا لوق ــتعصية، أو تفادي ــا مس والدته
ــام هــذا الوضــع  ــيارة إســعاف. وأم ــدام س بحياتهــا يف ظــل انع
الشــاذ، علــى حــد تعبيــر بعــض أهــال املرضــى الذيــن التقــت 
ــوق  ــات بس ــددة اخلدم ــادة متع ــن » يف العي ــار الوط ــم »أخب به
اإلثنــن، فقــد أشــاروا إلــى مــدى أهميــة وفعاليــة ســيارة 
ــم  ــارت غضبه ــي أث ــاة الت ــة الوف ــد حال ــيما بع ــعاف الس اإلس
وســخطهم، حيــث راح ضحيتهــا شــاب يبلــغ مــن العمــر 25 
ــتعانوا  ــد اس ــه وق ــه أهل ــه ب ــه، توج ــادة ببطن ــر آالم ح ــنة إث س
بســيارة احلمايــة املدنيــة التــي خرجــت يف مهمــة، وبــن ذهــاب 
ــاب  ــظ الش ــل يلف ــيلة نق ــن وس ــث ع ــل البح ــاب ويف ظ وإي

ــادات اخلاصــة. ــاب إحــدى العي ــام ب أنفاســه أم

ــدى  ــي إح ــة، وه ــات ببرباش ــددة اخلدم ــادة متع ويف العي
ــيدة  ــا بس ــة، التقين ــي الوالي ــة جنوب ــة املعزول ــات اجلبلي البلدي
كانــت ترافــق ابنتهــا التــي ال يتعــدى عمرهــا 15 ربيعــا، 
لعرضهــا علــى الطبيــب حيــث صرحــت قائلــة » بعــد عودتــي 
ــا  ــم يف بطنه ــبب أل ــرخ بس ــة تص ــدت الطفل ــل وج ــن العم م
فحملتهــا مباشــرة نحــو العيــادة متعــددة اخلدمــات التــي 
تبعــد بنحــو 500 م، وهنــاك أعطــى لهــا الطبيــب مســكن آالم 
وتبــن أنهــا مصابــة بالتهــاب الزائــدة الدوديــة لتتوجــه بهــا إلــى 
ــف  ــظ  تضي ــن احل ــفى، وحلس ــال باملستش ــتعجاالت األطف اس
املتحدثــة- أنــا أملــك ســيارة ســمحت لــي بنقــل ابنتــي نظــرا 

ــادة.  ــعاف بالعي ــيارة إس ــيارة س ــدام س النع

 جمعيات ومحسنون في نجدة المرضى
ــن  ــنوات ع ــدة س ــدار ع ــى م ــلطات عل ــز الس ــام عج  أم
توفيــر ســيارات إســعاف ملؤسســات الصحــة اجلواريــة، الســيما 
الواقعــة يف املناطــق اجلبليــة والريفيــة، بــادرت اجلمعيــات 
ــو  ــى نح ــل املرض ــى نق ــنون إل ــى محس ــة وحت ــة والديني اخليري
املستشــفيات وحتــى نحــو األخصائيــن. ويف هــذا اإلطــار، 
يقــول كمــال وهــو رئيــس جمعيــة خيريــة بــذراع القائــد متتلــك 
ســيارة اســعاف »ســيارتنا حتــت تصــرف العيــادة اجلواريــة وكــذا 
كل مريــض بحاجــة إلــى نقلــه نحــو مستشــفى أو أخصائــي«، 
كالصومــام  بجايــة  بواليــة  اقتصاديــة  مؤسســات  أن  كمــا 
ــا تبرعــت بعــدة ســيارات إإســعاف  وســيفيتال ورمــدي وغيره
ملستشــفيات الواليــة والتــي بدورهــا تقــوم بتوزيعهــا علــى 

ــا. ــاج إليه ــي حتت ــة الت ــات الصحي املؤسس

 مديرية الصحة والسكان: »العمل على توفير ما 
أمكن من سيارات إسعاف للمناطق النائية«

بخصــوص موضــوع نقــص أو انعــدام ســيارات اإلســعاف 
ببعــض العيــادات متعــددة اخلدمــات بالواليــة ربطنــا االتصــال 
ــي أكــد مصــدر منهــا  ــة، الت ــة الصحــة والســكان بالوالي مبديري
يف ظــل انعــدام مديــر الصحــة والســكان خوجــة املنشــغل 
ــة يف  ــد ضروري ــعاف ج ــيارة اإلس ــرة أن »س ــات األخي باالنتخاب
املؤسســات الصحيــة خاصــة يف املناطــق النائيــة البعيــدة قصد 
نقــل احلــاالت املســتعجلة، وإنقــاذ األرواح البشــرية ولدينــا كل 
ــل  ــة ونعم ــاد بالوالي ــرة العت ــة حظي ــات اخلاصــة بوضعي املعطي
لــكل مؤسســة  توفيــر ســيارات إســعاف  تدريجيــا علــى 
ــت  ــعاف أصيب ــيارة إس ــدة أو س ــت جدي ــواء كان ــة، س جواري

ــه«. ــا بإصاح ــب وقمن بعط
عبدالسالم.ق

بجاية

االستعانة بسيارات الجمعيات الخيرية 
والدينية لنقل المرضى

البيض

سيارة إسعاف لكل 5 قاعات عالج!

ــة  ــادات الطبي ــب العي ــي أغل تعان
يف  اخلدمــات  ومتعــددة  اجلواريــة 
واليــة جيجــل مــن انعــدام خدمــة 
اإلســعاف وافتقادهــا ســيارات إســعاف 
الطبيــة  اخلدمــات  بكامــل  مجهــزة 
ــض احلــاالت  ــل ببع ــل التكف ــن أج م
يســتلزم  تأتــي  التــي  املســتعصية، 
ــرى  ــفيات الكب ــو املستش ــا نح حتويله
بهــا  التكفــل  علــى  القــدرة  لعــدم 
ــا  ــادات،  م ــذه العي ــتوى ه ــى مس عل
ــاد  ــبب افتق ــا بس ــرح املشــكل دائم يط
أغلبهــا ســيارات اإلســعاف خاصــة 
نائيــة  بلديــات  يف  الواقعــة  تلــك 
وبعيــدة عــن عاصمــة الواليــة،  حيــث 
ــال ال  ــبيل املث ــى س ــة عل ــا عين أخدن
متعــددة  الطبيــة  العيــادة  احلصــر،  
اخلدمــات مبنطقــة بنــي أحمــد ببلديــة 

تتوفــر  ال  والتــي  بجيجــل  قــاوس 
وســيارات  اإلســعاف  خدمــة  علــى 
ــي مخصــص لهــذه  ــاد طب مجهــزة بعت
ــى يف  ــر املرض ــث يضط ــة،  حي اخلدم
كثيــر مــن املــرات إلــى االســتنجاد 
بســيارات احلمايــة املدنيــة، أو ســيارات 
نقــل  أجــل  مــن  »الكانديســتان« 

للمستشــفى. مرضاهــم 

الحماية المدنية تنوب
ــس مصلحــة  وحســب تصريــح رئي
مــرة  فإنهــم يف كل  ذاتهــا،  بالعيــادة 
ــتنجون  ــتعصية يس ــام احلــاالت املس وأم
ــوم  ــي تق ــة، الت ــة املدني ــح احلماي مبصال
بدورهــا كمــا ينبغــي ورمبــا أكثــر،  لكــن 
املريــض  حالــة  األحيــان  بعــض  يف 
ــة  ــو لدقيق ــر ول ــدم التأخي ــتدعي ع تس

احلــاالت  بعــض  يف  خاصــة  واحــدة 
ــاة  ــو مــا يعــرض حي احلرجــة جــدا،  وه
املرضــى خلطــر مضاعفــات صحيــة.  
وحســب تصريحــات بعــض الســكان، 
ــة يف  ــات املتخصص ــلوا اجله ــم راس فإنه
كثيــر مــن املــرات وعلــى رأســهم مديرية 
توفيــر  ضــرورة  بخصــوص  الصحــة 
ســيارة إســعاف، وذلــك مــن أجــل 
الــازم،   الصحــي  التكفــل  ضمــان 
لكــن الطلبــات بقيــت مجــرد حبــر 
ــيء  ــا ش ــد منه ــم يتجس ــى ورق ول عل
علــى أرض الواقــع،  وهــو الشــأن نفســه 
بخصــوص متديــد اخلدمــة العموميــة 
ــر  ــادة لتكــون 24/24 ســاعة وتوفي بالعي
علــى  أخــرى  أطبــاء يف تخصصــات 

ــنان. ــب األس ــاء وط ــب النس ــرار ط غ
 عبداهلل.إ

جيجل

أغلب العيادات الجوارية تفتقد خدمة اإلسعاف
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سكيكدة

نقص فادح في النقل الصحي
 يف ســكيكدة، تعانــي غالبيــة املؤسسات االستشــفائية وخاصــة املستشــفيات يف كل مــن القــل 
ــي  ــاع الصح ــن القط ــن م ــى احملول ــل املرض ــعاف لنق ــيارات اإلس ــدام س ــن انع ــة، م ــي الوالي ــوس غرب ومتال
ــر  ــث يجب ــى أخــرى داخــل تلــك املستشــفيات حي ــى نقلهــم مــن مصحــة إل ــات مجــاورة، أو حت ــى والي إل
ــم  ــاب أمواله ــى حس ــو عل ــم، ول ــل مبرضاه ــتان« لتكف ــى إلى االستنجاد بسيارات »الكالنديس ــو املرض مرافق
ــم يف  ــى حمــل مرضاه ــراء عل ــر ســكان مناطــق الظــل مــن الفق ــم أو حتى االســتدانة،  بينمــا يجب وجيوبه
ــادات الطبيــة  ــى العي احلمــالت والنقــاالت وحتــى يف اجلــرارات وملســافات طويلــة مــن أجــل الوصــل بهــم إل

ــيارات اإلســعاف. ــر لس ــي تفتق الت
ــال  ــنوات،  ب ــكيكدة، ومند 3 س ــة س ــي والي ــل غرب ــور يف الق ــادر نط ــد الق ــفى عب ــزال مستش ــا ي وم
ــادة  ــة القصــوى للقطــاع الصحــي الــذي يضــم 200 ســرير،  ناهيــك عــن عي ســيارة إســعاف،  رغــم األهمي
توليــد تضــم 50 ســريرا، إلــى جانــب العديــد مــن املصالــح الصحيــة الهامــة التــي تتطلــب علــى األقــل 10 

ســيارات إســعاف.

مدير الصحة : »شّح األموال عطل تدعيم المرافق الصحية بسيارات إسعاف«
ــر  ــر، مدي ــن تب ــي الدي ــال مح ــل، ق يف املقاب
الصحــة لواليــة ســكيكدة، إن الوضــع املــادي 
للقطــاع ككل عطــل تدعيــم حظيــرة القطــاع 
الصحــي يف القــل بالتحديــد، وحتــى اجلهــاز 
الصحــي ككل بســيارات اإلســعاف التــي باتــت 
ــد  ــث عم ــي، حي ــال الصح ــرة يف املج ــة كبي أزم
ــن يف  ــكل املديري ــة ل ــدار تعليم ــى إص ــر إل املدي
ــاعدة  ــم ومس ــا بينه ــيق فيم املستشــفيات للتنس
البعــض بســيارات اإلســعاف وخاصــة يف اجلهــة 
انعــدام  مــن  تعانــي  التــي  للواليــة،  الغربيــة 
ــة  ــدث إن »املديري ــال املتح ــيارات. وق ــك الس تل
اســتفادت مــن 8 ســيارات إســعاف ســتوزع علــى 

ــروش.  ــل واحل ــا الق ــة ومنه ــات الصحي املؤسس

 جمعيات ومحسنون يتطوعون لنقل المرضى
ــيارات  ــاء س ــد اقتن ــوع قص ــادرات تط ــالق مب ــة إط ــات احمللي ــن اجلمعي ــد م ــت العدي ــل، فضل يف املقاب
ــد،  ــة بالتحدي ــة الغربي ــات يف اجله ــن البلدي ــد م ــتوى العدي ــى مس ــة عل ــات احمللي ــدة اجلمعي ــعاف لفائ إس
قصــد وضعهــا حتــت تصــرف املرضــى، خاصــة جمعيــة أصدقــاء املريــض ونــاس اخليــر القــل، حيــث مت شــراء 
ســيارة إســعاف وســيارة نقــل وضعتــا حتــت تصــرف املرضــى، بينمــا يتكفــل العديــد مــن احملســنن بتســخير 
ســيارات النقــل الصحــي ووضعهــا حتــت خدمــة املرضــى يف تلــك البلديــات بصــورة مجانيــة، مــا مــن شــانه 

ــى املستشــفيات يف الواليــات املجــاورة. ــراء يف البحــث عمــن ينقلهــم إل أن يخفــف مــن معانــاة الفق

والي سكيكدة: »وفرنا سيارات إسعاف ستوزع قريبا«
ــار الوطــن، إنــه يف إطــار  ــه لـ«أخب ــى ب ــح أدل ــد القــادر بــن ســعيد، قــال يف تصري ــي ســكيكدة، عب وال
ميزانيــة الواليــة مت تخصيــص غــالف مالــي قصــد اقتنــاء 8 ســيارات إســعاف توضــع حتــت تصــرف القطــاع 
ــى  ــرا إل ــة، نظ ــابيع املقبل ــا يف األس ــتفيد منه ــي ستس ــات الت ــى البلدي ــة وحت ــادات اجلواري ــي والعي الصح
افتقــار تلــك املؤسســات الصحيــة إلــى ســيارات اإلســعاف وعــدم قــدرة مديريــة الصحــة علــى مواجهــة تلــك 

ــي كانــت مخصصــة للقطــاع الصحــي. ــد مــن اإلعانــات الت ــد العدي املشــكلة يف ظــل التقشــف وجتمي
جمال بوالديس

قسنطينة

 سيارات مهترئة وأخرى معطلة
 يف قســنطينة، يعانــي قطــاع الصحــة كثيــرا،  مــا جعــل اهتمــام الســلطات احملليــة ينصــّب يف جتهيــز 
ــة  ــة للصحــة اجلواري ــات العمومي ــى املؤسس ــا تلق ــة، فيم ــة منهــا والعمومي ــرى اجلامعي املستشــفيات الكب
ــي  ــه تدن ــق، يترجم ــض املناط ــال يف بع ــد اإلهم ــل ح ــاع، يص ــؤولي القط ــرف مس ــن ط ــل م ــا أق اهتمام

ــة للمواطــن. ــة متكامل ــر خدمــة صحي ــاد الالزمــن لتوفي ــز والعت اخلدمــات املقدمــة، ونقــص التجهي
ــدي  ــن مهي ــي ب ــة العرب ــة للصحــة اجلواري ــة العمومي ــة للمؤسس ــة العــالج التابع ــث تشــهد قاع حي
ــزات ومســتلزمات التمريــض،  ــى يف النقــص الفــادح يف جتهي ــة كارثية،تتجل بحــي ســيدي مســيد وضعي
بدايــة مــن العتــاد وصــوال إلــى ســيارات اإلســعاف، التــي طالــب املواطنــون باملنطقــة بضــرورة توفيرهــا مــن 
ــل املواطــن  ــا يتحم ــا م ــي غالب ــوالدة، الت ــاالت ال ــتعجلة، خاصــة ح ــادي مشــاكل احلــاالت املس ــل تف أج
مســؤولية إيصالهــا إلــى املستشــفى أو العيــادات اخلاصــة يف حــاالت الوضــع، مخاطــرا بحيــاة زوجتــه وابنــه، 
ــى  ــا إل ــكان يف توجيهه ــد الس ــي اجته ــررة الت ــالت املتك ــن املرس ــم م ــائية، بالرغ ــرة املس ــة يف الفت خاص

ــة الصحــة. مديري
كذلــك هــو احلــال بالنســبة إلــى العيــادة متعــددة اخلدمــات »بيــار شــولي« باملدينــة اجلديــدة 
ــدم  ــن ع ــك ع ــة، ناهي ــاك مريض ــة هن ــزال الصح ــروب، فمات ــة اخل ــا لبلدي ــة إقليمي ــا، التابع ماسينيس
ــة املســتعجلة كــون املؤسســة ال تضمــن ســيارة إســعاف لتحويــل املرضــى نحــو  اســتقبال احلــاالت املرضي

املستشــفيات.
ــد  ــة عدي ــجلت املنطق ــث س ــرا،  حي ــكانها كثي ــي س ــة،  فيعان ــف النائي ــود يوس ــة زيغ ــا ببلدي أم
ــى املستشــفى  ــم إل ــن يف إيصــال مريضه ــر املواطن ــد تأخ ــة، بع ــا الصحي ــي تأزمــت وضعيته احلــاالت الت

ــع. ــاالت الوض ــة ح خاص
 أمــا بلديــة بــن باديــس املصنفــة منطقــة ظــل،،  فكانــت حتــوز علــى ســيارة إســعاف واحــدة مهترئــة 
ــا مستشــفى  ــة، أم ــدة طويل ــل م ــل قب ــا عــن العم ــا متام ــل توقفه ــا قب ــى راكبيه ــرا عل ــا شــكلت خط طامل
ــرف  ــه، أن املؤسســة تع ــره خــالل تصريــح خصنــا ب ــدة فأكــد مدي ــد القــادر بــن شــريف باملدينــة اجلدي عب
ــة حتويــل املرضــى واحلــاالت االســتعجالية نحــو  ــى عملي ــر عل نقصــا فادحــا يف ســيارات اإلســعاف، مــا أث
ــر  ــا، والضغــط الكبي ــاء كورون ــد انتشــار وب ــنة الفارطــة، بع ــر خــالل الس ــأزم الوضــع أكث املستشــفيات، وت
ــى ســيارتن إحداهمــا مهترئــة  الــذي عرفــه قطــاع الصحــة. كمــا أفــاد بــأن املستشــفى ال يحــوز ســوى عل
تســتعمل يف احلــاالت الطارئــة جــدا التــي ينعــدم فيهــا توفيــر وســيلة لنقــل احلــاالت املســتعجلة، مــا دفــع 
بــإدارة املؤسســة لالســتنجاد بخدمــات العيــادات اجلواريــة القريبــة، ومراكــز احلمايــة املدنيــة، فيمــا ســجلت 
املؤسســة عديــد احلــاالت التــي لــم يتــم إنقاذهــا بســبب تأخــر ســيارة اإلســعاف يف الرجــوع إلــى املؤسســة، 
ــل حتويلهــا يف  ــة، انتظــرت لســاعات قب ــة، وقبلهــا حالــة أصيبــت بجلطــة دماغي منهــا حالــة ســكتة قلبي
ــرور،  ــا جــراء حــوادث امل ــى لهــا نحــو املستشــفى اجلامعــي، ناهيــك عــن احلــاالت املتوافــدة غالب حالــة يرث

ــرى. ــي تســتدعي نقــل املصابــن دفعــة واحــدة نحــو املستشــفيات الكب والت
 أمينة.ب

بسكرة

التجمعات الفالحية تنتظر تغطيتها صحيا
تشــير التقاريــر الرســمية إلــى أن القطــاع 
الصحــي بواليــة البويــرة يعــرف تطــورا ملحوظــا مــن 
ناحيــة التغطيــة الصحيــة، التــي تســعى اجلهــات 
ــى أخــرى  ــى رفــع نســبتها مــن ســنة إل ــة إل الوصي
ــذا  ــر وك ــق والتأطي ــا باملراف ــق منه ــا تعل ــة م خاص
ــر بســيارات اإلســعاف  الوســائل، ســواء تعلــق األم

ــة. ــزات الطبي أو التجهي
ــق  ــة يف حتقي ــة للصح ــة الوالئي ــان املديري  ره
الواليــة  مناطــق  ملختلــف  الشــاملة  التغطيــة 
ــي  ــات الت ــة والبلدي ــق النائي ــا املناط ــة منه خاص
ــي  ــر، والت ــر الدوائ ــن مق ــبيا ع ــدة نس ــد بعي تع
ــا تضــع  ــات استشــفائية جعله ــا مؤسس توجــد به
جتســيد هــذا الهــدف مبثابــة التحــدي الكبيــر 
ــتكوا  ــن اش ــن الذي ــاة املواطن ــن معان ــص م لتقلي
ــة مــن انعــدام ســيارات  ــرا يف الســنوات املاضي كثي
وحــدة  أقــرب  إلــى  تقلهــم  التــي  اإلســعاف، 
صحيــة وهــو األمــر الــذي رفــع مــن نســبة الوفيــات 
ــة  ــي، احلــوادث املهني الناجتــة عــن التســمم العقرب
املنتشــرة  الفالحيــة  التجمعــات  التــي تقــع يف 

ــاة  ــة ملعان ــة، باإلضاف ــة الوالي ــرب عاصم ــرق وغ ش
ــر  ــره املدي ــم ينك ــذي ل ــع ال ــذا الوض ــل، ه احلوام
ــذي  ــي،  ال ــا جلول ــة رض ــة للصح ــي بالنياب الوالئ
ــار الوطــن« عــن وجــود  كشــف يف حديثــه لـــ »أخب
مت  حيــث   2020 منــذ  إعداداهــا  مت  مخططــات 
ــكل  ــزة ب ــدة مجه ــعاف جدي ــيارة إس ــع 17 س توزي
التجهيــزات الطبيــة الالزمــة، هــذه الســيارات مــن 
ــر الصحــة مت توزيعهــا  ــول مدي ــوع »مرســيدس« يق ن
ــدة  ــة البعي ــة خاص ــق الوالي ــف مناط ــى مختل عل
ــورة رأس  ــة يف ص ــة اجلواري ــدات الصحي ــن الوح ع
امليعــاد، البســباس، عــن ناقــة، مشــونش، اومــاش 
ــر  ــف الدوائ ــودة مبختل ــا مــن الوحــدات املوج وغيره
ــادة  ــوان يف اإلش ــم يت ــي ل ــا جلول ــات، رض والبلدي
الــذي  احملســنن  لبعــض  التطوعــي  بالعمــل 
بالذكــر مؤسســة  العمليــة وخــص  شــاركوا يف 
فــرادي التــي تبرعــت بأربــع ســيارات إســعاف 
الســنة املاضيــة. املتحــدث كشــف أن مصاحلــه 
اســتكملت ملــف اقتنــاء ثــالث ســيارات إســعاف 
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ــى  ــة، وال ــيارات القدمي ــض الس ــتخصص لتعوي س
ــا  ــتعرف انخفاض ــة س ــنوات املقبل ــإن الس ــك ف ذل
ــى حــد  ــة عل ــة الصحي ــبيا يف العجــز بالتغطي نس
قــول مديــر الصحــة بالنيابــة، الــذي أوضــح أن 
ــة  برمجــة عــدد مــن املشــاريع ذات املنفعــة الصحي
ــاة ســاكنة  ــص معان ــاهمة يف تقلي ــن شــأنه املس م
املناطــق الفالحيــة والنائيــة الذيــن لــم يتــوان عــدد 
ــر  ــة بتوفي ــم للمطالب ــع أصواته ــم يف رف ــر منه معتب
وســائل نقــل املرضــى خاصــة ســيارات اإلســعاف 
بالنســبة إلــى دائــرة أورالل. وأكــدت مصادرنــا 
ــوة  ــة لي ــر ســيارة إســعاف واحــدة لبلدي ــى توفي عل
ــة ســكانية  ــات كثاف ــر البلدي ــن أكب ــد م ــي تع الت
ــدة  ــة عدي ــات فالحي ــود جتمع ــى وج ــة إل باإلضاف
ــى  ــق أيضــا عل ــر محيطهــا. هــذه الصــورة تنطب عب
بعــض املناطــق شــرقي الواليــة علــى غــرار الفيض، 
احلــوش ومختلــف التجمعــات املوجــودة بتلــك 
املناطــق التــي ماتــزال املعانــاة يف نقــل املرضــى 

ــر. ــهم األكب هاجس
منصف بن مبارك

تبسة

نقص سيارات اإلسعاف يؤرق المرضى
مــا يــزال مشــكل انعــدام ســيارات اإلســعاف بعــدد مــن 
تبســة  واليــة  بلديــات  مبختلــف  اخلدمــات  متعــددة  العيــادات 
مطروحــا بقــوة، يف ظــل انتشــار العديــد مــن األمــراض وتدهــور 
الوضعيــة الوبائيــة، واســتياء املواطنــن مــن املتاعــب التــي تالحقهــم 
بحثــا عــن ســيارات األجــرة لنقــل املرضــى إلــى املستشــفيات ســواء 

ــة. ــارج الوالي ــل أو خ داخ
فحســب مــا كشــف عنــه العديــد مــن املواطنــن الذيــن التقــت 
ــيارات اإلســعاف املخصصــة  ــدام س ــإن انع ــار الوطــن«، ف ــم »أخب به
لنقــل املرضــى مــن العيــادات متعــددة اخلدمــات إلــى املستشــفيات 
ــر عائــق لهــم خاصــة خــالل  ــح أكب ــة أو خارجهــا أصب داخــل الوالي
ــى  ــرة أو حت ــيارت أج ــاد س ــب إيج ــث يصع ــة، حي ــرة الليلي الفت
ســيارات إســعاف خاصــة، وهــو اإلشــكال الــذي تعانــي منــه 
ــر  ــن أفق ــت ب ــي أحصي ــات الت ــض البلدي ــودة ببع ــادات املوج العي
ــي  ــى البلديــات احلدوديــة الت ــى مســتوى الواليــة وحت البلديــات عل

ــة. ــة تبس ــة الوالي ــرة عــن عاصم ــافات كبي ــد مبس تبع

التقصير في صيانة السيارات المعطلة يسبب العجز
ــد ســعيد،  ــة تبســة، بلعي ــر الصحــة والســكان لوالي  أكــّد مدي

ــة حتــوي نحــو 45 ســيارة إســعاف، ومــن أجــل تــدارك العجــز املســجل  أن الوالي
يف قطــاع الصحــة فــإن إجــراءات إعــداد صفقــة القتنــاء 16 ســيارة إســعاف عاديــة 
ــى  ــادات متنقلــة ماتــزال جاريــة،  مشــيرا إل ــى شــكل عي وســياراتي إســعاف عل
ــيارات اإلســعاف  ــن س ــد م ــود العدي ــبب وج ــة بس ــجل يف الوالي أن العجــز املس
التابعــة لقطــاع الصحــة املتوقفــة عــن العمــل نهائيــا واملعطلــة وحتتــاج إلــى صيانة 
مــع وجــود تقصيــر مــن طــرف العديــد مــن مديــري العيــادات واملؤسســات يف مــا 

ــار.  تعلــق بصيانــة الســيارات،  الذيــن حتججــوا بنقــص قطــع الغي
و أضــاف املديــر أن واليــة تبســة حتــوي 35 عيــادة متعــددة اخلدمــات، 
ومصاحلــه تعمــل علــى توفيــر ســيارتي إســعاف يف كل عيــادة،  أي أنــه يف حالــة 

ــارئ. ــبا ألي ط ــة حتس ــاء الثاني ــيارة وجــب بق ــروج س خ
ــار الوطــن«، فــإن كل  ــه »أخب ومــن جهــة أخــرى، وحســب مــا توصلــت إلي

بلديــة مــن بلديــات واليــة تبســة حتــوي علــى األقــل ســيارة إســعاف واحــدة يتــم 
اســتعمالها لنقــل وحتويــل املرضــى،  لكــن أغلبهــا معطلــة دون مبــادرة مــن رؤســاء 
ــد اخلدمــة لتحويــل املرضــى خاصــة مــا تعلــق  البلديــات لصيانتهــا ووضعهــا قي
ــى  ــي حتــوز عل ــة الشــريعة الت ــى غــرار بلدي باحلــاالت االســتعجالية احلرجــة،  عل

ســيارة إســعاف واحــدة معطلــة منــذ مــدة.
العديــد مــن ســكان مناطــق الظــل واملناطــق النائيــة أكــدوا لـ«أخبــار الوطــن« 
أن هــذا املشــكل مــازال يــراوح مكانــه منــذ عــدة ســنوات، خاصــة عندمــا يتعلــق 
األمــر بالعيــادات اجلواريــة التــي تفتقــر طيلــة الســنة إلــى األدويــة وحتــى 
األطبــاء املناوبــن الذيــن يرفضــون االلتحــاق بهــا لبعــد املســافة وانعــدام الســكان 

ــي. الوظيف
فيروز رحال
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اشهــــار تاسيــــس جمعيــــة والئيـــة
 تطبيقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18  
صفر 1433 الموافق ل: 12 جانفي 2012 المتعلق 
بالجمعيات  لقد تم هذا اليوم :   2021/07/15       

  تاسيس الجمعية المحلية 
المسماة : الجمعيةالوالئيةالنسور للفنتازيا والفلكلور
المعتمدة تحت رقم :18بتاريخ 2021/07/15. 

الرئيس : وهابي رمزي بن مصباح 
المقر االجتماعي :  حي القرية  بلدية بن سرور

واليـــــــــــة :المسيــــــلة
دائــــــــــــرة بـن ســـرور
بلديـــــــــــــة بـن ســرور

رقم :838/2021
اشهـــار تجديــــد  جمعيــــــة محليــــــــة 

تطبيقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18  صفر 1433 
الموافق ل: 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات  لقد تم هذا اليوم : 

06 جويلية 2021تجديد  الجمعية المحلية المسماة : جمعيةحي القرية 
بلدية بن سرور

المعتمدة تحت رقم :79بتاريخ 06 جويلية2021 
الرئيس : سويسي علي  

المقر االجتماعي : مسكن السيد سويسي علي بلدية بن سرور

الجمهوريـــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــة 
واليـــــــــــة :المسيــــــلة

دائــــــــــــــرة أوالد دراج 
بلديــــــــــــــة أوالد دراج

رقم :2021/05
اشهـــار تأسيــس  جمعيــة ذات صبــــغة محليــة 
طبقا الحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18  صفر 1433 

الموافق ل: 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ال سيما المادة 18منه   
لقد تم هذا اليوم : 2021/07/11  تأسيس الجمعية المحلية

 المسماة :جمعية البراءة التوحد و ذوي اإلعاقة الذهنية لبلدية زوالد دراج
المعتمدة تحت رقم : 2021/05  بتاريخ  2021/07/11

الرئيس : بركات أحمد المعز 
المقر  : المركز الثقافي - بلدية أوالد دراج 

عملية فتح العروض التقنية تكون بمقر مديرية التجهيزات العمومية 
لوالية تيسمسيلت في اليوم الموافق ألخر أجل إليداع العروض على 

الساعة 14:00 مساءا 
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 90يوم ابتداء من تاريخ 

أخر أجل إليداع العروض 

Akhbar elwatane -  LE  19-07-2021

Akhbar elwatane -  LE  19-07-2021

Akhbar elwatane -  LE  19-07-2021

ولهذه األسباب
 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة 

علنيا إبتدائيا حضوريا
- في الشكل : قبول الدعوى الرجوع بعد الخبرة شكال 

في الموضوع : افراغ الحكم الصادرقبل الفصل في 
الموضوع عن محكمة الحال قسم شؤون األسرة  بتاريخ 
25-10-2021 فهرس رقم 01714-20 وبالمصادقة 
على  تقرير الخبرة  المنجز من طرف الدكتور  عريبي 
يزيد. المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ -2021

23-02 تحت الرقم 59-21 و بالتنيجة الحكم بالحجرعلى 
المسمى طرفاي اعمر المولود بتاريخ 1983-10-22  

بمفتاح ألبيه بوعالم  وأمه كنوش صفية ،مع األمر  بتعيين 
شقيقه طرفاي مراد  كمقدم عليه  للقيام برعاية  شؤونه 
القانونية و المالية و االدارية مراعيا في ذلك مصلحة 

المحجور عليه 
مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية مفتاح بالتأشير بذلك  
على هامش شهادة الميالد األصلية للمحجور عليه بسعي 

من النيابة العامة ، مع نشر الحكم بجريدة يومية  
- تحميل المرجع المصاريف القضائي

بذا صدر الحكم وافصح به جهارافي الجلسة  العلنية 
المنعقدة بالتاريخ  المذكور أعاله و لصحته أمضيناه 

الرئيس و أمين الضبط 
Akhbar elwatane -  LE  19-07-2021

Akhbar elwatane  ANEP : 2116013204   -    LE  19 -07-2021 N° 698

Akhbar elwatane  ANEP : 2116013188   -    LE  19 -07-2021 N° 699

الجمهوريـــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــــة الشعبيـــــة 
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الالعبون يطالبون بتسوية عقودهم

المدرب كعروف يتجه لتجديد 
عقده مع »الموب«

من أجل حتضير أفضل للرياضيني

االتحادية الجزائرية 
للسباحة تقرر تأجيل 

المنافسات
أوت  مبرمجة شهر  كانت  التي  املاء  وكرة  للسباحة  احمللية  املنافسات  تأجيل   تقرر 
2021 إلى شهر سبتمبر، من أجل السماح للرياضيني بالتحضير اجليد، وفق الرزنامة 
اجلديدة التي كشفت عنها االحتادية اجلزائرية للسباحة للموسم الرياضي 2020-2021.
وصادق املكتب الفيدرالي لالحتادية على هذا القرار خالل اجتماعه يف دورة عادية، 

على هامش إجراء البطولة الوطنية الصيفية املفتوحة )16-11 جويلية( باجلزائر.
مبسبح   2021 سبتمبر   4 و   1 بني  واألواسط  لألصاغر  الوطنية  البطولة  وستجرى 
املركب األوملبي محمد بوضياف، بينما سيحتضن مسبح مركب الباز بسطيف، البطولة 
الوطنية للبراعم خالل الفترة املمتدة من 23 إلى 25 سبتمبر املقبل، حسب بيان الهيئة 

الفيدرالية.
أما البطولة الوطنية للسباحة يف املياه املفتوحة، فستقام يوم 5 سبتمبر، بسد بوكردان 

بتيبازة أو باجلزائر العاصمة، وفق املصدر ذاته.
وأوضحت االحتادية أنه فيما يخص منافسات كرة املاء، تنظم البطولة الوطنية ألقل 

من 16 و 20 سنة، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2021 بوالية قسنطينة.
أكتوبر،   31 يوم  التصفيات  انطالق  املاء،  لكرة  اجلزائر  كأس  ستعرف  حني  يف 

والنهائي سيلعب يف الفاحت نوفمبر 2021 مبسبح مركب الباز بسطيف.
وأوضح مدير املنتخبات الوطنية باالحتادية، ملني بن عبد الرحمان، أنه مت اتخاذ هذا 
القرار مراعاة للظروف الصعبة التي جرت فيها تدريبات األندية حتسبا ملختلف املنافسات.
»قررنا أثناء اجتماع املكتب الفيدرالي تأجيل املنافسات التي كانت مقررة يف شهر 
أغسطس املقبل على غرار بطولة األصاغر التي كانت مقررة يف 6 أوت إلى مطلع سبتمبر 
باملسابح، وذلك بهدف  للتدريبات  16 سنة  أقل من  لفئات  املتأخر  بسبب االستئناف 

منحهم فرصة لالستعداد األفضل«، يقول التقني.
 2021 املفتوحة  الصيفية  الوطنية  البطولة  بلقب  اجلزائر  احتاد  نادي  توج  لإلشارة، 
بتصدره جدول الترتيب العام املختلط للميداليات مبجموع 24 ميدالية منها 10 ذهبيات، 
يف ختام املنافسة التي جرت على مدار ستة أيام، باملسبح الكبير للمركب األوملبي محمد 

بوضياف بالعاصمة.
ق.ر

رغم أن سعيود سجل 8 أهداف

»كاف« يعلن تنصيب شريف 
هدافا لدوري أبطال أفريقيا

 

النادي  القدم )كاف( حصول محمد شريف مهاجم  لكرة  األفريقي   أعلن االحتاد 
األهلي املصري على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.

اجلنوب  تشيفز  كايزر  حساب  على  فوزه  يف  لألهلي  هدفًا  شريف  محمد  وسجل 
أفريقي بنتيجة 0-3 يف اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا. ورفع محمد شريف رصيد 

أهدافه إلى 6 أهداف محتاًل صدارة ترتيب هدايف البطولة.
ورغم أن جنم شباب بلوزداد أمير سعيود سجل 8 أهداف إال أن الكاف لم يعتبره 
هدافًا لدوري األبطال بعدما سجل هاتريك يف مرمى جورماهيا الكيني يف ذهاب الدور 

التمهيدي الثاني خالل املباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.
مبرحلة  وإيابًا  ذهابًا  الكونغولي  كلوب  فيتا  مرمى  يف  الستة  أهدافه  شريف  وأحرز 
نصف  يف  وإيابًا  ذهابًا  التونسي  والترجي  باملجموعات  التنزاني  وسيمبا  املجموعات 

النهائي.
جدير بالذكر، أن فريق االهلي املصري أحرز لقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه 
على كايزر تشيفس اجلنوب األفريقي بثالثية نظيفة، يف اللقاء الذي جمعهما أول أمس 
هذه  نهائي  برسم  البيضاء  بالدار  اخلامس  محمد  الرياضي  املركب  ملعب  ارضية  على 

املنافسة القارية.
العام  حققه  الذي  بلقبه  االحتفاظ  من  املصري  االهلي  فريق  متكن  االجناز  وبهذا 

املاضي، على حساب غرميه الزمالك، محققا بالتالي لقبه العاشر يف سجله التاريخي.
وتناوب على تسجيل ثالثية الفريق املصري كل من محمد شريف يف الدقيقة 53 

ومحمد مجدي افشى يف الدقيقة 63 وعمر السلية يف الدقيقة 72.
م.هشام

عبدالسالم.ق

تسوية  قضية  أصبحت  أخرى،  جهة  من 
التحقت  التي  العناصر  ببعض  اخلاصة  العقود 
االنتقاالت  فترة  خالل  بجاية  مولودية  بتعداد 
الالعبني  قلق  تثير  املنصرم  للموسم  اخلريفية 
الذين ناشدوا مسؤولي الرابطة واإلحتاد اجلزائري 

احللول  إليجاد  التدخل  أجل  من  القدم  لكرة 
لدى جلنة  بإيداعها  أن تسمح  التي من شأنها 
سيدفع  ما  وهو  للفيدرالية.  التابعة  املنازعات 
املالية  مستحقاتهم  تسوية  إلى  النادي  بإدارة 
بالالعبني  اخلاصة  العقود  أن  حيث  العالقة 
الذين مت استقدامهم خالل شهر أكتوبر من سنة 
2020، لم يتم ترسيمها على مستوى الرابطة 

العناصر  تسجيل  تعذر  أن  بعد  تقنية  ألسباب 
اإللكترونية  األرضية   مستوى  على  املعنية 
التي مت وضعها خصيصا ألندية الرابطة الثانية 
العقود  إيداع  إمكانية  يجعل  ما  وهو  آنذاك، 
بالنظر  املعنية غير ممكن  الهيئات  على مستوى 
إلى عدم ترسيمها من طرف مسؤولو الرابطة يف 

انتظار احلل النهائي.

أكد املناجير العام لفريق مولودية بجاية غرناية أن املدرب مراد كعروف أضحى قريب من 
جتديد عقده مع الفريق حتسبا للموسم الكروي اجلديد بدليل أنه منح موافقته املبدئية 
ملواصلة املغامرة ملوسم آخر يف انتظار ترسيم األمور خالل األيام القادمة بعد أن يتم تسوية 
مستحقاته املالية العالقة، فيما ينتظر أن يتم حتديد قائمة الالعبني الذين سيتم انهاء 

العالقة معهم ، إذ توجد قائمة أولية تتضمن ثمانية أسماء، يف الوقت الذي قررت فيه 
عناصر أخرى حزم أمتعتها ومغادرة قلعة الفريق على غرار منديل، رابطي ومنصوري ألسباب 

لها عالقة باملشكل املالي الذي يعاني منه النادي منذ انطالق املوسم املاضي.

حدد املكتب الفيدرالي لالحتادية اجلزائرية 
القادمني  سبتمبر   4 و   3 يومي  السلة  لكرة 
وذلك  املمتاز،  القسم  بطولة  النطالق  كموعد 
الفيدرالية  كأس  هامش  على  اجتماعه  خالل 

النسوية التي اختتمت أول أمس بتيبازة.
و18   17 يومي  حتديد  األعضاء  قرر  كما 
األول  القسم  بطولة  الشهر النطالق  نفس  من 
الوطنية  البطولة  انطالق  بأسبوع  وبعدها 

اإلجراءات  كل  احترام  ضرورة  مع  النسوية، 
للرابطة  »فايسبوك«  صفحة  حسب  الصحية، 

الوالئية لكرة السلة ملعسكر.
من جهة أخرى، تطرق األعضاء إلى عدة 
وحتضيرات  الوطنية  املنتخبات  غرار  على  نقاط 
للبطولة  حتسبا  وإناث  ذكور  األول  املنتخب 

العربية التي ستقام باألردن ومصر.
كما حتدث مكتب االحتادية عن مشاركة 

املنتخب الوطني ألقل من 16 سنة ذكور وإناث 
يف البطولة اإلفريقية املقرر إجراؤها مبصر من 4 

إلى 16 أوت املقبل.
األيام  يف  تنظيم  يتم  أن  املرتقب  ومن 
القادمة املجمع التقني والذي تطمح من خالله 
يف  تصب  ايجابية  بنقاط  اخلروج  االحتادية 

مصلحة كرة السلة اجلزائرية.
ق.ر

احتادية كرة السلة

انطالق بطولة القسم الممتاز مطلع سبتمبر

مولودية وهران

اإلدارة مستاءة بسبب األخطاء التحكيمية
عن  وهران،  مولودية  نادي  إدارة  عبَّرت 
التحكيمي  الظلم  بسبب  الشديد،  استيائها 
بطولة  يف  الفريق  منه  يعاني  بات  الذي 
ثقيل  مبلف  التقدم  عزمها  مؤكدة  الدوري، 
التي  التجاوزات  لكشف  التحكيم،  للجنة 

يتعرض لها الفريق.
عبر  بيان  يف  الوهراني  النادي  وقال 
»فيسبوك«: »تعبر إدارة النادي عن استنكارها 
الشديد ملا حدث يف مباراة فريقنا، أمام إحتاد 
لطفي  بوكواسة  احلكم  أعلن  حيث  بسكرة، 
وأمام أعني اجلميع عن ضربة جزاء خيالية«.

وأضاف البيان »من هذا املنبر تؤكد إدارة 
النادي بقيادة رئيس الفريق، أنها لن تسكت 

عن هذه املمارسات التي غيرت النتائج بصفة 
املختصة،  للجنة  مبلف  وستتقدم  مباشرة، 
اجلزاء  فيما يخص ضربة  األدلة  بكل  مرفوًقا 

اخليالية«.
إدارة  تؤكد  أخرى،  جهة  »من  وختم 
مستقباًل  املمارسات  هذه  ترفض  أنها  النادي 
جملة وتفصياًل، خاصة وأن الفريق تأثر كثيًرا 
املوسم،  انطالق  منذ  التحكيمية  باألخطاء 
زال  ال  الذي  الفريق  حق  على  تسكت  ولن 

ينافس على البوديوم«.
قاسية  لهزمية  الوهراني،  النادي  وتعرض 
دون  بهدف  بسكرة،  احتاد  مضيفه،  يد  على 
رد، يف اجلولة الـ 32 من عمر البطولة احملترفة، 

ورفع بسكرة رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة 
رصيد  توقف  فيما  عشر،  احلادي  املركز  يف 

املولودية عند النقطة 53 يف املركز اخلامس.
سطيف  وفاق  فريق  أن   بالذكر  جدير 
االولى  الرابطة  بطولة  ترتيب  صدارة  استعاد 
تعادله  من  الرغم  على  القدم،  لكرة  احملترفة 
يف مباراة القمة التي جرت اول امس، برسم 
الساورة،  شبيبة  الضيف  أمام  الـ32،  اجلولة 
اجلزائر  احتاد  فريقا  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
واحتاد بسكرة أكبر املستفيدين بتحقيقهم لفوز 
العام  السلم  يف  بالتقدم  لهم  سمح  ما  ثمني 

للمنافسة.
م.هشام
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صارة بوعياد

ــة  ــن 40 لوح ــر م ــرض أكث ــم ع يت
و2021   2020 بــن  معظمهــا  أجنــز 
ــة  ــا الرســام التكعيبي ــن خالله جســد م
عبــر موشــور أفريقــي وأشــكال منتظمــة، 
 26 غايــة  إلــى  املعــرض  ويتواصــل 

جويليــة اجلــاري.
وتنــاول الرســام املــرأة يف لوحتهــا 
علــى أنهــا مصــدر احلنــان واألم املســؤولة 
وعمــاد احليــاة، بحيــث تعكــس أعمالــه 
تضحياتهــا وحــب اإليثــار، كمــا تطــرق 
ــل  ــاون والتكاف ــى التع ــه إل ــان نفس الفن
وأهميــة العمــل اجلماعــي واجلمعــوي 
ــانية أو  ــور إنس ــب ص ــالل تركي ــن خ م
تعبــر عــن كيــان متناســق  هندســية 

ومتالحــم.
يعــرض  أخــرى،  جهــة  مــن 
الكاتــب عملــن خصصــا لتاريــخ اجلزائــر 
ــا«  ــتعمار يف أفريقي ــوان » االس ــت عن حت
عرضــت  كذلــك،  و«االســتقالل«، 
»أروقــة املرهــون« »عــن حوريــة« للرســام 
ــام  ــة أجنــزت ع ــي لوحــة زيتي ــه، وه ذات
1968 علــى اخلشــب. وبالرغــم مــن 
ــي  ــام« إال أن ارزق ــة »أوش ــه حلرك انتمائ
زرارتــي متيــز يف هــذه اللوحــة برفضــه 
اســتغالل الرمــوز البربريــة واألبجديــة 
االمازيغيــة كمــادة أوليــة بحيث اســتغل 
خيالــه وإلهامــه البتــكار رمــوزه اخلاصــة.

الشاعر جون سيناك يعترف 
بفن المخضرم أرزقي زرارتي

ولــد رزقــي زرارتــي يــوم 24 جويليــة 
1938 ببنــي عطــار يف منطقــة تاورقــة 
لــه  وكان  باجلزائــر،  دّلــس  بنواحــي 

مشــوار فنــي مدهــش.
ــل  ــة يف مقتب ــر العاصم ــادر اجلزائ غ
العمــر واســتقر بإيكــس أون بروفنــس 
بفرنســا أيــن عمــل كبّنــاء. يف تلــك 
الفتــرة، تعّلــم الرســم مــن خــالل أخــذه 
ــى  ــاد إل ــم ع ــال، ث ــذا املج دروس يف ه
اجلزائــر يف أوت 1962، واســتقّر يف حــي 
للشــاعر  جــارا  كان  حميــدو.  رايــس 
جــون ســيناك الــذي تعــّرف عليــه يف 

.1963
ــالل  ــن خ ــي م ــي زرارت ــق رزق وتأّل
ــد  ــث يجّس ــوان، حي ــة األل ــمه للغ رس
ــذا  ــى ه ــو عل ــة، وه ــدث أو العاطف احل
املنــوال إلــى اليــوم. وشــارك يف معــرض 
مت  والــذي  اجلزائريــون«  »الرســامون 
تنظيمــه يف العاصمــة مبناســبة االحتفــال 
بذكــرى 1 نوفمبــر 1963 بقاعــة ابــن 

خلــدون ثــم بباريــس 1964.
وقــد مت تقــدمي أول معــرض شــخصي 
لــه يف رواق 54، ســنة 1964 حيــث 
ــيناك.  ــون س ــرف ج ــن ط ــه م مت افتتاح
ــون  ــي للفن ــاد الوطن ــو يف اإلحت ــد عض يع
التشــكيلّية، وقــد شــارك يف املعــارض 
التــي نظمــت مــن طــرف اإلحتــاد، ومــن 
1967 حتــى 1971 شــارك يف تظاهــرات 
ــي 10  ــي جتمــع حوال ــة »أوشــام« الت فرق
فنانــن، شــعراء ورســامن منهــم بايــة، 

ــاز وشــكري مســلي. ــس مارتين دوني
االحتــاد  يف  عضــوا  الفنــان  ويعــد 
الــذي  الرســامن  للفنانــن  الوطنــي 
شــارك بصالوناتــه عامــي1967 و1971 

قبــل أن يشــارك بتظاهــرات مجموعــة 
مــن  العديــد  يضــم  الــذي  »أوشــام« 
الفنانــن. وبعــد غيــاب دام 20 ســنة 
ــرض يف  ــن وع ــي للف ــي زرارت ــاد أرزق ع
ــم يف 2003  ــر العاصمــة ث 1999 باجلزائ
مبتحــف بوســعادة وبعدهــا حتصــل يف 
األولــى  اجلائــزة  علــى  الســنة  نفــس 
جمعيــة  نظمتهــا  التــي  املســابقة  يف 
»عســلة«. وتوجــد أعمــال الفنــان يف 
املجموعــات اخلاصــة يف اجلزائــر وفرنســا 
وكــذا باملتحــف الوطنــي للفنــون اجلميلــة 

العاصمــة. باجلزائــر 
فنــدق م ســويت يحتضــن أروقــة 
»املرهــون« ويراهــن علــى الثقافــة والفنــون
يف  فريــدة  جتربــة  خــالل  مــن 
ــم،  ــادرة يف العال ــة ون ــة اجلزائري العاصم
م  وفنــدق  »املرهــون«  أروقــة  وضعــت 
ســويت حبهــا وشــغفها بالفــن يف وعــاء 
واحــد ليدعواكــم إلــى اكتشــاف أعمــال 
فنيــة متّثــل اإلبــداع اجلزائــري املعاصــر، 
ومــن أجــل مضاعفــة التــآزر الرامــي إلــى 
ترقيــة الثقافــة والفــن اجلزائريــْن، تعــّزز 
أروقــة »املرهــون« أكثــر مــن أي وقــت 
فــات شــراكتها مــع فنــدق م ســويت مــن 
ــة منتظمــة.  ــد فني خــالل إعطــاء مواعي
ــياحة  ــن، والس ــة الفنان ــه يف خدم كون

ــري. ــراث اجلزائ ــة الت وترقي
»أخبــار  لـــ  رقــاب  آمــال  وقالــت 
الوطــن« وهــي خريجــة معهــد العلــوم 
السياســية وحاملــة ملاســتر يف القانــون 
الدولــي بلنــدن: »أظهــر فنــدق م ســويت 
منــذ إنشــائه التزامــه يف تســليط الضــوء 
الفنــي.  التعبيــر  أشــكال  كل  علــى 
ويتمّثــل هــذا االلتــزام أّوال يف الفكــرة 
ذاتهــا، تصميــم بــأدق التفاصيــل، أيــن 
متّثــل كّل غرفــة منطقــة مــن اجلزائــر 
بصفــة غايــة يف اجلمــال. حيــث توجــد 
قاعــة، يف كل طابــق، يف كل  يف كل 
غرفــة علــى مســتوى كل املطاعــم أماكــن 
للعــرض تشــغلها أعمــال »املوســطاش«، 
كــراش«،  »يوســف  تــوام«،  »إينــاس 
ــرون مــن  ــون آخ ــة« وفنان »ريــاض برك

ــون«. ــة »املره أروق
وهــي  حديثهــا  رقــاب  وتواصــل 
التــي مارســت الفــن كهوايــة خاصــة 
بعدمــا تربــت يف عائلــة اهتمــت بإقامــة 
جزائريــن  لفنانــن  فنيــة  معــارض 
املعــارض  زيــارة  يف  حبــا  وعاشــت 
ومــع  اجنلتــرا  يف  حتــى  واملتاحــف، 
شــغفها يف الدراســة كانــت تبحــث عــن 
اجلمــال الفنــي بــن أروقــة املعــارض 
واملتاحــف، لتكبــر وتنمــو يف محيــط 

الفــن ويقــدره. يعشــق 
ــون  ــة املره ــاء أروق ــرة إنش ــن فك وع
يف 2015، متثــل الهــدف يف التعريــف 
بالفنانــن املوهوبــن اجلزائريــن علــى 
األروقــة  تعــرض  العالــم.  مســتوى 
ــث واملعاصــر،  أعمــاال مــن الفــن احلدي
كمــا تعمــل األروقــة علــى اكتشــاف 
وقــد  الصاعديــن.  الفنانــن  وترقيــة 
ــة  ــخصية وجماعي ــارض ش ــت مع نظم
فنيــة  تظاهــرات  إلــى  باإلضافــة 
خارجيــة، وقــد شــاركت أروقــة املرهــون 
يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة ال 

.AKAAو فــن  دبــي  ســيما 

منها »عطلة املفتش الطاهر« و »عمر 
قتالتو«

عروض سينمائية بالعاصمة 
تخليدا لروح الموسيقار 

أحمد مالك 

لــروح  خــاص  تكــرمي  اجلزائــري  الســينما  متحــف   يقيــم 
املوســيقار الكبيــر أحمــد مالــك املتــويف ســنة 2008 وذلــك بعــرض 
عــدد مــن األفــالم التــي أجنــز موســيقاها، علــى غرار«عطلــة املفتــش 
الطاهــر« ملوســى حــداد و«عمــر قتالتــو« ملــرزاق علــواش و«حواجــز« 
ــد  ــف، وق ــي مزي ــات« لســيد عل ــى واألخري ــالم  و«ليل ــد لع ألحم
ــل. ــس املقب ــة اخلمي ــى غاي ــة األحــد وتســتمر إل انطلقــت الفعالي

وقــد ولــد أحمــد مالــك باجلزائــر العاصمــة يف 1931 وزاول 
دراســته يف املوســيقى والعــزف علــى البيانــو واالكورديون. والتحــق 
ــكندراني  ــى س ــادة مصطف ــت قي ــة حت ــة اجلزائري ــترا اإلذاع باوركس

ــة. ــة جزائري ــرق غنائي ــن وف ــع عــدة فنان ــه م وعمــل يف مجال
ــا  ــدة منه ــالم ع ــيقى ألف ــن موس ــيرته بتلح ــالل مس ــام خ وق
»الفحــام« حملمــد بوعمــاري و«أبنــاء نوفمبــر« ملوســى حــداد و«ســقف 

وعائلــة« لرابــح لراجــي.
ق.ث

من تنظيم اجلمعية الثقافية األمل

افتتاح تظاهرة »الصيف 
المسرحي للشباب« بوهران

ــف  ــرة »الصي ــات تظاه ــران فعالي ــس، بوه ــر أم ــت ظه  افتتح
ــة  ــة احمللي ــة الثقافي ــر للجمعي املســرحي للشــباب«، باملســرح الصغي
»اآلمــل«، مــع التقيــد بإجــراءات الوقايــة للحــد مــن انتشــار 

جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد.
ومتيــز اليــوم األول مــن هــذه التظاهــرة التــي تتواصــل إلــى 20 
أوت بتقــدمي عــروض ارجتاليــة مســتمدة مــن النكــت اجلزائريــة 
ــب  ــز جلل ــلوب ممي ــة وبأس ــف اجتماعي ــاول مواق ــي تتن ــورة، الت املأث
أنظــار اجلمهــور وذلــك مــن أداء متربصــي مدرســة املســرح التابعــة 

ــورة. ــة املذك للجمعي
ــف  ــؤدي هــذه املســرحيات املبرمجــة يف إطــار نشــاط »الصي وي
املســرحي للشــباب« املنظمــة مــن طــرف اجلمعيــة الثقافيــة املذكــورة 
ــي تتشــكل  ــي تخرجــت مؤخــرا والت ــة الـــ 28 الت متربصــي الدفع
مــن ثالثــة أفــواج، يضــم كل منهــا 10 متربصــن، ممــا يســمح لهــم 
ــة  ــة الثقافي ــس اجلمعي ــاد رئي ــبما أف ــة، حس ــم الفني ــراز طاقته بإب
ــير  ــي، مش ــد ميهوب ــرحي، محم ــل املس ــرج واملمث ــل«، املخ »اآلم
ــاب يف  ــف ش ــن أل ــر م ــذ 1992 أكث ــت من ــه كون ــى أن جمعيت إل

املجــال املســرحي.
كمــا يتضمــن برنامــج هــذه التظاهــرة املنظمــة مــن طــرف ذات 
ــم  ــران تنظي ــة بوه ــة الثقافي ــيط احلرك ــى تنش ــي إل ــة والرام اجلمعي
مســابقة للمســرح حتمــل عنــوان »جنــوم شــو«، اخلاصــة بالشــباب، 

مبشــاركة 19هــاوي قصــد إدماجهــم يف مهــن املســرح.
وحتــت عنــوان »مســرح احملاضــرات« مت برمجــة قــراءات دراميــة 
لكتــاب مســرحين ومحاضــرات تتنــاول عــدة مواضيــع منهــا 
»املســرح العلمــي« و«مســرح احللقــة« و«املســرح فــن احملــاكاة » 
و«اإلخــراج واحلركــة«، متبوعــة بنقاشــات مبشــاركة اجلمهــور.

ق.ث

»المرهون قاعة خاصة تحتضن أعمال أرزقي في عمر 82« 	

صاحبة قاعة »املرهون« أمال رقاب لـ »أخبار الوطن«:

»زرارتي من رواد الفن الجزائري 
تعامل مع إسياخم وباية«

قالــت أمــال رقــاب صاحبة »املرهــون« القاعة الفنية اخلاصة لـ »أخبار الوطن« إن األروقــة فتحت أبوابها للفنان 
اجلزائري أرزقي زرارتي يف عمر 82 ســنة بعرض لوحاته بفندق م ســويت باجلزائر العاصمة، حتت شــعار 

»العــودة دائمــا« واعتبرتــه مــن رواد الفن اجلزائري حيث تعامل مع الفنان اســياخم والفنان باية محي الدين، 
ليكــون عــرض فني يجمع فيه عددا كبيرا مــن أعماله الفنّية احلالّية.
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الجمهــــورية الجزائريــــة الديمقراطيـــة الشعبيــــة 
والية باتــــــنة

مديرية التجهيزات العموميــــة 
ر.ت.ج 05714708178

اعالن عن طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا رقم 21/15 
يطرح إعالن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

العملية: دراسة متابعة انجاز و تجهيز  نصف داخلي في متوسطة حمادي بري ببريكة 
المشروع : انجاز نصف داخلي متوسطة حمادي بري ببريكة 

بإمكان المقاوالت المؤهلة في أشغال البناء كنشاط رئيسي درجة 03فما فوق و المهتمين بهذا اإلعالن التقرب من مديرية التجهيزات العمومية لوالية باتنة الكائن مقرها بالحي اإلداري الجديد حي اإلخضرار -باتنة ٬ لهاتف ٬ 033 81 38 11 
لسحب دفتر الشروط

على المتعهد تحضير ثالثة 3أظرفة 
الظرف األول : و يحوي ملف الترشح 

الظرف الثاني : ويحوي العرض التقني 
الظرف الثالث و يحوي الرض المالي 

يوضع ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي في اظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبين كل منها تسمية المؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه و تتضمن عبارة »ملف الترشح« او »العرض التقني« أو »عرض مالي«  و توضع 
االظرفة في ظرف أخر مقفل بإحكام و مقفل و يحمل عبارة » ال يفتح اال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقييم العروض طلب العرض رقم 21/15 العملية: دراسة متابعة انجاز و تجهيز  نصف داخلي في متوسطة حمادي بري ببريكة 

المشروع : انجاز نصف داخلي متوسطة حمادي بري ببريكة
يوجه الظرف الرابع إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية باتنة حي الخضرار باتنة 

محتوى ملف الترشح : 
1 نسخة من شهادة التصنيف و التأهيل سارية المفعول 

2 التصريح بالترشح مملوء و ممضي من طرف المتعهد
 3 التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي من طرف المتعهد

4  مستخرج الضرائب ساري المفعول يحمل عبارة غير مسجل في القائمة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش
5 نسخة من القانون االساسي للشركة 

6 نسخج من السجل التجاري االلكتروني 
7 شهادة اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية من طرف المركز الوطني للسجل التجاري 2019 

8 الحوصلة الجبائية للثالث سنواتد 2017-2018-2019 يحمل ختم الضرائب 
9 جدول الزمني لألشغال و مدة االنجاز

10 شهادات اداء  المستحقات CNAS+CACOBATPH+CASNOS سارية المفعول 
11 البطاقات الرمادية +التامينات بالنسبة للعتاد المتحرك و بالنسبة للعتاد الغير متحرك يرفق بالنسخة من محضر معتمد للسنة الجارية 

12 شهادة أداءالمستحقات للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال االجراء +mise a jour CNAS + و شهادة االنتساب من طرف الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال اآلجراء ألقل من 06أشهر + شهادات النجاح بالنسبة لإلطارات 
المهندسين و التقنيين 
محتوى ملف التقني

1 التصريح باالكتتاب  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
2 دفتر الشروط يحتوي في اخر صفحته علي عبارة قرئ و قبل مكتوبة بخط اليد 

3 المذكرة التقنية 
محتوى العرض المالي 

1 رسالة تعهد  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
2 جدول االسعار بالوحدة  مملوء و ممضي من طرف المتعهد

3 تفصيل الكمي و التقديري  مملوء و ممضي من طرف المتعهد
على المتعدين وضع عروضهم في اليوم العاشر ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا اإلعالن  على الصفحات الجرائد الوطنية أو BOMOP قبل الساعة 09سا30د

يتم فتح العروض : الترشح ٬ التقنية ٬المالية في نفس اليوم الذي يوافق للتاريخ المحدد إليداع العروض في جلسة علنية علي الساعة 10سا 00د بمقر مديرية التجهيزات العمومية حي االخضرار باتنة 
يتم إيداع العروض في اليوم اآلخير من فترة إعداد العروض قبل الساعة 09:30 في حالة  موعد لتقديم العروض تزامن مع عطلج رسمية أو عطلة قانونية ٬ فإنه سيكون سيكون أول يوم عمل يأتي في نفس الوقت و نفس الساعة 

كل عرض ورد متآخرا  عن تاريخ المحدد أو غير مطابق »شكال « للتنظيم ال يؤخذ بعين االعتبار 
تدعو المصلحة المتعاقدة كل المرشحين أو المتعاهدون لحضور جلسة فتح األظرفة 

حددت مدة صالحية العروض بــ)90+10 ( يوم 
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 والغريب يف األمر أن بعض الفطريات 
السعيد  امللك  زريبة  من  والرخويات 
تغرد  وراحت  سعارها  جّن  قد  بوطاجني 
مروعة  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف 
التعبير  حرية  عن  مدافعة  ثائرة  خائفة 
يف  احلاالت  كل  يف  بها  عبثت  التي 
السابق. ما هذا الهبل يا ناس ؟ أنا أعيش 
مند وقت طويٍل يف بلد ُتترم فيه وُتقدس 
ما  والتفكير.  والتدبير  التعبير  حّرية  فيه 
أمريكا  هنا يف  قط طوال حياتي  سمعت 
الشمالية سياسي أو صحفي أو أي فنان 
يف  ٍيجّرح  مجال  أي  يف  ناشط  أي  أو 
السياسيني  خصومه  يخاطب  أو  إنسان 
واالجتماعيني بكالم بذيء. وما سمعت 
يوما فنانا يتفوه علنا بكالم مبتذل كالذي 
يتفوه به هذا احلية الغارق يف مال البقارة 
الذين ميطرونه بألياف من األوراق النقدية 
وأخرى.  وسماجة  وأخري  جرعة  بني 
البونادم  هذا  حدوده  يتعدى  وعندما 
ويوضع  ويجازى  الفن  على  الدخيل 
جيوش  القيامة  تقيم  مسؤولياته  أمام 
الرخويات والفطريات الدنيا على حبسه 
ويعدونه من سجناء الري؟ أهال؟ أهال؟ 
أكاد أكفر مباضَي املهني وماضي الشرفاء 
ردعا  ُظِلموا  ما  يا  الذين  البلد  هذا  يف 
العاملني  سكوت  أمام  وآلرائهم   لفكرهم 
العزيز  الدكتور  زريبة  كائنات  وكل 
يف  خالد  قاطعني  بوطاجني.«  السعيد 
فتئ  ما  النظام  هذا  لكن  كبيٍر:«  غيٍض 
الرأي قمعًا حلرية  يكبر من عدد سجناء 
التعبير...« قاطعته على الفور:« اسمع 
وال  الرئيس  أنصار  من  سي،  لست  يا 
وأنت  أصال.  أعرفه  ال  أنا  أعداءه.  من 
تعرف ذلك جيدًا، ولكني ال أرضى أن 
املوبقات  املثل يف  تصبح بالدي مضرب 
مخ  يف  زفر  الذي  السياسي. ما  والعهر 
رئيس  للقذف يف  وراءه  ومن  البيلو  هذا 
ويشيد  وتطفل  جتّني  بكل  هكذا  الدولة 
بها.  واملتاجرة  البيضاء  والغبرة  بالزطلة 
القانون  فيه  يقدس  بلد  بالدنا  كانت  لو 
للمخدرات  ترويجه  بسبب  علنا  حلوكم 
واإلشهار للمتاجرة بها. مثل هذه األشياء 
من  كفانا  بتاتا.  كندا  يف  هنا  تدث  ال 

الزندقة واللهث وراء الزعامة املزيفة.«
قائال:«  فترة صمت استطردت  وبعد 
وبعد هذه القضية التي جعلتك تغار مني 
منك  خطفت  حيث  من  معاناتي  ومن 
ثماني  تلتها  املاضي  األسبوع  األضواء 
تتطلب  عشرة قضية أخرى. وكل قضية 
إلى  ثالثة  من  احملكمة  إلى  التنقل  مني 
التأجيل  بني  األقل.  على  مّرات  أربعة 
املداولة  على  واإلحالة  احملاكمة  وجلسة 
القضايا  هذه  باحلكم.  النطق  وجلسة 
إثر  على  مبتابعتي  تعلق  ما  فيها  جميعها 
التي  بينها تلك  ما ومن  أو مقال  منشورٍا 
بعد.  فيما  نشر  كمسؤول  فيها  توبعت 
وهكذا كنا نضيع األستاذ رشيد لوراري 

احملكمة. كنت  الثالثاء يف  أيام  كّل  وأنا 
الذين  بالزمالء  ثالثاء  يوم  كّل  ألتقي 
يف  خلت  سنوات  خمسة  يف  استشفوا 
قاضي  انتظار  قاعة  يف  أو  احملكمة  أروقة 
لهم  تآزري  عن  لهم  فأعرب  التحقيق، 
وتضامني معهم. أتذكر ما عشناه خالل 
العشرية السوداء  وما مكانة يوم الثالثاء 

هذا.
الفراغ  وأمام  األولى  محاكمتي  بعد 
القذف  مبسائل  اخلاص  القانوني 
جتنبنا  وبهدف  الصحافة  يف  والتجريح 
األشرار،  باقي  مع  االختالط  معاناة 
هكذا بررت السلطة وقت ذك إنشاء فرع 
دوريا كّل  ينعقد  الصحافة  بجنح  خاص 
لم  التخصص  هذا  ثالثاء.  لكن  يوم 
يعفي هذه احملكمة من صبغتها اخلاصة.و 
يحضر يف ذهني وأنا مستاء التاريخ املظلم 
احلرب  زمن  اخلاصة  للمحاكم  الدموي 
فرنسا  احتالل  زمن  وقبلها  التحريرية 
وحكومة فيشي الفاشية حملاكمة الثائرين 
احملاكم  وكذلك  الفاشي،  احلكم  ضد 

اخلاصة بقضايا اإلرهاب فيما بعد.
 إال أن مواعيد هذه احملاكمات اخلاصة 
االغتياالت  مبواعيد  مقرونًة  أصبحت 
التي كانت يقترفها اإلرهابيون الدمويون 
ففي  املهنة.  ورجال  الصحفيني  حق  يف 
تقني  أو  صحايف  يسقط  ثالثاء  يوم  كل 
هؤالء  أيدي  على  القطاع  من  عامل  أو 
أو  الثالثاء  يوم  منتصف  عند  القتلة. 
احملكمة  يف  نكون  بينما  الظهيرة  مطلع 
زميل  خبر سقوط  كالصاعقة  علينا  ينزل 

أو زميلة.
أتوجه  كنت  اإلرهاب  سنوات   قبل 
مقالي  أسلم  اجلريدة،  مقر  إلى  صباحا 
إلى  املاضية  الليلة  كتبته  كنت  الذي 
مقهى  إلى  انزل  ثم  التحرير  رئيس 
املقهى  هذا  املجلة.  ملقر  املتاخم  رومانو 
من  مجاهد  مصطفى)  عمي  لصاحبه 
ملتقى  هو  التاريخية(  الرابعة  الوالية 
ملجاهدي املنطقة مبختلف فئاتهم ) وزراء 
قدامى ورجال أعمال وصحفيني(. أجد 
داخل املقهى عمي علي ذراع والصديق 
زوايا  من  زاوية  يف  بوعقبة  سعد  الزميل 
محادثات  يف  غارقني  منزويني  املقهى 
كبيرة  أتناول فنجان القهوة معهما. أخبر 
عمي علي بان املقال ) حلقة من حلقات 
التحرير  رئيس  بحوزة  لسانك حصانك( 
القضية  عن  البال  منشغلني  ويسأالني 

التي تنتظرني هذا الصباح
أستقصيهم إن كان لديهما أخبار عن 
يقوالن  توديعهم  قبل  رشيد.  األستاذ 
يف  بستاني  مع  تعاقدت  املجلة  لي 
بالبرتقال  متويلي  لهم  يضمن  بوفاريك 
بوعقبة  سعد  يغادر  احلراش.  سجن  يف 
قاعة  إلى  مباشرة  ومحرحرا  مسرعا 
التحرير لكتابة موضوعه يف صفحة »بال 
معي  فيمشي  علي  عمي  أما  نظارات«. 

ثم  مراد  ديدوش  شارع  يف  أمتار  بضعة 
يرجع على أعقابه إلى مكتبه يف الطابق 
أنزل شارع ديدوش  العمارة.  الثامن من 
احملكمة  حيث  سعيد  بور  اجتاه  يف  مراد 
واملجلس ويف رأسي آالف الظنون وشيء 
من القلق باخلصوص عندما يتعلق األمر 
يف  ناف  أستأ  بجلسة  أو  جديدة  بقضية 
املجلس. ويحضننا الروتني هكذا ممزوجا 
األعصاب.  واشتعال  والظنون  باملخاوف 
الثمانينات  نهاية  قبل  الفترة  تلك  لكن 
لم تخلو من األشياء الطريفة بالرغم من 
أو  موضوعا  نشرنا  أننا  أذكر  مأساتها.  
ملفا ال أتذكر جيدا عن الثانوية الفرنسية 
مسألة  طرحنه  مما  وطرحنا  ديكارت، 
اجلمهورية  رئاسة  من  بالقرب  وجودها 
وما تشكله من خطورة على أمن الدولة 
باعتبارها إحدى بؤر التجسس للمصالح 
صدور  لدى  القيامة  قامت  الفرنسية. 
املوضوع.  على  يحتوي  الذي  العدد 
املصالح  رعاة  عصابة  عناصر  وراحت 
كذبا،  بنا  توشي  الواصلة  الفرنسية 
وقدموا املسألة إلى الرئيس الشاذلي بن 
جديد رحمه اهلل على أساس أننا اتهمنا 
فرنسا.  لصالح  بالتجسس  الشاذلي 
العام  املدير  علي  عمي  التقى  وعندما 
المه  بالرئيس،  الوقت  ذلك  يف  للمجلة 
الرئيس الشاذلي على ما وصله عّنا. فما 
كان من عمي علي أن أحضر املجلة وقرأ 
ما كان مطبوعا بخصوص هذا املوضوع. 
الثانوية  مقر  نقل  الرئيس  قّرر  هذا  بعد 
بعيد  يكون  آخر  مكان  إلى  الفرنسية 
احلكومية،  الهيئات  أو  الرئاسة  مقر  عن 
يف  عكنون  بن  يف  الثانوية  فاستوطنت 

مكان آمن.«
قال  ثم  مّني،  ساخرا  خالد  ضحك 
نتكلم  ال  أننا  تالحظ  ألم  متسائال:« 
نتطرق  وعندما  املاضي.  عن  سوى 
نتناوله  أو  الكرام  مرور  عليه  منر  حلاضرنا 
أما  املعالم.  محدد  غير  مبهم  كشيء 
اهتماماتنا  من  متاما  مغيب  فهو  املستقبل 

وكأنه يف غير متناولنا.«
غريب  شعور  داهمني  وقد  أجبته 
ماضينا  يف  نعيش  نحن  صدقت.   »:
الذي  الطريق  جنتر  املاضي،  يف   ،
سلكناه ونحاول تلميعه إرضاًء لذواتنا.  
كثيف  ضباب  غيمة  يف  غارق  فحاضرنا 
التي  الرعب  وحالة  هواجسنا  تعكره 
يحمل  مّنا  الواحد  أصبح  ألنه  تغلفنا، 
يف داخله الضد املضاد له. أما املستقبل 
عنا  مغيب  فقط  ليس  فهو  اجلاية  وأيامنا 
بل ال وجود له أطالقا وال معالم واضحة 

لغدنا. لدى نحن نعيش يف املاضي.
... يتبع...
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ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«ســــايق الّريــح بالدبــــوس »الهــراوة«

 بقلم: صالح شكيرو
chekirou@yahoo.fr

)...( قال خالد بنوع 
من املرح:« سرقت 
مني األضواء كلها 
األسبوع املاضي.« 

قلت له باستياء :« 
أية أضواٍء ؟ هل ترك 

لنا شيء هذا الذي 
يسمونه بيلو؟ يطلق 

على نفسه لقب 
الشاب وهو احلقيقة 
بعقلية الشيخ الهرم 

مع كل تقديري 
للشيوخة، وأنا منهم 
على اية حال، نراه 

مكبال بأساور الذهب 
والقالدات الذهبية 
الفظيعة  الضخمة 

الشكل يف ملهى ليلي 
يشتم ويتطاول على 
رئيس الدولة بكالم 
معقول ويطالب  غير 
بعودة عبد الالصق 
بن املثبت  ويطالب 
بحرية بيع الغبرة، 
والبقارة من حواليه 
فقد نصفهم توازنه..

متابعات عابرة )متابعات عابرة )4343((
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فقـه رتـق التقصيـر 
بالتقصيـــــر !!

حقيقة لست مفتيا و ال فقيها و ال متضّلعا يف الدين .. لكن 
ما تعلمته هو أن الدين يقوم على معاني عقيدية وتعبدية وخيرية 
وإميانية بسيطة ومشتركة يف جوهرها املدرك، يدركها الرجل اجلهبذ 
العالم و اإلنسان البسيط  غير املتعلم  .. رمبا مستوى فهمي للدين 
هو أقل من مستوى فهم العجائز احلرائر الشريفات له .. و هذا هو 
إعجاز الدين الرباني، فروح معانيه تسري يف نفوس كّل البشر بكل 
يسر، وممارسة شعائره ومتّثل روح الدين اإلسالمي ليست بحاجة 
بفعل  للمبادرة  املسبق  اإلذن  إلى  أو  اهلل  إلى  للتقرب  وسيط  إلى 

اخليرات و نيل املكرومات ..
أن  القائلة  املقوالت  مبضامني  متناميا  إعجابا  أجد  اليوم 
»التصدق بثمن األضحية للمستشفيات و ملرضى الكوفيد  أفضل 
من ذبحها« أو القول بأن »لقمة يف فم جائع أفضل من بناء ألف 
التقصير  رتق  »فقه  بـ  الفقه  هذا  على  اصطلحت  وأنا   .. جامع« 
فنلجأ ملعالج  بالتقصير« أي حني نكون مقّصرين يف شؤون دنيانا 
هذا التقصير بتقصر آخر، وهو اللجوء إلى التقصير يف تديننا و بتر 
أجزاء منه .. كمن يجوع فيقوم ببتر جزء من جسده ليسّد به رمق 
جوعه .. نحن لم نفهم بعد معنى التوازن يف احلياة والتكامل يف 
الوظائف واملنهجيات السليمة للمعاجلات .. لذلك طغت »اآللة 
يف  الروحاني«  »التفكير  منظومة  فعّطلت  تديننا،  على  احلاسبة« 
الفردي  كياننا  يف  العبادة  »نور  بإنطفاِء  الذكاء  فإنطفأ  أفئدتنا، 
واجلماعي واملنظومي و تعطل مّخها« .. »ذكاء التدين« ليس يف 
»مسك احلسابات« و حتويل أرصدة املمارسات التعبدية من حقل 
إلى  العبادية من شعائر مفروضة  املمارسات  إلى حقل، وترحيل 
صعبة  عملة  إلى  محصّلة  أموال  يحول  كمن  الصدقات،  سنابل 
لم  فإن  نراه،  كأننا  اهلَل  نعبَد  أن  هو  التدين«  »ذكاء   .. أخرى 
ق بصدقٍة  نكن نراه فإنه َيرانا .. .. »ذكاء التدين« هو أن نتصَدّ
فنخفيها، حتى ال تعلم شمالُنا ما ُتنفق مييننا .. »ذكاء التدين« 
هو أن يبرز بداخلنا شعور إمياني غامر، يرى يف اإلثم إثما وإن أفتانا 
الناس وأفتونا .. »ذكاء التدين« هو أن ننفق مما نحب وليس من 
َحَواِئِج  َقَضاء  التدين« هو أن نسعى يف  فضلة ما لدينا .. »ذكاء 
اِس، فإغاثة امللهوف من أعظم الُقربات إلى اهلل .. على األقل  الَنّ
لُنسائل   .. موظفون ألجله  نحن  مبا  حوائجهم  للناس  نقضي  أن 
أنفسنا : هل للنساء وضعفائنا حّظا من ُخُلِق سّيدنا موسى عليه 
السالم ملّا خرج خائفًا من فرعون وقومه -ومع أّنه كان متعبًا من 
الّسفر الّطويل- وورد ماء مدين، وجد عليه أّمًة من الّناس يسقون، 
لهما  وسقى  البئر  عن  احلجر  فرفع  مستضعفتني،  امرأتني  ووجد 
حّتى رويت أغنامهما ؟ .. قال تعالى: } َومَلَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد 
اِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأََتنْيِ َتُذوَداِن َقاَل  ًة ِمَن النَّ َعَليِْه أُمَّ
َما َخْطُبُكَما َقالََتا اَل َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوأَُبوَنا َشيٌْخ َكِبيٌر * 
لِّ َفَقاَل َربِّ إِنِّي مِلَا أَنَْزلَْت إِلَيَّ ِمْن َخيٍْر  َفَسَقى لَُهَما ُثمَّ َتَولَّى إِلَى الظِّ

َفِقيٌر { ]القصص: 23، 24[. 
و إليكم مثال فقط عن وجود اختالل يف موازين التفكير لدينا، 
إليكم هذا : حني تتعاظم شراهة السمسار وُيقدم على ذبح إخوانه 

شهوة  استرضاء  إلى  بها  ويتقرب  العيد  ملتهبة ألضاحي  بأسعار 
املال الفاسد لديه، فبمنطق أصحاب »فقه رتق التقصير بالتقصير« 
بقيمتها  للتصدق  مثال  األضحية  شعيرة  إسقاط  علينا  يتوجب 
للفقراء واحملتاجني واملرضى حتى يدفعوها للسمسار »أّيًا كان هذا 
السمسار« يف السوق أو العيادة أو املصنع أو الوسيط .. وأكون أنا 
قد أسقطت شعيرة ألدعم مبالي »أبو لهب الوطني« الذي ينفخ يف 

جمر األسعار .. أي أجر عظيم هذا الذي سأحوزه ؟؟؟!!! .. 
رمبا لم ندرك املعنى احلقيقي لشعيرة أضحية العيد } لَْن َيَناَل 
َرَها  َسخَّ َكَذلَِك  ِمنُْكْم  ْقَوى  التَّ َيَنالُُه  َولَِكْن  ِدَماُؤَها  َواَل  وُمَها  حُلُ  َ اهللَّ

ِْسِننَي{ ]احلج : 37[. ِر احمْلُ َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ لَُكْم لُِتَكبُِّروا اهللَّ
هذا املعنى البليغ الذي أسس له سيدنا إبراهيم عليه السالم 
 ِ يِن إِلَى اهللَّ يُن ُيْسٌر ... أََحبُّ الدِّ أبو احلنفية السمحة » َباب الدِّ
الوحيد  وابنه  كبده  فلذة  َتَلّ  عندما  وجسده  ْمَحُة«  السَّ ُة  ِنيِفيَّ احْلَ
للجبني ليذبحه .. املعنى البليغ للحياة، بأنه علينا يومًا يف السنة، 
هو يوم النحر، فيه ننحر أهواءنا و نزواتنا و تطفيفنا يف امليزان )ميزان 
املال، ميزان التجارة، ميزان اخلدمات، وميزان العالقات، ميزان 
التفكير، ميزان املشاعر، ميزان القول، ميزان النظر ...، وحتى 
ميزان الصدقات .. فالكيل نريده دوما مائال من جهتنا، وهذه هي 
رؤيتنا اآلثمة للعدل(، أن نتجرد من عوالق الدنيا التي حتجب عنا 
إلى اهلل وحده .. أن نسمو فوق  روحانية »ذبح األضحية« تقربا 
محبتنا لزينة احلياة الدنيا يف هذا اليوم الذي يغشانا مرة يف العام ..
ال  لكنها  التدين،  صحة  مبرهنات  من  هي  الصدقة  حقيقة 
تسقط األساس من الشعائر، بل تقوم عليها وتنبع منها، لقوله عّز 
اَلَة َتنَْهى َعِن الَْفْحَشاِء َوامْلُنَْكِر *  اَلَة * إِنَّ الصَّ وجل } َوأَِقِم الصَّ
َتْصَنُعوَن { ]العنكبوت : 45[.  َما  َيْعَلُم   ُ َواهللَّ أَْكَبُر *   ِ َولَِذْكُر اهللَّ
»املاعون«  مانعي  توعد  حني  سبحانه  املولى  بأن  جند  أننا  حتى 
على  يدلل  مبا  الصالة،  بشعيرة  قيامهم  أثبت  قد  والثبور،  بالويل 
أن الشعائر التعبدية ينبغي إقامتها، وإقامتها تستوجب القيام على 
 { املاعون  وتعالى يف سورة  موالنا سبحانه  قال  املساكني،  خدمة 
اُلَْيِتيَم )2( َواَل  يِن )1( َفَذلَِك الِذي َيُدعُّ  ُب ِبالدِّ اَريَْت الِذي ُيَكذِّ
َيُحضُّ َعَلي َطَعاِم امِْلِْسِكنِي )3( َفَويْل لِّلُْمَصلِّنَي )4( اَلِذيَن ُهْم َعن 

َصاَلِتِهْم َساُهوَن )5( الِذيَن ُهْم ُيَراُءوَن َومَيَْنُعوَن امَْلَاُعوَن )6(« {.
ومعاجلات  للتجسيد  قابلة  مبادرات  طرح  من  فبدال  لألسف 
الناس  مبعايش  املضاربة  و  اإلحتكار  آفة  إلجتثاث  موضوعية 
واملاشية، جند السبيل سهال لبتر الشعائر، ألنها مشاعة و ليست 
ملكًا ألحد، كونها حق هلل وحده .. هذا هو معنى التجرؤ على 

اهلل ..
ومنكم  منا  اهلل  وتقبل  سعيد،  مبارك  طيب  عيدكم  و 

»األضاحي« مبا يف وسع كل واحد منا ..

مع بروز ظاهرة »تزهيد أنفسنا 
يف الشعائر الدينية« وتناميها 
ومتددها .. أجد نفسي مدعوًا 
للكتابة عن هذه الظاهرة التي 
تتغلف باملنطق، لكني أرى فيه 

منطقا أجوفًا، كما أرى فيها 
تهديدا مدمرا لديننا ودنيانا 

معا، كما قال العبد الصالح 
الزاهد احلكيم إبراهيُم بُن أْدَهَم 

قدميا :
ُع ُدْنيانا بَتْمزيِق ديِننا **  ُنَرقِّ

ُع فال ِديُننا َيْبقى وال ما ُنَرقِّ

د. مهماه بوزيان -  باحث 
وخبير مستشار يف شؤون النفط 

واإلستشراف اإلقتصادي



Oore� (وف��اًء) اللتزامه��ا) باألنش��طة) اخليري��ة،) أطلق��ت) 
 Hope ((اجلزائ��ر أم��ل)  جمعي��ة)  م��ع)  doo() بالش��راكة) 
Dz() مبناس��بة) عي��د) األضح��ى) املب��ارك) عملي��ة) ش��راء) أضحي��ات) 

العي��د) لفائ��دة) األس��ر) املع��وزة.
وحس��ب) بي��ان) أص��دره) متعام��ل) الهات��ف) النق��ال،) فبع��د) 
Oore� أطلقته��ا)  الت��ي)  التفاعلي��ة)  الرقمي��ة)  (احلمل��ة) 
doo() عل��ى) صفحته��ا) فايس��بوك،) ويف) ج��و) إيجاب��ي) م��ن) 
Oore� (التضام��ن) م��ع) مس��تخدمي) اإلنترن��ت،) اخت��ارت) 
doo() جمعي��ة) أم��ل) اجلزائ��ر)Hope Dz() الت��ي) أعرب��ت) 

ع��ن) رغبته��ا) يف) مس��اعدة) األس��ر) احملروم��ة) يف) ش��راء) أضحي��ات) 
العي��د.

Oore� تدع��م)  التضامن��ي،)  الس��ياق)  ه��ذا)  (يف) 
doo() جمعي��ة) أم��ل) اجلزائ��ر) م��ن) خ��ال) التب��رع) مببل��غ) مال��ي) 
محتاج��ة. أس��رة)   (100 لصال��ح)  العي��د)  أضحي��ات)  لش��راء) 
املجتمع��ي،)  بالعم��ل)  ملتزم��ة)  ش��ركة)  ولكونه��ا) 
تهدف) )Ooredoo() م��ن) خ��ال) ه��ذا) العم��ل) اخلي��ري) إل��ى) 
تعزي��ز) قي��م) املش��اركة) والتضام��ن) الت��ي) يتمي��ز) به��ا) اجلزائري��ون،) 
خاص��ة) خ��ال) املناس��بات) الديني��ة.) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )ق.إ(

) ) تس��بب،) ي��وم) أم��س،) نش��وب) حري��ق) غاب��ة) بامل��كان) 
املس��مى) أم��ام) امللع��ب) البل��دي) طري��ق) خوخ��دة) بلدي��ة) ف��ج) 
احلوض��ن،) ش��مال) ش��رقي) املدي��ة،) يف) تس��جيل) خس��ائر) مادي��ة) 
متثل��ت) يف) تل��ف) 1.5) هكت��ار) م��ن) املس��احات) الغابي��ة،) مش��كلة) 
م��ن) أش��جار) ك��روش) والبل��وط) وقن��دول،) قب��ل) أن) يت��م) إخم��اد) 
احلري��ق) وحماي��ة) باق��ي) الغاب��ة) م��ن) ط��رف) مصال��ح) احلماي��ة) 
املدني��ة.) ) كم��ا) تدخل��ت) مصال��ح) احلماي��ة) املدني��ة) م��ن) أج��ل) 
إخم��اد) حري��ق) نش��ب) يف) ح��زم) ت��ن) ببلدي��ة) امليه��وب) ش��رقي) 

املدي��ة،) حي��ث) أس��فر) احلري��ق) ع��ن) خس��ائر) مادي��ة) متثل��ت) يف) 
احت��راق) 200) حزم��ة) ت��ن،) فيم��ا) مت) حماي��ة) 200) حزم��ة) أخ��رى) 
ومن��ازل) مج��اورة،) ) إضاف��ة) إل��ى) مس��تودع) لتربي��ة) األبق��ار.) فيم��ا) 
مت) إخم��اد) احلري��ق) م��ن) ط��رف) املصال��ح) ذاته��ا.) كم��ا) تس��بب) 
حري��ق) نش��ب) يف) ش��قة) بعم��ارة) توج��د) بح��ي) 350) مس��كنا) 
س��وق) الف��اح) بلدي��ة) قص��ر) البخ��اري) يف) تس��جيل) خس��ائر) مادي��ة) 
متثل��ت) يف) احت��راق) أث��اث) وأدوات) كهرومنزلي��ة،) فيم��ا) مت) حماي��ة) 

باق��ي) الش��قة) والعم��ارة.

) تفاج��أت) ش��ريحة) واس��عة) م��ن) منتس��بي) عق��ود) م��ا) قب��ل) 
التش��غيل) بس��يدي) بلعب��اس) م��ن) ع��دم) ص��ب) األج��رة) الش��هرية) 
اخلاص��ة) بش��هر) ج��وان،) م��ا) خل��ف) غض��ب) واس��تياء) ه��ؤالء.
واش��تاط) املتض��ررون) غضب��ا) وصدم��وا) بش��كل) كبي��ر) بس��بب) 
ع��دم) ص��ّب) األج��رة) يف) حس��اباتهم) البريدي��ة،) واعتب��روا) ذل��ك) 
أم��را) مجحف��ا،) يف) وق��ت) غي��ر) مناس��ب) حس��ب) كامه��م،) 
خاص��ة) ونح��ن) عل��ى) بع��د) أي��ام) قليل��ة) ع��ن) عي��د) األضح��ى) 
املب��ارك،) حي��ث) كان) الكثي��ر) منه��م) وه��م) م��ن) أرب��اب) األس��ر) 

رغ��م)  الش��هرية)  األج��رة)  ه��ذه)  عل��ى)  ويعول��ون)  يعتم��دون) 
تفاج��ؤوا)  لكنه��م)  العي��د)  أضحي��ة)  اقتن��اء)  يف)  محدوديته��ا) 
باقصائه��م) بش��كل) غام��ض) وتعس��في) ودون) س��ابق) إن��ذار،) 
عل��ى) ح��د) تصري��ح) هش��ام) ب��ن) شميس��ة) ال��ذي) أك��د) يف) اتص��ال) 
هاتف��ي) ربط��ه) ب���) "أخب��ار) الوط��ن") أن) ه��ذه) اخلط��وة) بعي��دة) كل) 
البع��د) ع��ن) املس��ؤولية) وغي��ر) القانوني��ة،) أقدم��ت) عليه��ا) مديري��ة) 
التش��غيل) رغ��م) الت��زام) إداراته��م) بدف��ع) كش��وفات) احلض��ور) يف) 

وقته��ا) القانون��ي.

ألق��ت) ق��وات) الش��رطة) بأم��ن) دائ��رة) س��فيزف) القب��ض) عل��ى) 
3) أش��خاص) يف) العق��د) الثال��ث) م��ن) العم��ر،) وحج��زت) مبلغ��ا) 
مالي��ا) ق��ارب) 100) ملي��ون) س��نتيم) مش��كلة) م��ن) أوراق) نقدي��ة) 
م��ن) فئ��ة) 2000) )د.ج(،) إل��ى) جان��ب) حجزه��ا) رخص��ة) س��ياقة) 
وطني��ة) حتم��ل) هوي��ة) رعي��ة) أجنبي��ة) بع��د) تورطه��م) يف) التزوي��ر) 

واس��تعمال) امل��زور) يف) أوراق) نقدي��ة) ذات) الس��عر) القانون��ي) م��ن) 
العمل��ة) الوطني��ة) م��ع) طرحه��ا) للت��داول.) كم��ا) مت) حج��ز) مع��دات) 
وأدوات) ج��د) متط��ورة) كان��ت) تس��تعمل) يف) التزوي��ر) عل��ى) غ��رار) 
محمول) وناسخ) األوراق) النقدية.) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) حواش.أ

تس��بب،) أول) أم��س،) ح��ادث) م��رور) وق��ع) بامل��كان) املس��مى) 
الفرن��ان) عل��ى) مس��توى) الطري��ق) الوطن��ي) رق��م) )1() ببلدي��ة) 
البرواقي��ة) يف) إصاب��ة) ش��خصن) بج��روح) متفاوت��ة) اخلط��ورة،) 
احل��ادث) متث��ل) يف) انق��اب) وانح��راف) دراج��ة) ناري��ة.) ) كم��ا) 
وق��ع،) يف) الي��وم) ذات��ه،) ح��ادث) م��رور) بامل��كان) املس��مى) فرق��ة) 
 ()18( رق��م)  الوطن��ي)  الطري��ق)  مس��توى)  عل��ى)  العرب��ي)  أوالد) 
ببلدي��ة) بوس��كن،) متث��ل) يف) اصط��دام) س��يارتن) م��ا) خل��ف) إصاب��ة) 
3) أش��خاص.) ) وبالعماري��ة،) ُس��جل) ح��ادث) م��رور) آخ��ر) وق��ع) 

بامل��كان) املس��مى) فرق��ة) بوش��عبة) ببلدي��ة) أوالد) إبراهي��م،) متث��ل) 
يف) انح��راف) وانق��اب) س��يارة،) م��ا) خل��ف) إصاب��ة) 4) أش��خاص) 

تت��راوح) أعم��ا) ره��م) ب��ن) 09) و55) س��نة.
أم��ا) بع��ن) بوس��يف) جن��وب) ش��رقي) املدي��ة،) فق��د) وق��ع) 
ح��ادث) م��رور) آخ��ر) بامل��كان) املس��مى) النح��ار) عل��ى) مس��توى) 
الطري��ق) الوطن��ي) رق��م) )60) أ() متث��ل) يف) انح��راف) س��يارة) م��ا) 

خل��ف) إصاب��ة) 3) أش��خاص) بج��روح) مختلف��ة) اخلط��ورة.
عمر بكيري

وال��ي) والي��ة) س��كيكدة،)  أم��س،)  ي��وم)  أب��رق،) 
عب��د) الق��ادر) ب��ن) س��عيد،) تعليم��ة) إل��ى) كل) اإلدارات) 
العمومي��ة) يف) إقلي��م) الوالي��ة) تقض��ي) بض��رورة) الش��روع) 
الف��وري) يف) التلقي��ح) ل��كل) املس��تخدمن) م��ن) العم��ال) 
واملوظف��ن،) انطاق��ا) م��ن) الي��وم) وإل��ى) غاي��ة) نهاي��ة) 
العملي��ة،) الت��ي) تبق��ى) مفتوح��ة) إل��ى) إش��عار) آخ��ر.
ق��رار) الوال��ي) يدخ��ل) يف) إط��ار) احت��اذ) كل) التدابي��ر) 
اخل��اص) بالوقاي��ة) وانتش��ار) وب��اء) "كوفي��د) 19".) التعليم��ة) 
تأت��ي) كذال��ك) لتعمي��م) التلقي��ح) عل��ى) كل) العم��ال) 
واملس��تخدمن) يف) اإلدارة) الذي��ن) ه��م) مجب��رون) عل��ى) 

تلقي��ه) يف) إط��ار) الوقاي��ة) م��ن) الفي��روس) اخلطي��ر) ال��ذي) 
ب��ات) التلقي��ح) من��ه) إجباري��ا) لوق��ف) انتش��اره،) كم��ا) 
أعط��ى) الوال��ي) تعليم��ة) ملن��ع) كل) الدي��ن) ل��م) يت��م) 
تلقيحه��م) م��ن) العم��ال) واملوظف��ن) واملس��تخدمن) م��ن) 
االلتح��اق) بوظائفه��م) وإحت��اذ) كل) التدابي��ر) التأديبي��ة) 
ضده��م) م��ع) إجباري��ة) اس��تظهار) بطاق��ة) التلقي��ح) ل��كل) 
ه��ذه)  كل)  العمومي��ة)  ل��إدارات)  والوافدي��ن)  ال��زوار) 
اخلط��وات) تأت��ي) يف) إط��ار) الوقاي��ة) م��ن) الوب��اء) ال��ذي) ع��اد) 
لانتش��ار) بش��كل) واس��ع) مؤخ��را) يف) املوج��ة) الثالث��ة.

متكن��ت،) ي��وم) أم��س،) الفرق��ة) املتنقل��ة) التابع��ة) 
للش��رطة) القضائي��ة) بأم��ن) دائ��رة) عزاب��ة) م��ن) توقي��ف) 
3) أش��خاص) بتهم��ة) ") املمارس��ة) الش��بيهة) بالصح��ة".) 
وبع��د) توقي��ف) األش��خاص) الثاث��ة) وتفتيش��هم) مت) 

العث��ور) عل��ى) 480) قرص��ا) م��ن) دواء) بريغابال��ن،) ليت��م) 
حتوي��ل) املعني��ن) إل��ى) املصلح��ة) املتخصص��ة) إلمت��ام) 
اإلج��راءات) القضائي��ة،) حي��ث) ص��در) يف) حقه��م) أم��ر) 
إي��داع.) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) جمــال بوالديــس

السنة 02  - العدد 538 -16
 اإلثنني  09 ذو احلجة 1442  هـ  -  19  جويلية  2021م

الَجزائـُر ُتحصـي 16 وفـــــاة بَفيــروس »ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس 1099 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 16  وفاة.

ليس جديدا على الدوائر 
الغربية االستعمارية 
ومؤسساتها محاوالت 

شيطنة الدول التي تسعى 
إلى اإلبقاء على حد أدني 
من حرية القرار السياسي 

فيها، وعدم االجنراف 
وراء موجات التطبيع 
مع القوى الصهيونية 

واالستعمارية اجلديدة؛ 
فقد دأب البرملان األوروبي 
ومنظمات حقوق اإلنسان 
االنتقائية على خياطة 

التقارير على املقاس؛ 
ووفقا لنظرة لم تتخلص 

أبدا من رواسب االستعمار 
والفكر الكولونيالي الذي 

جعل من العالم خارج 
أوروبا عاملا متوحشا وغير 
مروض؛ يحتاج إلى الرجل 
األبيض ليعلمه أبجديات 
احلياة والعيش املشترك 

والقيم وأخالق االختالف 
واحلقوق.

وكانت اجلزائر واحدة 
من البلدان العصية على 

الترويض وهي التي ثبتت 
على مواقفها؛ رافضة كل 

أشكال االستعمار غير 
مهادنة لها وخاصة ما تعلق 

بالقضية الفلسطينية 
والتعامل مع الكيان 

الصهيوني وقضية الصحراء 
الغربية التي تعتبرها لوائح 

وقرارات األمم املتحدة 
قضية تصفية استعمار.

وألن مواقف اجلزائر 
كانت شامخة وثابتة 

يف زمن الهرولة العربية 
واإلسالمية، هاهي تتعرض 
للطعنات من اجلار القريب 

قبل البعيد ومن قوى 
االستعمار التي ما تزال لم 
تستوعب بعد أن اجلزائر 
عادت إلى أهلها، وكان مهر 
حريتها األغلى يف تاريخ 
البشرية – املعروف على 

األقل. وما حكاية التركيز 
يف تقارير حقوق اإلنسان 

على حرية العبادة إال دليال 
على أن تلك اجلهات مفلسة 

وغير قادرة على االبتعاد 
عن فكرها الصليبي.

ال ميكن للجزائر إال أن 
تكون شامخة بشعبها 
الذي يرتبط ارتباطا 

وثيقا باحلرية، وجيشها 
الذي ولد من صلب هذا 

الشعب وال يزال كذلك؛ وأن 
محاوالت حتييدها وإنهاكها 
عبر خلق بؤر توتر متتابعة 

يف محيطها اجلغرايف 
ستسقط يف املاء؛ وستبقى 
آخر قالع املقاومة من أجل 

عالم يسع اجلميع ولكن 
ليس على حساب الشعوب 

املقهورة؛ فلتذهب تقاريركم 
إلى اجلحيم، إذن؟

كاُلب.. كاُلب..التَّ التَّ  03:38الفجر:
 05:30الشروق:

12:50الظهر:
 16:42العصر:

 20:14املغرب:
21:55العشاء:

بلسان : تويقــر عبـد العزيـز

بر ج بوعريريج 
حجـُز ِمئـات الَقناِطيــــر مـن 
واد االسِتهالكّيــِة الَفاســَدِة المــَ
متكن��ت) مصال��ح) الش��رطة) املختص��ة) بأم��ن) والي��ة) ب��رج) بوعريري��ج،) خ��ال) 
السداس��ي) األول) م��ن) الس��نة) احلالي��ة،) م��ن) معاين��ة) م��واد) غذائي��ة) موجه��ة) 
لاس��تهاك) البش��ري) تب��ن) أنه��ا) غي��ر) صاحل��ة) لاس��تهاك) البش��ري،) إث��ر) 

تس��جيلها) ع��دة) مخالف��ات) تتعل��ق) بالنظاف��ة) والصح��ة) العمومي��ة) .) 
وكان��ت) ه��ذه) املصال��ح) ق��د) حج��زت) كمي��ات) معتب��رة) م��ن) اللح��وم) 
البيض��اء) واحلم��راء) واألس��ماك) واجل��ن) وك��ذا) الكاش��ير،) حي��ث) مت) حج��ز) 
1463.6) كل��غ) م��ن) اللح��وم) البيض��اء،) 549.6) كل��غ) م��ن) اللح��وم) احلم��راء،) 
291.8) كل��غ) م��ن) الش��حوم) واألحش��اء) احليواني��ة،) باإلضاف��ة) إل��ى) حج��ز) 17 
كل��غ) م��ن) الس��مك) و1363.32) كل��غ) م��ن) اجل��ن) و513.38) كل��غ) م��ن) م��ادة) 

الكاش��ير،) وك��ذا) 2800) وح��دة) ف��اش) س��عة) 50) مل��ل.) 
صفاء كوثر بوعريسة

 مّست 100 عائلة بالشراكة مع جمعية "أمل اجلزائر"

"Ooredoo" ُتطلــق عمليــــَة 
"أضحية العيـد" لفاِئـدة األسـِر الَفقيـَرة

 املدية

ـِف خسـائـَر ُمعتبــرًة نشــوُب 3 حرائـَق ُيخّل

 سيدي بلعباس
عّمـــاُل عقـــوِد ما قبــــَل الّتشغيــــِل      

لم َيقبُضـــوا أجــــرَة شهــــِر جــــوان!

سكيكدة

لقيـــَح علــــى    الَوالـــي يفــرُض التَّ
كـــــّل الُعّمــــاِل والُموظِفيــــن

تهنئــــــة
مبناسبة عيد األضحى املبارك، تتقدم شبكة "أخبار 

الوطن"بتهانيها احلارة إلى كافة الشعب اجلزائري 
واألمة اإلسالمية جمعاء، متمنية أن يعيده اهلل 

علينا باليمن واخلير والبركات وأن يرفع عنا الوباء.
عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير. 

رات َعقلّيٍة .. توقُف 3 أشخاٍص وحجُز مؤثِّ

.. حوادُث امُلروِر ُتخلِّف 12 جريًحا

ر الُعملَة ..  تفكيُك شبكٍة إجرامّيٍة ُتزوِّ

 وهران
إخمــاُد حريــِق نشــَب بغابــِة القصيبــــَة 

متكن��ت) مصال��ح) احلماي��ة) املدني��ة) م��ن) إخم��اد) حري��ق) اندل��ع،) مس��اء) أول) أم��س) يف) ح��دود) الس��اعة) السادس��ة) 
مس��اء،) بغاب��ة) القصيب��ة) ببلدي��ة) س��يدي) ب��ن) يبق��ى.) وق��د) مت) تس��خير) جمي��ع) الوس��ائل) املادي��ة) والبش��رية) يف) ه��ذه) 
العملي��ة) الت��ي) تطلب��ت) دع��م) وح��دات) احلماي��ة) املدني��ة) ل��كل) م��ن) وه��ران) وبطي��وة) وقدي��ل،) ومت) إخم��اد) احلري��ق) يف) 

ح��دود) الس��اعة) التاس��عة) مس��اءا) م��ن) الي��وم) نفس��ه.
وأف��ادت) املديري��ة) الوالئي��ة) للحماي��ة) املدني��ة) بأن��ه) مت) وض��ع) خلي��ة) يقظ��ة) مب��كان) احل��ادث) عين��ه) حتس��با) ألي) 

ط��ارئ.
فتاتي لبنى


