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د. حسيـــنة بوشيـــخ 

الّتكويُن اجَلامعيُّ يف علوِم 
صال.. اإلعالِم واالتِّ

مَتى ينبِغي إعادُة الّنظِر؟
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ِسياقـــاُت الّنقـــــِض 
هديــــِم، وَمنهــــاُج  والتَّ

صحيِح الَوطِنـــــي )3( التَّ

قريـــُة "برادَمــة" ببجـــاَية..
َمــاض ُمشــرٌق وحاضـــٌر ُمؤلــٌم!

الِت االلِتحــاق  تخفيـــُض معــــدَّ
ـــب والَمــــدارِس الُعليــــا بالطِّ

تقع قرية " برادمة" بأعالي بلدية خراطة شرقي بجاية، وهي ذات تضاريس 
صعبة وإمكانات اقتصادية هامة، السيما ما تعلق بالزراعة اجلبلية وتربية 

احليوانات، وقد كانت حصنا للمقاومة ومالذا للثوار خالل احلقبة االستعمارية. 
وبعد حصول اجلزائر على استقاللها لم يشفع لها دورها وماضيها الثوري يف 

احلصول على حقها يف التنمية، فقد أسقطها املسؤولون املتعاقبون من أجندتهم 
وهي التي عانت كغيرها من املناطق ويالت اإلرهاب.

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاما جديدا الحتساب معدالت 
القبول يف التخصصات التي تتطلب معدال عاليا، على غرار الطب واملدارس العليا.
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ها ينتظروَن من َينفُض الغباَر عنها سكانُّ

الناجحون اجلدد يف البكالوريا 02

03

 وافق رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على إرسال وفد عن 
ممثلي القطاعات الوزارية املعنية للبحث يف املطالب املرفوعة من 

طرف ساكنة والية ورقلة خصوصا حول الشغل

الّرئيــُس تّبـــون ُيطمِئــن 
َبطـاِلـي ورقَلـــة

وافَق على إيفاِد وفٍد وزاريٍّ يف األّياِم القادَمة

تونـــس..تونـــس..
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إليزي
حي  َتردِّي الوضِع الصِّ
بأوهــانت ُيخـرُج 
ارِع الّسكاَن إلى الشّـَ

أدرار
عادُة جلِب الِملح الَمحّلي 
من الُحفر والسّبخات 
في َطريِقها لالنِدثار!

تلمسان
 تجــــاُر َمرســـى 

مــوَن  بن مِهيــدي ينظِّ
ًة وقفــًة احتجـــاِجيـّ

14د. عبــدالســالم فيـــاللــي

مهـدد    توـنس  مهـدد   " أمـــُن  توـنس  " أمـــُن  إسعــــاد:  إسعــــاد: مقـــــداد  مقـــــداد 
َيحصُل" فيما  أجنبّيٍة  الٍت  َتدخُّ َيحصُل"وهناَك  فيما  أجنبّيٍة  الٍت  َتدخُّ وهناَك 

موسى بودهان:موسى بودهان: "ال ُبّد من فتِح  "ال ُبّد من فتِح 
حواٍر حتى ال َتتعّمَق األزمُة أكثَر"حواٍر حتى ال َتتعّمَق األزمُة أكثَر"

ُُوالَمخــاوف!والَمخــاوف!
ُُاآلمـــــال اآلمـــــال 
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عبــد  اجلمهوريــة،  رئيــس  أشــرف 
ــر  ــاء باجلزائ ــس الثالث ــون، أم ــد تب املجي
العاصمــة، علــى حفــل تكــرمي املتفوقــن 
لــدورة  البكالوريــا  األوائــل يف شــهادة 
ــنوي  ــد الس ــذا التقلي ــالل ه 2021. وخ
الشــعب،  قصــر  احتضنــه  الــذي 
الثالثــة  املتفوقــن  بتقليــد  تبــون  قــام 
ــة  ــة، الفضي ــات الذهبي ــل بامليدالي األوائ
املتفوقــن  تكــرمي  مت  كمــا  والبرونزيــة، 
االحتياجــات  ذوي  فئــة  يف  األوائــل 
األوائــل  املتفوقــن  وكــذا  اخلاصــة 

الشــعب. حســب 
آيــة  شــعيب  الطالبــة  وتصــدرت 
وصــال شــهيناز، ابنــة واليــة ورقلــة، 
قائمــة املتفوقــن بافتكاكهــا أعلــى معدل 
ــي بـــ 24ر19، يف  ــتوى الوطن ــى املس عل
ببــون  تليهــا  رياضــي،  تقنــي  شــعبة 
والتــي  املســيلة  واليــة  مــن  بشــرى 
ــا ب  ــدل وطني ــى مع ــي أعل ــت ثان حتصل

رياضــي. تقنــي  24ر19 يف شــعبة 
وحــل لهــوازي قايــا مــن واليــة تيــزي 
وزو ثالثــا علــى املســتوى الوطنــي مبعــدل 
وقــد  رياضيــات،  شــعبة  يف  22ر19 

عرفــت امتحانــات شــهادة البكالوريــا 
 )-2021  2020( الدراســي  للموســم 
ــن الـــ 20 و الـــ25  ــا ب ــرت م ــي ج الت
جــوان املاضــي، حتقيــق نســبة جنــاح 

وطنيــة بلغــت 17ر61.
ــاز"  ــن بتقدير"ممت ــدد الناجح ــغ ع وبل
ــاء 13644  ــا مت إحص ــا، فيم 930 متفوق
فائــزا حتصــل علــى تقديــر "جيــد جــدا"، 
ــر  ــح بتقدي ــى 33585 ناج ــة إل باإلضاف
ــب  ــر قري ــح بتقدي ــد" و69451 ناج "جي
مــن اجليــد. وحســب أرقــام الديــوان 
واملســابقات،  لالمتحانــات  الوطنــي 
للناجحــن  اإلجمالــي  العــدد  بلــغ 
حــن  يف  فائــزا،   117610 بتقديــر 
املتمدرســن  الناجحــن  عــدد  وصــل 
لإلشــارة، جــرت  ناجحــا.   277804
بحضــور  التكرميــي  احلفــل  مراســم 
مســؤولن ســامن يف الدولــة وأعضــاء 
ــاء  ــى أولي ــة إل ــة، باإلضاف ــن احلكوم م
التالميــذ املتفوقــن وممثلــي قطــاع التربيــة 

مــن أســاتذة وتنظيمــات نقابيــة.               
ق.و

الدولــة  كاتــب  مســاعد  أكــد 
ــط،  ــرق األوس ــف بالش ــي املكل األمريك
جــوي هــود، تقــارب وجهــات النظــر 
املتحــدة  والواليــات  اجلزائــر  بــن 
األمريكيــة فيمــا يتعلــق بتســوية العديــد 
مــن األزمــات، ســيما يف شــمال إفريقيــا 

الســاحل. ومنطقــة 
علــى  )وأج(  بــه  خــص  لقــاء  ويف 
هامــش زيــارة العمــل التــي قــام بهــا الــى 
26 جويليــة  و  الفتــرة )25  اجلزائــر يف 
ــر  ــات نظ ــود أن وجه ــرز ه ــاري(، أب اجل
"متقاربــة  املتحــدة  والواليــات  اجلزائــر 
ــق بتســوية  ــا يتعل ــة" ال ســيما يف م للغاي
الســاحل،  ومنطقــة  الليبيــة،  االزمــة 
ــع  ــل م ــى العم ــع إل ــن نتطل ــال "نح قائ
ــتركة يف  ــا املش ــع أهدافن ــن لدف اجلزائري
منطقــة الســاحل وكذلــك ليبيــا وأماكــن 

أخــرى".
الواليــات  أن  إلــى  هــود،  ولفــت 
ومــن  اجلزائــر  علــى  "تعــول"  املتحــدة 
رمطــان  دبلوماســيتها  رئيــس  خاللهــا 
ــر املهــم  ــى "دور اجلزائ ــرة بالنظــر ال لعمام
صوتهــا  و  األزمــات  حــل  يف  للغايــة 
املســموع يف املنطقــة وخارجهــا" وعليــه 
-كمــا  املتحــدة  الواليــات  تتطلــع 
قــال- "لالســتفادة مــن هــذه احلنكــة 
القضيــة  هــذه  لتســوية  الدبلوماســية 

املهمــة".
إن  االمريكــي،  املســؤول  وأضــاف 
ــر  ــدا أن اجلزائ ــم جي ــالده "تعل حكومــة ب
الواليــات  نظــر  وجهــة  نفــس  لديهــا 
املتحــدة حــول تســوية الوضــع يف ليبيــا، 
علــى  معهــا  العمــل  صممــت  ولــذا 
األهــداف املشــتركة واملتمثلــة أساســا 

والشــركاء  احللفــاء  مــع  التحــاور  يف 
ــة  ــروف بالطريق ــز الظ ــة تعزي ــول كيفي ح
التــي تســمح باخــراج القــوات االجنبيــة 
وقــت  أســرع  ليبيــا يف  مــن  واملرتزقــة 
ــات  ــم االنتخاب ممكــن والســير نحــو تنظي

العامــة املقــررة يف 24 ديســمبر".
ويــرى هــود، "بــأن خــروج املرتزقــة 
ــة لتمكــن  ــة قصــوى ضروري ــر أولوي يعتب
ــيادته  ــتعادة س ــن اس ــي م ــعب الليب الش
الكاملــة يف أقــرب وقــت ممكــن والتوجــه 
للوصــول   " العامــة  االنتخابــات  إلــى 
ــرض  ــذا الغ ــان وله ــر األم ــى ب ــد إل بالبل
ــالده مشــاوراتها  يؤكــد هــود، "تواصــل ب
مــع شــركائها وحلفائهــا مبــا يف ذلــك 
تركيــا وروســيا وكل أطــراف األخــرى 

ــن". ــهم الليبي ــى رأس وعل
كمــا تطــرق املســؤول األمريكــي إلــى 

السياســية  اجلهــات  بعــض  مســتقبل 
يف  موضحــا  ليبيــا،  يف  والعســكرية 
الســياق أن للشــعب الليبــي ولليبيــن 
وحدهــم فقــط احلــق يف حتديــد دور الــذي 

ســيلعبه كل طــرف مــن األطــراف .
تطــور  حــول  ســؤال  علــى  رده  ويف 
األوضــاع األمنيــة يف منطقــة الســاحل، 
اجلزائــر  األمريكــي"دور  املســؤول  حيــا 
مالــي  يف  ســيما  ال  املنطقــة  هــذه  يف 
 2015 يف  قادتهــا  التــي  واملجهــودات 
ــع  ــد لتوقي ــع باألطــراف يف هــذا البل للدف
اتفــاق الســلم واملصاحلــة"، مشــددا علــى 
مــع  للعمــل  اليــوم  تتطلــع  "بــالده  أن 
ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــة اجلزائري احلكوم

االتفــاق". املســطرة يف 
ق.و

أعلن القائم بأعمال مساعد وزير اخلارجية األمريكية، تبرع الواليات املتحدة األمريكية مبستشفى ميداني للجزائر.
وقــال جــوي هــود، يف تصريــح نقلتــه صفحــة الســفارة األمريكيــة، إن املستشــفى يبــدأ بنــاؤه اليــوم، وينتهــي يف منتصــف شــهر أوت. وذكــر املتحــدث، أنــه مت تصميمــه 
خصيصــا لعــالج املرضــى املصابــن بأمــراض معديــة. ويحتــوي املستشــفى علــى 35 ســريرا منهــا خمســة مخصصــة للعنايــة املركــزة، كمــا ميكــن نقلــه إلــى جميــع الواليات.
ق.و

وافَق على إيفاِد وفٍد وزاريٍّ يف األّياِم القادَمة

الّرئيــُس تّبـــون ُيطمِئــن َبطـاِلـي ورقَلـــة

أعلــن الوزيــر األول، أميــن بــن عبــد الرحمــن، 
هــذا أول أمــس  باجلزائــر العاصمــة، عــن إطــالق 
عبــر  فندقيــة  هيــاكل  لتخصيــص  عمليــة 
املــدن الكبــرى الســتقبال املصابــن بفيــروس 
ــن  ــط ع ــف الضغ ــل تخفي ــن أج ــد19- م كوفي
الدولــة  أن  مؤكــدا  االستشــفائية،  الهيــاكل 
ســتقتني "اآلالف مــن مكثفــات األكســجن 

ــات". ــر دفع عب
وعلــى هامــش إشــرافه، رفقــة وزيــر الصحــة، 
ــة،  ــي العاصم ــد و وال ــن بوزي ــن ب ــد الرحم عب
فنــدق  تخصيــص  علــى  شــرفة،  يوســف 
"مازافــران" الســتقبال املرضــى املتواجديــن يف 
ــيد  ــال الس ــة، ق ــفيات بالعاصم ــس مستش خم
بــن عبــد الرحمــن يف تصريــح للصحافــة، أن 

هــذه العمليــة "األولــى"، مــن شــأنها "التخفيــف 
مــن الضغــط املســجل على مســتوى املستشــفيات 
تزايــد عــدد  الطبيــة" نتيجــة  وعلــى األطقــم 
اإلصابــات، كمــا ستســمح بــــ"تســهيل عمليــة 

التكفــل باملرضــى".
وأوضــح أن هــذه العمليــة تدخــل يف إطــار 
"تطبيــق التعليمــات الصارمــة لرئيــس اجلمهوريــة 
وآخرهــا تلــك التــي أســداها لــدى ترأســه أمــس 
األحــد االجتمــاع الــدوري ملجلــس الــوزراء"، 
ــا  ــوم به ــي تق ــود الت ــن "اجله ــدرج ضم ــا تن كم
ــى  ــز املستشــفيات إل ــة يف إطــار دعــم وجتهي الدول
جانــب مختلــف اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى 

ــاء". ــة الوب مكافح
ق.و

واجلاليــة  اخلارجيــة  الشــؤون  وزيــر  اختتــم 
ــرة ظهــر أمــس،  ــة باخلــارج رمطــان لعمام الوطني
زيــارة العمــل التــي قــام بهــا إلــى تونــس حيــث 
حظــي خاللهــا باســتقبال مــن قبــل رئيــس 
اجلمهوريــة التونســية قيــس ســعيد، حســب مــا 

ــوزارة. ــان لل ــاد بي أف
ــة  ــؤون اخلارجي ــر الش ــان " أن وزي ــر البي و ذك
واجلاليــة الوطنيــة باخلــارج  نقــل بهــذه املناســبة، 
ــة  ــوة وصداق ــالة أخ ــي رس ــس التونس ــى الرئي إل
ــد  ــون، أك ــد تب ــد املجي ــس عب ــه الرئي ــن أخي م
فيهــا التزامــه الراســخ بتعزيــز أواصــر األخــوة 
والتضامــن والعالقــات االســتراتيجية التــي تربــط 

ــن". البلدي
ويف هــذا الســياق، وّجــه لعمامــرة حتياتــه إلــى 
ــب  ــس،  حس ــة يف تون ــة املقيم ــة اجلزائري اجلالي

البيــان.
ــوزارة أن "االســتقبال شــكل  ــان ال وأوضــح بي
ــات  ــادل وجهــات النظــر حــول العالق فرصــة لتب
متكــن  أجــل  مــن  تعزيزهــا  وآفــاق  الثنائيــة 

املشــتركة  التحديــات  مواجهــة  مــن  البلديــن 
بشــكل أكثــر فاعليــة، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة 

بجائحــة كوفيــد19-" .
 " املصــدر-  يضيــف   - اللقــاء  مثــل  كمــا 
ــة  ــا اإلقليمي ــى القضاي مناســبة أيضــا للتطــرق إل
الســيما  املشــترك،  االهتمــام  ذات  والدوليــة 
ومنطقــة  العربــي  املغــرب  منطقــة  يف  الوضــع 
الســاحل والصحــراء وكذلــك علــى مســتوى 

العربــي". العالــم 
ــرة  ــان لعمام ــد رمط ــرى، عق ــة أخ ــن جه م
عثمــان  التونســي  نظيــره  مــع  عمــل  جلســة 
دبلوماســية  رئيســا  رّحــب  اجلرنــدي، حيــث 
ــا ذات  ــول القضاي ــف ح ــارب املواق ــن بتق البلدي
االهتمــام املشــترك علــى املســتوين اإلقليمــي 
والدولــي واتفقــا علــى العمــل مــن أجــل مواصلــة 
وتعزيــز ســنة التشــاور والتنســيق يف جميــع احملافل 

اإلقليميــة والدوليــة، وفــق ذات البيــان .

ق.و/واج

 متكنــت الضبطيــة القضائيــة لألمــن احلضــري 
الثالــث بأمــن واليــة قســنطينة، مــن توقيــف 03 
ــا  ــم م ــراوح أعماره ــم تت ــتبه فيه ــخاص مش أش
بــن 20 و35 ســنة، مت تقدميهــم أمــام النيابــة 
ــة اســتخدام العنــف مــع أخــد  ــة عــن قضي احمللي
تســجيل فيديــو للغيــر يف وضعيــة مخلــة دون 
إذن أو رضــى صاحبــه، حتريــض حيــوان مــؤذي، 
الضــرب واجلــرح العمــدي بســالح أبيــض متبــوع 

بالســرقة.
حيثيــات القضيــة تعــود إلــى قيــام قــوات 
قســنطينة  واليــة  بأمــن  املناوبــة  الشــرطة 
األســبوع الفــارط بتحويــل شــخص إلــى مصلحــة 
اجلامعــي  باملستشــفى  الطبيــة  االســتعجاالت 
ــة حرجــة  ــه يف حال ــور علي ــس، مت العث ــن بادي اب
عنيــف  جســدي  العتــداء  تعرضــه  نتيجــة 
بالضــرب واجلــرح العمــدي بالســالح األبيــض، 
ــاث  ــف األبح ــره مت تكثي ــى إث ــرقة، عل ــع الس م
والتحريــات التــي كللــت بتحديــد هويــة املشــتبه 
ــر  ــى مق ــم إل ــم وحتويله ــن مت توقيفه فيهــم، والذي
املصلحــة الســتكمال إجــراءات التحقيــق، يف 

ــة. ــة احمللي ــام النياب ــم أم ــار عرضه انتظ
توقيف 5 أشخاص بتهمة الترويج 

للمخدرات
متكنــت الضبطيــة القضائيــة لــكل مــن األمــن 
احلضــري الثالــث والتاســع والســادس عشــر بأمــن 
أشــخاص   5 توقيــف  مــن  قســنطينة،  واليــة 
تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 22 و30 ســنة، يف 
ــع  ــازة وبي ــم يف حي ــتبه فيه ــة، مش ــا متفرق قضاي
ذات  الصيدالنيــة،  واملــواد  العقليــة  املؤثــرات 
ــر  ــة غي ــا بطريق ــرة عقلي ــدرة ومؤث ــص مخ خصائ

ــروعة. مش
عاجلتهمــا  اللتــان  القضيتــن  حيثيــات 

الضبطيــة القضائيــة لألمــن احلضــري الثالــث 
تعــود إلــى معلومــات مفادهــا قيــام شــخصن 
بترويــج املؤثــرات العقليــة، علــى إثرهــا مت تكثيــف 
عــن  أســفرت  التــي  والتحريــات،  األبحــاث 
ــة  ــا لعملي ــا، وبإخضاعهم ــتبه فيهم ــف مش توقي
ــى 36  ــا عل ــط بحوزتهم ــدية ضب ــة اجلس املالمس
ــى  ــة إل ــن، باإلضاف ــن دواء بريغابال ــولة م كبس
ــوع  ــن ن ــض م ــالح أبي ــدرات، وس ــي مخ قطعت
ــر  ــى مق ــم حتويلهمــا إل ــة جنــوم، ليت ــي ثالث أوكاب
القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكمال  املصلحــة 

الالزمــة.
أمــا القضيــة الثانيــة التــي تخــص مركــز 
األمــن احلضــري التاســع، تعــود إلــى قيــام ذات 
املصلحــة بدوريــات وقائيــة علــى مســتوى إقليــم 
االختصــاص، أيــن لفــت انتباههــم شــخص 
بإخضاعــه  منــه،  التقــرب  ليتــم  مشــبوه، 
ــى  ــه عل ــر بحوزت ــة املالمســة اجلســدية عث لعملي
30 كبســولة مــن دواء بريغابالــن، باإلضافــة 
إلــى قاطــع ورق كيتــور، ومبلــغ مالــي ليتــم 
ــى مقــر املصلحــة الســتكمال  ــه إل توقيفــه وحتويل
القضيتــن  الالزمــة.  القانونيــة  اإلجــراءات 
اللتــان عاجلتهمــا الضبطيــة القضائيــة لألمــن 
قيــام  إلــى  تعــود  الســادس عشــر،  احلضــري 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــات وقائي ــة بدوري ذات املصلح
إقليــم االختصــاص والتــي مكنــت مــن توقيــف 
ــن  ــولة م ــى 21 كبس ــه عل ــر بحوزت ــخص عث ش
دواء بريغابالــن، كمــا متكنــت ذات املصلحــة 
مــن توقيــف مشــتبه فيــه آخــر يقــوم بترويــج 
ــع  ــي ، م ــة وســط احلــرم اجلامع ــرات العقلي املؤث
ــواع وكــذا  حجــز 27 كبســولة مــن مختلــف األن

ــج. ــدات التروي ــن عائ ــي م ــغ مال مبل
 أمينة.ب

منير بن دادي 
وأفــاد بيــان ملنــدوب وســيط اجلمهوريــة بواليــة ورقلة، 
ــر  ــرى مبق ــة الكب ــاء ورقل ــع منســقي أحي ــاء م ــه مت اللق أن
ــث  ــة، حي ــة بالوالي ــيط اجلمهوري ــة لوس ــة احمللي املندوبي
ــي  ــب وانشــغاالت طالب ــى تقــدمي مطال ــاء عل أســفر اللق
العمــل مكتوبــة مــن أجــل رفعهــا لوزيــر الدولــة وســيط 

ــة. اجلمهوري
ــة مراســلة  ــة بورقل ــدوب وســيط اجلمهوري ــى من وتلق
ــس  ــة رئي ــه موافق ــة ليبلغ ــيط اجلمهوري ــرف وس ــن ط م

اجلمهوريــة علــى إرســال الوفــد الــوزاري بعــد أن تتناقــص 
ــة. ــة احلالي ــة الوبائي األزم

اجلمهوريــة  وســيط  منــدوب  بيــان  يف  وجــاء 
ــب  ــي باملطال ــي والعمل ــل الفعل ــار التكف ــة،"يف إط بورقل
املرفوعــة، قــدم وزيــر الدولــة وســيط اجلمهوريــة عــرض 
حــال إلــى رئيــس اجلمهوريــة، مشــفوعا باقتراحــات 
متثلــت يف تشــكيل وفــد عــن ممثلــي القطاعــات الوزاريــة 
ــة  ــيط اجلمهوري ــة وس ــن هيئ ــل ع ــا مبمث ــة مرفوق املعني
ــول  ــع حل ــة ووض ــكل مبوضوعي ــخيص املش ــرض تش بغ

عمليــة لــه، وإيجــاد آليــات مشــتركة قصــد خلــق فــرص 
اســتثمار حقيقيــة يف الواليــات اجلنوبيــة الســيما املجــال 

الفالحــي".
وجــاء يف البيان"بالنظــر للظــرف الصحــي احلالــي 
املتعلــق بانتشــار وبــاء كورونــا الــذي يحــول دون برمجــة 
ــم  ــوف يت ــه س ــة، فإن ــى الوالي ــوزاري إل ــد ال ــارة الوف زي
اســتغالل هــذه الفتــرة لعقــد لقــاءات تشــاورية مــع 
الدوائــر الوزاريــة املعنيــة، قصــد ضمــان التحضيــر لهــذه 

ــا". ــه الحق ــا ب ــم إبالغن ــوف يت ــت س ــارة يف وق الزي

قسنطينة

اإلطاحـــة بعصابـــة اعتــدت علــى شــاب 
وصّورتـــه عــــاريـــا

مع توفير اآلالف من أجهزة التنفس

الوزيــر األول يعلـــن عن تخصيــــص 
هياكـــل فندقيـــة الستقبــال المرضـــى

 تبادال وجهات النظر حول العالقات الثنائية وآفاق تعزيزها

الرئيـس التونسـي يستقـبل رمطـان لعمـامـرة

يف حفل احتضنه قصر الشعب

الرئيـس يكــرم المتفوقيــن األوائـل في شهـادة البكالوريـا

مسؤول أمريكي:

تقـارب في وجهـات النظـر بيـن الجزائـر والواليـات المتحـدة

أمريكــــا تتبـــرع بمستشفـــى ميدانــــي للجزائـــــر

 وافق رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على إرسال وفد عن ممثلي القطاعات الوزارية املعنية للبحث يف املطالب 
املرفوعة من طرف ساكنة والية ورقلة خصوصا حول الشغل.
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الشرقية بشكل  اجلارة  وتيرة األحداث يف  تسارعت 
املتابعني،  من  الكثير  لدى  ومتوقع  البعض  لدى  صادم 
وإن كان اإلخوان وهم اخلصوم السياسيون لرئيس البالد 
يعتبرون التدابير املتخذة انقالبا على الشرعية الدستورية، 
فقد هّلل الكثيرون من أبناء الشعب التونسي مبا أقدم عليه 
رئيس الدولة لوقف العبث مبؤسسات الدولة، السيما وأن 
األزمة السياسية التي تعرفها البالد استمرت عدة أشهر، 
وهي الناجتة أساسا عن صراع بني املؤسسات وباخلصوص 
راشد  برئاسة  البرملان  تقود  التي  النهضة  حركة  بني 
واالستحواذ  الدولة  أركان  تقويض  تريد  التي  الغنوشي، 
يف  األخيرة  ورقته  أشهر  الذي  الرئيس  صالحيات  على 

وجه معارضيه.
لم  صراع،  حلبة  إلى  التونسي  البرملان  حتول  لقد 
يسبق لها مثيل، يف وقت تعرف فيه البالد أزمة اقتصادية 
وسياسية خانقة، السيما يف ظل تفشي وباء »كورونا«، 
وعدم قدرة السلطات على التكفل باملرضى، جراء ضعف 
املتوفرة، على غرار نقص األكسجني. هذا  اإلمكانيات 
الوضع أثر كثيرا على املجتمع التونسي، تزامنا مع موسم 
االصطياف، حيث يشكل القطاع السياحي املورد احليوي 

الوحيد ملداخيل البالد.
السيطرة  مبحاولة  النهضة  الكثيرون حركة  يتهم  كما 
رئيس  استقطاب  خالل  من  الدولة،  مفاصل  على 
سياسية  ذراع  مبثابة  وجعله  املشيشي  هشام  احلكومة 

قرارات  واتخاذ  الدولة،  دواليب  يف  أجنداتها  لتنفيذ 
الرئيس  عزل  إلى  وسعت  »املشبوهة«،  بـ  وصفت 
بصفة  التونسي  الشعب  قبل  من  املنتخب  سعّيد  قيس 
شرعية وجعله مجرد دمية يف يدها، لكن هذا األخير، 

حتركاتها  »الطويل« يف جلم  بـ  وصفه  بعد صبر  يتواَن  لم 
 64 بالذكرى  االحتفاالت  مناسبة  ذلك  يف  مستغال   ،
قرارات جريئة كانت ملفوفة  ليعلن عن  لعيد اجلمهورية 

بخطاب سياسي صارم.
كل التحاليل تبقى مطروحة، فقد يقول قائل إن ما 
يحدث يف تونس التي تغنى الكثيرون مبسارها الدميقراطي 
الياسمني، يعد إحدى نتائج ما أضحى يطلق  بعد ثورة 
الدميقراطية«،  »فخ  أو  الدميقراطية«،  »مخاطر  بـ  عليه 
ما  لكن  األحيان،  الفوضى يف بعض  إلى  قد جتر  والتي 
يحصل بحسب رأي آخرين دليل على أن الدميقراطية يف 
دول العالم الثالث أمامها مسار شاق وطويل، بالنظر إلى 
هشاشة األنظمة اإلفريقية، فيما ال يستبعد طرف ثالث 

ضلوع اليد األجنبية فيما يحدث.
القانون،  ودولة  الشعوب  إرادة  تنتصر  أن  انتظار  يف 
قد تستغرق عملية التطاحن والشد واجلذب بني اخلصوم 
من  خصوصا  ومناوئيه  الرئيس  أنصار  من  السياسيني 
حركة اإلخوان أشهرا أخرى، جتعل من الوضع يف تونس 

مرشحا لالنسداد أو دخول نفق جتهل نهايته.

 خلفت قرارات الرئيس التونسي قيس سعّيد، الذي أقدم على إقالة رئيس احلكومة وجتميد عمل نواب الشعب ورفع احلصانة البرملانية عنهم، انقساما 
داخل الشارع التونسي بني مؤيد ومعارض ومتردد، ورغم أن الورقة األخيرة التي أشهرها الرئيس جاءت إلنقاذ الدولة التونسية من االنهيار- على حد 

قوله، وبهدف إنهاء حالة اجلمود واالحتقان يف املشهد السياسي التي تعرفها البالد منذ مدة، إال أن خصومه السياسيني يعتبرونها انقالبا على الدستور 
والشرعية الشعبية، ما خّلف حالة من الترقب تسود الشارع، الذي أضحى ينتظر ما ستأتي به األيام القادمة، وسط مخاوف من انفالت األوضاع، أو 

تقويض املسار الدميقراطي برمته.

رئيس مركز يوغرطة لالندماج املغاربي، مقداد إسعاد لـ »أخبار الوطن«:رئيس مركز يوغرطة لالندماج املغاربي، مقداد إسعاد لـ »أخبار الوطن«:

  »أمن تونس في خطر وهناك تدخالت أجنبية فيما يحصل«»أمن تونس في خطر وهناك تدخالت أجنبية فيما يحصل«

َيكة الّرئيُس َقيس سعّيد ُيطيُح بالبرملاِن واحُلكومِة بعد سنواٍت من ِصراع الدِّ

تــــُونس..اآلمــــاُل  والَمخـــاوُف!

أخبار الوطن: ما حقيقة األوضاع داخل تونس؟
بسبب  جدا  أوضاع صعبة  تونس  إسعاد: تشهد  مقداد 
الذي  الوباء  تداعيات  مقدمتها  يف  ومركبة،  كثيرة  عوامل 
تشترك فيه تونس مع باقي سكان املعمورة، ثم أسباب خاصة 
بتونس وهي اقتصادية مالية وسياسية داخلية. هذه األسباب 
مجتمعة ومتداخلة أثرت يف الوضع االجتماعي الذي أصبح 
البالد يف  أمن  ما جعل  واخلوف،  واليأس  الفقر  عليه  يغلب 
خطر وبدأت الفوضى تظهر وتنتشر، الوضع صعب وهو أقل 

ما ميكن أن نصفه به.
 ملاذا أقدم الرئيس قيس سعّيد على اتخاذ جملة 

القرارات األخيرة املعلن عنها؟
لهم  تضمن  أن  الدولة  من  ينتظرون  التونسيون  كان 
شروط  وباقي  واالستقرار  األمن  لهم  يحقق  مما  األدنى  احلد 
الدولة معطلة بفعل  احلياة من طعام ودواء، لكن مؤسسات 
لم  الذي  السياسي  نظامها  املختلفة ويف مقدمتها  الصعوبات 
يتمكن من املرور بالبالد إلى وضع االستقرار أكثر من عشر 
سنوات بعد ثورة علقت عليها تونس آماال كثيرة ، يف ضمان 

الشغل والكرامة الوطنية ألبنائها وخاصة الشباب منهم.
من  خاصة  ما،  تغييرا  أي  شيئا،  ينتظر  اجلميع  كان 
ورغم  احلكم،  آليات  بيده  الذي  احلاكم  التنفيذي  اجلهاز 
رئيس  بيد  الفعلية  والسلطة  برملانيا  يعتبر  التونسي  النظام  أن 
احلكومة، إال أن هذا األخير كان مكبال عن قصد من رئيس 
عليه  وافق  الذي  الوزاري  التحوير  له  رفض  الذي  اجلمهورية 
الدولة يف  النتيجة أن دخلت  البرملان بأغلبية كبيرة. وكانت 
ذلك  إلى  أضف  احلركة.  من  احلكومة  منعت  انسداد  حالة 
احلر  الدستوري  مقدمتها  ويف  النيابية،  الكتل  بعض  اعتماد 
تكبيل عمل مجلس  إلى  تهدف  موسي، خطة  عبير  بقيادة 
نواب الشعب وخاصة احلزام املوالي للتعديل احلكومي؛ كل 

ذلك جعل املتاعب تتضاعف إلى حد االنسداد.
مريح  وضع  اجلمهورية يف  رئيس  كان  كهذا،  وضع  ويف 
وأيضا  املباشر،  التسيير  مسؤولية  من  حترره  بحكم  نسبيا، 
إليه،  وينسبها  بها  يطالب  ينفك  لم  له  صالحيات  بحكم 
الدفاع(  وزارة  )أي  العسكرية  وخاصة  اخلارجية  كالعالقات 
واألمنية )أي وزارة الداخلية(، حيث جنحت كل هذه اخلطط 
الداعم  البرملاني  احلزام  وأيضا  ورئيسها  احلكومة  إضعاف  يف 
له، واغتنم الرئيس موعد عيد ميالد اجلمهورية الرابع والستني 

ليعلن عما سماه املتابعون واملختصون انقالبا دستوريا.
 هل هناك ضلوع لقوى أجنبية فيما يجري يف هذا 

البلد اجلار؟ ومن هي بالضبط؟
مثل  مكشوف  بعضها  أجنبية،  تدخالت  هناك  طبعا 
املتحدة  الواليات  مثل  فّعال  لكنه  مستتر  وبعضها  اإلمارات 
التي  أيضا  واجلزائر  كثيرة،  مساعدات  تقدم  التي  األمريكية 
قدر  ال   - تونس  تصيب  فوضى  أي  من  األول  املتضرر  هي 

اهلل. هذا، ورغم أن بعض املتابعني يرون أن ملصر دورا كبيرا 
يف ما يحدث يف تونس بالنظر إلى التقارب الظاهر بني قيس 
سعّيد والسيسي ، إال أني ال أرى ذلك، فتونس ليست مصر 
من حيث الكثير من اجلوانب. فرنسا وال شك لها تأثير كبير 
وال  األحيان،  بعض  يف  مقرفة  خطيرة  وممارسات  تونس  يف 
الرئيس  أقدم عليه  ما  أرى  لكني  ومؤثرة.  أنها حاضرة  شك 
قيس سعّيد فعال داخليا توفرت أسبابه ونضجت ثمرته وحان 

قطافها.
 هل للوضع االقتصادي أثر فيما وصلت إليه تونس؟

ال شك يف أن للوضع االقتصادي تأثير كبير، فتونس يف 
تراجع  ظل  يف  كورونا  جائحة  بسبب  خطير  اقتصادي  وضع 
ثقل  وخاصة  األجانب،  املستثمرين  وهروب  االستثمار 
البالد وجتعلها تلجأ إلى االستدانة لسد  التي تثقل  املديونية 
لكني  عليها،  مالية ال حتسد  دوامة  تونس يف  ديون سابقة. 

اعتبر أن مشكل تونس سياسي بامتياز.
 يف هذا الوقت، ما املطلوب من القيادة ومن الشعب 

التونسيني لتجاوز احملنة؟
املطلوب من الفاعلني يف تونس أخذ الدرس كامال ووضع 
قواعد تعايش يحترمها اجلميع ال إقصاء فيها، يكون الشعب 
هو السيد، حتترمه األحزاب وتتنافس على إقناعه بخطابات 
واقعية وواضحة. األحزاب التي تغيب الدميقراطية والشفافية 

وخاصة املالية داخلها ال تصلح.
  ما املطلوب من اجلزائر لتمكني األشقاء التونسيني من 

جتاوز محنتهم احلالية؟
يف  كبير  سياسي  جيو  وزن  ذات  كبرى  جارة  اجلزائر 
أمنها  من  تونس  وأمن  خاصة،  تونس  ويف  عامة  محيطها 
لذلك كانت دوما مهتمة ومتابعة عن قرب لتطور األوضاع يف 
تونس، وال تتواني يف تقدمي يد العون دون تردد وال حساب، 
هي  اجلزائر  املشتركة.  األمنية  للمخاطر  التصدي  يف  خاصة 

الدولة الوحيدة التي حتظى بثقة التونسيني جميعا.
سأله: منير بن دادي

فاحت إسعادي

ناصر على  االقتصادي سليمان  اخلبير  أكد 
»وجود ترابط بني الوضع االقتصادي الصعب وما 
وأرجع  سياسي«،  انسداد  من  البلد  إليه  وصل 
ذلك إلى »خيبة األمل التي أصيب بها الشعب 
يذكر  أي شيء  حتقيق  فشله يف  عقب  التونسي 
بعد عشر سنوات من الثورة، وفقدانهم للثقة يف 
الطبقة السياسية، جراء الصراعات القائمة بني 
والبرملان واحلكومة من جهة  الرئيس من جهة، 

أخرى«.
لـ »أخبار  وأشار ناصر، يف تصريح أدلى به 
الصعبة  االقتصادية  أن«األوضاع  إلى  الوطن«، 
مع  تزاَمنا  للمواطن،  الشرائية  القدرة  وتدهور 
أفاضت  التي  القطرة  التي كانت  الوبائية  األزمة 
ومع  صغير  بلد  تونس  أن  إلى  بالنظر  الكأس، 
احملدودة  وإمكانياته  االقتصادية  مداخله  ضعف 

للتصدير«.
وأضاف اخلبير االقتصادي أن »تونس تأثرت 
أمام  األبواب  فتحها  عقب  كورونا  بأزمة  كثيرا 
للوباء،  األولى  املوجة  من  خروجها  بعد  السياحة 
العملة  مصادر  أهم  أحد  تعتبر  السياحة  كون 

بالبلد ألن  دفع  الوباء  أن  غير  تونس،  الصعبة يف 
بسبب  الصحي،  اجلانب  يف  انهيار  شبه  يشهد 
واملستلزمات  الطبية  واملرافق  اإلمكانات  ضعف 

صحية عندهم«.
منير بن دادي

اخلبير االقتصادي، سليمان ناصر لـ »أخبار الوطن«:اخلبير االقتصادي، سليمان ناصر لـ »أخبار الوطن«:

»كورونا دّمرت االقتصاد التونسي الذي »كورونا دّمرت االقتصاد التونسي الذي 
يرتكز على السياحة«يرتكز على السياحة«

موسى  الدستوري  القانون  يف  اخلبير  يرى 
الرئيس قيس  التي اتخذها  بودهان أن اإلجراءات 
للفصل  وتفسير  وشرح  اجتهاد  بعد  أسسها  سعّيد 
ذلك  حقه  ومن  التونسي،  الدستور  من   )80(
رئيسا  باعتباره  الدستورية  احملكمة  غياب  ظل  يف 
باالطالع  له  يسمح  منصب  ويف  للجمهورية، 

واملعرفة وفهم وضع البلد«.
اتصال  يف  بودهان،  موسى  القانوني  وقال 
ربطه بـ »أخبار الوطن«، إنه »بالتركيز على حرفية 
 )88( للفصل  اخلارجي  وشكله  الدستوري  النص 
يتخذ  أن  للرئيس  ينبغي  كان  فما  الدستور،  من 
هذه القرارات، وأن يجمد مجلس النواب خاصة، 
من  باقتراح  عينها  من  هو  احلكومة  أن  إلى  بالنظر 
البرملان«. ودعا املتحدث باملناسبة الشعب التونسي 
إلى »إيجاد حل ألزمته يف أقرب وقت بفتح أبواب 

احلوار، حتى ال تتعمق األزمة أكثر وتصل األمور 
إلى طرق مسدودة، باعتبار أن أمن اجلزائر من أمن 

تونس«.
 و أكد اخلبير على »موقف اجلزائر املنصوص 
يف دستورها، والقاضي باحترام سيادة الدول وعدم 
حل  يف  واجلنوح  الداخلية،  شؤونها  يف  التدخل 

النزاعات إلى احلوار والطرق السلمية«.
منير بن دادي

األستاذ يف القانون الدستوري، موسى بودهان لـ »أخبار الوطن«:األستاذ يف القانون الدستوري، موسى بودهان لـ »أخبار الوطن«:

»ال بدَّ من فتح حوار حتى ال تتعمق »ال بدَّ من فتح حوار حتى ال تتعمق 
األزمة أكثر«األزمة أكثر«
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سكيكدة

مواطنـو بلديــات المصيـف القـلي 
»يحاكمــون« مسـؤولي الميــاه

جمال بوالديس

ففــي بلديــة القــل، التــي كانــت أولــى 
محطــات املديــر الوالئــي للمــوارد املائيــة و الــذي 
ــار  ــذا يف إط ــة و ه ــن املديري ــد م ــا بوف كان مرفوق
ــي  ــع املدن ــع منســق املجتم العمــل التشــاركي م
فيصــل فنــازي، حيــث صــدم املديــر بفضــح 
ــاء  ــاع امل ــؤولني يف قط ــن املس ــد م ــس العدي تقاع
خاصــة عندمــا تعلــق األمــر بقنــاة املــاء الرئيســية 
تشــهد  ظلــت  نطــور  مستشــفى  تــزود  التــي 
ــد  ــد أزي ــر من ــفل جس ــاء أس ــر للم ــرب كبي تس
ــة  ــن وضعي ــك ع ــة، ناهي ــنوات كامل ــن 5 س م
ــن  ــر م ــال النســيب األكب ــذي ن وادي الســيال ال
االحتجاجــات علــى اعتبــار وجــود العشــرات 
مــن شــبكات الربــط قــام بهــا مواطنــون و حتــى 
ــا  ــب مياهه ــة تص ــورة فوضوي ــر بص ــرع التطهي ف
ــار  ــاه األمط ــف مي ــاة تصري ــدرة مباشــرة يف قن الق
ــا يســاهم  ــى البحــر مم ــوادي الســيال و تصــل إل ب
ــات  ــة و ينغــص يومي ــح الكريه يف انتشــال الروائ
ــا  ــة كم ــرارة العالي ــز احل ــة يف ع ــني خاص املواطن
مباشــرة  زيــارة  املائيــة  املــوارد  ملديــر  كانــت 
ــي لألســف فضحــت تخــاذل  ــذه املناطــق الت له
املســئولني ســواء علــى مســتوى البلديــة أو باقــي 
مصالــح مديريــة الــري علــى مســتوى واليــة 

ســكيكدة ..
ــري  ــر ال ــة مدي ــت للجن ــة كان ــي محط ثان

ــرة أوالد  ــي دائ ــن مواطن ــني م ــه الغاضب اجتماع
أعطيــة الديــن لوحــوا باالحتجــاج علــى العطــش 
طويلــة،  ســنوات  منــد  منــه  يعانــون  الــذي 
ــني  ــني املواطن ــاخنة ب ــة س ــت مواجه ــث  مت حي
ــري  ــة ال ــي مديري ــة و  ممثل ــؤولني يف البلدي و املس
بــكل مصاحلهــا، أيــن ال يــزال املواطــن يف بلديــة 
اوالد اعطيــة شــرب املــاء مــن الشــعاب و العيــون 
املتفجــرة يف ظــل نقــص التــزود مــن خزانــات 
ــد  ــث وع ــاء، حي ــف امل ــير مل ــي تس ــة الت البلدي
املديــر بتوســيع شــبكة املــاء يف إقليــم البلديــة 
ــل  ــرى بالكام ــود ق ــة بوج ــع خاص ــل للجمي لتص
ــة  ــكان قري ــل س ــا فض ــاء ..بينم ــبكة م ــا ش ب
عــني الطابيــة ببلديــة متالــوس فضــح تقاعــس 
ربطهــم  البلديــة يف  مســتوى  علــى  املســئولني 
ــف  ــزال 12 أل ــاء الشــروب حيــث ال ي بشــبكة امل
نســمة بــا شــبكة مــاء، رغــم أن الدولــة صرفــت 
ــي  ــي ه ــاء الت ــات امل ــاز خزان ــل اجن ــني مقاب املاي
االن غيــر مســتغلة يف عــدد مــن التجمعــات 
الســكنية يف القريــة التــي هــي بحجــم بلديــة 
حيــث حمــل اجلميــع املنتخبــني املســئولني كامــل 
ــاه  ــة للمي ــي اجلزائري ــوا ممثل املســئولية، كمــا حمل
علــى اعتبارهــم لــم تصــل احتجاجاتهــم للمديــر 

الوالئــي .
كمــال قاســمي مديــر الــري، الــذي كان 
طيلــة خريجاتــه امليدانيــة و اإلجتماعــات مــع 
ــن«  ــار الوط ــن »أخب ــة م ــني و مبرافق ــي احملتج ممثل

التقاعــس  حجــم  علــى  وقــف  غاضبــا  كان 
يف قطــاع هــام خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر 
ــول  ــة مــن احلل ــاء، حيــث فضــل إحتــاد جمل بامل
ــتعجالية  ــة اس ــاز دراس ــا إجن ــتعجالية أبرزه اإلس
ــي  ــل و الت ــة الق ــر يف بلدي ــبكة التطهي ــم ش لدع
علــى  القضــاء  قصــد  الســيال،  وادي  تعبــر 
التوصيــات العشــوائية و مــن ثمــة دعــم محطــة 
التصفيــة مبضخــة جديــدة يف انتظــار الشــروع 
الفــوري يف مشــروع ســد شــبكات امليــاه الصاحلــة 
ــة  ــة الشــهر املقبــل، أمــا ببلدي لشــرب قبــل نهاي
تدعيــم مضخــات  تقــرر  فقــط  أعطيــة   أوالد 
علــى ضــخ  تعمــل  البلديــة  لفائــدة  جديــدة 
كميــات إضافيــة مــن املــاء لفائــدة املواطنــني فيما 
ينتظــر تســليم مشــروع توســيع شــبكة املــاء عــن 
قريــب ، ملــف عــني الطابيــة ببلديــة متالــوس مــن 
جهتــه قــال بخصوصــه مديــر املــوارد املائيــة بــان 
ــة  ــب مســاعدة عاجل ــي ضخــم يتطل ــه املال غاف
ــا مت  ــوزارة لتوســيع الشــبكة بينم ــي و ال ــن الوال م
ــا  ــول االســتعجالية أبرزه ــن احلل ــة م وضــع جمل
متديــد الشــبكة يف منطقــة بوياغيــل 1 ألزيــد مــن 
ــع  ــة توزي ــة، كمــا ســيتم دعــم عملي 1000 عائل
ــة نشــير  ــاه و البلدي ــة للمي ــاء بشــاحنة اجلزائري امل
بــان مديــر املــوارد املائيــة وجهــة حتذيــرات شــديدة 
ــني  ــح املتخاذل ــاء املصال ــن رؤس ــدد م ــة لع اللهج

ــم. ــاج ضده ــيف احلج ــد بس ــن وع الدي

تبسة

طوارئ بسبب نفاذ األكسيجين 
بمستشفى الشريعة وبكارية

ــراس  ــرة بولع ــفائية بوق ــة االستش ــد 19 باملؤسس ــاج كوفي ــة لع ــة املرجعي ــهدت املصلح  ش
ببكاريــة و مستشــفى  محمـــد الشــبوكي بالشــريعة واليــة تبســة، مســاء أول أمــس حالــة طــوارئ و 
ارتبــاك بعــد نفــاذ األكســجني  علــى العشــرات مــن املرضــى املصابــني  بفيــروس كورونــا يحتاجــون 

األكســجني بنســب عاليــة.
فحســب مــا توصلــت إليــه » أخبــار الوطــن« مــن معلومــات، فقــد  حيــث  اضطــرت مصالــح 
مستشــفى الشــريعة إلــى حتويــل عــدد مــن املرضــى املصابــني خاصــة منهــم احلــاالت احلرجــة  إلــى 
مستشــفى عاليــا صالــح بعاصمــة الواليــة مــن خــال تســخير ســيارات اإلســعاف التابعــة للصحــة 
واحلمايــة املدنيــة، فيمــا أطلــق أهــل املرضــى نــداءات اســتغاثة عبــر مواقــع التواصــل اإلجتماعــي 

لتوفيــر أجهــزة تكثيــف األكســجني.
ــة الصحــة  ــه »ســفيان فرحــات« املكلــف باإلعــام مبديري ــك  مــا كشــف عن ويف غضــون ذل
ــرة   ــا تصــل النســبة املتوف ــادة األكســجني  كل م ــزود مب ــة تت ــإن الوالي ــة تبســة، ف والســكان لوالي
إلــى 30 يف املائــة  ليتــم طلــب الكميــة الازمــة، مشــيرا إلــى أن الواليــة لــم تتــزود بهــذه املــادة 
ــة  ــق  أزم ــذي   خل ــر ال ــه،  وهــو األم ــام بالرغــم مــن تكــرار الطلــب علي ــذ عــدة أي ــة من الضروري
نفــاذ األكســجني، وأشــار ذات املتحــدث ألخبــار الوطــن  أن شــاحنة األكســجني التــي ســتمون 
مستشــفيات الواليــة  تكــون قــد وصلــت  مســاء أمــس الثاثــاء، بعــد أن اســتعمل مديــر الصحــة 
ــن  ــد م ــذت العدي ــتعملت وأنق ــي اس ــجني الت ــارورات األكس ــض ق ــب بع ــة جلل ــه اخلاص معارف
األرواح بصفــة مؤقتــة ، وأرجــع »ســفيان فرحــات«  األزمــة التــي وصلــت لهــا تبســة  إلــى اإلرتفــاع 
املخيــف يف عــدد اإلصابــات بالفيــروس اللعــني وهــذا يعــود إلــى االســتهتار والامبــاالة التــي ال 

يــزال يعيشــها العديــد مــن املواطنــني.
ــابق أن  ــح س ــد يف تصري ــعيد« أك ــد س ــكان »بلعي ــة والس ــر الصح ــر، أن مدي ــر بالذك جدي
الواليــة تســجل نفســها مبعــّدل يومــي يصــل إلــى  150 حالــة إصابــة مؤكــدة و 05 وفّيــات  ، وهــو 
مــا  ســبب اكتظاظــا يف املستشــفيات  ونقصــا فادحــا يف مــادة األوكســجني ، ناهيــك عــن اإلنهــاك 
التــام لألطقــم الطبيــة وشــبه الطبّيــة العاملــة يف مكافحــة الوبــاء ، موصيــا باالمتثــال للبروتوكــول 
ــوا اجلرعــة  الصحــي  واإلقبــال علــى تلقــي التطعيــم ، حيــث مت تســجيل  50  ألــف مواطــن تلّق

األولــى مــن الّلقــاح ، و  13  ألــف مواطنــا تلّقــوا جرعتــي اللقــاح
فيروز رحال

بعد قرار غلق الشــواطئ بتلمسان

 تجار مرسى بن مهيدي في وقفة احتجاجية
 نظــم نهــار أمــس جتــار و أصحــاب احملــات مبرســى بــن مهيــدي التــي تبعــد بـــ 110 كلــم 
ــة  ــاحلي، وقف ــريط الس ــى الش ــة عل ــدود الغربي ــى احل ــع يف أقص ــان و تق ــة تلمس ــر والي ــن مق ع
احتجاجيــة أمــام مقــر الدائــرة، مطالبــني الســلطات العليــا يف البــاد بالتدخــل، مســتنكرين قــرار 

ــى حــد قولهــم. ــروه قطعــا ألرزاقهــم -عل ــذي اعتب ــق الشــواطئ األمــر ال غل
قــرار غلــق الشــواطئ جــاء نظــرا للتزايــد يف عــدد حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا املســتجد 
كوفيــد 19 و تفاديــا لتســارع تفشــي العــدوى، و دخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن أمــس، املوافــق لـــ 
26 جويليــة 2021، إال أنــه قوبــل بالرفــض مــن طــرف ســكان و جتــار بلديــة مرســى بــن مهيــدي، 
حيــث أكــدوا جلهــم أن موســم االصطيــاف يعتبــر مصــدر رزقهــم و قــوت عيالهــم لطــول الســنة، 
ــق الشــواطئ ســتذهب  ــون ســنتيم اذ مبجــرد غل ــر 250 ملي ــه اســتثمر أكث و منهــم مــن صــرح ان
ــة  ــترجاعها يف حال ــر الس ــا آخ ــدون مخرج ــاس، إذ ال يج ــددون باإلف ــم مه ــورا و ه ــاءا منث هب

اســتمر قــرار الغلــق.
ع.بن خالد

غليزان

سكان دوار الخدايدية ينتفضون ضّد 
الوعود الوهمية

ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــن وقف ــي درق ــة بن ــة ببلدي ــاء ســكان دوار اخلدايدي ــاح الثاث ــم صب  نّظ
مقــر واليــة غليــزان مطالبــني بتجســيد الوعــود التــي تلقوهــا مــن قبــل والــي الواليــة خــال الزيــارة 

األخيــرة التــي قادتــه للمنطقــة.
 احملتجــون أّكــدوا أّن معاناتهــم مــع مشــكل انعــدام املــاء الشــروب متواصلــة منــذ أكثــر مــن 
شــهور ممـّـا أجبرهــم علــى التنقــل لبلديــات مجــاورة مــن أجــل التــزود باملــاء أو شــراء صهاريــج امليــاه 
ــوم  ــة الي ــا لغاي ــم تتضــح معامله ــدوار فل ــق بال ــة الطري ــود تهيئ ــا وع ــوق 1200 دج ، و أّم ــي تف الت

نتيجــة التعقيــد و غــرق الــدوار يف الغبــار.
هــذا وقــد أضــاف احملتجــون أّن انعــدام اإلنــارة العموميــة مطلــب لــم يلقــى أّي جتــاوب مــن 
ــارة  ــر اإلن ــة يف توفي ــل 17 عائل ــن قب ــل م ــاح املتواص ــن اإلحل ــم م ــة، بالرغ ــلطات احملّلي ــل الس قب

ــة. العمومي
ــود  ــص و الوع ــى النقائ ــوف عل ــة و الوق ــارة البلدي ــزان بزي ــة غلي ــي والي ــوا وال  احملتجــون طالب

ــر املجســدة. غي
م.حبيب

البيض

انتحار شاب في ظروف غامضة
 أقــدم شــاب يف العشــرينات مــن العمــر علــى االنتحــار يــوم أمــس بالبيــض،  حيــث وجــد 

معلقــا بحبــل مربــوط علــى عنقــه و معلــق بســقف إحــدى غــرف منزلــه العائلــي .
ــى  ــاب ال ــة الش ــل جث ــت بتحوي ــكان و قام ــني امل ــى ع ــت إل ــة تنقل ــة املدني ــر احلماي عناص
مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى البيــض،  فيمــا فتحــت مصالــح األمــن حتقيقــا باحلــادث علمــا 

أنهــا حالــة االنتحــار الرابعــة بالبيــض منــذ بدايــة الصيــف احلالــي.
 نورالدين رحماني

وهران

طوابير وتدافع للمواطنين لتلقي لقاح  »كورونا«
شــهدت العيــادات الطبيــة اجلواريــة واملراكــز 
الصحيــة، خــال 48 ســاعة املاضيــة تدفقــا 
كبيــرا للمواطنــني مــن أجــل تلقــي اللقــاح املضــاد 
لفيــروس كورونــا ، وذلــك بعــد فتــرة مــن العــزوف 
ــي  ــح الت ــة التلقي ــى عملي ــم عل ــال احملتش واالقب

شــرع فيهــا منــذ أكثــر منــذ شــهر فيفــري .
يأتــي ذلــك بعــد أن اشــتد الوضــع الصحــي 
ــادة  ــى عي ــا إل ــال زيارتن ــاء ، وخ ــار الوب وانتش
عــن  مكتظــة  كانــت  ايســطو  بحــي  جواريــة 
آخرهــا باملواطنــني التــي ينتظــرون يف طوابيــر مــن 
أجــل تلقــي اجلرعــة األولــى، حيــث صــرح لنــا 
البعــض أنهــم قدمــوا منــذ ســاعات مبكــرة مــن 
ــادة  ــك ألن العي ــور وذل ــم يف الطاب اجــل اخــذ رق
تعمــل علــى اســتقبال عــدد محــدد ال يتجــاوز50 
شــخص، ممــا جعــل العديــد منهــم يعــودون 
أدراجهــم، كمــا أوضــح لنــا موظــف مبكتــب 
االســتقبال أن هنــاك توافــد كبيــر للمواطنــني 
ــح الطبيــة إلــى حتديــد  األمــر الــذي دفــع باملصال
ــور تكــون  ــام الطاب ــع أرق العــدد، موضحــا أن توزي

ــا. ــة صباح ــاعة السادس ــى الس عل
كمــا تنقلنــا إلــى املركــز الصحــي بحــي 
املواطنــني  اتخــذ  حيــث  البركــي،  فاوســن 
ــل  ــار يف ظ ــكان لانتظ ــز م ــاحات املرك ــن س م
اكتظــاظ املكاتــب عــن آخرهــا رغــم ضيــق املرفق 
ــادات  ــهدها العي ــة تش ــس الوضعي ــي، نف الصح
بحــي  داود  وبــن  البحــر  بواجهــة  اجلواريــة 

ــدة ، التــي تشــهد تدافعــا  ــة اجلدي املدين
خلــق  مــا  التلقيــح  علــى  للمواطنــني 
ضغطــا كبيــرا علــى الطاقــم الطبــي.

فــإن  األطبــاء  أحــد  وحســب 
إقبــال  يف  يتمثــل  الكبيــر  الضغــط 
ــى  ــرة األول ــح للم ــى التلقي ــني عل املواطن
الثانيــة  اجلرعــة  تلقــي  قــرب  مــع 
ــو  ــهر وه ــل ش ــني قب ــخاص امللقح لألش
الــى جانــب  كثيــرا،  الوضــع  اّزم  مــا 
وجــود حــاالت حتمــل أعــراض »كورونــا« 
مــا  وهــو  التطعيــم  تلقــي  وترغــب يف 
ادخــل الطاقــم الطبــي يف متاهــات وســوء 
فهــم مــع املواطنــني بعدمــا ُطلــب منهــم 
اجــل  مــن  الســريع  الفحــص  إجــراء 

التأكــد مــن عــدم اإلصابــة بالفيــروس قبــل تلقــي 
جرعــة. أي 

ــر  ــران ناص ــة وه ــة لوالي ــر الصح وكان مدي
ــد  ــاح ض ــى اللق ــخص تلق ــودة أن 110000 ش ب
وبــاء كورونــا منــذ بدايــة عمليــة التطعيــم،  ويتــم 
شــخص   9000 إلــى   8000 مابــني   تلقيــح 
يوميــا، مشــيرا الــى أن مديريــة الصحــة تقــوم 
يوميــا بتوزيــع معــدل 50 جرعــة يوميــا، عبــر 
املراكــز االستشــفائية والعيــادات الطبيــة الــى 
ــم  ــوم بتطعي ــي تق ــات املؤسســات الت ــب طلب جان

عمالهــا.
وأبــدى مواطنــون حتدثــت إليهــم »أخبــار 

ــم،  ــي التطعي ــن تلق ــم م ــدم تخوفه ــن«، ع الوط
ــا للقضــاء  ــرا ضروري ــح صــار أم ــدوا أن التلقي وأك

ــا. ــى كورون عل
علــى  واالكتظــاظ  اخلنــاق  فــك  وقصــد 
العيــادات واملراكــز الصحيــة فقــد مت اإلعــان عــن 
ــيس  ــح والتحس ــة للتلقي ــة املتنقل ــة الوالئي القافل
املكونــة مــن 25  ســيارة إســعاف و60 عــون 
ــة  ــة واملدني ــح احلماي ــب ملصال ــف الرت ــن مختل م
ــاء  ــن األحي ــد م ــتوى العدي ــى مس ــة عل واملوزع
والبلديــات والتــي مســت أيضــا تلقيــح املوظفــني 
ملديريــة  بالنســبة  احلــال  هــو  كمــا  مبكاتبهــم 

التجاريــة ومديريــة التربيــة.
فتاتي لبنى

فضل، أمس، عدد من منتســبي أســرة املجتمع املدني يف بلديات املصيف القلي  غربي والية ســكيكدة، جعل زيارة 
مدير املوارد املائية كمال رمضان قاســمي، فرصة من أجل حتويلها إلى »محاكمة« شــعبية لكل املســؤولني احمللني 
ورؤســاء املصالح و الفروع التابعة للمديرية التي عملت حســبهم على تعطيشــهم و إغراقهم يف اجلفاف، رغم أن 

املنطقــة تنــام على ســد عمالق يكفــي حاجياتهم يف عز احلرارة العليا و الوباء.
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ف .سليم

األوكسجني  من  الكمية  هذه  يوفر  و   
عبر  الصحة  هياكل  إلى  لتنقل  يوميا 
هذه  لنقل  خاصة  صهريج  ذات  شاحنات 
املادة تابعة ملؤسستي » ليند غاز عنابة«  التي 
متثل فرع ليند غاز اجلزائر بعنابة و » سيدال 
غاز الريغية« وهما مؤسستني مؤهلتني لنقل 
ذات  وحسب  احلساسة  املادة  هده  وتوزيع 
البيان الذي أوضح بأن مركب سيدار احلجار 
جويلية   19 يوم  العملية  انطالق  مند  وزع 
ألف   85 ب  قدرت  إجمالية  كمية  اجلاري 

نقلت  لتر  منها 70 ألف  لتر من األكسجني 
ووزعت عبر شاحنات »ليند غاز عنابة« و 15 
غاز  »سيدال  وحدة  شاحنات  عبر  لتر  ألف 
الريغية« . وينتج مركب سيدار احلجار مادة 
األكسجني  وحدة  مستوى  على  األكسجني 
بطاقة تفوق ال 14 ألف متر مكعب بالساعة 
الرفع  البيان  أضاف  كما  املركب  وبإمكان 
عودة  مع  املادة  هذه  من  إنتاجه  طاقة  من 
حاليا  املتوقفة  لألوكسجني  الثانية  الوحدة 
واملدرجة   2020 أكتوبر  مند  النشاط  عن 
من  الثانية  املرحلة  إطار  يف  التأهيل  إلعادة 
مخطط االستثمار اخلاص باملركب. و يؤكد 

يلتزم  بأن مركب سيدار احلجار  البيان  ذات 
جائحة  ملكافحة  املكثفة  اجلهود  إطار  يف 
»بدعم  املرضى  صحة  حماية  و  كورونا 
مخزون هياكل الصحة من مادة األكسجني 
وذلك رغم الصعوبات التقنية املرتبطة بقدم 
توجه  و  األكسجني«.  وحدة  جتهيزات 
كميات األكسجني التي يوفرها يوميا مركب 
سيدار احلجار لدعم مخزون هياكل الصحة 
و خاصة منها وحدات مكافحة كوفيد19- 
االحتياجات  سد  إلى  إضافة  عنابة  بوالية 
بالواليات  كوفيد19-  ملصالح  العاجلة 

املجاورة .

كشفت املديرية العامة ملركب احلجار امس األثنني عن توفير مركب سيدار بعنابة كمية تقدر ب 5 
أالف لتر من مادة األكسجني السائل يوميا لدعم هياكل الصحة وخاصة منها مصالح كوفيد19- بهذه 
املادة احليوية وذلك يف إطار برنامج متوين يومي سطر لدعم جهود مكافحة اجلائحة واحلفاظ على 

صحة املصابني ، حسب ما افاد به بيان خللية االتصال لذات املركب.

يتم    نقلها    عبر    صهاريج    تابعة    ملؤسستي    »ليند غاز عنابة«

سيدار ينتج 5 آالف لتر من األوكسجين يوميا

املرور  حوادث  احصائيات  كشفت 
بقسنطينة، خالل السداسي األول من هذه 
السنة، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة 
اوطني،  الدرك  بإقليم  املاضية،  السنة  من 
حيث مت تسجيل حوالي 72 حادث مرور بني 
مادية  خسائر  وكذا  مميتة  جسمانية  حوادث 

معتبرة.
»باهي  للرائد  تصريح  يف  هذا  جاء 
ألمن  اإلقليمية  السرية  قائد  نائب  عابد« 
للدرك  اإلقليمية  باملجموعة  الطرقات، 
البرنامج  أن  أكد  الذي  بقسنطينة،  الوطني 
املسطر من طرف املجموعة اإلقليمية للدرك 
صارمة  قوانني  تطبيق  على  يسهر  الوطني 
الذي  الطرقات،  إرهاب  من  احلد  أجل  من 
يعرف منحى تصاعدي بصفة رهيبة خاصة 
على مستوى والية قسنطينة،  التي شهدت 
مؤخرا حوادث مرعبة و أليمة ، راح ضحيتها 
مرجعا  ونساء،  أطفال  من  املوتى  عشرات 
البشري،  للعامل  فيها  الرئيسية  األسباب 
الرخص  أصحاب  السائقني  بأن  نّوه  حيث 

يف  تورطا  األكثر  النسبة  هم  االختبارية، 
باملئة،  مبعدل  27.60  املرور  حوادث 
و  للمخاطرة  كبيرة  بدرجة  مييلون  لكونهم 
القيادة األولى، بعدما  التهور خالل مراحل 
يتحصلون على رخصة السياقة يف سن تعتبر 
ما  فوق،  فما  األربعني  سن  خالل  متأخرة 
بالثقة  يتمتع  أنه  السائق منهم يضن  يجعل 
خطيرة،  مبناورات  يقوم  يجعله  ما  الزائدة، 

بالرغم  السرعة،  استعمال  يف  االفراط  مع 
فترة  من  االختبار  مرحلة  من  خرج  أنه  من 
وجيزة، ووضعيته تستلزمن بل وتفرض عليه 
احلذر أكثر أثناء عملية القيادة، حفاظا على 
الوقوع ف ي مخاطرة قد  سالمتهن و جتنبه 
تكون وخيمة، و تعرض حياة أبراء للموت.
أمينة.ب

قسنطينة 

ارتفاع معدل حوادث المرور خالل السداسي األول من السنة

جيجل

منطقة زومين  تتزود بالماء
عملية  انطالق  رسميا،  اليوم  مت 
سيدي  ببلدية  زومني  منطقة  تزويد  بدأ 
باملاء   ، جيجل  والية  شرق  معروف 
طويلة  معاناة  بعد  وذلك  الشروب 
لعقود  املنطقة  هذه  وسكان  للمواطنني 

من الزمن.
أشغال  من  اإلنتهاء  مت  حيث   
والثانية  األولى  للشبكة  املائي  اخلزان 
ماليير   3 حوالي  اخلزينة  كلفت  والتي 
املنطقة  ملواطني  ستسمح  والتي  سنتيم 
املاء الشروب على األقل  االستفادة من 
بوسيابة  سد  من  األسبوع  يف  مرات   3

األمر  حتسني  يتم  أن  على   ، بامليلية 
إعادة  بعد   24/24 وجعلها  بعد  ما  يف 
والقضاء على كل  املنازل  هيكلة شبكة 
خاللها  من  املاء  يضيع  التي  التسربات 
، حيث القى اإلنتهاء من  هذا املشروع 
إرتياح كبير من املواطنني الذي عبروا عن 
سعادتهم بهذا اإلجناز الذي كان يف وقت 
خاصة   ، املنال  بعيد  حلم  مبثابة  قريب 
اجلفاف  من  كثيرا  عانوا  السكان  وأن 
التي  واآلبار  الينابيع  جف  بسبب 
يستغلونها يف التزود بهذه املادة احليوية .
عبد اهلل ابراهيم

العثور على جثة شخص داخل 
منزله بقاوس

جثة  على  العثور،  أمس  مت 
منطقة  يف  منزله  داخل  متويف  شخص 
يف  بجيجل  قاوس  ببلدية  الشماشمة 
اإلتصال  مت  حيث   ، غامضة  ظروف 
جيران  قيل  من  الوطني  الدرك  مبصالح 
الضحية ، وذلك بعد أن الحظوا غيابه 
أنه يسكن وحيدا  ومنزله مغلق بحكم 
احلماية  مبصالح  اإلتصال  مت  حيث   ،
الوطني  الدرك  بقوات  مرفوقة  املدنية 

والشرطة العلمية ، أين مت تكسير باب 
داخل  هامدة  جثة  وجد  حيث  املنزل 
مصلحة  نحو  نقله  مت  حيث   ، منزله 
حفظ اجلثث مبستشفى عاصمة الوالية 
إنتظار  يف  يحي  بن  الصديق  محمد 
عن  ستكشف  التي  التشريح  نتائج 
هذه  كتابة  حلد  الغامضة  وفاته  سبب 

األسطر .
عبداهلل .إ

يتضمن  قرارا  تبسة  والية  والي  أصدر 
الغابية  احلرائق  من  للحد  جديدة  إجراءات 
بعد موجة احلرائق التي تسجل يوميا مبختلف 

أنحاء الوالية.
الوطن  أخبار  الذي حتوز  القرار  وجاء يف 
نسخة منه، أنه  »مينع منعا باتا إقامة موائد 
الغابية  األمالك  يف  األطعمة  وطهي  الشواء 
 ، الوالية«  بلديات  كل  إقليم  عبر  الوطنية 

التدابير  إطار  يف  يدخل  الذي  القرار  هو  و 
واإلجراءات الوقائية من حرائق الغابات.

املصالح  فإن   ، املصدر  نفس  وحسب 
و  الدرك  الوطني  )األمن  املشتركة  األمنية 
اإلقليمي(  االختصاص  حسب  الوطني، 
ستقوم بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات 
للسهر على ضمان تنفيذ أحكام ذات القرار 
املناطق  على  احلفاظ  إطار  يف  يصب  الذي 

الغابية.
هذا وقد  شددت مصالح الوالية على أن 
مرتكبها  تعرض  القرار  كل مخالفة ألحكام 
دون  قانون  عليها  املنصوص  للعقوبات 
للتشريع  طبقا  القضائية  باملتابعة  اإلخالل 

والتنظيم املعمول بهما يف هذا املجال.
فيروز رحال

تبسة

تدابير جديدة للحد من الحرائق

ميلة 

 نفوق 7700 دجاجة بحي مارشو
ببيتني   حريق  اندالع   أدى 
بحي  الدواجن  لتربية  بالستيكيني  
اليوم   صبيحة  الوالية  بعاصمة  مارشو 
إلى نفوق كم هائل من  الدجاج اجلاهز 

.
املدنية  احلماية  مصالح  وقالت 
إحتراق   تسجيل  مت  بأنه   لها   بيان  يف 
البالستكيني  البيتني  إحتراق  يف 

 7700 حوالي  بهما  الدواجن  لتربية 
 09 إلى   باإلضافة  دجاج جاهز،  طير 
قارورات   05 و  متنوعة  مثمرة  أشجار 
بيت  إنقاذ   مت  حني  يف  البوتان،  غاز 
دجاجة   2000 حوالي  به  بالستيكي 
جاهزة، حوالي 150 حزمة تنب، أشجار 

مثمرة و منازل مجاورة.
ياسني زويلخ

استرجاع 13 رأسا من الغنم
للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
الوطني باملشيرة من استرجاع قطيع من 

الغنم متت سرقته من قبل مجهولني.
وقالت ذات املصالح يف بيان لها بأن  
العمليات مبقر املجموعة اإلقليمية  مركز 
للدرك الوطني  مبيلة تلقى  مكاملة طرف 
أحياء املواطنني، مفادها  تعرضه لسرقة 
ليتم  الغنم ساللة محلية،  13 رأس من 
للفرقة  دورية  توجيه  الفور   بعدها  على 
إلى  باملشيرة  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
عني املكان، مدعمني بوحدات الكتبية 

اإلقليمية  بالتالغمة مع تفعيل مخطط 
مباشرة  متت   حيث  املواشي،  سرقة 
عملية متشيط املنطقة  وسد جميع املنافذ  
واملسالك التي من احملتمل أن تعبر منها 
املاشية، و بعد تقفي اآلثار مت العثور على 
رؤوس املاشية املتكونة من ) 09 نعاج ، 
ثالثة خرفان و كبش ( على بعد حوالي 
قام   وقد  سرقتها  مكان   من  متر   800
اجلناة بتركها  والذوا بالفرار  إلى وجهة 

مجهولة.
ياسني زويلخ

برج بوعريريج 

 سكان بلدية القلة يطالبون 
بتعبيد  الطريق

الواقعة  القلة  بلدية  يطالب سكان 
بوعريريج  برج  شمال  جعافرة  بدائرة 
متاما  الغائبني  احملليني  املسؤولني  من 
الذي  الطريق  إصالح  يف  باإلسراع 

يعرف حالة مزرية منذ فترة.
استفادة  أن  املنطقة  قاطني  وأكد 
البلدية من مبالغ مالية كبيرة لم مينع من 
مطروحا  يبقى  الذي  الطرقات  مشكلة 
حسن  غياب  ظل  يف  معاجلة  دون 
طرقات  أغلب  حتتاج  أين   ، التسيير 
املشكلة  تأهيل وهي  إعادة  الى  القرية 
حقيقي  كابوس  إلى  حتولت  التي 

أصبحوا  الذين  املركبات  ألصحاب 
يتفادون املرور بها نظرا للحفر واملطبات 
التي عادة ما حتِدث أعطابا يف مركبات 
وهو  إليها،  الواِفدين  أو  القرية  سكان 
واألطفال  للتالميذ  بالنسبة  ذاته  األمر 
راجلني  للمؤسسات  يذهبون  الذين 
خاصة  بصعوبة  الوعرة  الطرق  ويعبرون 
األوحال  تكثر  اين  الشتاء  فصل  يف 
التي تشل  املوحلة  املائية  البرك  وتنتشر 
الطرق  املرور من هذه  احلركة ما يجعل 

اجلبلية شبه مستحيلة .
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

عبدالسالم.ق

لقائهم  خالل  السكان  من  عدد  وقال 
بأخبار الوطن« ان سبب  توقف املشروع راجع 
الى  مشكل التمويل الذي دفع باملقاولة إلى 
التوقف عن األشغال، يف انتظار إيجاد احلل 
بتخصيص  يتعلق  فيما  خاصة  املالئم، 
غالف مالي إضايف الستكمال هذا املشروع. 
ومت باملناسبة، تشكيل خلية أزمة تتكون من 
ممثلي القرى، مع مراسلة كل اجلهات املعنية 

بهدف  األموال  وتوفير  العاجل،  للتدخل 
يف  األشغال  استئناف  من  املقاولة  متكني 
هذا  أن  املواطنون  اعتبر  حيث  وقت،  أقرب 
واليات،  ثالث  قرى  يربط  الذي  اجلسر 
بوعريريج،  وبرج  بجاية، سطيف  غرار  على 
أنه  أهمية كبيرة مستقبال، كما  له  ستكون 
يعتبر وسيلة تسهل تنقل سكان مناطق الظل 
ظل  يف  بجاية،  والية  يف  البلديات  مبختلق 
منذ  السكان  تواجه  التي  الكثيرة  املشاكل 
بكل  القيام  املواطنون  ويعتزم  سنوات.  عدة 

اإلجراءات الالزمة التي تسمح بإعادة بعث 
املشروع، الذي سيساهم كثيرا يف فك العزلة 
الكثير من  التي تواجه  النائية،  املناطق  عن 
املناطق. التنقل بني مختلف  الصعوبات يف 
من جهته، استفاد قطاع األشغال العمومية 
غرار  هامة، على  ببجاية، من عدة مشاريع 
يساهم  أن  ينتظر  الذي  السريع  الطريق  إجناز 
والواليات  بجاية  بني  التنقل  تسهيل  يف 
على  الوالية  تنمية  يف  واملساهمة  األخرى، 

مستوى املجال االقتصادي.

أضحى اجناز جسر مابني واليات بجاية، سطيف وبرج بوعريريج من أهم مطالب مواطني املناطق 
احلدودية ويف هذا السياق دعا ممثلو 36 قرية  السلطات املعنية، بضرورة استكمال هذا اجلسر الذي 

يربط بني قرى بلدية أقبو ومنطقة »آيت عيدل«، وقرى أخرى تابعة لبلديات سطيف وبرج بوعريريج، 
الذي توقف منذ عدة أشهر.

من    شأنه   فك  العزلة   عن  املناطق   احلدودية

سكــان ببجايــة يطالبــون بانجــاز 
جســـر مــابين الواليـــات

بجايـــة أخبــــار 

1602 عائلة تستفيد من الغاز 
بآيت رزين 

بغاز  الربط  رزين جنوبي غرب بجاية من عملية  بآيت  1602 عائلة  استفادت 
املدينة وهذا مبناسبة الذكرى 59 لالستقالل والشبيبة، حيث مت وضع حيز اخلدمة 
هذه املادة احليوية وسط ارتياح كبير للمواطنني خاصة أن أغلب سكان القرى اجلبلية  
يعانون من مشكل غيابها وينتظرونها منذ عدة سنوات قبل أن يأتي الفرج مبناسبة 
أوسر،  أوميال،  تيغلت  كبوشقفة،  القرى   من  عدد  تزويد  مت  أين  االستقالل  عيد 

تاروزي وغيرها، يف انتظار أن تشمل العملية مناطق أخرى عبر الوالية.

فتح وحدة للحماية المدنية 
بشميني

قامت السلطات احمللية لوالية بجاية بفتح وحدة إضافية للحماية املدنية ببلدية 
شميني، مؤخرا، والتي مت تدعيمها بكل الوسائل املادية والبشرية الالزمة، حيث 
أشرف والي بجاية أحمد معبد على تدشينها رفقة املسؤولني احملليني من أجل متكني 
أعوان احلماية املدنية من القيام بعملهم يف أحسن الظروف خاصة فيما تعلق مبواجهة 
املادية  الوسائل  مت جتنيد كل  للمنطقة، كما  اجلبلي  الطابع  الغابات يف ظل  حرائق 
والبشرية الالزمة من أجل القيام بعملها يف ظروف جيدة، يف الوقت الذي مت وضع 

فرق متنقلة من أجل مواجهة حرائق الغابات.

نحو تصنيف بحيرة تمالحت 
كمحمية طبيعية

يرتقب أن يتم تصنيف بجيرة متاحلت الواقعة يف منطقة سيدي علي لبحر بالقرب 
من مطار بجاية من اآلن حتى نهاية السنة كمحمية طبيعية  جاء هذا يف تصريح 
ملدير البيئة بالوالية غداة اإلحتفال باليوم العاملي للبيئة » يف فيفري حددنا تاريخ 31 
اجلمعيات  من  عدد  أن  علما   « تاماحلت  بحيرة  لتصنيف  كموعد  2021م  ديسمبر 
دعت إلى جتسيد هذه اخلطوة وهو ما مت من خالل تشكيل جلنة شرعت يف عملها منذ 
2018م وبناءا على هذه املعطيات من املتوقع أن يصدر والي والية بجاية »أحمد معبد 
» مرسوما جلعل هذه املنطقة محمية قانونيا وكذا توفير مختلف اإلمكانيات وصيانتها 
واحملافظة على املوقع وهياكله علما أن هذه البحيرة تبلغ مساحتها 21 هكتارا وتبعد عن 
البحر ب 50 م وتعاني من اإلهمال وقدم جتهيزاتها وعليه تقرر اجناز وتثبيت مصدات 

للرياح وغرس 1200 شجيرة لتثبيت الكثبان الرملية للحيلولة دون التعرية.
جمعها: عبدالسالم.ق

التي  »السواحلية«  بلدية  سكان  ناشد 
عن  تبعد  و  لتلمسان  الغربية  باحلدود  تقع 
الى  باإلضافة  80كلم  ب   الوالية  مقر 
بعض اجلمعيات الناشطة املهتمة بالسياحة 
السيد والي والية تلمسان »أمومن مرموري« 
بالتدخل جلعل شاطئ البخاته محروسا مع 
تعبيد الطريق املؤدي له على مسافة 1.8كلم 

و حتويله الى قطب سياحي يف املستقبل.
مقر  عن  يبعد  الذي  الشاطئ  هذا 
السيد  أشرف  حيث  5.5كلم  ب  البلدية 
مسلك  تدشني  و  فتح  على  مؤخرا  الوالي 
مؤدي له و الذي كان فيما سبق حلما يراود 
يتحقق  لم  حيث   السواحلية  بلدية  سكان 
االمر  املنتخبة،   املجالس  تعاقب  رغم 
»تونان«  شباب  و  مواطنوا  استحسنه  الذي 
شواطئ  متتلك  ال  اجلهة  تلك  ان  بحكم 
الى   باإلضافة  سياحية  مرافق  و  محروسة 
شواطئ  اجمل  من  يعتبر  الشاطئ  هذا  ان 

تستهوي  خالبة  مناظر  من  به  ملا  الوالية 
الكثيرين من الزوار و الباحثني عن الراحة و 
االستجمام، اذا أنه يف حالة تسجيد املشروع 
واعد  سياحي  قطب  الى  املنطقة  ستتحول 
الوطنية  السياحية  املجمعات  كبرى  ينافس 
اخلزينة  على  كبير  بدخل  يعود  و  حسبهم 

العمومية كما سيوفر مناصب شغل لسكان 
السواحليه،  و يف نفس السياق وعد السيد 
الوالي خالل زيارته بتخصيص غالف مالي 
قدر ب 2.8مليار سنتيم الستكمال ما بدأه 

يف ما يخص تعبيد الطريق املؤدي له.
عبد القادر بن خالد

تلمسان
شــاطئ البخاتــه بحاجــة إلى اهتمـــام

قامت جلنة دائرة قديل حملاربة البناءات 
هدم  بعملية  االسبوع  نهاية  الفوضوية 
كريستل  الغابية  باملنطقة  فوضوية  بنايات 
احملاذية للمجمع العمراني طاقة 2 . وذلك 
الفوضوية  البنايات  على  القضاء  إطار  يف 
املشيدة على األمالك الغابية، أين أسفرت 
طور  يف  حتتية  أسس   3 هدم  عن  العملية 

اإلجناز،و 3 بنايات يف طور االجناز.
وتعرف عدة مناطق غابية بوهران مثل 

قديل وبوتليليس تنامي القصدير و اتسعت 
رقعة هذه البنايات خاصة ببلدية بوتليليس 
و على وجه اخلصوص منطقة البريدية التي 

طغى بها البناء الفوضوي ،
باملنطقة  جمعويون  ناشطون  واكد 
باستغالل  تقوم  إجرامية  شبكات  أن 
للقيام  األسبوعية  والعطل  الليل  فترة 
الثروة  بذلك  منتهكني  بالتجاوزات، 
احلائط. بالقانون عرض  الغابية ،ضاربني 

وتعمد هذه الشبكات الى تشييد عقارات 
وبيعها  بها  للمتاجرة  الغابي  الغطاء  وسط 

ملواطنني هم بحاجة ماسة إلى السكن.
رقما  الغابات  محافظة  وضعت  وقد 
اخضر للتبليغ الفوري على جميع التعديات 
على الفضاء الغابي ،و املساهمة يف حملة 

وذلك عبر االتصال بالرقم األخضر  .
فتاتي لبنى

وهران
هدم بناءات فوضوية تم تشييدها بغابة كريستل

غليزان
قطاع التربية يتعزز بهياكل جديدة 
الدخول  خالل  هامة  تربوية  هياكل  إستالم  غليزان  والية  مصالح  ترتقب 
املدرسي املقبل ، والتي ستشمل مجمعني مدرسيني بكل من بلديتي وادي ارهيو 

و بن داود و متوسطة بحي عدل بعاصمة الوالية
كما سيتم تسليم 13 قسم توسعة مبناطق الظل ، و ضماًنا لتمدرس التالميذ 
سيتم فتح ملحقة ثانوية باملعهد املتخصص يف تكوين إطارات التربية لغاية جتسيد 

مشروع ثانوية باحلي ، وفيما تعّلق مبلف النقل املدرسي فإّنه مّت تخصيص
8566 مقعد عبر 320 حافلة لنقل 6518 تلميذ يف الطور اإلبتدائي ،و 3314 
املتوسط والثانوي حسب اإلحتياجات ، وأّما  الطور  لفائدة تالميذ  مقعد موجهة 

عن ملف اإلطعام فإّن املؤسسات التربوية تتوفر على
مرافقة  أجل  من  و   ، تلميذ   111.825 لفائدة  خدماته  يوجه  مطعم   459   
الفئة املعوزة و الفقيرة فقد تسعى ذات املصالح القتناء 41.337 حقيبة مدرسية و 

61.000 منحة مدرسية .
م.حبيب

سعيدة 
انطالق قافلة للتطهير والتعقيم 

انطلقت قافلة لتعقيم اإلدارات العمومية ،والشوارع، واألحياء للوقاية من تفشي 
فيروس كورونا كوفيد 19 مبشاركة مصالح الدرك الوطني،واألمن الوطني،احلماية 
املدنية ،ديوان الترقية والتسيير العقاري ،ومصالح الغابات ،وكذلك مصالح البلدية 
على مستوى بلدية سعيدة وهذا من أجل احلد من تفشي فيروس كورونا بوالية 
سعيدة بعد تزايد احلاالت خالل الفترة األخيرة بعدما كانت تشاهد والية سعيدة 
إستقرار يف عدد احلاالت املصابة بفيروس كورونا 19 وهذا بحضور كامل املؤسسات 
الفاعلة بتسخير كل الوسائل املادية والبشرية وتوضيفها  يف عملية التعقيم الذي 
إقبال  التي تشهد  العمومية  بلدية سعيدة خاصة األماكن  ربوع  تقريبا كل  مسى 

عدد كبير من املواطنني وذلك من أجل احلد من فيروس كورونا 19
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أخبار السر ايا

إعفاء الخواص 

تفعيل اإلجراءات

مشروع جزائري أمريكي  قررت وزارة الصناعة الصيدالنية إعفاء اخلواص 
من شرط احلصول على ترخيص للقيام بعمليات 
استيراد مكثفات األكسجني أو أية أجهزة طبية 
مستخدمة يف مواجهة وباء كوفيد19- وموجهة 
لالستعمال الشخصي. وجاء يف مذكرة نشرتها 

الوزارة، أمس، بصفحتها الرسمية على »الفايسبوك« 
أن »استيراد مكثفات األكسجني أو أية أجهزة طبية 

أخرى مستخدمة يف مواجهة وباء كوفيد19- من طرف 
اخلواص، غير خاضع، بشكل استثنائي، للترخيص 

الذي متنحه مصالح املختصة بالوزارة«.

فعلت وزارة التجارة اإلجراءات اخلاصة مبكافحة تفشي وباء كوفيد19- 
ومتوين السوق التي استحدثتها يف فترة احلجر لسنة 2020. وأمر 

وزير القطاع كمال رزيق، بالتطبيق »الصارم واحلريف« لقرارات الوزير 
األول فيما يخص قطاع التجارة، إلى جانب »إعادة تفعيل اإلجراءات 

اخلاصة مبكافحة تفشي الوباء ومتوين السوق التي استحدثتها الوزارة 
يف فترة احلجر لسنة 2020«.وشدد ذات املسؤول على«وجوب سهر كافة 
اإلطارات القطاع والعمال لضمان متوين السوق بكل الضروريات واملواد 

واسعة االستهالك يف الواليات 35 التي تخضع للحجر املعدل و كذا باقي 
الواليات خاصة يف هذا الظرف الصحي اخلاص«.

مت أول أمس، باجلزائر العاصمة إطالق مشروع 
تعاون جزائري أمريكي لترميم عدد من 

الفسيفساء الرومانية املتواجدة باملتحف الوطني 
العمومي لآلثار والفنون اإلسالمية والتي يعود 
تاريخها إلى القرن اخلامس بعد امليالد. وأشرف 

على إطالق هذا املشروع كل من وزيرة الثقافة 
والفنون وفاء شعالل ومساعد وزير اخلارجية 

األمريكي لشؤون الشرق األوسط جوي هود، الذي 
يؤدي زيارة للجزائر، وهذا بحضور العديد من 

إطارات الوزارة ومحافظي التراث.

للمرة الثانية على التوالي ال يزال بعض 
الصحفيني يخطئون يف صياغة اسم الوزير 

األول اجلديد، هذا ما جاء يف بيان للوزارة األولى 
تذكر فيه أسرة اإلعالم باالسم الصحيح ملسؤول 
اجلهاز التنفيذي، تقول فيه إنه«نظرا الستمرار 

بعض الوسائل اإلعالمية يف كتابة اسم الوزير 
األول بشكل خاطئ، نود تذكيركم باحلرص على 

كتابته بالشكل الصحيح املبني أسفله: الوزير 
األول، أمين بن عبد الرحمان.

رسالة الوزارة األولى

»إيتوزا« تعدل برنامجها
أعلنت مؤسسة النقل احلضري وشبه احلضري ملدينة اجلزائر وضواحيها »إيتوزا«، 
يف بيان لها أمس، عن تعديل اجلدول الزمني للتنقل عبر خطوطها، وفقا ملواقيت 

احلجر اجلزئي التي أقرتها احلكومة يف إطار مكافحة جائحة كوفيد19-. وعليه، فإن 
االنطالق األول لرحالت املؤسسة يكون على الساعة السادسة صباحا، فيما يكون اخر 

انطالق على الساعة السادسة مساء، مع وقف اخلدمة خالل عطلة نهاية األسبوع. 
وذكرت«إيتوزا« يف بيانها مستخدمي حافالتها بضرورة ارتداء الكمامة واحترام 

التدابير الوقائية طيلة فترة الرحلة.

وقف مجلس األمة يف ملحق خاص صدر يف آخر عدد 
من مجلته الدورية عند اإلجنازات التي حققها 

رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون والتحديات التي 
واجهت اجلزائر خالل 541 يوما، مؤكدا أن هذه الفترة 

كانت«للتحدي والتصدي بامتياز«. وقد استعرضت 
العديد من الصفحات يف هذا امللحق احملطات املفصلية 

التي ميزت مسار العملية الدميقراطية يف البالد 
بدءا باالنتخابات الرئاسية التي توجت تبون 

رئيسا للجمهورية وصوال إلى انتخابات 12 جوان 
2021 التشريعية مرورا باالستفتاء الشعبي على 

دستور األول يف نوفمبر 2020، فضال عن اجنازات 
الديبلوماسية اجلزائرية يف نصرة القضايا العادلة 

والتأكيد على املواقف املبدئية و الثابتة من القضيتني 
الفلسطينية والصحراوية.

عدد خاص

أرضية رقمية
أعنلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

عن إطالق األرضية الرقمية املخصصة 
للتسجيالت األولية حلاملي شهادة 

البكالوريا دورة جوان 2021، مساء أمس، 
بداية من الساعة السادسة مساًء.وستستمر 

عملية التسجيالت األولية، إلى غاية 
يوم اخلميس 29 جويلية 2021 منتصف 
الليل. وأشار البيان، إلى إنه ميكن إجراء 

التسجيالت األولية خالل مرحلة تأكيدها 
يومي 30 و31 جويلية 2021.
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أخبار الداخل

عبد اهلل مجبري

يف  الباحثة  أوضحت  الصدد  هذا  ويف 
التراث عائشة بلبالي لـ«أخبار الوطن« أن جلب 
من  البالد«  »ملح  اسمتها  كما  او  احمللي  امللح 
السبخات كان له جوا جماليا تعبيريا لدى سكان 
والتقاليد  العادات  بني  من  كان  حيث   املنطقة 
يف شهر ذي احلجة من كل سنة.مشيرة إن يف 
يوم احملرم أي يوم عرفة وقبل يوم عيد األضحى 
هذا  يتخلى عن  أحد  املنطقة  املبارك ال جتد يف 
الركب الكل يتجهز ويتنقل  بدابته حامال معه 
من  جماعات   يف   ويخرجون  وأدواته  وسائله 
أجل احلصول على مادة امللح احمللي يف جو من 
رغم  الطريق  واالستئناس  يف  والسعادة  الفرحة 
مميز  يعد   اليوم  هذا   إن  مضيفة   . املسافة  بعد 
أن حفر  بلبالي  الساكنة.وقالت  لدى  ومحبوب 
على  منها  أماكن  عدة  يف  تتواجد  احمللي  امللح 

وجه اخلصوص حفرة بودة  وقصر ميمون وقصر 
بأولف  تيدكلت  ونواحي  توات  ونواحي  مهدية 

وكذا نواحي قورارة بوالية تيميمون .
العادة  أن هذه  فإمنا يدل على  إن دل  وهذا 
جل  مابني  تقريبا  ومشتركة  معروفة  السنوية 
التراث  يف  الباحثة  وأضافت  الوالية.  أقاليم 
القدمية  العادة  هذه  لدراسة  تطرقها  أثناء   أنه 
امللح  جلب  بأن   املنطقة  أعيان  أحد  أخبرها 
يكون مغطى  األيام  املناطق  يف سائر  هذه  من  
العثور  يصعب  بحيث  للعيان  واليظهر  بالرمل 
واحلصول عليها على عكس هذه األيام املباركة 
قبيل عيد األضحى املبارك فتظهر بارزة وواضحة 
واحلصول  احلفر  يسهل  بحيث  بيضاء  صافية 
عليها بأسهل ما ميكن.وأضافت ذات املتحدثة 
يحرصون على جلب  السكان يف كل سنة  أن  
التي تكون  جاهزة لالستعمال على مدار  امللح 
السنة يستعملونها يف كل حتضيراتهم  زيادة على 

الطهي فهي تدخل يف عملية  )فتل الكسكس، 
كسكس   الصراير،  كسكس   املردود، 
التطبيبات  بعض  يف  تدخل  كما  الشعير...( 
العادة  هذه  أن  املتحدثة  ذات  وأشارت  الشعبية 
القليل  اال  يبق   لم  بحيث  لالندثار  طريقها  يف 

احملافظ عليه يف بعض القصور  واملناطق.
املنطقة  أهل  على  غلب  اليوم  أن  مضيفة 
عامل السهل والتوفر وبات اللجوء إلى محالت 
ملح  كيس  شراء  أجل  من  الغذائية  املواد  
هو  ذلك  يف  مشقة  أو  تعب  أدنى  ودون  حاضر 
نكهتها  الزمان  أليام  تبقى  بينما   املألوف  احلل 
احلميدة  وتقاليدها  وعاداتها  مظاهرها  جل  يف 
والسرور   البهجة  القلوب  على  تدخل  والتي 
بصرف النظر عن ما حتمله من عناء ومشقة لدى 

ممارستها.

تعتبر عادة جلب امللح الطبيعي من السبخات واحلفر  من التقاليد الراسخة يف أقاليم والية أدرار، و التي تعتبر عادة جلب امللح الطبيعي من السبخات واحلفر  من التقاليد الراسخة يف أقاليم والية أدرار، و التي 
ترتبط خاصة باقتراب عيد االضحى  أو بايسمى باأليام احملرمة يشرع سكان القصور للذهاب لهذه ترتبط خاصة باقتراب عيد االضحى  أو بايسمى باأليام احملرمة يشرع سكان القصور للذهاب لهذه 

املناطق جللب هذه املادة  .املناطق جللب هذه املادة  .

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

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

عين تموشنت.
شروط التوظيف:  

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

-   إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة

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

األغواط
 وضع أرضية رقمية لتوزيع 
األكسجين المميع حسب االحتياج

الوبائية  الوضعية  متابعة  خلية  وضعت 
رقمية  أرضية  باألغواط  كورونا  لفيروس 
أجل  من  املستشفيات  إدارات  تصرف  حتت 
احتياج  حسب  املميع  األكسجني  توزيع 
مديرية  يوم  به  أفادت  كل مؤسسة، حسبما 

الصناعة واملناجم بالوالية.
العزيز  عبد  القطاع  مدير  وحسب 
إلى  يهدف  األرضية  هذه  وضع  فإن  حروز، 
يف  اخلطر  مرحلة  إلى  الوصول  عدم  ضمان 
املؤسسات  مستوى  على  األكسجني  تواجد 
على  حتتوي  التي  تلك  خاصة  االستشفائية 
مصالح العزل الطبي عبر تراب الوالية حيث 
حتديد  من  املستشفيات  مديرو  سيتمكن 
مخزون  فيها  ينتهي  ان  احملتمل  التواريخ 

األوكسجني حتى يتم تعبئته قبلها.
لتعليمات  تنفيذا  االجراء  هذا  وجاء 
الوزير األول املنبثقة عن اجتماع خلية متابعة 
الكوفيد مع السيد رئيس اجلمهورية األسبوع 

املاضي، وفق ذات املسؤول.
وأضاف ذات املتحدث أن وجود مصنع 
الوالية  بتراب  لألكسبجني  ''كالغاز''  مؤسسة 

سهل من سرعة وصول هته املادة احليوية إلى 
العقود  ألغت  الدولة  وأن  الوالية  مستشفيات 
السابقة لشركة كالغاز وجلأت إلى أولوية توزيع 

األكسجني إلى املستشفيات العمومية.
كالغاز  مصنع  أن  حروز  السيد  وأفاد 
بشكل  ينتج  باألغواط  املتواجدة  بوحدته 
املميع  الغاز  من  لتر  ألف   72 من  أزيد  يومي 
املوجه لإلستعمال االستشفائي ويعمل على 
هذا  ان  مضيفا  األسبوع،  أيام  كامل  امتداد 
القارورات  يف  تعبئته  ميكن  ال  لألكسجني 
ذات االستعمال املنزلي بل يستخدم فقط يف 

املستشفيات.
ويف سياق ذي صلة قال مدير الصناعة 
''كالغاز''  مصنع  أن  األغواط  بوالية  واملناجم 
قد زود خالل املوجة الثالثة فقط املستشفيات 
والبويرة  وسطيف  اجللفة  من  بكل  املتواجدة 
قدم-تنفيذا  أنه  كما  لألكسجني  وغيرها 
لتعليمات السيد رئيس اجلمهورية- هبة على 
 80 حوالي  يف  متثلت  تونس  لدولة  شطرين 

ألف لتر من األوكسجني املميع.
ق.م

الباحثة يف التراث عائشة بلبالي لـ«أخبار الوطن« الباحثة يف التراث عائشة بلبالي لـ«أخبار الوطن« 

عادات جلب الملح المحلي من الحفر عادات جلب الملح المحلي من الحفر 
والسبخات في طريقها لالندثاروالسبخات في طريقها لالندثار

لقاء  يف  بهلول  العربي  أدرار  والي  أوضح 
الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الوالئي 
لالستفادة  املترشحة  القوائم  إعداد  بخصوص 
أنها   املالية  واإلعانات  األرضية  القطع  من 
تتطلب وقتا لإلفراج عنها خصوصا  بعد اخلروق 
النوع  لطالبي هذا  املترشحة  القوائم  املسجلة يف 

من السكن  .
عن   االول   التنفيذي  املسؤول  كشف  و 
 1300 إجمالي  من  مستفيد   600 تسجيل 
وجود  إلى  مشيرا  األولى  القائمة  من  مترشح 
مسجل   4000 وجود  يف  تتمثل  أخرى  خروق 

ليس لديهم معلموت كاملة فيهم من هو متزوج 
ومسجل أعزب .

وأكد والي أدرار عن عدم املضي يف تبذير 
التذهب  التي  اإلعانة  أن  معتبرا  العام  املال 
مضيفا  الدولة  ألمالك  تبذير  هي  ملستحقيها 
فيها  سيكون  القوائم  جل  أن  املتحدث  ذات 
مؤكدا  باملئة   75 بنسبة  للشباب  كبيرة  نسبة 
للسكن  الوطنية  البطاقية  ضمن  فحصها  على 
مع جميع الشركاء ليتم  إالفراج عنها للمواطنني 
.وكشف بهلول عن موعد نشر القائمة األولى  
مشيرا  اجلاري  الشهر  هذا  نهاية  سيكون  الذي 

القوائم  تعليق  بعد  الطعون  باب  فتح  الى 
املستفيدة وغير املستفيدة على وسائل التواصل 
من   منعهم  الذي  التعليل  مع  االجتماعي 
احلصول على االستفادة .وبخصوص األراضي 
الفالحية التي مت رفض املقررات الفالحية على 
مستوى بعض البلديات أوضح العربي بهلول أن 
عملية الرفض جاءت بعد تقرير الوكالة الوالئية 
املاء   من  تفتقر  التي  األراضي  هذه  عن  املائية 
باملستصلحني يف هذه  إلى عدم مغامرته  مشيرا 

املواقع التي التعود بأي فائدة.

أدرار
الوالي يأمر بتوزيع القطع األرضية واإلعانات المالية

حي  سكان  من  عدد  أبدى 
متليلي  بلدية    ، النوميرات   )عدل 2( مبنطقة 
تطوير  وكالة  المباالة  من  ستياءهم  الشعانبة  
مفاتيح  لهم  سلمت  التي  وحتسينه،  السكن 
سكناتهم منذ أزيد من 4 أشهر، حيث مت توزيع 
معاجلة  على  تعمل  ولم  من  50مسكن،  أكثر 
النقائص املسجلة عبر التجمعات السكنية التي 

مت شغلها من قبل العائالت.
مشكل  سكنات »عدل 2«   قاطنو  رفع 
عانوا  أنهم  أكدوا  حيث  الشرب،  مياه  غياب 
مؤكدين  احلالي،  رمضان  شهر  خالل  األمرين 
وكالة »عدل«،  وبني  بينهم  االتصال  غياب 
إشعارهم  عدم  أن  معتبرين  املياه  وجزائرية 

وسبب  املاء  انقطاع  بخصوص  إعالنات  ونشر 
وعدم  ولعائالتهم،  لهم  انتقاص  هو  االنقطاع، 
احترامهم من قبل مؤسسة كانتـ  حسبهمـ  من 
املفروض أن تعمل على تطوير وحتسني السكن، 
الذين  السكان  اسمها. حسب  عليه  يدل  كما 
نقلوا انشغاالتهم لـ«اخبار الوطن  فإن معاناتهم 
منذ  انطلق  طويال،  مسلسال  أصبحت  املاء  مع 
الصهاريج،  مع  ومعاناتهم  املفاتيح  تسلمهم 
استبشروا  فبعدما  األيام،  هذه  غاية  إلى  وطال 
يف  منازلهم  حنفيات  املياه  زارت  عندما  خيرا 
تفاجأوا  رمضان،  شهر  سبقت  التي  األيام 
بانقطاعها من جديد عن منازلهم، مما اضطرهم 
شاحنات  بأصحاب  جديد  من  االستعانة  إلى 

الصهاريج.
كيفية  عن  الغاضبون،  السكان  تساءل 
القضية،  هذه  يف  وكالة »عدل« معهم  تعامل 
معتبرين أنهم تسلموا سكنات من املفروض أن 
تكون مطورة ومحسنة، بها كل ضروريات احلياة، 
يجبرهم  آخر،  واقع  مع  أنفسهم  وجدوا  لكنهم 
تفرض  باتت  التي  املياه  صهاريج  اقتناء  على 
لها،  يروق  ما  حسب  األسعار،  وحتدد  منطقها 
. حسب السكان الذين اتصلوا مبؤسسة جزائرية 
من   ، املياه  شبكة  تسيير  عن  للمياه  املسؤولة 
احليوية  املادة  هذه  انقطاع  عن  االستفسار  أجل 

عن حنفيات منازلهم دون إخطار مسبق.
مروى.م

غرداية 
مياه الشرب تغيب عن سكنات عدل 2 بالنوميرات 

ورقلة
 انطالق حملة تحسيسية للوقاية 

من مخاطر التسمم العقربي
ورقلة حملة حتسيسية  بوالية  انطلقت 
العقربي  التسمم  مخاطر  من  للوقاية 
جمعية  من  مببادرة  الغذائي،  والتسمم 
النخبة الوطنية للعلوم الطبية )مكتب ورقلة 

( حتت شعار »معا لصيف أمن«.
احلملة  هذه  محطات  أولى  وانطلقت 
التحسيسية بوسط املدينة لتواصل برنامجها 
املراكز  من  بالعديد  الصائفة  لهذه  املسطر 
السكانية  التجمعات  ومناطق  التجارية 
لتمس  الظل  مبناطق  عديدة  محطات  وكذا 
رئيس  ذكر  كما  املواطنني،  من  عدد  أكبر 
صهيب  محمد  للجمعية  الوالئي  املكتب 

تلي.
الضوء  تسلط  اجلمعية  أن  إلى  وأشار 
على هاتني الظاهرتني من أجل نشر التوعية 
واحلد  املواطنني  بني  الصحي  الوعي  وزيادة 

من انتشارهما.
الوقائية  احلملة  هذه  على  ويشرف 
الطب  بكلية  طلبة  من  اجلمعية  منخرطو 
مع  بالتنسيق  املتطوعني  األطباء  وبعض 

احلماية  ومصالح  والسكان  الصحة  مديرية 
وإرشادات  نصائح  بتقدمي  يقومون  املدنية 
واملضاعفات  التسممات  هذه  من  للوقاية 
على  احلفاظ  غرار  على  عنهما،  الناجمة 
نظافة احمليط ومراقبة تاريخ انتهاء صالحية 
التقليدية  الطرق  وجتنب  الغذائية  املنتجات 
للعالج يف حالة اإلصابة بلسع العقارب مع 
التأكيد على ضرورة نقل الشخص املصاب 
من  لالستفادة  صحي  مرفق  أقرب  الى 

الرعاية الطبية الالزمة.
املنوط  الدور  الى  املصدر  ذات  وأشار 
اجلمعوية  احلركة  دور  وكذا  بالبلديات 
السكان  حتسيس  يف  واألرياف  القرى  يف 
تنفيذها  الواجب  الوقائية  باإلجراءات 
اجلمعية  التسممات.وسترفع  هذه  لتفادي 
مجموعة من التوصيات الى اجلهات املعنية 
تواجه  التي  النقائص  بعض  فيها  تعرض 
التسمم  مجال  يف  بالوالية  الصحة  قطاع 

العقربي، وفقا للمصدر ذاته.
ق.م
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تاريخ حافل وبطوالت
على  الغزاة  مبقاومة  وثيقا  ارتباطا  برادمة  قرية  اسم  يرتبط 
مر العصور وتعاقب األزمنة فالكل يف منطقة خراطة وضواحيها 
يعرف ذلك فمنطقة املوقف الواقعة عند مدخل القرية تعد شاهدا 
على دورها يف مقاومة احملتل الفرنسي منذ نهاية القرن 19 م ) ثورة 

املقراني 1871م(.
الفرنسية  قامت  القوات  بعدما  املوقف  تسمية  جاءت    
بإحراق عدد من القرى يف منطقة خراطة وذراع القائد وساحل 
ببسالة عن  دافعوا  الذين  الثوار  إذ تعرض  قبلي وبني سليمان، 
شرفهم خلسائر كبيرة يف األرواح واملمتلكات.توجه الشيخ عزيز 
إبن احلداد)الزعيم الروحي لثورة املقراني 1871م (  بعد ذلك إلى 
إجتماعا  وعقد   ,1871 جوان   22 يوم  خراطة   بنواحي  جرمونة 
يعلى،  بني  ورتيالن،  بني  سليمان،  بني  من  الثوار  زعماء  مع 
الساحل القبلي، أيت إسماعيل، أيث مرعي، صدوق، وغيرها 
فرنسا  معسكرات  مهاجمة  حول  املوقف  إلتخاذ  القبائل،  من 
الوقت  يف  باملوقف  يسمى  الذي  املكان  يف  عقد  االجتماع   (.
مهاجمة  على  اإلتفاق  مت  جوان،   23 يوم  فجر  يف  احلالي(. 
معسكرات العدو يف الكدية البيضاء، تالة إيفاسن،  وتالة وزرار 
saussier .وحينها  التي كان فيها معسكر اجلنرال سوسيي 
خلوض  مجاهد،  أالف    08 عددهم  يفوق  الذين  الثوار  توجه 
الفرنسية. القوات  ضد  متكافئة  غير  ظروف  يف  ضارية  معارك 
للثائر الشيخ  أما منطقة بومزراق فقد سميت بهذا اإلسم نسبة 
بومزراق املقراني، فبعد معركة منتانو التي خاضها الثائران عزيز 
وبومزرا ضد اجلنرال سوسيي  أيام 20_ 22, و 25 ماي 1871, 
إلى أيت  لعزيز وبومزراق  إلى أيت  الشيخان، عزيز توجه  إفترق 
صالح، ثم توجه لنصب معسكره يف جرمونة ) منطقة بومزراق 
حاليا( .قبل أن يعود إلى مشدالة بالبويرة.أما خالل مرحلة الثورة 
ومنطقة  املجاهدين  ملجأ  كانت  فقد  1962/1954م  التحريرية 
عسكرية  تعزيزات  دون  دخولها  املستعمر  على  يستحيل  محررة 
للثوار  مالذا  ومخابئها  بتضاريسها  وكانت  جوي  وغطاء  برية 
للمجاهدين  املستعمر  اشتد حصار  فكلما  للثورة  خلفية  وقاعدة 

يف مناطق أخرى إال وقصدوها  لإلحتماء والراحة

 "لوزيعة " من أهم عادات سكان القرية
التي  والتقاليد  بالعادات  متمسكون  برادمة  سكان  اليزال 
بعض  تنظم يف  التي   " "لوزيعة  عادة  فهذه  أسالفهم  عن  ورثوها 
املناسبات الدينية واحمللية كاملولد النبوي الشريف أو احياء السنة 

األمازيغية اجلديدة.
  إذ عادة ما يتم جمع األموال  لشراء العجول واألبقار وهي 
محددة  مالية  بقيمة  السكان  معظم  فيها   يشترك  التي  العملية 

وسلخ  ذبح  عملية  ذلك   ويتبع  الالزم  املبلغ  هذا  جمع  قصد  
تغطي  متساوية  إلى حصص  وتوابعه  اللحم  تقسيم  ثم  احليوان  
كل سكان املنطقة و يتخلل ذلك  توزيع بعض املأكوالت الشعبية 
أغروم(   ( الكسرة  )سكسو(  الكسكس  مثل  احلاضرين  على 
يشكل  أخرى  جهة  ومن  ذلك  وغير  واللنب  احلليب  واملطلوع 
لتسوية  وفرصة   احلديث  أطراف  لتبادل  مناسبة   احلدث  هذا 
اخلالفات والنزاعات بني الناس ونشر روح التسامح احملبة والوئام 
هلل  للتضرع  فرصة  تشكل  السعيدة  املناسبة  هذه  أن  كما  بينهم 
أحسن  املسلمني وجتدهم يف  فأل خير على  تكون  بأن  عز وجل 

أحوالهم  السنة املقبلة

 نقائص تنموية بالجملة
التي  واحلرمان  املعاناة  حجم  أحد  على  خافيا  يعد  لم 
يعيشها سكان قرية برادمة  فغالبيتهم قاب قوسني أو أدنى من 
مغادرتها نحو آفاق رحبة فقد ملوا الوعود والعهود وأكثر من هذا 
أن املنتخبني حسب ممثل عن السكان  أداروا ظهورهم نحوها بل 
جتاهلوها لسبب بسيط وهو العدد القليل من العائالت التي تقطن 
قوة  تشكل  بذلك ال  وهي  بضعة عشرات  تتجاوز  والتي ال  بها 

ضغط أو أدنى إحراج للمسؤولني.
يف  الواقعة  البقعة  هذه  سكان  يعيشها  التي  فالنقائص   
بيئة جبلية صعبة ال تعد وال حتصى فوضعية الطريق  أشبه ما 
تكون مبسلك ترابي منه إلى طريق فهو تكثر فيه احلفر وتتراكم 
التي من  كانيفو"   " املجاري اإلسمنتية  إلى  ويفتقر  األتربة  عليه 
ومن  للسير   الصاحلة  املقاطع  من  تبقى  ما  على  احملافظة  شأنها 
جهة أخرى جند أن شبكة مياه الصرف الصحي يف أسوأ أحوالها 
املياه  تسرب  إلى  أدى  الذي  األمر  ومسدودة  فاسدة  فالقنوات 
برك  وتشكل  املنخفضات  يف  تتجمع  أخذت  التي  املستعملة 
وأحواض وهو ما قد يساعد على انتشار األمراض وتهديد املياه 
اجلوفية أما مسألة وجود املنشآت اإلدارية والرياضية فحدث وال 
حرج فالقرية تفتفر إلى فرع إداري يغني السكان من عناء التنقل 
إلى مركز البلدية إلجناز وثائقهم يف حني ال جند أثرا ملركز البريد  
ليست  فهي  اخلدمات  متعددة  للعيادة  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
موجودة أصال  حتى ولو  على شكل مشروع للمستقبل مما يجبر 
القرويني إلى التنقل نحو خراطة ملداواة جرح أو وضع حقنة كما 
أن صراع السكان مع الثلوج ال يكاد  ينتهي فهم يعانون مشكل 
على  ألح  قد  كان  اجلمهورية  رئيس  أن  رغم  املدينة  غاز  انعدام 
ضرورة اإلهتمام باملناطق اجلبلية احملرومة  ووضعها يف أعلى هرم 
التهيئة  أما  املدينة  بغاز  املناطق  ربط  عمليات  عند   األولويات 
هؤالء  عند  فهي  اجلوارية  واملالعب  العمومية  اإلنارة  العمرانية 
السكان احملرومني مجرد كالم لإلستهالك فهي بعيدة املنال كيف 
ال والضروريات غير موجودة فما بالك بالشكليات وعليه فهؤالء 
وضعيتهم  إلى  اإللتفات  بضرورة  السلطات  يناشدون  القرويني 
ونيل حظهم من املشاريع التنموية  وهو ما يدفعهم إلى البقاء يف 

منطقتهم  والتخلي عن فكرة املغادرة وعند احلديث مع السكان، 
يظهر يف كالمهم حنني للماضي، لكن لألسف، ال يوجد أي 
عنها  السكان  تخلى  بعدما  القرية،  من  تبقى  ما  إلنقاذ  جهد 
بحثا  وقساوتها،  احلياة  صعوبة  وكذا  اإلنهيار،  خطر  من  هروبا 
الوالئي  الطريق  مبحاذاة  ليستقروا  أفضل،  معيشية  ظروف  عن 
رقم 32 الذي يربط خراطة ببوعنداس  أين شيدوا منازل عصرية 
القدامى  السكان  أحد  موح"،  "دا  يقول  حيث  وراقية،  جميلة 
السابقني،  السكان  ذاكرة  الفاخرة  البيوت  “مسحت  بالقرية: 
التي احتفظت بها تلك اجلدران الصغيرة، فلم يبق ذلك احلب 
واملاضي  التاريخ  ليصبح  العائلة،  افتراق  بعد  والدفء  واحلنان 
العمود املوحد الذي يتذكره من عاش حتت سقف هذه املنازل، 
ليحكيه يوما جليل قادم، بأسلوب قد يجمع االشتياق بالندم، 
وأداروا  عنه  تخلوا  ما  حينها  الكثيرون  يدرك  الوقت،  مع  ألنه 
ظهورهم له...". تبقى القرية عبارة عن صورة راسخة يف ذاكرة 
منازل  وبينها  مهددة،  وأخرى  انهارت  فمنازل  زارها،  من  كل 
اجتاحتها األعشاب وحولتها إلى غابة، حيث لم يبق منها سوى 
مجموعة أحجار وأعمدة خشبية، استعملت يف املاضي كعمود 
لضمان متاسك املنزل عند سقوط الثلوج، وكذا عتبة الباب التي 
إلى  تتالشى  احلياة  معالم  بدأت  بعدما  البيت،  تذكرنا مبخطط 

خراب.

االنتشار العشوائي للمدجنات يهدد صحة السكان
يشكل االنتشار العشوائي للمدجنات بقرية برادمة  هاجسا 
رغم  عادية  بكيفية  نشاطها  تواصل  والتي  للسكان،  بالنسبة 
وقوعها قرب السكنات، وهو ما يجعل املواطنون عرضة ألخطار 
املعنية  املصالح  غياب  يف  صحتهم  تهدد  أنها  حيث  كبيرة، 
هذه  أن  التلوث، خاصة  من  واحمليط  القاطنني  أجل حماية  من 

املدجنات أجنزت بطريقة مخالفة للقوانني املعمول بها،
التجمعات  عن  بعيدة  تكون  أن  األمر  يتطلب  حيث   
السكنية،ب 150م على األقل  بالنظر إلى األخطار التي تسببها 
السلطات  القرية  سكان  يناشد  العمومية.ولذلك،  للصحة 
غير  الوضعية  هذه  من  إخراجهم  أجل  من  بالتدخل،  الوالئية 
الصحية التي يعيشونها منذ عدة سنوات، مثلما أكده أحد ممثلي 
باتت  كبيرة  أخطارا  يواجهون  السكان  إن   " قال  الذي  السكان 
العشوائي للمدجنات، وبتواطؤ  تهدد حياتهم، بسبب االنتشار 
مع بعض املصالح املعنية، مع عدم احترام القوانني املعمول بها، 
قرب  إجنازها  مت  الدواجن، حيث  تربية  مبهنة  تعلق  فيما  خاصة 
التجمعات السكنية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الصحة 
العمومية." من جهته، صرح  رئيس بلدية خراطة رضوان فنوش  
حول هذه املسألة "أن مصاحله تعارض نشاط  املدجنات التي ال 
يحترم أصحابها املسافة القانونية ومقاييس اإلجناز والتجهيزات  
أن بعد  " غير  املواطنني  التي قد تسببها لصحة  بسبب األخطار 
املصالح ال  التضاريس جعل بعض  املدينة وصعوبة  املنطقة عن 

املصالح  غرار  على  النشاط  هذا  مزاولة  تراخيص  منح  يف  تتردد 
يسمح  الذي  العقد  بتجديد  مؤخرا  قامت  التي  الفالحية 
يتم احترام  ألصحاب هذه املدجنات مبواصلة نشاطها، دون أن 
قواعد النظافة والقوانني املعمول بها.على حد تعبير أحد سكان 

هذه القرية

وفرة العقار قد يجعلها منطقة جذب 
لإلستثمارات

األنظار  تتجه  خراطة  ببلدية  العقارية  األوعية  نقص  أمام 
سيما  اإلستثمارية  املشاريع  بعض  لتجسيد  برادمة  منطقة  نحو 
يف مجال تربية احليوانات والدواجن وبعض الصناعات اخلفيفة 
وصحي  رياضي  سياحي  طابع  ذات  أخرى  مشاريع  عن  فضال 
إذ يأمل املسؤولون يف حتويلها إلى وجهة سياحية نظرا الرتفاعها 
على مستوى سطح البحر بأكثر من 800م ووفرة األوعية العقارية 
وحتى  وعالجية   سياحية  مركبات  باجناز  وذلك  العذبة  واملياه 
مراكز لتحضير الرياضيني غير أن ذلك مرتبط بإصالح  الطريق  
املنعرجات  بعض  مستوى  على  سيما  التوسعة  يتطلب  الذي 
واجناز املجاري املائية "كانيفو"  فضال عن اجلسور واألحزمة الواقية 
وهي الوضعية التي ستشجع املستثمرين على جتسيد مشاريعهم 
أحد  صرح  اإلطار  هذا  ويف  ككل  املنطقة  تطوير  يف  واملساهمة 
املستثمرين قائال " برادمة منطقة عذراء تنتظر من يستغل املوارد 

التي تزخر بها فأنا مثال لدي مشروع إلجناز معمل
ومنه  املياه  قارورات  بتعبئة  املائي  املنبع  باستغالل  خاص 
تشغيل شباب القرية وحتريك احلركة التجارية غير أنني ال زلت 

أنتظر الترخيص "

 رئيس بلدية خراطة : 

"القرية  ستنال نصيبها من المشاريع التنموية"
صرح رئيس بلدية خراطة رضوان فنوش " أن القرى النائية 
لعزيز ستنال نصيبها من  أيت  املنشار  بوسعادة  املعزولة كبرادمة 
تنموية  مشاريع  اجناز  تخص  تقنية  بطاقات  عدة  فهناك  التنمية 
لصالح سكان هذه القرى تشمل صيانة الطرقات ، الربط بشبكة 
الكهرباء والغاز واملياه الصاحلة للشرب غير أن املشكل دائما يبقى 
يف نقص األغلفة املالية وبناءا على ذلك كثيرا ما تعطي البلدية 
املواطن   بحياة  مباشرة  لها صلة  التي  اخلدمات  لبعض  األولوية 
للتدفئة شتاءا ومتويل  املازوت  كصيانة املدرسة اإلبتدائية وتوفير 
جزئي للمطعم املدرسي  إلى جانب صيانة قاعة العالج واصالح 
شبكة اإلنارة العمومية أما املشاريع األخرى التي تتطلب أغلفة 
مالية مرتفعة كالطرقات والغاز  فنحن يف انتظار متويلها عبر برامج 

مناطق الظل"

تقع قرية " برادمة" بأعالي بلدية خراطة شرقي بجاية وهي ذات تضاريس صعبة وامكانيات اقتصادية هامة سيما ما تعلق بالزراعة تقع قرية " برادمة" بأعالي بلدية خراطة شرقي بجاية وهي ذات تضاريس صعبة وامكانيات اقتصادية هامة سيما ما تعلق بالزراعة 
اجلبلية وتربية احليوانات وقد كانت حصنا للمقاومة ومالذا للثوار خالل احلقبة اإلستعمارية وبعد حصول اجلزائر على استقاللها اجلبلية وتربية احليوانات وقد كانت حصنا للمقاومة ومالذا للثوار خالل احلقبة اإلستعمارية وبعد حصول اجلزائر على استقاللها 

لم يشفع لها دورها وماضيها الثوري  يف احلصول على حقها يف التنمية فقد أسقطها املسؤولون املتعاقبون من أجندتهم وهي التي لم يشفع لها دورها وماضيها الثوري  يف احلصول على حقها يف التنمية فقد أسقطها املسؤولون املتعاقبون من أجندتهم وهي التي 
عانت كغيرها من املناطق ويالت اإلرهاب وعليه فهي  تنتظر من ينفض الغبار عنها ويحقق أمنيات سكانها البسطاء يف حياة كرمية.عانت كغيرها من املناطق ويالت اإلرهاب وعليه فهي  تنتظر من ينفض الغبار عنها ويحقق أمنيات سكانها البسطاء يف حياة كرمية.

سكانها ينتظرون من ينفض الغبار عنها سكانها ينتظرون من ينفض الغبار عنها 

قرية برادمة ببجاية ..ماض 
مشرق وحاضر مؤلم!
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ولهذه األسباب 
األسرة  شؤون  قضايا  في  فصلها  حال  المحكمة  حكمت 

علنيا حضوريا ابتدائيا بـ: 
في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى. 

في الموضوع: إفراغ الحكم الصادر عن محكمة األربعاء 
بتاريخ 03-12-2020 تحت رقم الفهرس 20-2069 
و اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الطبيب بن شريف 
محمد األمين المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 
28-04-2021 تحت رقم 139-21 و بالنتيجة الحكم 

بالحجر على المدعى عليه " 
 1952-10-19 بتاريخ  المولود   " علي  "بوعلي 
باألربعاء ، ابن محمد وبعوني فاطمة وتعيين أخوه بوعلى 
عبد القادر مقدما عليه إلدارة شؤونه و مصالحه مع نشر 

هذا الحكم في إحدى الصحف الوطنية لإلعالم 
و تحميل المدعي المصاريف القضائية . 

العلنية  بالجلسة  جهارا  به  وافصح  الحكم  صدر  بذا    
باليوم والشهر والسنة ولصحته أمضاه كل من  المنعقدة 

الرئيس وأمينة الضبط.

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 الديوان العمومي لألستاذة عــدي سمر

محضرة قضائية بدائرة اختصـــاص
 مجلس قضاء الجزائـــر

 معتمـدة لدى محكمة بئرمرادايـــس
 الكائن بتعاونية الصومام عمـــارة ب

سعيد حمدين- بئرمرادرايس  
 الهاتف:023.53.65.54 

إعـــــالن عــــن بيــــــع عقار بالمــــزاد العلنــــــي
بجريــــدة يوميـــة وطنيـــة طبـــقا المــــادة 749 و750 مــــــن ق.إ.م.إ

لفائدة/ ورثة المرحوم بويبة عبد القادر ابناؤه وهم: السيد بويبة رفيق، السيد بويبة ربيع، السيدة 
بويبة خديجة، السيدة بويبة مفيدة. 

العنوان / بـ: 24 حي فانسون حاليا شارع لودة – بوزريعـة  
المختار موطنه خالل فترة هذا التنفيذ بعنوان مكتبنا المبين اعاله

ضــد/ السيد بويبة محمد و السيدة بويبة نجاة
العنوان / بـ: 24 حي فانسون حاليا شارع لودة – بوزريعة- بناء على السند التنفيذي المتمثل في 
الجدول  رقم  بتاريـخ 14/03/2019  العقاري،  القسم  مرادرايس،  بئر  محكمة  عن  حكم صادر 
بتاريخ  الصادرة  التنفيذية  بالصيغة  الممهور   ،02382/2019 الفهرس  رقم   07782/2018

05/08/2019 تحت رقم 2074/2019.
بئرمرادرايس  رئاسة محكمة  الصادرة عن  البيع  لجلسة  المحددة  البيع  قائمة شروط  على  بناء   -

بتاريخ 04/03/2021 تحت رقـم 087/2021.
الجزائر                                                قضاء  مجلس  اختصاص  بدائرة  قضائية  محضرة  سمر  عـدي  األستاذة  نحـن   -

الكائن مكتبنا بالعنوان المذكور أعاله والواضعين ختمنا وتوقيعنا أسفل هذا المحضر
الشيوع  في  تعيينه: عقار  اآلتي  للعقار  العلني  بالمزاد  بأنه سيتم البيع  األمر  يهمه  من  لكافة  نعلن 

كائن بـ 24 حي فانسون حاليا شارع محمد لودة بلدية بوزريعة بمساحة قدرها 460 متر مربع.
وذلك بتاريخ 12/08/2021  على الساعة الواحدة والنصف زواال بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر 

محكمة بئرمرادرايس – مجلس قضاء الجزائر                                               
وسبعون  اثنان  قدره  بثمن  العشر  انقاص  بعد  المزايدة  االفتتاحي النطالق  السعر  حدد  وقد   -
جزائري  دينار  مليون  ثمانون  مبلغ  من  جزائري)72.000.000,00دج(  دينار  مليون 

)80.000.000,00 دج( 
تضاف إليه جميع المصاريف والحقوق التناسبية والرسوم وحقوق التسجيل.

- على الراغب في المشاركة في المزاد العلني احضار يوم المزايدة خمس1/5 الثمن من السعر 
االفتتاحي بصك مضمون الدفع.                   

- طبقا ألحكام المادة 750 من ق.ا.م.ا تم نشر هذا اإلعالن بجريدة يومية وطنية طبقا للقانون

المكتب العمومي للتوثيق لألستاذ بكای محفوظ بن عيسى، الموثق 
شارع جيش التحرير الوطني غرداية

مؤسسة "إنسان للتكوين والبحث في الفكر والمجتمع" 
مقرها حي الليدو المحمدية الدار البيضاء الجزائر

تأسيــــــــــــس 

بموجب عقد حرر بمكتبنا بتاريخ 2021/07/19 سيسجل 
في أوانه، تم تأسيس مؤسسة مدنية من طرف السيد ازغار 
محمد،  الحاج  بن  نذير  شريف  والسيد  عيسى،  بن  يحي 
والسيد كومني ياسين بن محمد، والسيد شخار ابونصر بن 
محمد. موضوعها: البحث في القضايا الشرعية والفكرية، 
تنظيم دورات تكوينية لغرس القيم واألخالق وكذا الترشيد 
في  وترفيهية  واستكشافية  علمية  رحالت  تنظيم  األسري، 
إطار اهداف المؤسسة، تنظيم محاضرات ودورات وندوات 
بـ:  المؤسسة  تم تسمية  ... تسميتها:  وحلقات علمية وأدبية 
إنسان للتكوين والبحث في الفكر والمجتمع " مقرها: حدد 
مقرها بحي الليدو المحمدية الدار البيضاء الجزائر. كما تم 
تعيين السيد: ازغار يحي رئيسا لها، والسيد: كومني ياسين 
الرئيس،  ونائب  كاتبا  نذير:  شريف  والسيد:  المال،  امين 
والسيد شخار ابو نصر: المشرف العلمي، وذلك لمدة ثالث 

سنوات قابلة للتجديد.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة المسيــــــــــلة 
دائـــــرة عين الحجــــــل 
بلديـــــة : سيدی مجری 
مكتـــــــــب الجمعيــــات

إشهـار تجديد جمعية ذات صبغة محلـية

المؤرخ  رقم06.12  القانون  ألحكام  طبقا 
في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات 
ذات الطابع االجتماعي ال سيما المادة رقم 
18 منه لقد تم هذا اليوم: 2021/06/20 

تجديد الجمعية المحلية
لكرة  الهاوي  الرياضي  النادي   : المسماة 
تحت  المعتمدة  هجرس  سيدي  اتحاد  القدم 

رقم: 05 بتاريخ2021/06/20 
الرئيس : طيباوي عادل 

المقر االجتماعي : مقر البلدية القديم بسيدي 
هجرس

الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة 
مكتب األستاذ/ مخلوف مسعود محضر قضائي لدى محكمة سيدي أمحمد. اختصاص مجلس قضاء الجزائر 

الكائن مقره ب 06 شارع شريف حماني الجزائر. الهاتف: 021-73-68-44  0662314268  

إعـــــالن عن بيــــع عقــــار بالمــــزاد العلنــــي الجلســــة الرابــــعة
المادة: 749، 750 من ق إم إ

 بطلب من: ورثة المرحوم حديوش رابح بن موسی وهم دليلة، مصطفى، نسيمة، حورية  الساكنون ب 13 
شارع أعراب بلقاسم بلدية واد قريش الجزائر. 

- بموجب السند التنفيذي المتمثل في حكم عقاري صادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ
2018/10/23 رقم الجدول 18/01885 رقم الفهرس 18/03000 الممهور بالصيغة التنفيذية المسلمة 

بتاريخ 2019/08/18 تحت رقم 19/1108 . 
- بناءا على عقد بيع مشهر بالمحافظة العقارية في 1985/05/13 مجلد رقم 38. 

- بناءا على عقد فريضة مؤرخ في 2017/04/23 فهرس رقم 17/76 للمرحوم حديوش رابح بن موسی. 
- بناءا على عقد فريضة مؤرخ في 2017/04/23 فهرس رقم 17/77 للمرحومة حديوش الياقوت بنت 

يوسف. 
-بناءا على تقرير الخبرة المصادق عليها من طرف محكمة باب الوادي بتاريخ:2018/05/06 تحت رقم: 

18/114 المنجزة من طرف الخبير األستاذ تميم محند وعلي. 
- بناءا على شهادة سلبية الصادرة عن المحافظة العقارية بباب الوادي بتاريخ 2020/06/24

- بناءا على مستخرج جدول الضريبة العقارية الصادر عن المديرية الجهوية للخزينة العمومية ، الخزينة 
البلدية لواد قريش بتاريخ . 2020/07/14

- بناءا على مستخرج مسح األراضي الصادر عن مديرية مسح األراضي لوالية الجزائر، ملحقة الجزائر 
الوسطى لمسح األراضي بتاريخ 2020/02/13 . 

- بناءا على بطاقة عقارية صادرة عن المحافظة العقارية بباب الوادي بتاريخ 2020/12/28 - بناءا على 
محضر إيداع قائمة شروط البيع بالمزاد المودعة لدى أمانة ضبط محكمة باب الوادي بتاريخ 2021/02/17 

تحت رقم .2021/00971
- بناءا على محضر إيداع قائمة الشروط الصادر عن رئاسة محكمة باب الوادي بتاريخ

2021/02/17 تحت رقم 2021/00971 والذي تم بموجبه تحديد جلسة االعتراضات يوم
2021/03/09 على الساعة 10:00 صباحا بمحكمة باب الوادي، مكتب رئيس المحكمة، وتحديد جلسة 

البيع يوم 2021/04/21 على الساعة 10:30 صباحا بمحكمة باب الوادي، مكتب رئيس المحكمة. 
- بناءا على محضر تبليغ قائمة شروط البيع المؤرخ في 2021/02/25

 - بناءا على محضر تعليق مستخرج من قائمة شروط البيع بالمزاد العلني بلوحة إعالنات المحكمة المؤرخ 
في 2021/02/28

- بناءا على نشر مستخرج من قائمة شروط البيع في جريدة المحور بتاريخ 2021/02/25
- حيث لم يسجل أي اعتراض لغاية يوم 2021/03/09 . 

- يعلن األستاذ مخلوف مسعود المحضر القضائي بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني للعقار األتي تعينه : 
العقار مشاع والمتمثل في: شقة سكنية كائنة ببلدية وادي قريش حي مناخ فرنسا عمارة أ الطابق الثاني 

الجزائر، تتكون من 3 غرف، مطبخ، حمام، مرحاض ورواق مساحتها اإلجمالية قدرها خمسون مترا مربعا 
وخمسون ديسمترا 50,50 م2 ونسبة 1000/14 من األجزاء المشتركة قطعة رقم 6. . 

وقد حدد السعر االفتتاحي لهذه العقار بـ : 7.800.000,00 دج سبعة مالين وثمانمائة ألف دينار جزائري.
 ويكون البيع يوم 2021/10/13 ، على الساعة 10:30 صباحا بمحكمة باب الوادي ، قاعة جلسات البيوع 

العقارية )الجلسة الرابعة(
- يلزم الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة 5/1 ) خمس الثمن والمصاريف المستحقة (، و 

أن يدفع باقي المبلغ في أجل 08 أيام بأمانة ضبط المحكمة، تخضع عملية البيع لدفتر الشروط الذي يمكن 
االطالع عليه بإمانة ضبط محكمة باب الوادي أو بمكتب المحضر القضائي

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
الديوان العمومي لألستاذة عــدي سمر                         

  محضرة قضائية بدائرة اختصـــاص
مجلس قضاء الجزائـــر

 معتمـدة لدى محكمة بئرمرادايـــس
 الكائن بتعاونية الصومام عمـــارة ب

 سعيد حمدين- بئرمرادرايس  
الهاتف:023.53.65.54

نشــــر مستخـــرج من قائمـــــة شـــــروط البيـــــع
طبقا المادة 748 من ق.إ.م.إ في جريدة يومية وطنية

ـ بمقتضى أمر بالتصرف في اموال قاصر صادر عن رئيس قسم شؤون األسرة بمحكمة السانية 
بتاريخ 18/11/2020 رقم الترتيب 0515/2020 .

نحن األستاذة عـدي سمر محضرة قضائيــة بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر   
الكائن مكتبنا بالعنوان المذكور أعاله والواضعين ختمنا وتوقيعنا أسفل هذا المحضر 

نعلن للجمهور ولمن يهمه األمر بأنه تم إيداع قائمة شروط بيع مناب قصر في عقار مشاع بالمزاد 
العلني لدى رئاسة أمانة ضبط  بمحكمة بئرمرادرايس بتاريـــخ 25/07/2021 إيداع رقم 

.95/2021
لفائـدة/ السيدة بهلولي غزيل القائمة في حق ابنتيها القاصرتين عثماني امال المولودة بتاريخ 

21/02/2008  وعثماني اسيل فاطمة الزهراء المولودة بتاريخ 21/04/2010 عنها الوكيل 
السيد عجول ناجي

الساكنة/ بـ: حي النجمة بلدية سيدي الشحمي – وهران
الجاعلة موطنها المختار بعنوان مكتبنا المبين أعاله

تعيين العقار: مناب القاصرتين عثماني امال المولودة بتاريخ 21/02/2008 بوهران وعثماني 
أسيل فاطمة الزهراء المولودة بتاريخ 21/04/2010 بالمشرية بنسبة 980/177.408 جزء لكل 
واحدة منهما بمجموع 1960 / 177.408 جزء بينهما في الشيوع فيما يخص قطعة ارض كائنة 

بإقليم بلدية دالي إبراهيم المكان المسمى ب 11 ديسمبر 1960 تشكل مجموعة ملكية رقم 56 قسم 
23 البالغ مساحتها 515 م 2 مشيد عليها بناية تتكون من طابق ارضي + 01.

حدد السعر االفتتاحي بثمن قدره قدره 1.016.414.00 دج حسب تقرير خبرة الخبير 
طيباوي نور الدين المودع بأمانة ضبط محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 23/05/2021 تحت رقم 
643/2021 المصحح بتقرير الخبرة المودع بتاريخ 21/06/2021 تحت رقم 805/2021.

حددت جلسة االعتراضات من قبل رئيس محكمة بئرمرادرايس ليوم: 12/08/2021 على الساعة 
العاشرة والنصف صباحا بمكتب رئيس محكمة بئرمرادرايس وحدد جلسة البيع  بالمزاد العلني ليوم 

09/09/2021 على الساعة الواحدة والنصف زواال بقاعة رقم 02 بمحكمة بئرمرادرايس
- كما أنذرنا المبلغ لهم باإلطالع على قائمة شروط البيع إلبداء المالحظات واالعتراضات المحتملة 

وإال سقط حقهم في التمسك بها.
يتم االطالع على قائمة شروط البيع بمكتب المحضر القضائي أو لدى كتابة ضبط محكمة 

بئرمرادرايس.
وطبقا ألحكام المادة 748 من ق.ا.م.ا تم نشر هذا المستخرج بجريدة يومية وطنية طبقا للقانون. 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة تمنراست

مديرية التنظيم و الشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

مكتـــــــــب الجمعيــــات
الرقم 2021/03

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام القانون رقم06.12 المؤرخ في18 

صفر 1433الموافق لـ 12 يناير  2012 
المتعلق بالجمعيات لقد تم هذا اليوم:السبت 

استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 11ماي 
2017 بدون رقم ،المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة 

التنفيذية للجمعية الوالئية المسماة 
الجمعية :الرايطة الوالئية للزنشطة العلمية و 

التقنية للشباب 
المسجلة تحت رقم:12/036 

بتاريخ2012/05/24 
المقيمة بـ : المركز العلمي الترفيهي بحي 

تهقارت -بلدية تمنراست 
يترأسها السيد : حميد عبر الرحمان

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة تمنراست

دائرة تمنراست
بلدية تمنراست 

مصلحة النشاطات الثقافية و االجتماعية و الرياضية 
مكتـــــــــب الجمعيــــات

الرقم 2021/03
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

طبقا ألحكام المادة 18من القانون رقم06.12 
المؤرخ في18 صفر 1433الموافق لـ 12 
يناير  2012 المتعلق بالجمعيات لقد تم هذا 

اليوم:السبت استالم مذكرة التعديالت المؤرخة 
2021/03/28 بدون رقم المتعلقة بتغيير 

تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية  المسماة 
جمعية النادي الرياضي للهواة بيت الشباب 

NRBC نهقار
المسجلة تحت رقم:064 /2004 

بتاريخ2004/12/22 
المقيمة بـ : بيت الشباب 20أوت 55 تمنراست

يترأسها السيد : مختاري مختار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة تمنراست

دائرة تمنراست
بلدية تمنراست 

مصلحة النشاطات الثقافية و االجتماعية و الرياضية 
مكتـــــــــب الجمعيــــات

الرقم....../2021
وصل استالم التبليغ بتعديل القانون األساسي 

رقم06.12  القانون  18من  المادة  ألحكام  طبقا 
المؤرخ في18 صفر 1433الموافق لـ 12 يناير  
مذكرة  استالم  تم  بالجمعيات  المتعلق   2012
التعديالت المؤرخة 2020/01/09 التي أدخلت 

على القانون األساسي للجمعية الثقافية 
المسماة : جمعية رعاية الشباب إخالص

المسجلة تحت رقم:2015/012 
بتاريخ2015/03/23 

المقيمة بـ :حي تهقارت - تمنراست
يترأسها السيد : غالم رضوان 

تغيير التسمية إلى الجمعية اإلخالص لرعاية 
الشباب و الطفولة 

إشهـار تجديد جمعية ذات صبغة محلـية

 12 في  المؤرخ  رقم06.12  القانون  ألحكام  طبقا 
الطابع  ذات  بالجمعيات  المتعلق   2012 جانفي 
االجتماعي ال سيما المادة 18 منه لقد تم هذا اليوم: 

2021/07/25 تجديد الجمعية المحلية
المسماة : جمعية النصر لحي الديالم بلدية اوالد دراج 
المعتمدة تحت رقم: 2020/11  بتاريخ2021/09/27 

الرئيس : بن خديجة الطاهر
المقر:حي الديالم )البدر( - بلدية اوالد دراج
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مع تخفيض راتبه بنسبة 50 باملائة

ميســـي يوافــــق علــى 
التجديـــد مع برشلــــونة 

لمــــدة 5 مواســــم
األرجنتيني  النجم  بتوقيع  اخلاصة  املستجدات  عن  الثالثاء،  امس  إسباني،  تقرير صحفي  كشف 
وافق على  ميسي  أن  الشهر  هذا  تقارير  وزعمت  برشلونة.  مع  على عقد جديد  ميسي  ليونيل 
التجديد ملدة 5 مواسم، مع خفض راتبه بنسبة 50 باملائة. ووفًقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" 
اإلسبانية، فإن برشلونة يعيش أسبوًعا حاسًما بشأن جتديد عقد ميسي. وأشارت إلى أن 
إجازة ميسي تنتهي األسبوع املقبل، ويجب أن ينضم إلى التدريبات اول امس، وحتى 
للبرغوث.  العقد اجلديد  لتوثيق  الليغا  رابطة  اآلن لم يحصل برشلونة على موافقة 
وأوضحت أن ميسي وافق شفويا منذ أسبوعني على التجديد مع برشلونة، والقضية 
اآلن يف أيدي احملامني للحصول على املوافقة النهائية من رابطة الليغا. وقالت إن 
برشلونة يفرض سرية تامة على عقد ميسي، حيث يرفض أي مصدر مقرب 
من البارسا أو الالعب اإلدالء مبعلومات أو توقع ملوعد اإلعالن الرسمي عن 
التجديد. وأضافت أن برشلونة بات يهتم بإيقاف التسريبات، ألنها قد جتعل 
برشلونة  أن يف حالة حصول  إلى وقت أطول. وذكرت  القضية يحتاج  حل 
األسبوع  بداية  أو  األسبوع  هذا  نهاية  ميسي  عقد  على  النهائية  املوافقة  على 
املقبل، فإن جنم بلوغرانا سيبدأ فترة اإلعداد يف املدينة الرياضية للنادي، وفقا خلطة 
املدرب كومان. ويرفض كومان اصطحاب ميسي يف ودية سالزبورغ، ألنه لن يكون 
جاهزا للمشاركة، بينما يخطط لتجهيز "ال بولغا" كي يشارك ضد يوفنتوس يوم 8 أوت 
يف كأس خوان غامبر. ولفتت إلى أن ميسي لم يصرح بشأن مستقبله يف برشلونة منذ نهاية 

املوسم املقبل، لذا يجب أن يتحدث إلى اجلمهور عقب مباراة يوفنتوس.
القسم الرياضي

رامـوس يغيـب عن 
تدريبـات "البــي 
أس جـي" بســبب 
اإلصـــابــــة  

اجلديد  فريقه  مع  بعد  مسيرته  راموس  سيرجيو  النجم  يبدأ  لم 
باريس سان جيرمان، ويبدو أن أبرز نقاط ضعفه التي 

أثرت عليه بشدة يف املوسم املاضي، عادت لتزعجه 
من جديد يف أيامه األولى بحديقة األمراء.

ووفقا إلذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن راموس 
اليسرى،  الساق  ربلة  يف  إصابة  من  يعاني 

األسبوع  حتى  التدريبات  عن  وسيغيب 
املقبل. وأشارت اإلذاعة الفرنسية إلى تأكد 
غياب راموس عن مباراة ليل، املقرر إقامتها 
الفرنسي.  السوبر  كأس  يف  املقبل،  األحد 
مع  اآلن  حتى  يشارك  لم  راموس  أن  يذكر 
املدير  يريد  الودية، وال  املباريات  باريس يف 
املخاطرة  بوكيتينو  ماوريسيو  لباريس  الفني 
بالالعب اإلسباني البالغ 35 عاًما. ومثلت 
راموس خالل  نقطة ضعف  كثرة اإلصابات 
غاب  إذ  مدريد،  ريال  مع  املاضي  املوسم 
كما  عدة،  مباريات  عن  املخضرم  الالعب 
فقد فرصته يف متثيل املنتخب اإلسباني بيورو 

.2020
ق.ر

السنة 02  - العدد 543 -االربعاء  18 ذي احلجة 1442  هـ  -  28 جويلية 2021م



1السنة 02  - العدد 543 -االربعاء  18 ذي احلجة 1442  هـ  -  28 جويلية 2021م 1
أخبار الرياضات

بعد إقصاء عبد احلفيظ بن شبلة  يف أوملبياد طوكيو

المالكمة الجزائرية تعلق آمالها
 على نموشي وحومري

 نائب رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم، 
بن حمزة:

»السلطات العمومية هي الجهة 
الوحيدة المخولة بتوقيف البطولة«

االحتادية  رئيس  نائب  أكد 
بن  ياسني  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
األولى  الرابطة  بطولة  ان  حمزة، 
غاية جولتها  الى  احملترفة ستتواصل 
اإلشاعات  بذلك  مفندا  األخيرة، 
وتعيني  البطولة  بتوقيف  املتعلقة 
املنافسات  يف  املشاركة  األندية 

القارية.
قائال  حمزة  بن  وصرح 
نهايتها،  حتى  ستتواصل  »املنافسة 
لم نفكر قط يف توقيف البطولة، على 
االخيرة  االونة  يف  تردد  ما  عكس  
السلطات  مغلوطة.  معلومات  من 
العمومية هي اجلهة الوحيدة املخولة 

بتوقيف البطولة والنشاطات الرياضية األخرى مثلما حصل املوسم الفارط«.
نقاط  عدة  ملناقشة  بن حمزة،  بقيادة  اجتماعني  احملترفة  القدم  كرة  جلنة  وعقدت 
سيما الوضع احلالي لبطولة الرابطة األولى احملترفة للموسم الكروي 2021-2020 إضافة 

الى حتضير وتنظيم املوسم القادم 2021-2022.
ويف سؤال حول ممثلي الكرة اجلزائري يف منافستي رابطة االبطال وكأس الكنفيدرالية، 
البطولة  نهاية  قبل  أي  اوت،   15 تاريخ  قبل  بها  اخلاصة  القرعة  والتي ستجرى عملية 
احملددة يف االسبوع الثالث من الشهر الداخل، عبر املتحدث عن أمله  يف ان تتضح االمور 

مع حلول اجلولة 36.
وستواجه الفاف معضلة يف ظل التنافس الشديد على اللقب وعلى املقاعد املؤهلة 

الى منافسة قارية قبل خمس جوالت عن النهاية.
وافاد ايضا »تطرقنا الى عدة صيغ لتعيني االندية املشاركة يف املنافسات  القارية، 
وسنجد احللول الالزمة. وعلى هذا األساس قمنا بتشكيل  جلنة مصغرة برئاسة العربي 
36 للتعرف على االندية املعنية باملنافستني  أومعمر. امتنى ان تتضح االمور مع اجلولة 

االفريقيتني«.
سيتم  والذي   ،2022 2021- القادم  الكروي  املوسم   الى  بن حمزة  تطرق  كما 
مناقشة صيغة منافسته خالل االجتماع الدوري املقبل للمكتب الفيدرالي للفاف املقرر 

غدا اخلميس.
الكروي  للموسم  املنافسة  صيغة  يف  سيفصل  الفيدرالي  »املكتب  قائال  واختتم 
املقبل. وسيتم تقدمي مقترحني على األعضاء: االول بطولة كالسيكية ب18 ناديا ب 
34 جولة، او بطولة مبجموعتني تضم كل واحدة 9 فرق بدورتي اللقب والسقوط«، مؤكدا 

ان املوسم املقبل سيختتم يف جوان القادم.
م.هشام

منحت مهلة لـ »الفاف« قبل 13 أوت القادم

»الكاف« تصر للحصول على 
قائمة األندية المشاركة في 

المسابقات القارية

بات االحتاد اجلزائري لكرة القدم »فاف« يف موقف ال يحسد عليه، يف ظل إصرار 
االحتاد اإلفريقي للعبة »كاف«، على احلصول على قائمة األندية املشاركة يف املسابقات 

القارية، قبل 13 أوت القادم.
وعلم أن الكاف راسل جميع االحتادات املنضوية حتت لوائه، وأعلمها بضرورة إرسال 

قائمة الفرق املشاركة يف مسابقتي دوري األبطال والكونفيدرالية، قبل التاريخ املذكور.
حتديد  استحالة  ظل  يف  للغاية،  صعب  موقف  يف  »الفاف«  القرار  هذا  وسيضع 
أدركت أمس  التي  الرابطة األولى،  انتهاء بطولة  القارية، قبل  املنافسات  إلى  املتأهلني 

الثالثاء جولتها 34.
وكان االحتاد اجلزائري قد طالب الكاف مبنحه مهلة لتحديد قائمة املشاركني، يف 
ظل استحالة استكمال البطولة قبل 30 جوان، ليتفاجأ بتحديد تاريخ 13 أوت كآخر 

أجل لتقدمي القائمة.
ق.ر

م.هشام

وكان بن شبلة، الذي يشارك للمرة الرابعة يف األوملبياد، قد هزم يف 
الدور السادس عشر األوزبكي تورسونوف ساجنار بنتيجة 4-1.

نتيجة جزائرية  أحسن  امس  اول  منوشي،  يونس  أحرز  من جهته، 
بطوكيو،  األوملبية  لأللعاب  املالكمة  دورة  نهائي  ثمن  إلى  تأهله  بفضل 
للمبارزين  كلي  بإقصاء  متيزت  والتي  الثالث،  اليوم  منافسات  ضمن 

اجلزائريني.
تفوقه  بعد  النهائي  ثمن  الدور  الى  كلغ(   69-75( منوشي  وتأهل 
بقاعة   5-0 بنتيجة  دافيد  كافوما  سيموجو  األوغندي  منافسه  على 
كلغ(،   75-81( حومري  محمد  برفيقه  ليلتحق  ارينا«،  »كوكوجيكان 

الذي تأهل سابقا.
املعفى  اومير،  مارسيال  الفليبيني  اخلميس  غدا  منوشي  وسيواجه 
من الدور األول. بينما يالكم حومري هذا األربعاء، الكوبي لوبيز ارالن 
لأللعاب  الذهبية  وامليدالية  بالدوحة   2015 لسنة  العاملي  اللقب  حامل 

األوملبية بريو البرازيلية 2016.

اسامة سحنون يخيب في سباق المائة متر سباحة حرة
املتابعني، خالل  آمال  كل  أسامة سحنون  اجلزائري  السباح  خيب 
مشاركته يف أوملبياد طوكيو، وأحتل سحنون امس الثالثاء املرتبة الثامنة 
 49.65 املائة متر سباحة حرة، بتوقيت زمني قدره  واألخيرة يف سباق 
ثانية وبفارق ثانية و21 جزء من املئة عن صاحب املركز األول البريطاني 

جاكوب وايتل. 
ويف املبارزة، انتهت مهمة الرياضيني اجلزائريني بإقصاء كوثر محمد 

بلكبير )سيف احلسام/سيدات( وسليم حروي )شيش/رجال( يف جدول 
ال64 للمنافسات.

 15 بواقع  هانغيو  يانغ  الصينية  يد  على  بلكبير  محمد  وانهزمت 
لسمة مقابل 1. أما عند الرجال، خسر حروي أمام الروسي ميلنيكوف 

فالديسالف 15-6.
جدول  من  مباركي  مرمي  من  كل  إقصاء  إلى  اخلروج  هذا  ويضاف 
فلورا  باسزتور  املجرية  يد  على  )فردي(  الشيش  سالح  ملنافسات  ال64 
الفارط  املنافسة يوم السبت  8-15 وأكرم بونابي الذي خرج من  بنتيجة 
يف الدور األول الختصاص سيف احلسام )فردي ذكور( على يد الياباني 

ستريتس كايتو بنتيجة 15 ملسة مقابل 9.
للترتيب  ال20  املركز  إلى  بوراس  ارتقى حمزة  الشراع،  رياضة  ويف 
العام املؤقت لتخصص »ار اس اكس«، بينما حتتل مواطنته أمينة بريشي 
التي جرت اول امس بكاماكورا.  الثانية  املرتبة ال26، يف ختام اجلولة 
إجراء  املقرر  31 جويلية حيث من  إلى غاية  الشراع  وتتواصل مسابقات 

12 سباقا.
ومتيز يوم االثنني باخلصوص بإعالن توفيق مخلويف، صاحب الثالث 
مستوى  على  إصابة  بسبب  اليابان  إلى  السفر  عدم  أوملبية،  ميداليات 

الركبة.
القرار  التخاذ  حلظة  آخر  ''انتظرت  قائال  بيان  يف  مخلويف  وأوضح 
لكونه صعب ومهم لي ألنني فكرت يف األشخاص الذين كانوا ينتظرون 
الطائرة  أكون يف  لن  بأنني  أعلمكم  أن  يحزنني  األوملبياد.  مشاركتي يف 
التي تقل الدفعة الثالثة من بعثتنا، التي أمتنى لها كل التوفيق. كان البد 
لي أن أستمع إلى جسمي وركبتي التي شوشت، مع وباء كورونا الذي 

أصابني العام املاضي، على حتضيراتي«.

أقصي     املالكم    اجلزائري    عبد احلفيظ    بن شبلة  )91 كلغ( من   الدور   ثمن 
النهائي   لأللعاب    األوملبية    2020 بطوكيو، عقب    انهزامه   أمام   منافسه   
الروسي    مسلم غادزميا  غوميدوف، املشارك    حتت    علم    محايد    بنتيجة 

استعدادا لكأس العرب لألمم

التحاق الثنائي بوداود وشعبان بصفوف المنتخب الوطني النسوي
التحق الثنائي اجلزائري الناشط يف فرنسا 
بوعود سارة )ايسي لي مولينو( وشعبان لينة )اف 
الوطني  املنتخب  بصفوف   ،)91 فلوري  سي 
اجلمعة  يوم  منذ  تربص  يف  املتواجد  النسوي 
موسى  بسيدي  الوطني  الفني  باملركز  الفارط، 
بالعاصمة استعدادا لكاس العرب لألمم، املقررة 
مبصر،  القادمني  سبتمبر   6 الى  أوت   24 من 
اجلزائرية  االحتادية  امس  اول  اوردته  حسبما 

لكرة القدم، على موقعها الرسمي.
»احلصة  ان  البيان  يف  »الفاف«  وافادت 
على  مساء  السابعة  حوالي  انطلقت  التدريبية 
بقيادة  الوطني  التحرير  جبهة  منتخب  ملعب 
وكذا  طاقمها،  وأعضاء  فرتول  راضية  الناخبة 
يف  والناشطتني  باخلبرة  متتازان  اللتني  الالعبني 
بوعود سارة )ايسي لي مولينو( وشعبان  فرنسا 

لينة )اف سي فلوري 91(.
ستكون  العربي،  املوعد  غرار  وعلى 
زميالت الالعبة اميان عزيب من جمعية اجلزائر 

من  االول  الدور  مع  موعد  على  الوسطى، 
 ،2022 افريقيا  كأس  الى  املؤهلة  التصفيات 
وهي التصفيات التي ستعرف مشاركة قياسية 

بـ44 منتخبا وطنيا.
جائحة  بسبب   »2020 »كان  إلغاء  ومت 
املتأهل  باملغرب،   2022 طبعة  اما  كورونا. 
مشاركة  فستعرف  املنظم،  البلد  كونه  مباشرة 

12 بلدا عوض 8 كما كان يف السابق.

يف  السودان  منتخب  اجلزائر  وتواجه 
مواجهتني وذلك ما بني 18 و 26 اكتوبر القادم، 
يف  الوطني  الفريق  يواجه  التأهل،  حال  ويف 
الدور الثاني واالخير )23-14 فيفري 2022( 
الفائز ما بني املوزمبيق و جنوب افريقيا )نائب 

بطل افريقيا(.
واورد املصدر ايضا »مت تخصيص جزء من 
حصة األحد الفارط الى اختبارات الكشوفات 
الالعبات  من  االولى  للمجموعة  القلبية 
الطبي حتسبا  امللف  تقدمي  اجل  احلاضرات من 
مبصر.  املقررة  لألمم  العرب  كأس  يف  للمشاركة 
وتبقى 12 العبة ستخضع الى االختبارات هذا 
املصغرة  الدورة  اليوم االول من  االربعاء خالل 

الثانية املبرمجة من 28 جويلية الى 3 اوت«.
برنامج  التربص هو اخلامس يف  ويعد هذا 
راضية  املدربة  بقيادة  اجلزائريات  الالعبات 

فرتول واملنتهي يوم  3 اوت القادم.
م.هشام



12
إشهار

السنة 02  - العدد 543 -االربعاء  18 ذي احلجة 1442  هـ  -  28 جويلية 2021م

المراجع المهنية للمقاولة للمشاريع المماثلة في نوعية األشغال )شهادات ممنوحة من طرف أصاحب 
المشاريع تحتوي على اسم المشروع مسلمة من إدارات عمومية 

 EURL - SNC - CSC - SPA -( القانون األساسي للمؤسسة المتعهدة إذا تعلق األمر بشركة
 .)SARL

نسخة من السجل التجاري للمتعهد يحمل رمز النشاط المطلوب
CASNOS-CNAS. CACO- ) نسخة من شهادة اداء المستحقات لصندوق الضمان االجتماعي 

BATH( مستخرج من سجل الضرائب مصفى او مجدول في طور الصالحية
نسخة من الترقيم الجبائي . 

نسخة من وصل تسديد حقوق دفتر الشروط
مكونات العرض التقني: يتضمن الملف التقني ما يأتي

التصريح باالكتئاب مملوء وممضي ومختوم 
مذكرة تقنية تبريرية+ جدول زمني لالشغال 

دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته العبارة )قرئ و قبل ( مكتوبة بخط اليد
مكونات العرض المالي: يتضمن العرض المالي ما يأتي: 

رسالة التعهد مملوء وممضي ومختوم . 
جدول األسعار بالوحدة مملوء وممضي ومختوم، 

تفصيل كمي وتقديري مملوء وممضي ومختوم

يوضع »ملف الترشح« و »العرض التقني« و »العرض المالي« في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام 
، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة »ملف ترشح« 
او »عرض تقني« » أو »عرض مالي« حسب الحالة ، وتوضع هذه األظرفة في ظرف أخر مغفل 

وبإحکام ومغفل ويحمل عبارة :
»ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقيم العروض

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم .................... 
- موضوع طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا............................................... 

العروض المقدمة من طرف المتعهدين يجب أن تودع : ببلدية أم الطوب مصلحة التجهيز
 يوافق تاريخ و ساعة إيداع العروض آخر يوم من اجل تحضير العروض و المحدد بــ خمسة عشر 
)15( يوما ابتداء من تاريخ أول نشر اإلعالن المنافسة في الصحافة ،وهو التاريخ المحدد في دفتر 

الشروط على الساعة العاشرة صباحا، )10:00( 
 واذا صادف هنا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم 

العمل الموالي
يتم فتح ملف الترشح والعرض تقني والعرض مالي في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 10:00 

صباحا في جلسة علنية ، بمقر بلدية ام الطوب ، بحضور السادة المتعهدون الراغبين في ذلك 
يبقى  المتعهد ملتزم بعرضه لمدة تساوي مدة تحضير العروض مضافا إليها 03 أشهر، وفي حالة 

المؤسسة الحائزة على الصفقة العمومية تمدد أجال صالحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة

 دائرة أم الطوب
بلدية أم الطوب 

رقم التعريف الجباني: 095721289044124  
طلب العروض المفتوح مع اشراط قدرات دنيا رقم 2021/04

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم الطوب دائرة أم الطوب والية سكيكدة عن طلب العروض 
المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا خاصة بـــ:

1 تهيئة الطريق الرابط بين واد رايح و عين دردارة على مسافة 01 كلم
2 تهيئة الطريق الرابط بين دار لفتات وزياين على مسافة 1.5 كلم

3  إعادة اإلعتبار للطريق الرابط بين كرم أحمد و بوالشوك على مسافة 600 م/ط
4 إعادة اإلعتبار للطريق الرابط بين الطريق الوالئي رقم 7 تاغوزة على مسافة 10 كلم الشطر األول 

على مسافة 1 كلم
فعلى المرشحين المعنيين بطلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا الراغبين في المشاركة 

المقاوالت التي تخضع للقانون الجزائري المؤهل في ميدان أشغال عمومية نشاط رئيسي درجة )02( ثانية 
فما فوق في طور الصالحية يوم الفتح  و الذين أنجزو مشاريع مماثلة موضوع دفتر الشروط و األتصال 

بالبلدية  مصلحة التجهيز خالل أيام العمل لسحب دفتر الشروط مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 3000.00 دج 
 يجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف المرشح او المتعهد أو من طرف ممثليها المعينين لذلك ، وفي 

حالة التجمع المؤقت لمؤسسات يسحب من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك إال إذا تم االتفاق 
على خالف ذلك في اتفاقية التجمع 

مكونات العرض : مجموعة الوثائق منصوص عليها في المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 
المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويجب أن 

تشتمل العروض على » ملف الترشح« و »عرض تقني » و »عرض مالي«.
مكونات ملف الترشح:يتضمن ملف الترشح ما يأتي : 

التصريح بالترشح مملوء وممضي ومختوم،
التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي ومختوم 

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة
كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين او المتعهدين او عند االقتضاء المناول

شهادة التأهيل الدرجة 02 فما فوق  في إختصاص األشغال العمومية في طور الصالحية . 
المراجع البنكية

الحصيلة الجبائية للسنوات الثالث األخيرة مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب )-2020-2019
 . )2018

قائمة الوسائل البشرية مرفقة بالشهادات و السير الذاتية لمؤطري المشروع مبررة بالحالة العددية مصرح 
 . )CNAS( بها لدى

قائمة الرسائل المادية مبررة بالبطاقات الرمادية او وصل إيداع أو بطاقة سير مع تقديم وثيقة تامين في 
طور الصالحية للعتاد المتحرك اما بالنسبة للعتاد الغير المتحرك فيبرر فاتورة الشراء او عقد إيجار لفترة 

اإلنجاز أو محضر خبير معتمد او محضر خبيرقضائي  مؤرخ اقل من سنة يوم الفتح . . 

Akhbar elwatane  ANEP : 2123002969  -    LE  28 -07-2021 N° 707

Akhbar elwatane  ANEP : 2160013600-    LE  28 -07-2021 N° 709



13
إشهار

السنة 02  - العدد 543 -االربعاء  18 ذي احلجة 1442  هـ  -  28 جويلية 2021م

رقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة هو: 000007019004951 
إن مديرية التجهيزات العمومية لوالية بسكرة الكائن مقرها ب: شارع أحمد ومان بسكرة تعلن عن طلب 

عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الخاص انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة  لفائدة الطور 
الثانوي بثانوية محمد قروف العالية بسكرة 

شروط التأهيل األولي: 
هذا اإلعالن عن طلب العروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا موجه لكل من المتعهدين الذين يستوفون 

القدرات التالية :
 الحاصلين على شهادة التأهيل والتصنيف الدرجة 02 في البناء رئيسي فما فوق.

 والذين يتوفرون على متوسط رقم أعمال للحصائل المالية لخمس 05 سنوات األخيرة ) 
2016.2017.2018.2019.2020 ( أكبر من أو يساوي 10 ماليين مرفقة ومبررة بنسخة من التصريح 

الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفية مقدمة من طرف مصالح الضرائب
- مالحظة : بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة يحسب متوسط رقم أعمال للحصائل المالية بما يتناسب مع 

السنوات المالية . 
- يكمن للمتعهدين المشاركة في مشروع واحد أو في جميع مشاريع 12 انصاف داخلية )برامج -2021

2019-2020( التالية: 
- انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية العربي بن مهيدي بسكرة . 

- انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية رضا العاشوري بسكرة
-  انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية محمد قروف العالية بسكرة . 

- آنجار نصف داخلية 200 وجبة بإكمالية احمد رضا حوحو بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بثانوية بادي مكي بلدية زريبة الوادي . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بثانوية محمد خير الدين بلدية بسكرة . 

- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بإكمالية شهرة محمد بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجهة بثانوية سعيد عبيد ببسكرة  لفائدة الطور الثانوي . 

- انجاز نصف داخلية بمتوسطة جعادي العمري  ليوة . 
- انجار نصف داخلية بمتوسطة شنشونة جمورة . 

- انجاز نصف داخلية بالمتوسطة الجديدة طريق باتنة بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية بمتوسطة معكوف بلقاسم بلدية عين زعطوط 

حيث يستطيعون التحصل على مشروع واحد أو عدة مشاريع من المذكورة أعاله شرط أن القدرات البشرية 
والتاطير التقني والوسائل المادية تكون منفصلة لكل مشروع على حدى ال يمكن استغالها في مشاريع أخرى. 

تقديم العروض: 
تقدم االظرفة في ظرف واحد مغلق بإحكام ومجهول المصدر يحمل العبارة التالية: )ال يفتح اال من 

طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض ( طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الخاصة 
........................... يبين كل من تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه طبق للمادة 67 
من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

وتفويضات المرفق العام . 
Akhbar elwatane  ANEP : 2116013395  -    LE  28 -07-2021 N° 708
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ملف الترشح: 
 يحتوي على تصريح بالترشح والتصريح بالنزاهة، نسخة من القانون األساسي للشركات أو التجمعات كل 

الوثائق التي تسمح بتقييم قدرات المرشح القدرات المالية مبررة بالحصائل المالية لخمس 05 سنوات األخيرة 
مرفقة بنسخة من التصريح الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفية مقدمة من طرف مصالح الضرائب، شهادة 

التأهيل والتصنيف سارية المفعول، قائمة الوسائل المادية والبشرية 
 العرض التقني :

 يحتوي على التصريح باالكتتاب ممضي مملوء وفق النموذج المرفق، مذكرة تقنية تبريرية: تسمح بتقييم 
العرض التقني للمرشح من خالل:

القدرات المهنية والبشرية المسخرة للمشروع لكل من التأطير التقني المتينة بشهادة النجاح وشهادات التأمين 
و االنخراط CNAS و العمال بشهادات االنخراط ) CNAS + )CO ، و العتاد المسخر للمشروع الوسائل 

المادية التي تثبت حيازتها بالبطاقة الرمادية بنسخ من البطاقة الرمادية مرفقة بشهادة التأمين سارية المفعول 
بتاريخ مدة تحضير العروض والتي ال يمكن إثبات حيازتها بالبطاقة الرمادية تقدم نسخ من فواتير الشراء او 
شهادات التامين سارية المفعول أو محاضر البيع بالمزاد العلني، او محاضر إثبات مصادق عليها من طرف 

مديرية الصناعة والمناجم أو وكيل معتمد لدى مصالح المناجم صالحة لمدة سنة واحدة على األكثر ، و القدرات 
المهنية مبررة بشهادات حسن تنفيذ ممضية من طرف اصحاب المشاريع العمومية مرفقة بالوثائق التي تسمح 

بالتحقق من هذه المعلومات ، دفتر الشروط ممضي ومؤرخ ومختوم ومكتوب فيه بخط اليد عبارة » قرئ وقبل 
»

 العرض المالي: 
يحتوي على رسالة التعهد ممضية مملوءة وفق النموذج المرفق، ، جدول األسعار الوحدوي ممضى ومؤرخ 

ومختوم ، تفصيل كمي و تقديري في ممضي ومؤرخ ومختوم دفتر الشروط ممضي ومؤرخ ومختوم ومكتوب 
فيه بخط اليد عبارة  » قرئ وقبل «

مدة تحضير وايداع العروض: 
حددت مدة تحضير العروض ب 21 يوما إبتداءا من تاريخ اول نشر لهذا اإلعالن في الصحف اليومية 

الوطنية أو BOMOP و تودع العروض بمديرية التجهيزات العمومية لوالية بسكرة شارع أحمد ومان على 
الساعة 30: 10 كاقصى حد في اليوم الواحد والعشرون )21( من تاريخ اول نشر هذا اإلعالن في الصحف 

اليومية الوطنية أو BOMOP، وفي حالة مصادفة يوم اإليداع ليوم عطلة أو راحة قانونية تؤجل عملية ايداع 
العروض وفتح األظرفة إلى يوم العمل الموالي بنفس التوقيت 

مدة صالحية العروض : 
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 3 أشهر زائد مدة تحضير العروض ابتداءا من تاريخ ايداع العروض. 

تفتح األظرفة 
تفتح األظرفة )ملف الترشح، التقنية والمالية( في جلسة علنية واحدة بمقر مديرية التجهيزات العمومية لوالية 

بسكرة مكتب لجنة الفتح والتقييم في اليوم المحدد إليداع العروض على الساعة 11:00 من نفس اليوم، ويعتبر 
هذا اإلعالن بمثابة دعوة

الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــة
واليـــــــة بسكـــــــــرة 

مديريــــة التجهـــيزات العموميــــــة
إعــالن عن طلــب عــروض وطني مفتـوح مع اشــــــتراط قـــدرات دنيــا رقم 28 / م.ت. ع/ م. د.ت /2021 

الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــة
republique algerienne democratique populaire

  MINISTER DE L HABITAT  ET DE L URABNISMA ET DE LA VILLE                                             وزارة السكن العمران و المدينة
WILYA D ALGER                                                                                                                                                   والية الجزائر

  OFFICE  PROMOTION  ET DE GESTION IMMOBILIER                                                                 ديوان الترقية و التسيير العقاري
DE DAR EL BIEDA                                                                                                                                           للدار البيضاء



هانوتو  أدولف  كتب  العربية.  اللغة  هو  التعبيري  محمولها  كان 
لوتورنو  هوراس  وأريستيد   Adolphe Hanoteau
نهاية  يف   Aristide Horace Letourneux
القرن التاسع عشر يصفان الوضع اللغوي يف منطقة القبائل:« اللهجة 
القبائلية ال متلك حروفا خاصة بها لعرض األصوات ، إنها ال تكتب، 
تنقل  مختلفة،  أشعار  أغان،  دينية،  أناشيد  سوى  أدب  لها  وليس 
شفهيا. حينما يريد املرابطون، وهم الوحيدون املتعلمون، حترير عقد 
يستخدمون  أنهم  كما  العربية.  اللغة  دائما  يستعملون  رسالة،  أو 
أحرف هذه اللغة كلما أرادوا كتابة كلمات قبائلية« . ويعتقد ستيفان 
العربية  اللغة  انتشار  على  ساعد  قد  الفرنسي  االستعمار  أن  غزيل 
بني البربر، وذلك بسبب التسهيل الكبير الذي يسر املواصالت يف 
إفريقيا الشمالية مقارنا ذلك مبا حدث خالل الوجود الروماني الذي 
تستقيم  ال  املفارقة  هذه  لكن   . البونيقية؟  انتشار  على  يساعد  لم 
وطبيعة االحتالل الفرنسي القائم على سياسة اإلحالل، املستوطنون 
بدل السكان احملليني، اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية. وضع عام 
فرنسي يقوم على نسخ ما هو موجود يف فرنسا امليتروبوليتانية. لقد 
مضى عمل السيطرة الشاملة إلى حيث يقول لويس برتراند وهو من 
لم  إفريقيا  دخلنا  عندما  »...فنحن   1922 سنة  املتطرفني  املعمرين 
نعمل شيئا سوى استعادة والية فقدناها منذ عصور الرومان، ونحن 
كورثة لروما نطالب بحقوقنا التي ظهرت حتى قبل دخول اإلسالم 
قوس  وإمنا  اجلامع  ليس  البالد  لهذه  الرمزي  األثر  و  األرض،  هذه 

النصـر« .
 : وكتابه  امليلي  مبارك  من  أوال  قليلة،  سنوات  بعد  الرد  يأتي 
»تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث« الذي صدر سنة 1928، ثم بعده 
أحمد توفيق املدني وكتابه: »اجلزائر« الذي صدر سنة 1931. يعبر 
فيقول  املؤلفني،  بهذين  اعتزازه  عن  باديس  بن  احلميد  عبد  الشيخ 
بليغا ومؤلفا مبدعا ومؤرخا حكيما  أنه:« لم يكن كاتبا  عن األخير 
أمما«  وأحيوا  أوطانا  بعثوا  من  خير  من  ذلك  فوق  كان  بل  فحسب، 
طبعة  متهيد  يف   ،  1989 سنة  امليلي  مبارك(  )ابن  محمد  يكتب   .
جديدة للكتاب:« إذا نحن استحضرنا أهم دعائم وأهداف املشروع 
الدور  أدركنا  الوطنية،  بالثقافة  منه  يتصل  ما  وخاصة  االستعماري 
الذي  العميق  الوطني، واملغزى  بالتاريخ  العناية  يؤديه جتديد  الذي 
يكتسيه ظهور كتاب باللغة العربية عن تاريخ اجلزائر يف عام 1928«. 
بدايات  عن  تكشف  الكتاب  لهذا  املتمعنة  فالقراءة  يضيف:«   ثم 
الثقايف  مشروع ثقايف وطني إلحباط املشروع االستعماري يف املجال 
الذي أشرنا إليه ، فالشيخ مبارك ، ينص يف أكثر من مكان ، على 
كل ما من شأنه أن يوحد الشعب ، ويقضي على عناصر التفرقة« .

كانت الهوية تعني االنتهاء من وضع اإلذالل الذي وصفه بشكل 
Décoloni�  جيد محمد الشريف ساحلي يف كتابه املرجعي
ser l’histoire الذي صدر سنة 1946، والذي فيه يصف 
ما آلت أوضاع اجلزائر احملتلة القائمة على التمييز العنصري. فيحدثنا 
نظرائهم  من  تعلموا  الذين  للجزائر  الفرنسيني  الزائرين  موقف  عن 
 race de املشيدين  » عرق  األوروبيني  بني  التمييز  املعمرين:« 
الذي  والسارقني  الكسالى  شعب   « والعرب   »bâtisseurs
يجب التعامل معه بالعصا« .  إن هذا الزائر:« بدل أن يجد إقامة طيبة 
يف هذه اجلزائر نراه يتموضع يف قلب مأساة كبيرة: املأساة اجلزائرية« 
»أصحاب  هؤالء  عيون  :«يف  أنه  إذ  املعمرون  يتمناه  ما  يأتي  ثم   .
الرسالة احلضارية« املترعني بتفوقهم واملرتبطني بامتيازاتهم، فإن هذا 
لم  أنه  واحدة:  أذية  سوى  له  ليس  بأكمله  لشعب  العظيم  البؤس 
 . جدا«  ناعمة  حياة  مشاهد  يشوه  أنه  أو  منسية،  زاوية  يف  ينعدم 
جاء  الذي  االسباني  ذلك  حكاية  ساحلي  الشريف  محمد  ويروي 

قد  العمل  هذا  إن  لألحذية،  ماسح  يعمل  لكي  وهران  مدينة  إلى 
اعتبر خطيئة ألنه ال يناسب »عرق األسياد«، ولهذا اختفى أثره بعد 
أيام معدودات . ويصف َمنظر طابورين واحد مخصص لألوروبيني 
يحصل  أن  بعد  وذلك  بحري،  سفر  وكالة  أمام  للجزائريني  وآخر 
اجلزائري على حرية السفر وبعد أن يخضع البتزاز الوسطاء .  ويف 
األخير يطلق هذا احلكم، حيث أن:«أحصنة املعمرين حتظى مبعاملة 
أفضل من اجلزائريني. إن احلصان ليحصل على ما يعادل 800 فرنك 
تتراوح  بني جلدتنا يحصلون على حصة  أن  احلبوب، يف حني  من 
بني 7 و 500 كلغ شهريا. إنها حصة افتراضية، ألنه نادرا ما يحصل 

عليها كاملة، وهي تأتي غالبا متأخرة بعدة أسابيع« .
العلمية  الناحية  )من  اإلصدارات  لهذه  تقييمنا  كان  مهما  إنه 
استعادة  طريق  خطت  أنها  القول  ميكن  أنه  إال  واإليديولوجية( 
وتعطل  توقف  اجلهد  هذا  لكن  املستعِمرين.  من  الوطني  التاريخ 
الوجود  )فترة  حقبه  ومبختلف  كله  اجلزائر  تاريخ  تناول  يخص  فيما 
الروماني كمثال(، فحني البحث والتنقيب عن مراجع حولها جندها 
جزائريون،  ومؤرخون  آثار  علماء  أنتجها  التي  الدراسات  قليلة 
يف  واندماجها  مشاربها  كانت  مهما  نحوها  روابط  ويقيمون  يتبنونها 
بعبقرية  اخلاصة  أطروحتنا  إلى  بالتالي  فنعود  املختلفة.  احلضارات 
املكان ومكمن ومتظهرات القوة واملنجز احلضاري، الذي ال نعرفه تبعا 
خلصيصة حضارية محددة بل يف هذه االستمرارية احلضارية العريقة 
مهما تبدلت األحوال والظروف. فمصر اليوم، ال جتد أي حرج يف 
التواصل مع تراثها التليد وما تعرض له من تأثيرات أجنبية، نفس 
من  وَجد  مرحلة  يف  اجلزائر،  يف  نحن  وسوريا.  العراق  مع  الشيء 
من  ووجد  والتعريب،  اإلسالم  انتشار  مع  يبدأ  وطنيا  تاريخا  طور 
للحقبة  بالنسبة  الشيء  ونفس  العثمانية،  للحقبة  النقد  سهام  وجه 
الفرنسية، يريدون تاريخا مخصوصا بقطائع. إننا ال ننتمي إلى هذه 

فنا. الرؤية، التاريخ الوطني استمرارية استقرت هوية ُتعرِّ
إنهم  الوافدين.  تاريخ  بأنه  التاريخ،  هذا  من  البعض  يسخر 
معطيات  وفق  إنتاجه  إعادة  يف  واملشاركة  احمللي  اإلسهام  يتجاهلون 
املكان. يف تفسير هذا الغياب رأينا: أنه ليس بسبب سلبية اجلماعات 
مركز  بناء  يف  النجاح  عدم  بسبب  بل  املكان،  عقر  أو  االجتماعية 
سياسي محلي. وهو تفسير ميكن تطبيقه يف عديد املناطق يف العالم. 
احلقبة  إبان  كانت  واالستمرار  االبتناء  يف  الفرصة  بأن  القول  نعيد 
العثمانية، لو أن حاكما ما جنح يف بناء منوذج حكم سلطوي )سلطاني 

أو ملكي(.
موقف التغافل هو وضع غفلة. املعرفة سلطة، وما أنتج أستخدم 
لتبرير وضع هيمنة. حني متت مصادرة احلكم، عملت آلة ترويج لزيف 
عن  تعبيرا  كان   ، األصول  مع  التصالح  يسمى  كان  ما  إن  تاريخي. 
تفاعالت  وكنتاج  سلمي  بشكل  استقر  تاريخي  وضع  ضد  موقف 
ثقافية ال يتعلق ببلدنا فقط. بني على وجود احتالل عربي وهجمة 
معريف  سند  أي  بدون  تسد،  فرق  بأدوات  يتم  العمل  كان  هاللية. 

حقيقي.
صيانة  يف  فرد  أي  مصادرة  حق  منلك  ال  أننا  موقفنا،  نوضح 
وتوظيف منظومة رمزية خاصته، بيد أن هذا التنوع والدميقراطية ال 
يجب أن يؤدي إلى وضع سياسي غير متكافئ ويقوم على االحتكار 
والفساد. إنه لو كان ما مت العمل على ترويجه، من اخلارج هو التاريخ 
ألمكن طرح صيغة توفيقية. إن العودة إلى ما قبل االحتالل الفرنسي 
أوال وإلى ما قبل الوجود الروماني يعطينا وضعا مرجعيا، يسمح لنا 
واستغالل  التشكيك  تبعد  بطريقة  اجلزائرية  الدولة  مقومات  بضبط 

وضع هجني للتقسيم والتبعية.
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سياقات النقض والتهديم، ومنهاج سياقات النقض والتهديم، ومنهاج 
التصحيـــح الوطــنيالتصحيـــح الوطــني

.. يتبع  
للموضوع مراجع

د. عبد الســالم فياللي

كان مؤذيا جدا 
الفرنسي،  االستعمار 

أحدث قطيعة جذرية 
مــع املاضي. عمُل الربط 
باحلاضــر كان جد معقد 

بســبب متغير اللغة 
الفرنسية. فصارت 
عملية  مستحيلة 

التأثيت بدون أخذها 
بعني االعتبار، لقد 

أكدْت ليس حضورها 
فقــط بل هيمنًة إلى 
غاية وقتنا احلاضر.
كانت هذه احلقيقة 
خالل فترة الوجود 

العثماني تشــمل مضامني 
لغوية ومذهبية، 

اللغة التركية واملذهب 
احلنفي لصالح األقلية 
احلاكمــة، اللغة العربية 

واملذهب املالكي بالنســبة 
لألغلبيــة العظمى من 

املجتمع األهلي، ولغات/
لهجــات محلية )قبائلية، 

شاوية، ميزابية، 
تارقية..( 

الجزء 3 



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

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

حتى في حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط

الجنــوبالجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 15

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 15 

المدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
:

:
:
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التكوين اجلامعي يف علوم اإلعالم واالتصال

 متى ينبغي إعادة الّنظر ؟
اإلعالم واالتصال االختيار المفضل !

مت  الزمن،  من  عقد  من  أكثر  منذ 
اإلنسانية  العلوم  يف  التكوين  طريقة  تغيير 
يف  االنطالق  خالل  من  واالجتماعية 
يتفّرع  عبر جذع مشترك،  القاعدي  التكوين 
عنه يف السنة الثانية، تخصصات هي: علوم 
علم  املكتبات،  علم  واالتصال،  اإلعالم 
واقعيا  أّنه  إال  والفلسفة،  التاريخ  النفس، 
باقي  على  الطلبة  توزيع  يف  التوازن  ُيراع  لم 
اإلنسانية  العلوم  فأصبحت  الّتخصصات، 
يتفّرع عنها إال علوم اإلعالم  مثال، ال يكاد 

واالتصال.. !
اجلزائر  يف  اإلعالمي  الّتكوين  واقع  يبدو 
خالل العشرية األخيرة حالة متفّردة سواء يف 
طريقته أو يف مخرجاته التي لم تنعكس إيجابا 
اّتهت  فقد  اإلعالمية،  املمارسة  واقع  على 
آالف  تخريج  إلى  واالتصال  اإلعالم  أقسام 
الّتخصص،  هذا  مظلة  حتت  سنويا  الطلبة 
اإلعالمية  املؤّسسات  تعاني  املقابل  ويف 
الكم  تلبي حاجة  وال  كبيرة  مالية  صعوبات 
للتدريب  الّتخصص  خريجي  من  الهائل 
تثمني  فلسفة  عن  الّنظر  وبغض  والّتوظيف. 
من  العديد  يف  وإدماجه  االتصال  تخصص 
أيضا،  املؤّسساتي  االتصال  وترقية  املجاالت 
الكثير  يشوبه  باإلعالم  املتعّلق  اجلانب  فإّن 
الّتخصص  أفرغ  الذي  والّتعومي  النقص  من 
تخصصات  وجعل  وقيمته  جوهره  من 
البصري  والسمعي  املكتوبة  الصحافة  مثل 
اإلعالم..،  مهن  وسائر  الرقمية  والصحافة 
كاملوهبة  والفرز،  االنتقاء  ملعايير  تخضع  ال 
والّتحرير  الكتابة  قدرات  وامتالك  والشغف 
واإللقاء وغيرها من مهارات الصحفي، ومع 
مرور الوقت أصبح الّتخصص مبثابة احلاضنة 
املعّدالت  حاملي  من  الطلبة  تأوي  التي 
من  يتمكنوا  لم  الذين  الطلبة  أو  املنخفضة 
أخرى  شعب  أو  علمية  شعب  يف  الّتسجيل 

تتطلب معّدالت مرتفعة. 
لقد أصبح التكوين يف مجال اإلعالم ال 
بالصحافة واإلعالم  يستهدف طلبة شغوفني 
بل  صحفيني،  ليكونوا  املؤهالت  ميتلكون  أو 
إنه قد أصبح تخصصا هجينا يستقطب طلبة 
رابط.  أي  اإلعالم  و  بالصحافة  يربطهم  ال 
االتصال  تخصص  على  ينطبق  ذاته  واألمر 

رغم ما يسّوق بني املقبلني على دراسته، من 
و  والتعليم  اإلدارات  للتوظيف يف  بوابة  كونه 

القطاع اخلاص وغيرها.. 
على  احلرص  عدم  أّن  أيضا،  واملالحظ 
العزوف  زيادة  إلى  أدى  الّتكوين،  الّتوازن يف 
العلوم  يف  مهمة  تخصصات  دراسة  عن 
والفلسفة  كالتاريخ  واالجتماعية،  اإلنسانية 
وعلم االجتماع وعلم اآلثار والعلوم السياسية 
العديد من  تدريسها يف  الّتخلي عن  مت  التي 
بأقسام  الطلبة  عدد  تقّلص  كما  اجلامعات. 

مثل علم االجتماع إلى درجة كبيرة. 

كثرة في التكوين ورداءة في الممارسة
وعليه فقد انعكس هذا الوضع سلبا على 
تخصص علوم اإلعالم واالتصال الذي أصبح 
الّتخصص األول من حيث إقبال الطلبة بعد 
مثلما  مشترك  جذع  األولى  للسنة  دراستهم 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  احلال يف  هو 
جامعة   ( عنابة  بجامعة  واالجتماعية 
حيث  النظام(،  هذا  عن  تخّلت  قسنطينة 
الثانية  أصبح الّتخصص يستقبل منذ السنة 
آالف الطلبة سنويا يف العديد من اجلامعات 
التكوين،  من  النمط  هذا  على  تعتمد  التي 
يف  الليسانس  يف  مرحلة  ُتختصر  وبذلك 
الطلبة  ألغلبية  السماح  ومّت  فقط،  سنتني 
يف  فأصبحنا  املاستر،  مرحلة  نحو  باملرور 
األدنى  احلد  على  يتحصوا  لم  طلبة  مواجهة 
املطلوب للتكوين يف اإلعالم خاصة إذا توقفوا 

يف مرحلة الليسانس ! 
ترابطية  عالقة  هنالك  فإّن  وبالطبع، 
هذا  تزويد  إلى  تفضي  واإلعالم  التعليم  بني 
التي  واإلدارية  الفنية  العاملة  بالطاقة  األخير 
معايير  هنالك  كما  وتشغيله،  بتوجيهه  تقوم 
لإلعالم  األكادميي  التعليم  مجال  يف  دولية 
التي  املعايير  غرار  على  مراعاتها،  ينبغي 
األكادميي  لالعتماد  العاملي  املجلس  حّددها 
 )AC JMC( اإلعالمية  للدراسات 
الطبيعة  ذات  البرامج  تقييم  عن  املسؤول 
واإلعالم  الصحافة  مجاالت  يف  االحترافية 
الذي  والعربية  الغربية  اجلامعات  كافة  يف 
املعايير، أن  1945، حيث تشترط  أنشأ عام 
والصحافة  اإلعالم  معاهد  خريجو  يكون   «
وقوانني  مبادئ  وتطبيق  فهم  على  قادرين 
والصحافة  التعبير  وحرية  التعبير  حرية 

النظريات  وتطبيق  املفاهيم  استيعاب  و 
املبادئ  ومعرفة  االستخدام،  عند  اإلعالمية 
والتفكير  اإلعالم  يف  االحترافية  األخالقية 
واستقاللي  وابتكاري  انتقادي  بشكل 
الشكل  حيث  من  صحيح  بشكل  والكتابة 
ملخاطبة  االعالم  ملهنة  املالئمني  واألسلوب 

اجلمهور وحتقيق األهداف املرجوة.«
املهمة،  املعايير  باقي  عن  الّنظر  وبغض   
أو  انتقاء  دون  متاحا  الّتخصص  جعل  فإّن 
»مشاريع«  لنقل  أو  طلبة  أفرز  قد  معايير، 
يهتمون  وال  الكتابة  يجيدون  ال  صحفيني 
لفهم مبادئ وقوانني حرية الّتعبير وال يهتمون 
بالتاريخ والفلسفة والدراسات النقدية والثقافة 

العامة. 
وأقسام  كليات  يواجه  الذي  الّتحدي  إّن 
اإلعالم يف اجلامعات التي تعتمد هذا املنهج 
مواكبة  هو  حتديدا،  اإلعالم  تدريس  يف 
التطورات السريعة احلاصلة يف ميدان اإلعالم 
ومراعاة الفروق الفردية واالستعدادات وامليول 
الفارق  على صنع  القادرة  ألنها  الطلبة،  بني 
يف نهاية التكوين، فال ميكن أن حتصل على 
صحفي كفأ يتمّتع باللغة السليمة واألسلوب 
أن  دون  العملية،  واملهارة  الصحفي  واحلس 
ودون  سيعمل،  ومبا  يدرس  مبا  شغوفا  يكون 
اإلعالمية  باملشكالت  وعيا  أيضا  ميتلك  أن 

واالجتماعية والثقافية احمليطة به. 
أصبح  الطلبة  عدد  وكثرة  التعومي  أّن  كما 
يحجب أو مينع بروز املواهب والكفاءات أو ال 
يسمح بصقل موهبتها وتطوير معارفها بسبب 
أعباء  وزيادة  انعدامها  أو  اإلمكانات  قلة 

التدريس على األساتذة. 
ويف احملصلة، فإّن أكبر متضّرر من كل ما 
ذكرناه هو املجتمع، ومجال الصحافة واإلعالم 
املعاصرة،  حياتنا  يف  البالغة  أهميته  على 
فاملتلقي اليوم ينتقد ضعف األداء وفقره فكرا 
ورؤية ومنهجا يف ما نستمر يف اقتراف نفس 
بنماذج  اإلعالمية  الساحة  ومد  األخطاء 
كما  واملضمون،  الشكل  يف  فقيرة  صحفية 
سنوات  بعد  يكتشفون  الطلبة  من  كثيرا  أّن 
ثمينا  ووقتا  جهدا  أهدروا  أنهم  الدراسة  من 
يف تخصص يستحيل أن يجيدوه مهنيا، ألنه 
يف  ميتلكونها  ال  ومؤهالت  إمكانات  يتطّلب 

األساس. 

   تأّسست معاهد 
التكوين العريقة 

يف الصحافة 
واإلعالم منذ 
نهاية القرن 
التاسع عشر 
ومطلع القرن 

العشرين، على 
مبدأ أّن الصحافة 
»فن وعلم ومهنة« 
وأّن » الصحافيني 

مثل الفنانني 
يجب أن يكسبوا 

العلم اخلاص 
بفنهم ومهنتهم«، 
فأنت ال ميكن أن 
جتعل أي شخص 

عادي رساما 
مثل » ليوناردو 

دفنشي«، أو مؤلفا 
موسيقيا عبقريا 

مثل »موزار« أو 
»بيتهوفن« يف 

النهاية املوهبة 
ال ميكن تلقينها 
بل ميكن صقلها 

ورعايتها لتتطّور. 

د.حسينة بوشيخ
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نّظم، يوم أمس، العشرات من شباب 
لبلدية  إقليميا  التابعة  أوهانت  قرية 
والية  شمالي  كلم   120( أمنياس  إن 
إليزي( وقفة احتجاجية على مشارف 
الطريق الوطني رقم )03( على خلفية 
تردي الوضع الصحي باملدينة، الذي 
أرق املواطن وزاد من معاناته اليومية. 
تصريحهم  يف  احملتجون  وأعرب 
الوضع  أن  عن  الوطن"  لـ"أخبار 
يبشر  يعد  لم  أوهانت  بقرية  الصحي 
باخلير؛ فحقوق املواطن املغلوب على 
أضحت  والعالج  الصحة  يف  أمره 
غياب  إلى  نظرا  بأوهانت،  منعدمة 
إلى  باإلضافة  بالعيادة،  الطبيب 
 ، الطبية  التحاليل  جهاز  توفر  عدم 
فضال عن أجهزة التعقيم وخيرها من 
املعدات الطبية الضرورية التي تفتقر 
أضحت  أنها  مؤكدين  العيادة،  إليها 
هيكال بال روح رغم موقعها اجلغرايف 
الطريق  مستعملي  إلى  بالنسبة  املهم 
يشهد  الذي   ،)03( رقم  الوطني 
كون  عن  فضال  كثيرة  مرور  حوادث 
العائالت  لعديد  ملجأ  تعتبر  العيادة 

إقليم  عبر  الرحل  والبدو  البدو  من 
البلدية. 

وأكد سكان الفرع البلدي أوهانت عن 
وذالك  السلمي  اعتصامهم  استمرار 
عبر اخليمة التي مت نصبها على قارعة 
مبدخل   )03( رقم  الوطني  الطريق 
إلى  االستجابة  يتم  حتى  املدينة 
أولى  يعد  الذي  الشرعي،  مطلبهم 
الوضع  خطورة  إلى  نظرا  األوليات 
املسنني  ومعاناة  باملدينة  الصحي 
الرضع  واألطفال  احلوامل  والنساء 
بسبب تردي الوضع يف البلدية التي 
البلديات على  تصنف من بني أغنى 

مستوى الوطن. 
املصالح  أوضحت  أخرى،  جهة  من 
للصحة  العمومية  باملؤسسة  الصحية 
ردها  يف  أميناس،  بإن  اجلوارية 
عبر  أوهانت  سكان  انشغاالت  على 
نسخة  الوطن"  "أخبار  تلقت  بيان 
بالعيادة  الطبيب  توفر  عدم  أن  منه، 
كان  الذي  الطبيب  لتعرض  راجع 
لإلصابة  أوهانت  قرية  مستوى  على 
املصالح  قامت  حيث  بالفيروس، 

على  الطبية  باألطقم  باالستنجاد 
على  املوجودة  الشركات  مستوى 
تراب أوهانت للتكفل باملرضى خالل 
واستئناف  الطبيب  غياب  فترت 
الطبيبة التي مت توظيفها مؤخرا مهامها 

خالل األيام القادمة.

الصحية،  املؤسسة  بيان  به   وأفاد 
يف  الطبية  الطواقم  أغلب  دخول  فإن 
يف  تذبذب  حدوث  يف  ساهم  عطل 
تقدمي اخلدمات الصحية على مستوى 
مضيفا  بالبلدية،  املؤسسة  هياكل 
القطاع  مصالح  أن  الصدد  هذا  يف 

الطبية  املعدات  قائمة  بإعداد  قامت 
لغرض اقتنائها وتوزيعها على مختلف 
حتسني  بهدف  اجلوارية  العيادات 
وضمان  باملنطقة،  الصحي  الوضع 
توفر جميع اخلدمات الطبية الضرورية 
لفائدة الساكنة.       براهيم مالك

الَجزائـُر 
تحصـي 
25 وفاة 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، أمس 
، 1544 إصابة 

جديدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، 
فيمـــا سجلــت 25  

وفاة.

ي يحدُث يف  ما الذِّ
ُمستشفياِتنا؟ َهل وَصلت 

األموُر إلى هَذا احلدِّ 
من االسِتهتاِر بأرواِح 

الّناس؟ كيَف ُيسمُح أليٍّ 
كاَن بدخوِلها بحّجِة 

ُمرافقِة مريٍض بكوروَنا؟ 
وكيَف وصَل األمُر إلى 

حدِّ الُهجوِم و"اإلغارِة" 
على شاحنٍة حتمُل 

األكسجنَي يف ُمستشَفى 
من قبِل ُأناٍس قيَل إّنهم 

من ُمرافِقي املرَضى؟!
شاهدُت َتسجيَل ِفيديو 
لم أتأّكد من َمصدرِه وال 
امَلكاَن الّذي ُسّجل منه، 
وقد ِقيل إّنه يوِثُق ما 

حدَث مبصلحِة ُكوفيد 
يف ُمستشَفى ِعني طاَية 

مشاهٌد  بالَعاصمة؛ 
صادمٌة وغيُر مقبولٍة 
ُمطلًقا يف ُمستشَفى.

يوثُق التسجيُل هجوَم 
العشراِت من األشخاِص 

يبدوَن أّنهم يف صحٍة 
جّيدٍة على شاحنٍة 

ُمحّملٍة بَقاروراِت 
األكسِجني، وهو مشهٌد 

يضعَك أمام صورٍة كاشفٍة 
ي تعيُش  للمواِطن الذِّ
معه؛ مواطٌن ملهوٌف 

ى أمام  ينكشُف ويتعرَّ
األزماِت، فيتحّوُل إلى 

همجيٍّ وتفوُح أنانيُته يف 
ى  الفضاِء العاِم، ويتخلَّ

ي طامَلا  عن كلِّ القيِم التِّ
ى بها. ينتقُل من  تغنَّ

قيِض؛  قيِض إلى النَّ النَّ
فيحمُل قارورَة الغاِز بني 

ِذراعيِه راكَضا بها يحاوُل 
َص ابَنه أو والَده  أن يخلِّ
ه إن  أو والَدته؛ وال يهمُّ
رير  ي يف السَّ ماَت الذِّ

بجانِبها. ال َيهّمه ُمطلًقا 
إن كان هناَك من هو يف 
حاجٍة أكثر من َقريبه 
ه  لألكسجني.. ال يهمُّ
مادام امُلستشَفى قد 

أصبَح "إسطباًل ُمشّرعٌة 
أبواُبه"، يدخلُه من شاَء 

ومن رِغَب. 
فكيَف سَمحت وزارُة 
ف  حة التي ُتوظِّ الصِّ

اآلالَف من أعواِن األمِن 
- زيادًة على أعواِن 

ين ُيوَجدوَن  الّشرطِة الذِّ
يف مداخِل امُلؤّسساِت 
االسِتشفائّيِة - بهِذه 

الَفوضى؟!

َفوضـــــى 
الَمشـــافـــي! 

بلسان عبد العزيز تويقر 

إليزي 

ــارِع حـي بأوهـانت ُيخـرُج الّسكــاَن إلـى الشَّ َتــردِّي الوضـِع الصِّ

بعد أن رخصت لهم الوزارة الوصّية

الصيادلــُة يشَرعـــوَن فـــي َتلقيـــِح 
الُمواطنيــَن ضــّد "كوفيــــد - 19 "
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أّن  بلعمبري،  مسعود  اخلواص،  الصيادلة  نقابة  رئيس  أّكد 
الصيادلة اخلواص سيباشرون عملية التلقيح ضد كوفيد 19-، 
يف إطار إشراكهم من قبل وزارة الصحة التي كانت قد رخصت 
يف وقت سابق للصيادلة والعيادات اخلاصة باملشاركة يف عملية 

التطعيم.
اإلذاعة  به  خص  تصريح  يف  أمس،  بلعمبري،  مسعود  وقال 
والصيدليات  املواطن  من  قريب جدا  الصيدلي  "إن  الوطنية، 
توجد  حيث  الوطن،  مناطق  جميع  عبر  كافية  بصورة  منتشرة 
ما ال يقل عن 4500 صيدلية يف مناطق الظل"، مؤكدا أن كل 

هذا العوامل جتعل الصيدلية مؤهلة الستقبال املواطنني والتكفل 
بعملية تلقيحهم بصفة مجانية. 

.. نحون استيراد 2000 مولد أوكسجني يف غضون 
أيام

عن  اخلواص  الصيادلة  نقابة  رئيس  كشف  أخرى،  جهة  من 
عملية تضامنية واسعة الستيراد 2000 مولد أوكسجني بصفة 
هذه  توزيع  سيتم  أنه  مضيفا  أيام،  غضون  يف  ستصل  عاجلة 

األجهزة املكثفة لألوكسجني عبر جميع الواليات.
عبداجلالل نويس

غليزان
 توقيــُف 6 أشخــاٍص كاُنـــوا محــلَّ بــحٍث

متكنت مصالح الشرطة بوالية غليزان من توقيف 6 أشخاص محل بحث، صدرت يف حقهم أوامر قضائية، 
حسبما أفادت به أمس خلية االتصال و العالقات العامة باألمن الوالئي. وأوضح املصدر ذاته لـ )و.أ.ج(، أن 
هذه العمليات تندرج فـي إطار حماية األفراد واملمتلكات ومحاربة اجلرمية بشتى أنواعها يف الوسط احلضري، 
حيث متكنت مختلف الوحدات العملياتية للشرطة، خالل األسبوع اجلاري، من توقيف ستة أشخاص محل 
تورط  وقد  تورطوا يف عدة قضايا.   أوامر قضائية، كونهم  والصادرة يف حقهم عدة  العدالة  قبل  بحث من 
املوقوفون يف قضايا متعلقة بـ "النصب" و "التحطيم العمد مللك الغير" و "السكر العلني" و "حيازة املؤثرات 
العقلية"، وفق املصدر الذي أشار إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية و تقدمي املوقوفني لدى اجلهات القضائية.
ق.م

سكيكدة
توقيـــُف 7 أشَخــاٍص بيَنــــُهم 
دالـِة َمطلوبـــاِن لــــدى العــــَ

شن، ليلة أول أمس، عناصر أمن والية سكيكدة، مبختلف فرقها األمنية و عناصرها ، عملية 
مداهمة واسعة لعدد من النقاط التي عادت إليها اجلرمية مؤخرا يف عز الصيف و الوباء.

ويف هذا السياق، قامت مصالح أمن والية سكيكدة بتنظيم عملية "شرطية" وفق خطة أمنية 
مدروسة ومحددة األهداف، شملت األماكن و النقاط التي يرتادها األشخاص املشتبه يف 
وهذا على مستوى   ، السرق  و  الكحولية  املشروبات  و  السموم  ترويج  ضلوعهم يف جرائم 
مدينة سكيكدة، حيث مست العملية الشريط الساحلي " سطورة " الواقع بإقليم اختصاص 
األمن الوطني كل من قطاع األمن احلضري األول والثامن ، وذلك بإشراك مختلف املصالح 
السريع،  التدخل  قمع اإلجرام، كتيبة  وفرقة  والتدخل  البحث  فرقة  العملياتية على غرار 
 7 توقيف  على  العملية  هذه  وأسفرت  اجلنائية.  الفرقة  القضائية،  للشرطة  املتنقلة  الفرق 
أشخاص منهم مروج للمؤثرات العقلية و حجز نحو 270 قرصا مهلوسا، وتوقيف شخصان 
تورطا يف قضية الضرب واجلرح العمد باستعمال السالح األبيض، توقيف شخصان أحدهما 
محل أمر بالقبض، و أخر عن قضية حيازة30 قرصا مهلوسا لغرض البيع. جتدر اإلشارة إلى 

أن العملية الشرطية لقيت ارتياحا لدى الساكنة.
جمال بوالديس

الناجحون اجلدد يف البكالوريا
الِت االلِتحــــاق  تخفيــــض معــــدَّ
بالّطــــِب والَمــــدارِس الُعليــــا

القبول  معدالت  الحتساب  جديدا  نظاما  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اعتمدت 
العليا. وكشف مدير  واملدارس  الطب  عاليا، على غرار  تتطلب معدال  التي  التخصصات  يف 
وآلية  نظام  اعتماد  عن  سعيداني،  بوعالم  العالي،  التعليم  بوزارة  العاليني  والتعليم  التكوين 
جديدة الحتساب معدالت القبول يف التخصصات التي تتطلب معدال عاليا. وقال سعيداني 
إّنه مت اعتماد نظام جديد للتوجيه يف التخصصات التي كانت تتطلب معدال عاليا، وفق ما سماه 
"املعدل املوزون"، وذلك باحتساب معدل شهادة البكالويا مضروب يف )2( زائد معدل املادة أو 
املادتني األساسيتني لتقسم على )3(. ويف الشأن ذاته، أضاف املُتحدث ذاته أّن اآللية اجلديدة 
تضاعف حظوظ الناجحني يف البكالوريا مبعدالت منخفضة نسبيا والذين ميلكون نقاطا جّيدة 
يف املواد الرئيسة يف االلتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها على غرار الطب والتكنولوجيا 

واملدارس العليا.
عبداجلالل نويس

الطريق السّيار "شرق- غرب":

ابـــِط بيــن  استــــالُم الّشطـــِر الرَّ
ِغليــزان وِمينـــاء ُمستغانــم شهــــَر أوت

يرتقب استالم الشطر املتبقي من مشروع الطريق السيار "شرق- غرب"، والذي يربط غليزان مبيناء مستغامن شهر أوت املقبل، حسبما كشف 
عنه أمس مدير األشغال العمومية، نور الدين بوطغان. 

وأوضح بوطغان، يف تصريح أدلى به لـ )و.أ.ج( أن هذا الشطر الذي ميتد على مسافة 28 كلم الواقع بإقليم والية غليزان جتري به األشغال 
بوتيرة "حسنة"، ويعرف نسبة إجناز متقدمة تفوق 90 يف املائة.  ومن بني 28 كلم املتبقية، مت االنتهاء كليا من إجناز 14 كلم يف الشطر 
الرابط بني محول الطريق السّيار "شرق – غرب"، بدائرة احلمادنة إلى غاية سيدي خطاب )غليزان(، يف حني توشك األشغال على االنتهاء 

بالنسبة إلى النصف املتبقي من هذا الشطر على مستوى إقليم والية غليزان، وفق الشروح التي قدمها املسؤول ذاته.
وبعض  امللكية  بتحويل  املتعلقة  تلك  السيما  األشغال،  تقدم  اعترضت  التي  العراقيل  بعض  إلى  نظرا  تأخرا  املشروع  هذا  عرف  وقد 

اإلجراءات اإلدارية، حسبما ذكره املصدر نفسه.
مستغامن  مبيناء  غليزان(  )والية  احلمادنة  محول  من  انطالقا  السّيار "شرق-غرب"  الطريق  يربط  الذي  احملور  لهذا  اإلجمالي  الطول  وميتد 

التجاري، على مسافة 61 كلم منها 28 كلم بوالية غليزان و33 كلم بوالية مستغامن.
)ق.م(


