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د. السعيد بوطاجني

فايات..! وزارُة النُّ
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    أبطـــــــــاُل..              
مـا بعــَد املعركــِة!

"َتاهيــــــفت" بتمنــــراسـت  .. 
َقريــٌة تحـــَت خـــّط الَفقـــر!

يـن  ياضييـَن الَجزائريِّ إخفاقــاُت الرِّ
فـي ألعــاِب ُطوكيــو َتتواَصــــل

تعتبر واحدة من بني املناطق النائية املصنفة ضمن مناطق الظل، فبقرية تاهيفت 
ببلدية متنراست، التي تبعد بـ 70 كلم عن عاصمة الوالية، تنعدم احلياة أو هكذا 
وصف سكانها الوضع املعاش، بؤس وشقاء وحرمان من أدنى مقومات احلياة، عائالت 

تطالب بالتغيير وحتلم بغد أفضل.

أقصي املالكم محمد حومري )81 كلغ(، أمس األربعاء، من منافسة األلعاب 
األوملبية، وجاء إقصاء حومري، بعد هزميته بنتيجة )5-0( يف النزال الذي جمعه 
باملالكم الكوبي "لوبيز أرلني"، حامل اللقب العاملي بالدوحة 2015 وذهبية أوملبياد 

ريو 2016. وبهذا اإلخفاق، يضاف املالكم محمد حومري، إلى قائمة الرياضيني 
اجلزائريني الذين أنهو مشوارهم مبكرا يف هذه األلعاب األوملبية.
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هميش                                               مطالَب بإخراِجها من دائرة التَّ

02         محمد حومري وإشراق شايب يودعان األوملبياد        

0303

ئيـُس تّبـون: "الجزائـُر  الرَّ
رهـُن إشـارٍة مـن ِليبيــا"

أكدَّ أّنه ال مناَص من حلِّ األزمِة سوى باالنتَخاباِت

التوجيـُه الجامعـي..التوجيـُه الجامعـي..رَغبـاٌت رَغبـاٌت ووخيبـاٌتخيبـاٌت!!
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عني صالح
العثـوُر علـى جــَثِث 

5 شّبـاٍن ُفِقـــدوا فـي 
َصحــراِء “تيهلقميــن”

سيدي بلعباس
ليلـٌة بيضاَء بُمستشَفـى 
"دحماِنـــي سليمــان" 

إثـَر َنفـاِد األكسجيـن!

الطارف
طاِلُبـــو الّسكـــِن 

ينتِفضــــــوَن!

14د.فاطمة الزهراء بولعراس

بوهـــــــالل مهمــــــــاه: بوهـــــــالل مهمــــــــاه: 
ُنبـــــاٌء  ُنبـــــاٌء "تالميــــــٌذ  "تالميــــــٌذ 
بإحبــاٍط  بإحبــاٍط َسيصابـوَن  َسيصابـوَن 
خصصــاِت  التَّ خصصــاِت مــــــن  التَّ مــــــن 
عليهـــــم"! عليهـــــم"!امُلقترَحــِة  امُلقترَحــِة 

إليـــاس بـــن بعمــور:  إليـــاس بـــن بعمــور:  
"أغلــــُب الّطلبـــِة "أغلــــُب الّطلبـــِة 

يَتلّقــــوَن َتوجيـــــًها يَتلّقــــوَن َتوجيـــــًها 
ا". ا".سطــــــــحّيً سطــــــــحّيً

الورقلي أحمـد فيصـل: الورقلي أحمـد فيصـل: 
"ال بــدَّ من الّتراجـــِع "ال بــدَّ من الّتراجـــِع 
عـــــن اعِتمـــــــــــاِد عـــــن اعِتمـــــــــــاِد 

ـَوزوِن"! ـَوزوِن"!امُلعــــــّدِل املـــــ امُلعــــــّدِل املـــــ

عب أماَم امتحاٍن صعٍب الُقبول يف بعِض الشُّ امُلعتمُد يف حساِب ُمعّدالِت  عب أماَم امتحاٍن صعٍبالّنظام اجلديُد  الُقبول يف بعِض الشُّ امُلعتمُد يف حساِب ُمعّدالِت  الّنظام اجلديُد 

أّكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، عقب استقباله 
رئيس املجلس الرئاسي الّليبي، يونس محمد املنفي، أّن اجلزائر رهن 

إشارة من األشقاء الّليبيني، إلضفاء الشرعية يف البلد الشقيق.
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عبداجلالل نويس
االتفاق  مت  إّنه  املناسبة،  تبون، من خالل  الرئيس  وقال 
على الكثير من القرارات التي تساعد يف حلحلة بعض املشاكل 
املطروح يف ليبيا، مؤكدا أن »اجلزائر رهن إشارة ليبيا، خاصة 
أو مآرب أخرى سوى رؤية  أّي أطماع  وأن اجلزائر ليس لديها 

األشقاء الليبيني يف بلدهم متفقني«.
ما  انتظار  حالة  يف  اجلزائر  أّن«  تبون،  الرئيس  وأضاف 
األزمة  حلل  مناص  »ال  أّنه  مبرزا  الليبيني«،  األشقاء  يقرره 
حاليا سوى االنتخابات التي تعطي شرعية للمجلس الوطني 
برملانية  ازدواجية  تكون  أن  »يجب  أّن  إلى  مشيرا  والرئيس«، 

ورئاسية«.
وواصل الرئيس تبون دعمه لألشقاء الّليبيني، مؤكدا أن 

اجلزائر مستعدة إليصال صوت ليبيا ألّي مكان يف العالم.
ويف السّياق ذاته، رئيس املجلس الرئاسي الّليبي، محمد 
يونس املنفي، شكر الرئيس تبون على حفاوة االستقبال، مبرزا 
أّنه خالل لقائه مع الرئيس،« تناوال قضية فتح املعابر وامللفات 

األمنية التي تخص البلدين«.
والذي  الريادي  اجلزائر  لدور  »نتطلع  إّنه  املنفي،  وقال 
يساهم يف املصاحلة الوطنية التي  هي من أهم النقاط لالتفاق 

السياسي«.

كوفيد - 19:

 سلطة ضبط السمعي-البصري 
تدعو إلى عدم التركيز 
المفرط على األخبار السلبية

لها أمس، وسائل اإلعالم  بيان  السمعي-البصري، يف   دعت سلطة ضبط 
إلى »عدم التركيز املفرط على األخبار السلبية« التي يتسبب فيها فيروس كورونا، 
لتفادي بث الذعر و اليأس يف أوساط املجتمع«، مع »التحلي بالتوازن و املوضوعية« 

يف تغطياتها.
فبعد أن سجلت »بارتياح« املجهودات التي تبذلها وسائل اإلعالم السمعية 
أهابت  كوفيد19-،  انتشار  من  احلد  إلى  الرامية  التوعوية  البرامج  البصرية ضمن 
»االضطالع  التلفزيونية  القنوات  مبتعهدي  السمعي-البصري  ضبط  سلطة 
السلبية  األخبار  على  املفرط  التركيز  وعدم  املشاهد  جتاه  االجتماعية  مبسؤولياتهم 

والقصص اإلخبارية املأساوية التي يتسبب فيها«.
إلى بث  بالضرورة  »يؤدي  النوع من األخبار  السلطة ذلك بكون هذا  وعللت 
الذعر واخلوف واليأس يف أوساط املجتمع، األمر الذي يصعب من معاجلة الوضع«.
فحسب السلطة، فإنه »حقيقة، متر البالد بظروف صحية استثنائية على غرار 
باقي بلدان العالم، لكن إغفال حاالت التشايف وما حتققه األطقم الطبية من نتائج 

يف مكافحة الوفاء قد ميس مبعنويات املواطن ويضر بها«.
والتحلي  املهنية  للقواعد  »االمتثال  الهيئة على ضرورة  ذات  وعليه، شددت 
نشرها«،  قبل  والصور  األخبار  حتري  يف  والدقة  التغطية،  يف  واملوضوعية  بالتوازن 
خاصة مع اعتماد شبكات التواصل اإلجتماعي لها كمصدر رئيسي للمعلومة، مع 

التنبيه إلى »خطورة إعادة نشرها من دون التأكد من املصدر«.
اإلخبارية  واحلصص  األخبار  نشرات  على  القائمني  جميع  أيضا  تدعو  كما 
إلى »تفادي خطابات التهويل والترويع«، مركزة باملقابل على »ضرورة تبني مبادئ 
صحافة احللول، التي تقوم أساسا على قاعدة تقدمي احللول للمشاهد، بطريقة علمية 

تساعده يف حماية نفسه واحلد من انتشار اجلائحة«.
وأخيرا، تذكر سلطة الضبط السمعي-البصري بأن هذا الوباء هو عاملي وبأن 
أمام  القطاع السمعي-البصري  التي يفرضها علينا جتعلنا كفاعلني يف  »التحديات 

مسؤولية تاريخية، ملا للصورة والصوت من وقع قوي ومباشر على وعي املواطن«.
روح  وبعث  التوعوية  اجلهود  »تكثيف  بـ  اجلميع  طالبت  اإلطار،  ذات  ويف 
التضامن الوطني، من أجل االنتصار على الفيروس واحلفاظ على األمن الصحي 

للبالد«، يضيف املصدر ذاته.
ق.و

اجتمع مبسؤولي املجمع اجلزائري للتخصصات 
الكيميائية

زغداريشدد على ضرورة إيجاد 
الحلول وتوفير المواد األولية

املجمع  مسؤولي  مع  اجتماعا  أمس،  زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزير  ترأس   
اجلزائري للتخصصات الكيميائية )أ سي اس( وبعض فروعه، السيما تلك التي 
تعرف صعوبات كبيرة بهدف بحث سبل إعادة بعثها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
يف  يضم  الذي  املجمع،  هذا  وضعية  وحتليل  بحث  مت  اللقاء،  هذا  وخالل 
والصيدالنية،  الكيميائية  الصناعات  مجال  يف  تنشط  مؤسسة   32 محفظته 
صعوبات  تعرف  والتي  »إناد«  و  و«إنافا«  »تونيك«  مجمعات  وضعية  وباألخص 

مالية كبيرة أثرت على توازناتها وقدراتها اإلنتاجية واإلدماجية.
ويف هذا اإلطار، أكد زغدار على ضرورة »إيجاد حلول واتخاذ إجراءات قصيرة 
اآلجال  أقرب  للمجمع يف  املالية  التوازنات  واستعادة  الفروع  بهذه  للنهوض  املدى 
أهدافه  جميع  حتقيق  من  ميكنه  ما  والقدرات  اإلمكانيات  من  ميلك  وأنه  خاصة 

وآفاقه الكبيرة«.
وأكد بأن دائرته الوزارية ستتكفل بحل بعض املشاكل التي تعاني منها هذه 
لدى  حقوقها  حتصيل  مشكل  غرار  على  أخرى،  بقطاعات  واملتعلقة  املؤسسات 
زبائنها، مشددا يف ذات الوقت على ضرورة بذل املزيد من اجلهود والتنسيق وخلق 
فيما  واجلامعات  الوطنيني  اخلواص  األخرى،  العمومية  املجمعات  مع  شراكات 
يخص جانب البحث العلمي، املخابر والتكوين املستمر والضروري لهذا النوع من 

الصناعات االستراتيجية بالنسبة للجزائر.
وشدد أيضا على ضرورة توفير املواد األولية الضرورية لهذه الصناعات محليا 
عوض االعتماد الكلي على االستيراد بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى 
إدماج مكونات محلية الصنع، تنويع املنتجات وتبني تقنيات تسويق جديدة تسمح 

للمجمع بتلبية احتياجات السوق الوطنية ودخول األسواق اخلارجية.
ق.و

أكد أنه ال مناص حلل األزمة حاليا سوى االنتخابات

تبون : »الجزائر رهن إشارة ليبيا«

واالتصاالت  البريد  ضبط  سلطة  كشفت 
مليون  5ر43  عن  يزيد  ما  تسجيل  عن  اإللكترونية 
الرقمي  االشتراك  )خط  الثابت  الهاتف  يف  مشترك 
اجليل   -  FTTH البصرية  االلياف   -  ADSL
الرابع LTE/Wimax( والنقال )اجليل الثالث و 
الرابع( خالل الثالثي االول من سنة 2021، مقابل 

41 مليون خالل الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضح التقرير أن عدد املشتركني يف االنترنت 
الثابت قد فاق 8ر3 مليون مشترك إلى غاية 31 مارس 
الفترة ذاتها من  2021, )7ر3 مليون مشترك خالل 
2020(، إذ سجل اإلنترنت النقال أزيد من 6ر39 
مليون مشترك خالل السداسي األول من عام 2021 
 )2020 الفترة من سنة  )7ر38 مليون خالل نفس 
(، حسب الوثيقة التي أكدت أن »1ر91 باملائة من 
إجمالي مشتركي اإلنترنت يف اجلزائر هم مشتركون 
باملائة من مشتركي  8ر8  النقال، مقابل  الهاتف  يف 

اإلنترنت يف الهاتف الثابت«.
مليون  8ر3  بني  من  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 
هم  مليون  5ر2  فإن  الثابت,  الهاتف  يف  مشترك 
 )ADSL( التردد  عالي  االنترنت  يف  مشتركون 
 )LTE Fixe( الثابتة  الشبكة  يف  مليون  و2ر1 
املنزل  حتى  البصرية  االلياف  يف    937  92 و 

)FTTH( و443 يف تكنولوجية ومياكس.
من العدد اإلجمالي ملشتركي اإلنترنت الثابت 

مشتركني  باملائة  58ر97  هناك   مليون(،  )8ر3 
املشتركني  من  فقط  باملائة  42ر2  مقابل   مقيمني 

املهنيني.
عروض  مختلف  يف  املشتركني  يخص  وفيما 
االنترنت الثابت،  فإن 55ر86 باملائة منهم يتوفرون 
على تدفقات بني 4 ميغا و10 ميغا، و01ر13 باملائة 
بني 10 ميغا و20 ميغا، و32ر0 باملائة بني 20 ميغا 

و100 ميغا و 02 باملائة أكثر من 100 ميغا.
وإلى غاية نهاية شهر مارس من السنة احلالية، 
بلغت نسبة األسر التي تتوفر على ربط باإلنترنت يف 

الهاتف الثابت يف اجلزائر 61ر52 باملائة.
وفيما يتعلق بحجم حركة البيانات املستهلكة، 
منها  اوكتي،  مليون جيغا   706 بلغ مجموعها  فقد 
و   ، ADSL اوكتي  ملشتركي  مليون جيغا   629
50 مليون جيغا اوكتي ملشتركي 4G LTE الثابت 

.FTTH و 27 مليون جيغا اوكتي ملشتركي
مشترك  لكل  الشهري  الدخل  معدل  ويقدر 

Data ب941 دينار إلى غاية 31 مارس 2021.
وقدر النطاق الترددي املستهلك خالل الثالثي 
األول من سنة 2021  ب2220 جيغابايت/الثانية 

أو تيرابايت/الثانية.
مت  فقد  النقال،  االنترنت  سوق  وبخصوص 
مليون مشترك نشط خالل  6ر39  أكثر من  تسجيل 
مليون  3ر37  مقابل   2021 من سنة  األول  الثالثي 

خالل نفس الفترة من سنة 2020.
ومن مجموع 6ر39 مليون مشترك يف االنترنت 
شبكة  يف   مشترك  مليون   31 تسجيل  مت  النقال، 
اجليل الرابع و 6ر8 مليون يف شبكة اجليل الثالث، 
حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد واالتصاالت 
من  باملائة  74ر97  أن  مضيفة  اإللكترونية، 
 voix نوع   من  اشتراكات  يف  سجلوا  املستعملني 
مجموع  من  باملائة  26ر2  سوى  مقابل   Data و 

املشتركني املسجلني يف عروض Data فقط.
اجمالي  حجم  تسجيل  مت  أخرى،  جهة  ومن 
اوكتي  جيغا  مليون  6ر445  يفوق  داتا  الستهالك 
خالل الثالثي األول من السنة اجلارية، بارتفاع قدره 

29 باملائة من استهالك Data يف غضون سنة.
داتا  الستهالك  الشهري  احلجم  معدل  يقدر 
الثالثي  اوكتي خالل  جيغا  مشترك ب74ر3  لكل 
لكل  شهري  دخل  مبعدل   2021 سنة  من  األول 
مشترك Data قدر بـ202 دينار، حسب احلصيلة.
و قدر النطاق الترددي الدولي املستهلك خالل 
يغابايت/ اجلارية ب663  السنة  األول من  الثالثي 

الثانية.
مليون   44 مجموع  على  التقرير  هذا  إعداد  مت 
مارس   31 غاية  إلى  أسرة  مليون  33ر7  و  نسمة 

.2021
ق.و

خالل الثالثي األول من سنة 2021

 أزيد من 43,5 مليون مشترك في االنترنت الثابت والنقال بالجزائر

بن  الرحمن  عبد  الصحة،  وزير  تفقد   
الدولي  بومدين  هواري  مبطار  أمس،  بوزيد، 
املتخذة  الوقائية  اإلجراءات  العاصمة(  )اجلزائر 
يف إطار مجابهة فيروس كورونا )كوفيد19( بعد 
إلغاء إجبارية احلجر الصحي بالفنادق ملدة 5 أيام 

على الوافدين إلى اجلزائر من اخلارج.
»تطبيقا  أنه  املناسبة  بهذه  الوزير  وأكد 
لتعليمات رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
اخلاصة بتخفيف اإلجراءات اخلاصة باملسافرين 
القادمني الى اجلزائر و بعد الغاء اجراءات احلجر 
سابقا،  به  معمول  كان  التي  بالفنادق  الصحي 
الدولي كنموذج  اتخاد اجراءات مبطار اجلزائر  مت 
باعتباره أكبر مطارات البالد، مضيفا أنه مبوجب 
هذه االجراءات »يتم اخضاع املسافرين الختبار 
فيروس  عن  الكشف  )حتليل  اجلينية  املضادات 
كورونا( باملطار عند الوصول » وسيتم اختيار هذه 
يف  األربعاء  -«اليوم  أضاف  كما   - اإلجراءات 

أول رحلة حتط مبطار هواري بومدين«.
تبذلها  التي  باجلهود  الوزير  نوه  أن  وبعد 
املدنية  واحلماية  واجلمارك  الشرطة  مصالح 

سالمة  وضمان  االجراءات  هذه  لـ«اجناح« 
وتضامن  القطاعات  كافة  أن »جتند  أوضح  املسافرين، 
الصحي  الوضع  هذا  من  بالتخلص  كفيل  اجلزائريني 
لديها  »اجلزائر  وأن  الضغط« السيما  وتخفيف  السيئ 
امكانيات وكفاءات قادرة على رفع التحدي واالنتصار 
على هذا الوباء«، مذكرا بأنه »مت اقتناء كميات كبيرة 

من اللقاحات ومكثفات األوكسجني«.
كما وقف الوزير باملناسبة على سير عملية التلقيح 
املناسبة  بهذه  مؤكدا  املطار،  وموظفي  بعمال  اخلاصة 
للوصول  وتيرته  رفع  الذي سيتم  التلقيح  »أهمية  على 
الى أكبر عدد  من املواطنني«« األمر الذي، كما قال، 

»يساهم يف رفع املناعة«.

أسرة  الزيارة  هذه  خالل  بوزيد  بن  دعا  كما 
االعالم الوطني الى ضرورة »االنضمام الى املجهود 
محاربة  كورونا من خالل  ملكافحة جائحة  الوطني 
التلقيح بحمالت  الشائعات التي تالحق عمليات 
موضوعية  معلومات  ونشر  مكثفة  حتسيسية 
وايجابية«، مشيرا يف نفس اإلطار الى أن »القانون 

مينع ترويج الشائعات يف مثل هذه األوضاع«.
من جانبه، أوضح الرئيس املدير العام ملؤسسة 
»مت  أنه  عالش،  الطاهر  اجلزائر،  مطارات  تسيير 
جتنيد كافة الوسائل و االمكانيات املادية والبشرية  
االجراءات«،  اجناح  و  املسافرين  سالمة  لضمان 
ضمن  أنه  قدمها  التي  الشروحات  خالل  مبرزا 
عند  حرارية  كاميرات  تسخير  »مت  االجراءات  هذه 
الصحية  املراقبة  أطباء  عليها  يشرف  الوصول  نقطة 
باحلدود«. كما أشار الى انه مت » تخصيص قاعات 
الجراء حتاليل على 70 مسافرا يف ظرف زمني مدته 
15 دقيقة » كما »مت اتخاذ عدة تسهيالت لتسديد 
أو  الوطنية  بالعملة  نقدا  سواء  التحاليل  تكاليف 
العملة الصعبة )دوالر - يورو ( أو عن طريق الدفع 
االلكتروني من خالل الوسائل التي وضعتها البنوك 
الوطنية على مستوى املطار حتت تصرف املسافرين«.

الى  الوصول  نقطة  يغادر  »املسافر ال  بأن  وأوضح 
الشرطة«،  ملصالح  السلبية  التحاليل  نتائج  تقدمي  بعد 
الذي  باملسافرين  أنه »مت تخصيص رواق خاص  مبرزا 

تؤكد نتائج التحاليل حملهم للفيروس«.
ق.و

أكد اقتناء كميات كبيرة من اللقاحات ومكثفات األوكسجني

بن بوزيد : »الجزائر لديها إمكانيات لالنتصار على الوباء«

أّكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، عقب استقباله لرئيس املجلس الرئاسي الّليبي، 
يونس محمد املنفي، أّن اجلزائر رهن إشارة األشقاء الّليبيني، إلضفاء الشرعية.
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 النظام اجلديد حلساب معدالت القبول يف بعض الشعب أمام امتحان صعب

التوجيــُه الجامعـــي.. رَغبــــاٌت وخيبـــاٌت!
مبجرد فتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرضية التسجيالت األولية للطلبة اجلدد احلاصلني على البكالوريا الختيار التخصصات حتى تعود مجددا 
مسألة اإلجحاف الذي تعرض له الكثير من الطلبة طيلة السنوات املاضية، و عدم جتاوب اإلدارة مع رغبات املترشحني وخياراتهم، وحرمانهم من تخصصات 
يرغبون يف دراستها و تتناسب مع مؤهالتهم وكشوفات نقاطهم، ما يطرح تساؤالت مجددا حول شفافية العملية، وإنصاف املسجلني، ومدى مصداقية النظام 

اجلديد للتوجيه وإخضاع بطاقة رغبات الطالب لنظام رقمنة يعطي لكل ذي حق حقه.
منير بن دادي

»أخبار الوطن«: كثيرا ما اشتكى الطلبة من عملية 
التوجيه اجلامعية، التي ال تستند على معايير 

موضوعية، ما هو السبب يف ذلك؟
عملية  هي  التوجيه  عملية  بعمور:  بن  إلياس 
طرف  من  واملعارف  اخلبرات  على  وتعتمد  معقدة  جد 
متخصصني وأساتذة ميتلكون مهارات تؤهلهم لتوجيه قاطرة 
التنمية وإجناح حتديات االستثمار يف الكفاءات والقدرات 
العلمية املتنوعة، كما أن أغلب الطلبة املتخرجني يف شهادة 
البكالوريا يتلقون توجيها سطحيا غير مبني على دراسات 
علمية معمقة، فيختارون تخصصهم وفق معطيات سطحية 
غير معمقة وغير مدروسة مسبقا. ولذلك البد من وضع 
نظام للتوجيه اجلامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي 
والوقوف على مدى جناعة معايير التوجيه اجلامعي للطلبة 
من خالل  العلمية  املعرفة  اكتساب جودة  على  التأثير  يف 
املجتمع  وجمعيات  املؤسسات   خبرات  على  االعتماد 

املدني.
لقدم مت اإلعالن عن تخفيض معدالت االلتحاق 

بالطب واملدارس العليا، هل هذا كاف لوضع حد 
لإلجحاف املمارس يف حق اآلالف من الطلبة من 

خالل توجيههم إلى شعب ال يرغبون يف دراستها، 
أو هناك من لديهم معدالت كبيرة لكن ال متنح له 

بعض التخصصات؟
بخصوص معدالت االلتحاق بالطب واملدارس العليا، 
األعلى،  املعدالت  ألصحاب  متنح  التخصصات  فهذه 
فتخفيض املعدالت إلى مستوى أدنى، هو نوع من التمييع 
نحو  التوجيه  آلية  أن  وحتى  الطلبة  حق  يف  واإلجحاف 
للتوجيه  التخصصات غير دقيقة، الن غياب نظام شامل 
املعرفة  تشرف  مخرجات  فيه  يكون  لن  حتما  اجلامعي 

العلمية وال للجامعة اجلزائرية عموما.
ما املطلوب إلصالح نظام التوجيه اجلامعي، 

وإعطاء كل ذي حق حقه؟
اجلامعي  للتوجيه  متكامل  نظام  إنشاء  هو  املطلوب 
يشترك فيه كل إطارات التعليم العالي من دكاترة وأساتذة 
إنشاء  أو حتى   ، اجلامعي  التوجيه  متخصصون يف مجال 
األولى  منذ  الطالب  توجيه  األساسية  مهمته  وطني  مركز 
متوسط حتى تكون عملية التوجيه عملية متكاملة تشترك 

فيه األسرة واملدرسة والطالب.
سأله: منير بن دادي

يعتقد األستاذ بكلية علوم اإلعالم واالتصال، حــسيــن 
حــنــي أنه »من بني األسباب التي أدت إلى ظهور مشاكل 
التسجيل والتوجيه  آليات عملية  التوجيه هو عدم تبسيط  يف 
بالشكل الكايف من طرف اجلهات الوصية، خاصة بعد اعتماد 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رقمنة كل خطوات 

التسجيالت اجلامعية«.
»املئات من  أن  الوطن«  لـ »أخبار  وقال حني يف تصريح 
املناطق  يف  القاطنني  خاصة  البكالوريا  شهادة  يف  الناجحني 
وصعوبة  اإلنترنت  شبكة  تدفق  ضعف  من  يشتكون  النائية 
وتصفح  اإللكترونية  اجلامعية  التسجيالت  مواقع  إلى  النفاذ 
رغباتهم  باختيار  لهم  تسمح  بصفة  املوقع  صفحات  جميع 
مشيرا  األولى«،  الرغبة  بحلم  للظفر  أكثر  حظوظا  لهم  وتوفر 
فترة  بتمديد  يطالبون  اجلدد  البكالوريا  »حاملو شهادة  أن  إلى 
التسجيالت األولية والثانوية وتبسيط آليات عملية التسجيل 
اجلامعي،  التوجيه  نظام  إلصالح  املطلوب  وعن  والتوجيه«. 
هذا  يبدأ  لو  »حبذا  املتحدث  قال  وإعطاء كل ذي حق حقه 
أو  الثانوي  الطور  منذ  للطالب  املستمرة  املتابعة  وهذه  التوجيه 
حتى املتوسط من أجل أن يكتشف الطالب قدراته وميوالته 
البكالوريا  نتائج  عن  اإلعالن  بني  تفصل  التي  الفترة  ألن 
ينعكس  ما  وهذا  قصيرة جدا  األولية  اجلامعية  والتسجيالت 

سلبا على الطلبة اجلدد احلاملني لشهادة البكالوريا«. 
منير بن دادي

البكالوريا  شهادة  نتائج  إعالن  مع 
إشكالية  تبرز  اجلامعية،  التسجيالت  وافتتاح 
مدى  وعن  اجلزائر،  يف  اجلامعي  التوجيه 
اجلودة،  له  تضمن  مضبوطة  ملعايير  خضوعه 
اجلامعي  التوجيه  يف  املعتمدة  اآلليات  وهل 
التخصص  يف  املناسب  الطالب  وضع  تضمن 
آلية  توزيع  عملية  مجرد  أنه  أن  أم  املناسب، 
للطلبة على التخصصات املتوفرة يف مؤسسات 

التكوين والتعليم العاليني.
أهمية  له  اجلامعي  التوجيه  أن  باعتبار 
املساعدة  له  ويوفر  الطالب  حياة  يف  كبيرة 
يناسبه  ما  حول  واملجاالت  األبواب  ويفتح 
املستقبلية،  رؤاه  مع  تتوافق  تخصصات  من 
مساره  مييز  علمي  حتصيل  عنه  ينتج  ما 
ال  بتخصص  الطالب  والتحاق  اجلامعي، 
يتوافق مع رغباته وقدراته سيؤثر على حتصيله 

العلمي حتما، وتنجر عنه حالة من اإلحباط 
مصحوبة بعدم الرضا عن التوجيه، وقد يجد 
كان  التي  املهنية  طموحاته  عن  بعيدا  نفسه 

يصبوا إليها.
اخلاص  التوجيهي  املنشور  وكشف 
األخيرة  الدورة  يف  الناجحني  اجلدد  بالطلبة 
بعدة  االلتحاق  شروط  عن  البكالوريا،  من 
واملعدل  البكالوريا  شعبة  حسب  تخصصات 

التوجيهات  ترتبط  حيث  عليه،  احملصل 
الوطني  واملعدل  املتوفرة  البيداغوجية  باملقاعد 
تعرف  أن  وميكن  تخصصات،  لعدة  الترتيبي 
الطبية  العلوم  والسيما  تخصصات  عدة 
معدالت  يف  ارتفاعا  العليا  املدارس  ومختلف 
على  احلاصلني  عدد  الرتفاع  نظرا  القبول 
فهل  فوق،  فما   16 من  مبعدالت  بكالوريا 
يف  املمارس  لإلجحاف  حد  لوضع  كاف  هذا 

توجيههم  من خالل  الطلبة  من  اآلالف  حق 
هناك  أو  دراستها،  يف  يرغبون  ال  شعب  إلى 
له  متنح  ال  لكن  كبيرة  معدالت  لديهم  من 
شكوى  أسباب  وماهي  التخصصات؟  بعض 
تستند  ال  التي  التوجيه،  عملية  من  الطلبة 
املطلوب  وما  موضوعية حسبهم؟  معايير  على 
ورفع درجة  اجلامعي،  التوجيه  نظام  إلصالح 

الرضى وإعطاء كل ذي حق حقه؟

األمني العام الوالئي للمنظمة األمني العام الوالئي للمنظمة 
الوطنية للطلبة األحرار،       الوطنية للطلبة األحرار،       

الورقلي أحمد فيصل:الورقلي أحمد فيصل:
»ال بـــد مــن »ال بـــد مــن 

التراجع التراجع عن معـدل عن معـدل 
المــــــوزون«المــــــوزون«

الوطنية  للمنظمة  الوالئي  العام  األمني  يرى 
بد  أنه »ال  فيصل  أحمد  الورقلي  األحرار،  للطلبة 
من التراجع عن معدل املوزون يف أقرب وقت ويجب 
تدارسه مع الطبقة اجلامعية والشركاء االجتماعيني 
العليا  باملدارس  االلتحاق  قانون  النظر يف  يعاد  وأن 
لألساتذة ومعدالت االلتحاق بتخصص احلقوق«.
الوطن«  »أخبار  لـ  تصريح  يف  الورقلي  وأشار 
باملدرسة  كاملوسيقى  التخصصات  »بعض  أن  إلى 
العليا لألساتذة والرياضة يتم القبول فيها مبعدالت 
كبيرة و يف نفس الوقت تخصص احلقوق الذي من 
املفروض أن يجمع زبدة النخب ويتخرج من خالله 
يف  الفصل  وأصحاب  واملوثقني  واحملامني  القضاة 
القضايا القانونية يتم القبول فيه مبعدل 9.50/20 
القانونية يف غياهب الضياع و  للطبقة  فهذا ضرب 
و  النخبة  مستوى  لطمس  ومحاولة  املستوى  تدني 

التعليم العالي«.
»بعض  إن  املتحدث  قال  ذلك  جانب  إلى 
جيدة  مبعدالت  البكالوريا  شهادة  يف  الناجحني 
قريبة من 15/20 مت منعهم من حقهم يف االلتحاق 
العليا لألساتذة كون أعمارهم فاقت 25  باملدارس 
الوصية«،  الوزارة  قانون  به  جاء  ما  حسب  سنة 
هذا  يف  النظر  بإعادة  العالي  التعليم  وزارة  مطالبا 

القانون املجحف يف حق الكثير من املجتهدين«.
منير بن دادي

مفتش التعليم الثانوي، بوهالل مهماه لـ»أخبار الوطن«مفتش التعليم الثانوي، بوهالل مهماه لـ»أخبار الوطن«

»تالميـذ نجباء سيصابون بإحبــاط »تالميـذ نجباء سيصابون بإحبــاط 
من التخصصـات المقدمــــة لهــــم«من التخصصـات المقدمــــة لهــــم«

عبر مفتش التعليم الثانوي، بوهالل مهماه على أن »الكثير من التالميذ النجباء واحلائزين على تقدير جيد وجيد 
جدا يف شهادة البكالوريا، شعبة العلوم جتريبية، سيصابون بإحباط كبير ألن معدلهم وفق نظام االحتساب اجلديد ال 

يؤهلهم لولوج كلية الطب«.
وأرجع بوهالل مهماه السبب الرئيسي يف ذلك هو عدم حصولهم على العالمة التي كانوا يتوقعونها يف مادة علوم 
الطبيعة واحلياة التي ستعتمدها وزارة التعليم العالي يف معيار القبول يف مجال الطب، واملفارقة األخرى أن نظراءهم 

احلائزين على البكالوريا يف شعبة الرياضيات قد يتمكنون من ولوج هذا التخصص قبلهم«.
وأضاف املتحدث يف منشور له على حسابه يف الفايسبوك أن »اعتماد الوزارة يف حساب املعدل املوزون  وطريقة 
االختبار يف مرحلة التعليم الثانوي ال متت بصلة  حسب الطلبة الذين يدرسون يف مجال الطب للمقاييس املختلفة وال 

لنوعية األسئلة يف االمتحانات التي يجتازونها  واملعتمدة على احلفظ واالسترجاع«.
وأشار األستاذ إلى أن »بعض الظرفاء اقترحوا يف حساب املعدل املوزون مادة التاريخ واجلغرافيا بدل علوم الطبيعة 
واحلياة ألن النبوغ هناك يحتاج إلى اعتماد ملكة احلفظ، سواء يف مسار الطب العام أو اإلقبال على امتحان التخصص 
الذي يحتاج إلى حفظ عن ظهر قلب أسفارا من الكتب يف شتى املقاييس حتى يتمكنوا من ضمان رتبة محترمة 

الختيار املجاالت التخصصية األكثر طلبا«.
منير بن دادي

األستاذة بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عنابة، حسينة بوشيخ لـ »أخبار الوطن«:األستاذة بقسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة عنابة، حسينة بوشيخ لـ »أخبار الوطن«:

»ينبغـي مراعـاة حاجة ســوق العمـل في نظـام التوجـيه«»ينبغـي مراعـاة حاجة ســوق العمـل في نظـام التوجـيه«
أوضحت األستاذة بجامعة عنابة، حسينة بوشيخ أن »إصالح نظام التوجيه مرتبط بإصالح على مستوى قواعد التكوين وفروعه، حيث ينبغي مراعاة حاجة املجتمع واالقتصاد الوطني 

وسوق العمل، والتوازن بني التخصصات، خاصة يف الشعب اإلنسانية واالجتماعية«.
وقالت بوشيخ يف تصريح لـ »أخبار الوطن« إّن »التوجه لفتح تخصصات نوعّية يف العديد من اجلامعات دون مراعاة اإلمكانات البيداغوجية املتاحة، وفتح تخصصات أخرى ال تنسجم 
مع متطّلبات سوق العمل والتطور احلاصل يف املجتمع، أدى إلى توجيه العديد من الطلبة إلى تخصصات ال يرغبون يف دراستها، مما ينعكس سلبا على حتصيلهم الدراسي أو يدفع بعضهم 

إلى جتميد تسجيله أو حتى الّتخلي عن الدراسة، يف ما البعض اآلخر يلجأ إلى اجتياز البكالوريا مرات عديدة لرفع معدله«.
وأشارت املتحدثة إلى أن »العديد من الذين يوّجهون إلى شعبة العلوم اإلنسانية مثال، لم تكن هي خيارهم األول، كما أّن تفرعاتها ال تلبي أيضا رغباتهم، فتجد أّن اآلالف منهم 
يختارون يف السنة الثانية شعبة علوم اإلعالم واالتصال على اعتبار أنه يتم الترويج لها بكونها األفضل، مقابل العزوف عن تخصصات مثل علم املكتبات وغيره، وكذلك األمر بالنسبة 

للعلوم االجتماعية، حيث ال حتظى تخصصات مثل التاريخ والفلسفة وعلم االجتماع باإلقبال الكبير«.
منير بن دادي

عضو جمعية »نور العلم« لتوجيه الطلبة اجلامعيني، إلياس بن بعمور لـ»أخبار الوطن«عضو جمعية »نور العلم« لتوجيه الطلبة اجلامعيني، إلياس بن بعمور لـ»أخبار الوطن«

»أغلــب الطلبــــة يتلقــــون »أغلــب الطلبــــة يتلقــــون 
توجيــــــها سطحيــــا«توجيــــــها سطحيــــا«

األستاذ بكلية علوم اإلعالم واالتصال، األستاذ بكلية علوم اإلعالم واالتصال، 
جامعة اجلزائرجامعة اجلزائر33، حــسيــن حــنــي               ، حــسيــن حــنــي               

لـ»أخبار الوطن«لـ»أخبار الوطن«

»مشاكل تقنيـة تعيـق »مشاكل تقنيـة تعيـق 
تسجيالت الطلبـة فـي تسجيالت الطلبـة فـي 

المناطق النائيـة«المناطق النائيـة«
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مبجمع سوناطراك وفروعه

أكثـــر مـن 5500 منصــب جديـد 
لواليــــات  الجنـــوب

ق.و

وأكــد حــكار يف تصريــح صحفــي علــى 
هامــش معاينتــه باملعهــد اجلزائــري للبتــرول ملســار 
ــاب  ــف 225 ش ــابقة توظي ــح مس ــة تصحي عملي
ــف يف  ــرت، أن التوظي ــة و تق ــي ورقل ــن واليت م
مناصــب الشــغل اجلديــدة باملجمــع و فروعــه 

ســيكون بعــد إجــراء مســابقات »شــفافة و نزيهــة« 
للمترشــحني و ذلــك قبــل نهايــة الســنة اجلاريــة.
اجلديــدة  الشــغل  مناصــب  أن  وأشــار 
واليــات  ســكان  لفائــدة  جميعهــا  ســتكون 
اجلنــوب كتيميمــون و تنــدوف و املنيعــة و بســكرة 
و بشــار و عــني صالــح وورقلــة و إليــزي و غردايــة 

واألغــواط. أدرار  و 

ــو 2600  ــف يف نح ــح أن التوظي ــا أوض كم
ــهر  ــف ش ــل منتص ــيكون قب ــغل س ــب ش منص
حاليــا  جــار  العمــل  وأن  اجلــاري،  جويليــة 
 1900 قرابــة  توظيــف  مســابقات  لتحضيــر 
ــاء  ــك، وأن زه ــد ذل ــرى بع ــغل أخ ــب ش منص
1200 منصــب شــغل الباقيــة ســتكون كلهــا 

مشــغولة قبــل نهايــة الســنة اجلاريــة.

يف السداسي األول 2021

الصادرات الجزائرية خارج 
المحروقات تتجاوز 2 مليار دوالر

ــة خــارج احملروقــات خــال السداســي األول للعــام   ارتفعــت قيمــة الصــادرات اجلزائري
اجلــاري 2021 بنســبة 95,55 باملائــة لتصــل إلــى 2,03 مليــار دوالر، حســبما أفــاد بــه بيــان 

لــوزارة التجــارة.
ــر  ــة للجزائ ــر النفطي ــادرات غي ــة الص ــت قيم ــن 2020، بلغ ــها م ــرة نفس ــال الفت وخ

ــدر. ــس املص ــا لنف ــار دوالر، وفق 1,04 ملي
ومتثــل الصــادرات خــارج احملروقــات حصــة قدرهــا 12,38 باملائــة مــن إجمالــي صــادرات 

البــاد يف النصــف األول مــن العــام اجلــاري.
وجنــد مــن بــني أهــم املــواد املصــدرة خــارج قاطــع احملروقــات، األســمدة املعدنيــة 
ــجلة يف  ــة املس ــن القيم ــة ع ــون دوالر، مرتفع ــت 618 ملي ــة بلغ ــة بقيم ــة االزوتي والكيميائي

الفتــرة املناظــرة مــن 2020 بنســبة 52,4 باملائــة.
وبلغــت قيمــة صــادرات احلديــد والصلــب اجلزائــري 370 مليــون دوالر يف الفتــرة 
جانفي-جــوان 2020، مقابــل 21,59 مليــون دوالر يف نفــس الفتــرة مــن الســنة املاضيــة، أي 

ــة. ــدر ب 1614 باملائ ــادة تق بزي
أمــا املــواد الكيميائيــة غيــر العضويــة فقــد ســجلت هــي األخــرى ارتفاعــا معتبــرا ب200 
باملائــة يف النصــف األول مــن 2020 حيــث وصلــت إلــى 343 مليــون دوالر, مقابــل 114,23 

مليــون دوالر يف نفــس الفتــرة مــن الســنة املاضيــة.
مــن جهتهــا ســجلت املــواد الغذائيــة ارتفاعــا إلــى 287 مليــون دوالر، وهــو مــا ميثــل زيــادة 

ب 37 باملائــة على أســاس ســنوي.
ــى 206  ــل إل ــة لتص ــا ب55,5 باملائ ــري ارتفاع ــكر اجلزائ ــادرات الس ــهدت ص ــا ش كم
ــون دوالر،  ــى 141 ملي ــة املصــدرة إل ــا ارتفعــت قيمــة املصنوعــات املعدني ــون دوالر, بينم ملي

ــان وزارة التجــارة. ــواردة يف بي ــام ال ــا لألرق ــة، وفق أي بنســبة تقــدر ب7 باملائ
ق.و

قوات اجليش تنفــذ العديد من العمليات

اإلطاحة بـ 39 بارون مخدرات
 نفــذت وحــدات ومفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي خــال الفتــرة املمتــدة مــن 19 إلــى 
27 جويليــة اجلــاري العديــد مــن العمليــات ذات الصلــة مبحاربــة اجلرميــة املنظمــة و القضــاء 
علــى آفــة االجتــار باملخــدرات وذلــك يف إطــار »مهامهــا النبيلــة يف الدفــاع عــن التــراب الوطنــي 
ــاع الوطنــي أمــس،  ــه وزارة الدف ــان أصدرت ــدات«، حســب بي ــه ضــد مختلــف التهدي وتأمين

األربعــاء.
وأوضــح املصــدر أنــه »يف إطــار مهامهــا النبيلــة يف الدفــاع عــن التــراب الوطنــي وتأمينــه 
ضــد مختلــف التهديــدات، نفــذت وحــدات ومفــارز للجيــش الوطني الشــعبي، خــال الفترة 
ــا  ــزام قواتن ــي تؤكــد الت ــات الت ــد مــن العملي ــة 2021 العدي ــى 27 جويلي ــدة مــن 19 إل املمت
ــة  ــة اجلرمي ــه يف إطــار محارب ــا«، مؤكــدا ان ــى األمــن والســكينة ببادن ــاظ عل املســلحة باحلف
ــدرات،  ــار باملخ ــة االجت ــى آف ــاء عل ــى القض ــة إل ــة الهادف ــود احلثيث ــة اجله ــة ومواصل املنظم
أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي الشــعبي، بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح األمــن 
ــة، )08 ( جتــار مخــدرات وضبطــت )273  ــة والثالث ــني العســكريتني الثاني بإقليمــي الناحيت
( كيلوغرامــا مــن الكيــف املعالــج حاولــت املجموعــات اإلجراميــة إدخالهــا عبــر احلــدود مــع 

املغــرب«.
كمــا مت توقيــف )31 ( تاجــر مخــدرات آخريــن وحجــز ) 35145 ( قــرص مهلــوس خــال 

عمليــات مختلفــة عبــر نواحــي عســكرية أخــرى.
و يف ســياق آخــر، أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي بــكل مــن متنراســت وعــني 
ــات و ) 66 (  ــت، )122 ( شــخصا وضبطــت )07 ( مركب ــار وجان ــرج باجــي مخت ــزام وب ق
مولــدا كهربائيــا و ) 22 ( مطرقــة ضغــط و ) 85 ( كيســا مــن خليــط الذهــب اخلــام واحلجــارة 
باإلضافــة إلــى متفجــرات ومعــدات تفجيــر و جتهيــزات أخــرى تســتعمل يف عمليــات 

ــان. ــر املشــروع عــن الذهــب -حســب ذات البي التنقيــب غي
ــغ و ) 1200 (  ــة مــن مــادة التب ــد و ) 75000 ( علب ــادق صي كمــا مت ضبــط ) 03 ( بن
وحــدة مــن مختلــف املشــروبات وذلــك خــال عمليــات منفصلــة نفــدت بــكل مــن ورقلــة 

ــوادي وبســكرة و اجللفــة. وال
وضمــن جهــود مكافحــة التهريــب دائمــا، متــت اإلشــارة إلــى إحبــاط محــاوالت تهريــب 

كميــات مــن الوقــود قــدرت ب ) 2543 ( لتــر بكل من تبســة و الطارف و ســوق أهراس.     
ــاط محــاوالت  ــوا مــن جانبهــم مــن إحب ــاد ذات املصــدر أن حــراس الســواحل متكن وأف
هجــرة غيــر شــرعية ل ) 187 ( شــخصا كانــوا علــى مــن قــوارب تقليديــة الصنــع بــكل مــن 
ــة ، فيمــا مت توقيــف ) 82 (  ــر العاصمــة و عناب وهــران ومســتغامن وتلمســان والشــلف واجلزائ
مهاجــرا غيــر شــرعي مــن جنســيات مختلفــة بــكل مــن الــوادي وتلمســان ومتنراســت وســوق 

أهــراس وإن أمنــاس وتيبــازة.
ق.م

غليزان:

مصرع شخصين في حادث مرور
 

لقــي شــخصان مصرعهمــا يف حــادث مــرور وقــع، أمــس، بواليــة غليــزان، حســبما علــم 
لــدى مصالــح احلمايــة املدنيــة ومصدر استشــفائي. 

  و أوضحــت مصالــح احلمايــة املدنيــة للواليــة أن احلــادث وقــع يف حــدود الســاعة الثانيــة 
ــو، نتيجــة اصطــدام  ــة وادي ارهي ــق الســيار شــرق-غرب ببلدي ــى مســتوى الطري صباحــا عل

بــني ســيارة وشــاحنة نصــف مقطــورة.
و جنــم عــن احلــادث مصــرع شــخص يبلــغ مــن العمــر 28 ســنة يف مــكان احلــادث، فيمــا 

فــارق احليــاة شــخص أخــر )42 ســنة( مبستشــفى وادي ارهيــو، وفــق مصدر استشــفائي.
وقــد تدخــل عناصــر احلمايــة املدنيــة التابعــني لوحدتــي بوقاديــر )واليــة الشــلف( و وادي 
ارهيــو )واليــة غليــزان( إلجــاء الضحيتــني إلــى املؤسســة العموميــة االستشــفائية »أحمــد 

فرانســيس« لــوادي ارهيــو.
وقد فتحت املصالح األمنية املختصة إقليميا حتقيقا حول مابسات هذا احلادث.

ق.م

    التضامن الوطني-اليونيســف:

نحو تعزيز التعاون لترقية اإلدماج االجتماعي للطفولة
كشــفت وزيــرة التضامــن الوطني واألســرة 
وقضايــا املــرأة، كوثــر كريكــو، أمــس، باجلزائــر 
العاصمــة، عــن تعزيــز برنامــج التعــاون املســطر 
ــة  ــدة للطفول ــة األمم املتح ــاع ومنظم ــني القط ب
)اليونيســف( يف مجــال الطفولــة، بغيــة ترقيــة 

اإلدمــاج االجتماعــي لهــذه الشــريحة.
ــب اســتقبالها  ــة عق ــح للصحاف ويف تصري
ــة الشــرق  ــي لليونيســف ملنطق ــر اإلقليم للمدي
شــاكر  إدوارد  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
ــراء  ــيتم إث ــه »س ــو أن ــدت كريك ــيبان، أك ش

البرنامــج املســطر بــني قطــاع التضامــن الوطنــي 
ــر  ــاج أكث ــة وإدم ــل ترقي ــن أج ــف م واليونيس
لشــريحة الطفولــة يف املجــال االجتماعــي«.
ومــن هــذا املنظــور، أوضحــت كريكــو 
ــج،  ــذا البرنام ــراء ه ــاول محــور إث ــاء تن أن اللق
خاصــة مــا تعلــق مبرافقــة هــذه الشــريحة إلبــراز 
قدراتهــا يف بعــض املجــاالت، ســيما الثقافيــة 
ــة املســعفة  ــة، ســيما بالنســبة للطفول والرياضي

ــة. ــات اخلاص ــة ذوي االحتياج وفئ
اســتعرضت  أنهــا  الوزيــرة  وقالــت 

الدولــة يف  اللقــاء مجهــودات  هــذا  خــال 
مذكــرة  الطفولــة،  وترقيــة  حمايــة  مجــال 
الــذي أكــد  بالتعديــل الدســتوري األخيــر 
ــه  ــن جهت ــة. وم ــة الطفول ــال حماي ــى مج عل
ــم  ــاون القائ ــيبان بالتع ــاكر ش ــاد إدوارد ش أش
بــني اجلزائــر ومنظمــة اليونيســف يف مجــال 
يف  اجلزائــر  مبجهــودات  الطفولــة،  منوهــا 
التكفــل بهــذه الفئــة، حيــث جعلــت ترقيتهــا 
-كمــا قــال- »ضمــن برامجهــا التنمويــة«.
ق.و

سيشــغل مجمع ســوناطراك بجميع فروعه 5615 موظفا جديدا ضمن شــباب واليات اجلنوب برســم توقعات ســنة 
2021، حســبما كشــف عنه الرئيس املدير العام للمجمع، توفيق حكار، أمس، ببومرداس.

تلمسان

18 شهرا حبسا نافذا في حق صاحب قاعة حفالت
 نطقــت أمــس محكمــة اجلنــح لتلمســان بعقوبــة 18 شــهر ســجنا نافــذة يف حــق احــد مســيري و أيضــا مالــك قاعــة حفــات بوســط تلمســان، بعــد 
خرقــه للبرتوكــول الصحــي و اإلجــراءات الوقائيــة. تفاصيــل القضيــة تعــود إلــى أول أمــس حيــث أقــدم صاحــب القاعــة و هــو يف العقــد الســابع مــن عمــره 
و مســيرها علــى تنظيــم حفــل زفــاف ســري داخلهــا، غيــر مبالــني ممــا قــد ينجــر عــن ذلــك خصوصــا نحــن نعيــش التصاعــد اجلنونــي لإلصابــات بفيــروس 
كوفيــد 19، و قــد داهــم عناصــر الشــرطة القاعــة بعــد ورود معلومــات دقيقــة إلــى مصاحلهــا حــول ذلــك، ألجــل تفريــق احلضــور و إخــاء حفــل، كمــا مت 

اجنــاز ملــف قضائــي يف حــق أصحــاب القاعــة قدمــوا مبوجبــه أمــام العدالــة التــي نطقــت باحلكــم الســالف الذكــر.

سكيكدة

تحقيقات في فضيحة التالعب بأموال دعم األسمدة الفالحية
ــا  ــن مصادره ــن« م ــار الوط ــت »اخب  علم
املطلعــة بــأن الفرقــة االقتصاديــة و املاليــة ألمــن 
الواليــة فتحــت حتقيقــا دقيقــة يف ملــف شــبهة 
بتبديــد أمــوال الدعــم الفاحــي يف ملــف 

ــمدة. األس
و بحســب نفــس املصــادر، فــإن تفاصيــل 
ــا أحــد  ــدم به ــى شــكوى تق ــود إل ــة تع القضي
ــة  ــة عزاب ــتوى بلدي ــى مس ــني عل ــرز الفاح اب
شــرقي الواليــة، حيــث جــرت 5 إطــارات 
ــة، إضافــة  ــى أروقــة العدال ــة احملليــة إل باملديري
ــن  ــني م ــن الفاح ــرات م ــماع العش ــى س إل
ســكيكدة و قاملــة مــن طــرف املصالــح األمنيــة 

ــة. املُختص
فانــه  املصــادر،  نفــس  بحســب   و 
ملــف  يف  مفضوحــة  جتــاوزات  هنــاك 
مــورد  ُيتهــم  حيــث  الفاحيــة،  األســمدة 
أســمدة فاحيــة التاعــب مباييــر الدعــم 
شــقه  يف  للفاحــني  املخصصــة  الفاحــي 
ــب  ــى جان ــة، إل ــمدة الفاحي ــق باألس املتعل

الكاذبــة. التصريحــات 

املصالــح  باشــرتها  التــي  التحقيقــات 
فتحــت  ســكيكدة،  واليــة  بأمــن  األمنيــة 
ملــف الدعــم منــد ســنة 2013 إلــى غايــة 
ــل  ــع وكي ــم م ــيق الدائ ــذا بالتنس 2019 ، و ه
ــدى محكمــة ســكيكدة، حيــث  ــة ل اجلمهوري
العديــد  علــى  اللثــام  يكشــف  أن  ينتظــر 
مــن التفاصيــل املثيــرة خاصــة و أنــه ميتــد 
إلــى رؤوس كبيــرة يف الواليــة، و خاصــة يف 
الفاحــة و حتــى البنــوك خاصــة و أن القيمــة 
املاليــة كبيــرة جــدا و خصصــت لهــا أمــوال 
بأرقــام خياليــة بعنــوان أمــوال الدعــم الفاحــي 
ــل  املوجهــة لهــذا الغــرض، كمــا ينتظــر أن ميث
ــة  ــن مديري ــارات م ــة 5 إط ــورد« رفق ــذا »امل ه
التحقيــق  قاضــي  أمــام  الفاحيــة  املصالــح 
لــدى محكمــة ســكيكدة االبتدائيــة ملواجهتــه 
ــهود. ــات و الش ــن و امللف ــن القرائ ــد م بالعدي
جتــدر اإلشــارة إلــى أن املصالــح الفاحيــة 
يف ســكيكدة، فضلــت التــزام الصمــت و عــدم 
الــرد علــى هــذا امللــف يف اتصــال »أخبــار 
ــق  ــام التحقي ــف أم ــان املل ــدا ب ــن«، مؤك الوط

ــي. القضائ

العثور على الصياد المفقود بشاطئ 
بن زويت

ــق الغطاســني  ــاح أمــس، فري  جنــح، صب
التابعــني للحمايــة املدنيــة وحــدة القــل غربــي 
واليــة ســكيكدة، مــن العثــور علــى جثــة 
الصيــاد املفقــود منــذ 4 أيــام بشــاطئ بــن 

ــرة. ــة كرك ــم بلدي ــت يف إقلي زوي
و اســتنادا إلــى مصادرنــا، فــإن اجلثــة 
ــد  ــر بعي ــه يف الشــاطئ الصخــري غي ــر علي عث
عــن مــكان غرقــه و يتعلــق األمــر بالشــاب 
أحســن كارك علــي مــن بلديــة كركــرة، حيــث 
ــن  ــة م ــة بحــث مكثف مت انتشــاله عقــب عملي
فريــق الغطاســني و علــى عمــق 33 م حتــت 
ــة  ــى مصلح ــدة عل ــة هام ــول جث ــاء ، ليح امل
ــور  ــادر نط ــد الق ــفى عب ــث مبستش ــظ اجلث حف

ــل. يف الق
جمال بوالديس

ع.بن خالد
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أخبار الداخل

ياسني زويلخ 

رفع  يف  البلدية  مصالح  اجتهاد  ورغم 
للنظافة  خاصة  شركة  مع  وتعاقدها  القمامة 
كانا  املبارك  األضحى  عيد  يومي  أن  إال   ،
آخرهم  عن  احلاويات  إمتالء  على  شاهدين 
شوارع  يف  املنازل  مخلفات  تناثر  إلى  أدى  ما 
البلدية ، وحسب تصريحات سكان تاجنانت 
لـ«أخبار الوطن« فإن » الوضع يزداد سوءا يوما 
عجز  شبه  و  النفايات  لكثرة  نظرا  يوم  بعد 

الالزمة  األوقات  يف  برفعها  البلدية  ملصالح 
املصالح  ذات  متاطل  ذلك  على  دليل  وخير   ،
األضحى  عيد  من  يوم  ثالث  حتى  رفعها  يف 

املبارك«.
وتطرق أيضا هؤالء املواطنني إلى مخلفات 
السوق األسبوعي من نفايات كالكرطون الذي 
الرئيسية  الشوارع  عمق  إلى  الرياح  به  جتر 
أحياء  يف  كبيرة  فوضى  يخلق  ما  للبلدية، 

جتارية بامتياز .
إلى  بندائهم  تاجنانت  سكان  وتوجه 

والي الوالية موالي عبد الوهاب، طالبني منه 
وخاصة   ، األزمة  هذه  حلل  العاجل  التدخل 
يف ظل االنتشار املتزايد لألمراض املعدية التي 
الروائح  عن  ناهيك   ، القمامة  تلك  تخلفها 
تلك  خاصة  مكان  كل  يف  املنتشرة  الكريهة 

التي خلفتها جلود األضاحي .
إلى  الوطن«  لإلشارة فقد تطرقت »أخبار 
يف  تاجنانت  ببلدية  القمامة  انتشار  مشكل 
السلطات  انتظار تدخل  املرات يف  العديد من 

الوالئية حلل هذه األزمة .

تعتبر بلدية تاجنانت الواقعة جنوب والية ميلة أحد أكبر بلدياتها وأكثرهم نشاطا جتاريا، 
وماتشهده حاليا شوارعها من تراكم للقمامات وإمتالء احلاويات عن آخرها جعل الوضع يدق ناقوس 

اخلطر .

ميلة :

مطالب بتدخل الوالي لحل أزمة 
القمامة بتاجنانت

جندة  جمعية  املاضي  األسبوع  أطلقت 
اإلنسانية حملة تضامنية بعنوان »أنقذني« 
ذات  األقنعة  و  األكسجني  مكثفات  لشراء 

التركيز العالي.
»طارق  به  صرح  ما  حسب  هذا  وجاء 
فكرة  أن  اجلمعية،  رئيس  نائب  مطروح« 
الوضعية  تدهور  و  تزامنا  جاءت   املبادرة 
أعداد  تسجيل  و  تبسة  والية  يف  الوبائية 
جد مخيفة يف حاالت اإلصابات و الوفيات 
بنقص  متيزت  التي  للوباء  الثالثة  املوجة  يف 
فادح يف األكسجني على مستوى املؤسسات 
وهذا  وخارجها،  الوالية  يف  االستشفائية 
نتيجة الطلب املتزايد لهذه املادة، حيث يتم 
حسب  إصابة   150 حوالي  تسجيل  يوميا 

تصريحات سابقة ملدير الصحة.
العديد  أن  املتحدث،  ذات  أضاف  و 
عامون  أطباء  من  اجلمعية  أعضاء  من 

التي  املبادرة  فكرة  شجعوا  ومتخصصون 
حتت عنوان »أنقذني«  القتناء 10 مكثفات 
التركيز  قناع  ذو  ألف  حوالي  و  لألكسجني 
الضغط  تقليل  ما سيساهم يف  العالي، وهو 
للمريض  ميكن  كما  املستشفيات،  على 
بدال من  منزله  املكثفات يف  استعمال هذه 
قارورات األكسجني التي يتحمل يف كل مرة 

عناء نقلها مللئها.
طبيبة  أوهامنة«  »هاجر  كشفت  و  هذا 
مكتب  اإلنسانية  جند  جمعية  يف  وعضو 
تبسة، أن   اختيار هذه األجهزة حتديدا كان 
لعدة أسباب أهمها أن األقنعة ذات التركيز 
العالي تساهم يف استغالل أكثر لألكسجني 
 ، أكثر  بصفة  املرضى  منو  يستفيد  الذي 
املستعملة  األكسجني  كمية  يف  ايضا  وتوفر 
أما مكثفات  املنزل،  أم  املستشفى  سواء يف 
األكسجني فهي  عبارة عن أجهزة كهربائية 

تصنع األكسجني ذاتيا يعني ال نحتاج مللء 
املريض  منها  يستفيد  القارورات،  حيث  
ويف حالة شفائه يتم ارجاعها للمقر ويستفيد 
الوباء،  انتهاء  غاية  إلى  آخر  مريض  منها 
وهي أجهزة تستعمل يف كل وقت وليس يف 

فترة الوباء فقط.
لقيت  »أنقذني«  مبادرة   ، ولإلشارة 
و  املواطنني  طرف  من  كبيرا  استحسانا 
لم  املجتمع  الذي  فئات  وكل  األطباء 
يتأخروا عن تقدمي يد العون و املساعدة  من 
لتسريع  للجمعية  التبرعات  جمع  خالل 
مت  حيث   ، الالزمة  األجهزة  اقتناء  عملية 
املبلغ املطلوب يف  ّ%80  من  جمع حوالي 

األربع أيام األولى من حملة التبرع .
فيروز رحال

تبسة

إطالق مبادرة »أنقذني« لشراء مكثفات لألكسجين

أخبــار  سطيـــف
مجمع »هرادة« يضع  مولد لألكسجين 

تحت تصرف المستشفيات 
اطلق مدير مجمع هرادة للحديد والصلب باامنطقة الصناعية )ع،ه( ،نداء لكل 
من ميلك اخلبرة  من مهندسني يف تشغيل  مولد االكسجني  اجلاهز بنسبة 90 %  
ويلبي حاجيات املستشفيات اليومية يف حال تشغيله واالشراف  عليه منقبل  طاقم 

خبير.
من  تركيبه  مت  الطبي  األكسجني  مولد  فإن  الوطن«  لـ«أخبار  مصادر  وحسب 
شركة صينية منذ سنتني ومع جائحة كورونا توقف املشروع بعد غلق احلدود  وعدم 
ارسال الشركة الصينية لتقنيني لتشغيله وتكوين جزائريني لإلشراف عليه ، والي 
املعني   للمصنع  مباشرة  تنقل  املجمع  ،  نداء صاحب  وفور سماعه  واليةسطيف  
باملجمعات  اإلتصال  مت  أنه  و أكد   ، الطبي  األوكسجني  توليد  محطة  وقام  مبعاينة 
اللتماس  وسيدار   , قطر  ستيل  وميتال  ليندغاز  غرار  على  املجال  هذا  املختصة يف 
ارسال مهندسني مختصني ابتداء من يوم الغد ملعاينة هذه احملطة ودراسة اإلمكانية 
من الناحية التقنية إلمتام تركيبها وجعلها عملية سائال اهلل عزوجل أن يسهل عملية 

تشغيلها.

  3محطات لتوليد االكسجين ستصل قريًبا
قامت مجموعة من احملسنيني وبإشراف غرفة التجارة والصناعة ونقابة الصيادلة 
اخلواص باقتناء ثالثة محطات توليد االكسجني مع استيراد كمية كبيرة من مكثفات 

االكسجني لدعم املستشفيات حتسبا ألي طارئ .
عني  االستشفائية  العمومية  املؤسسة  مدير  مع  الوطن«  اخبار  لـ«  حديث  ويف 
وملان اكد ان مصاحله تلقت عدة مبادرات القتناء محطة لتوليد االكسجني وان هناك 

مبادرة جدية   تنتظر التجسيد يف الساعات القادمة من طرف محسنيني 

جمعيات ومحسنون في هبة تضامنية كبرى
تكفل العديد من احملسنني عبر والية سطيف بجمع وتعبئة عبوات االكسجني 
الطبي  بوالية خنشلة مركز محطة توليد االكسجني الطبي« اوراس غار »  وقد تكفل 
دوائر  تكفل محسنني من عدة  بتعبئة صهريج ملستشفى سطيف يف حني  محسن 
بالتكفل بتعبئة عبوات االكسجني ملستشفيات عني وملان العلمة وغني آزال ،يف هبة 
احلرفيني  قارورات االكسجني من  اطلقت جمعيات عملية جمع  فيما   ، تضامنية 

والصناعني قصد وصعها كمخزون احتياطي للمستشفيات .
عبد املالك قادري

جيجل

نقص حاد في لقاحات فيروس 
»كورونا«

شهدت مراكز التلقيح إقباال واسعا 
وكبيرا ، مما أدى إلى نفاذ اللقاح ، حيث 
ضد  التطعيم  لعملية  املؤقت  التعليق  مت 
املفتوحة  التلقيح  مبراكز  كورونا  فيروس 
والية  من  مناطق  عدة  مستوى  على 
وذلك  الوالية  عاصمة  وحتديدا  جيجل 
بعد نفاذ الكميات املتوفرة من اللقاحات 

املخصصة لفيروس كورونا .
األشخاص  من  العديد  تفاجأ 
املراكز  بعض  الى  أمس  توجهوا  الذين 
والية  مستوى  على  للتلقيح  املخصصة 
اختالف  اللقاحات على  بنفاذ  جيجل  
أنواعها حيث طلب من هؤالء العودة يف 
وقت الحق ألخذ موعد واإلستفادة من 
عملية التطعيم األمر الذي دفع بالبعض 
وأخرى  تلقيح  نقطة  بني  التنقل  الى 
دون  مرادهم من  على  أمال يف احلصول 
الصحة  مصالح  وأن  علما   ، جدوى 
وقت  يف  كشفت  قد  كانت  بالوالية 

سابق عن توفر فائض كبير يف اللقاحات 
على  الكبير  اإلقبال  أن  غير  بالوالية 
األخيرة  األيام  خالل  التطعيم  عملية 
ساهم  العمرية  الفئات  كل  قبل  ومن 
يف نفاذ اللقاحات املتوفرة بشكل سريع  
بالوالية  الصحة  مدير  كشف  ذلك  الى 
نصر الدين شيبة يف تصريحات صحفية 
لإلصابات  العالية  الوتيرة  تواصل  عن 
وصل  حيث  بالوالية  كورونا  بفيروس 
معدل األشخاص الذين يتم استقبالهم 
يوميا مبستشفيات الوالية الى 60 مريضا 
بأن  أضاف  الذي  املتحدث  حسب 
املستشفيات  يف  يتواجدون  من  عدد 
منهم   30 ال300 شخص  قارب  حاليا 
يتواجدون يف مصالح اإلنعاش ، وهو ما 
يجعل من عملية التلقيح املالذ الوحيد 
أصبح  الذي  كورونا  فيروس  من  للنجاة 

أكثر شراسة وضراوة يف املدة األخيرة .
عبداهلل.إ

الرميلة  لبلدية  الشعبي  املجلس  برمج 
عدة مشاريع لفك العزلة عن سكان 5 مناطق 
ظل تقع بإقليم ذات اجلماعة احمللية، حسب 
املجلس  ذات  رئيس  من  أمس،  استفيد  ما 

الشعبي البلدي.
تصريح  يف  جبار  السالم  عبد  وكشف 
لـ«وأج« أنه مت مؤخرا يف إطار البرنامج الرامي 
لتحسني ظروف معيشة سكان مناطق الظل 
بإجناز  ومناقصات خاصة  استشارات  إطالق 
بلدية  تراب  عبر  وطرقات  ريفية  مسالك 

الرميلة.
يف  الشروع  أن  املتحدث  ذات  وأضاف 
الثالثي  خالل  سيتم  املشاريع  هذه  جتسيد 

أن  اعتبار  على   2021 سنة  من  األخير 
عن  اإلعالن  طور  يف  اآلن  توجد  العملية 
العزلة  فك  بعمليات  اخلاصة  االستشارات 

عن 5 مناطق ظل ببلدية الرميلة.
ببرنامج  املعنية  املناطق  أن  جبار  وأكد 
فك العزلة عبر مختلف مشاتي وقرى بلدية 
عما  األشغال  به  ستنطلق  والذي  الرميلة 
مبخوت  السكنية  التجمعات  هي  قريب 

وأوشن وعقون وبديار وعباسي.
البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  وأردف 
املشاريع  ذات  ضمن  سيتم  أنه  بالرميلة 
بأشغال  القيام  مؤخرا  تسجيلها  مت  التي 
الطريقني  من  انطالقا  الريفية  املسالك  فتح 

الوالئيني رقم 1 و10 نحو القرى سالفة الذكر 
على مسافة إجمالية تقدر بـ 6كلم باإلضافة 
 2 البلدي رقم  الطريق  إلى إجناز طريق يربط 
على  وعباسي  بديار  السكنيني  بالتجمعني 

مسافة 3 كلم.
وخلص ذات املنتخب إلى أنه من شأن 
التجمعات  عن  العزلة  فك  مشاريع  جتسيد 
و  وبديار  وعقون  وأوشن  مبخوت  السكنية 
عباسي، املساهمة يف تشجيع سكان مناطق 
بقراهم  االستقرار  على  الرميلة  ببلدية  الظل 
واحلد من نسبة  الفالحية  أراضيهم  وخدمة 

النزوح الريفي نحو مركز البلدية.
واج

 خنشلة:

برمجة مشاريع لفك العزلة عن سكان 5 مناطق ظل ببلدية الرميلة
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أخبار الداخل

فتاتي لبنى

وقد باتت كافة الشواطئ بوهران خالية 
احلجر  من  االول  اليوم  منذ  عروشها  على 
النتشار  تفاديا  الشواطئ  غلق  و  الصحي 
التي  و  املفتوحة  بالفضاءات  العدوى 
الشواطئ  كافة  مسيري  رفع  عنها  اسفر 
سارع  ،كما  الشواطئ  عبر  التجهيزات 
و  الشمسيات  جمع  الى  الفنادق  مسيرو 
الطاوالت و وقف النشاطات الترفيهية عبر 

عموم الساحل الوهراني.
عمر  السيد  السياحة  مدير  وأكد 
تزامنا  الشواطئ  غلق  قرار  أن  بلعباس، 

للتدابير  تبعا  يأتي  االصطياف  موسم  مع 
الوقائية يف ظل املوجة اجلديدة لتفشي وباء 
البروتكول  احترام  يتطلب  ما  وهو  كورونا، 
الفنادق  كافة  ألغت  حني  يف  الصحي  ، 
جميع  الوهراني  بالكورنيش  السياحية 
فيما  اوت  لغاية منتصف  لديها  احلجوزات 
الغت فنادق موسم االصطياف الذي تزامنا 
االستعدادات  من  بالرغم  الوباء  تفشي  و 
و  الفندقية  الهياكل  شهدتها  التي 
و  املنشآت  بتعقيم  السياحية  املؤسسات 
وفق  التعامل  على  املستخدمني  تدريب 

البرؤتكول الصحي و غيرها .
هده الوضعية زادت من معاناة اصحاب 

الفنادق الدين تكبدوا خسائر فادحة خالل 
املوسم الفارط و هو ما يزيد الطني بله هدا 
املوسم بتعليق كافة النشاطات السياحية و 

الترفيهية حفاظا على الصحة العمومية .
السياحية  بدورها  الوكاالت  باملقابل 
دخلت العام الثاني االبيض من دون  نشاط 
العديد  كبد مسيريها خسائر فادحة اضطر 
اخرى  خدمات  الى  النشاط  لتغيير  منهم 
طول  بسبب  التجاري  السجل  وسحب 
االزمة وبذلك أعاد وباء »كوفيد 19« فرض 
االقتصادي  الوضع  على  مجددا  سيطرته 
بوالية وهران تزامنا مع موسم االصطياف .

تسبب قرار غلق الشواطئ بوالية وهران  بسبب تفشي  فيروس كورونا  الى الغاء كافة احلجوزات على 
مستوى الفنادق السياحية التي كانت تنتظر اقبال املصطافني عبر الشواطئ ،و نزل القرار كالصاعقة 
على مسيري الفنادق و مستغلي الشواطئ الدين التزموا بالتدابير الوقائية و تنفيذ القرارات الصارمة.

بعد  قرار  غلق  الشواطئ  يف  عز  موسم  االصطياف

إلغاء حجوزات الفنادق بسبب انتشار 
فيروس »كورونا« بوهران

بجاية
مستثمرون يقتنون وحدة إلنتاج 

األوكسجين لمستشفى آقبو

تدعم مستشفى أقلول علي ببلدية أقبو بوالية بجاية، خالل األيام األخيرة، بوحدة 
بأهم منطقة  املعروفة  آقبو  باقتنائها مستثمرون من منطقة  قام  والتي  إلنتاج األوكسجني 
للنشاط الصناعي على مستوى الوالية، حيث ينتظر أن توضع حيز اخلدمة خالل هذه 
األيام. وستقوم  هذه الوحدة بضمان توفير هذه املادة احليوية  لفائدة املرضى على مستوى 
هذه املؤسسة االستشفائية املتواجدة ببلدية آقبو، والتي تعتبر من بني املستشفيات الهامة 
على مستوى الوالية، حيث أن نقص مادة األوكسجني على مستوى املؤسسات الصحية، 
املصابني  املسجل يف عدد  اإلرتفاع  األخيرة، يف ظل  األسابيع  كبير خالل  ظهر بشكل 
وضع  يف  تواجدهم  بسبب  األوكسجني،  إلى  منهم  العديد  وحاجة  كورونا،  بفيروس 
صحي صعب. وجتدر اإلشارة، إلى أن سعر الوحدة يقدر ب مليار و700 مليون سنتيم، 
حيث تعتزم العديد من اجلمعيات، إطالق مبادرة من أجل تزويد العديد من املؤسسات 
املجتمع  جمعيات  غرار  األوكسجني.على  إلنتاج  بوحدات  الوالية،  عبر  االستشفائية 
سطيف  لوالية  التابعتان  وبوعنداس  ايفاسن  تالة  وحتى  القائد  وذراع  بخراطة  املدني 
التي شرعت يف حملة جلمع التبرعات من أجل اقتنا وحدة إلنتاج األوكسجني لصالح 

مستشفى خراطة مبلغ 1،8 مليار سنتيم .
عبدالسالم.ق

القبض على مروج المؤثرات العقلية
قامت عناصر فرقة مكافحة املخدرات التابعة ألمن والية بجاية، بتوقيف شخص 
يحترف ترويج املؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة بجاية، حيث جاءت القضية، بعد قيام 
عناصر الشرطة بدوريات مراقبة عبر أحياء مدينة بجاية، وببلوغها حي تازبوجت لفت 

انتباهها شخص مشتبه فيه.
 ويتعلق األمر بـ)ح-ح( 27 سنة، مقيم مبدينة بجاية، الذي قام بالتخلص من علبة 
التي  السجائر  توقيفه مت استرجاع علبة  وبعد  الشرطة،  لوجود عناصر  تفطنه  فور  سجائر 
عثر بداخلها على كمية من األقراص املهلوسة من الدواء الصيدالني »بريغابلني- 300 
ملغ«، كما أنه مت العثور بعد التفتيش الدقيق للمكان على مقص وأظرفة من نفس الدواء. 

ومت إجناز ملف جزائي ضد املشتبه فيه، قدم مبوجبه أمام اجلهات القضائية املختصة.
عبدالسالم.ق

جلنة الصحة باملجلس الوالئي 
توزيع عتاد وتجهيزات طبية 

لعدة مؤسسات صحية 
الثالثاء  التابعة للمجلس الشعبي لوالية بجاية أمسية هذا  اجتمعت جلنة الصحة 
وهي  بالوالية  مؤسسات صحية  عدة  لصالح  طبية  وجتهيزات  عتاد  توزيع  مسألة  لدراسة 
العملية التي حضرها باإلضافة إلى أعضاء اللجنة رئيس املجلس الشعبي الوالئي »حدادو 

مهني » وممثل عن مديرية الصحة العمومية
 ، أوزمور  بتارقة  التوليد  عيادة  لفائدة  كيميائي  غطاء  يف  التجهيزات  هذه  ومتثلت 
آقبو   ، بجاية  مستشفيات  لصالح  مراقبة  ،أجهزة  بجاية  مستشفى  لصالح  منظار  عمود 
العيادات متعددة  ثابتة لصالح  أربعة أجهزة أشعة  ، أوقاس ، خراطة وسيدي عيش ، 
اخلدمات ل اغيل علي،  أوزالقن ، سمعون ، وادي غير ،ثالثة كراسي أسنان لصالح 
أتوكالف  15 جهاز  القائد(  )ذراع  تيبان ، كنديرة وصنادلة  متعددة اخلدمات  العيادات 
لصالح املؤسسات الصحية بالوالية إلى جانب توزيع 7 سيارات إسعاف طبية لصالح 7 
مؤسسات عمومية للصحة اجلوارية )تازمالت ، سيدي عيش ، صدوق »عيادة بوحمزة 
» القصر »عيادة سمعون » أدكار »عيادة حمام السيالل تيفرة » ، خراطة »عيادة أجيون 

بلدية ذراع القائد » وأوقاس(.
عبدالسالم.ق

غليزان
وكالة  إتصاالت الجزائر توضح 
 أوضحت وكالة اتصاالت اجلزائر بغليزان أّن العطب الذي مّس خطوط الهاتف بكل 
من أحياء سطال والزرقاوي وشميريك بعاصمة الوالية بسبب حادثة إعداء و سرقة للكابل 
النحاسي ممّا جنم عنه انقطاع جزئي يف تدفق اإلنترنت ، ويف هذا الصدد قامت مصالح 
إتصاالت اجلزائر بأيداع شكوى لدى مصالح األمن من أجل كشف مالبسات احلادثة 
العاجل ،  القريب  العطب خالل  بأّنها كّلفت مؤسسة خاصة بإصالح  زبائنها  لتطمئن 
من جهتهم أيًضا طالب ساكنة األحياء بضرورة تعويض فترات االنقطاع باعتبارهم قاموا 

بتسديدها من قبل.
م.حبيب

األبيض  مبدينة  محلية  جمعيات  طلبت 
سيدي الشيخ من والي الوالية يف رسالة تلقتها 
بوضعية  العاجل  التكفل  الوطن«،   »أخبار 
فادح  نقص  من  تعاني  التي  العقارية  الوكالة 
فيما يخص اخلدمات التدفئة و التبريد و غياب 
بالغبار  ممتلئة  مكاتبها  جعل  ما  نظافة  عاملة 
واألوساخ إضافة إلى غياب دورة مياه ما يحرم 

العمال من احلصول على املاء و استغالله. 
العقارية  للوكالة  احلالية  املزرية  الوضعية 
التي  الشيخ  سيدي  األبيض  مبدينة  تقع  التي 
أنها  يفترض  و  منتدبة  والية  أنها  يفترض 

السكانية  الكثافة  حيث  من  الثانية  املدينة 
بوالية البيض،  لم تتوقف على مشكل النظافة 
املقدمة  اخلدمات  فحتى  التدفئة  و  التبريد  و 
ذات  حسب  املستوى  يف  ليست  للمواطنني 
يستحقها  التي  الوثائق  كل  البيان،  فحاليا 
عقار  شراء  او  السكن  وثائق  لتسوية  املواطن 
الوالئية مبدينة  الوكالة  إلى  التوجه  تتطلب منه 
يرهق  ما  وهو  كلم   120 بعد  على  البيض 
املواطنني و يؤثر على تسوية عقودهم . الوضعية 
وصلتها  بالبيض،   العقارية  للوكالة  الغامضة 
بعد توقيف مديرها السابق قبل ثالثة أشهر أثر 

لها و تكليف موظف  متابعات قضائية تعرض 
اتصال  يف  و  األخير  هذا  عليها،   باإلشراف 
أخبار الوطن به كشف أنه وجد وضعية إدارية 
الوصاية  إبالغ  مت  قانونية  غير  ملفات  و  معقدة 
غير  الظروف  تبعات  يتحمل  ال  انه  كما  بها 
سواء  حاليا  املوظفون  فيها  يعمل  التي  العادية 
بالفرع املوجود باألبيض سيدي الشيخ أو باملقر 
ال  حاليا  الوكالة  الن  البيض  مبدينة  الرئيسي 
مت  قد  و  الوضعيات  هاته  لتسوية  األموال  متلك 

مراسلة الوالي بكل هاته املشاكل .
نورالدين رحماني

البيض 
وضعية الوكالة العقارية تثير االستياء

املتواجدة   19 كوفيد  مبصلحة  تعصف 
سليمان  دحماني  االستشفائية  باملؤسسة 
بسبب  كبيرة  ضغط  موجة  بلعباس  بسيدي 
الى  ادى  ما  إليها  املتوافدة  احلاالت  عدد 
من  االستعابية  للطاقة  كلي  شبه  استهالك 
مادة  نفاذ  وكذا   الفئة  هذه  املخصصة  االسرة 

االوكسجني .
مصدر  من  الوطن  اخبار  علمته  وحسبما 
قد   19 كوفيد  مرضى  مصلحة  ان  مطلع  طبي 
بلغت حدودها نظرا الى ارتفاع احلاالت املصابة 
ما  الطبية  العناية  تستوجب  والتي  بالفيروس  

 95 فاقت  بنسبة  األسرة  استغالل  الى  ادى 
يف  حاالت   9 و  حالة   35 تواجد  بعد  باملئة 
يف  تسبب  الذي  األمر  املشددة   الطبية  العناية 
وضع املصلحة يف وضعية حرجة وضعط رهيب 
بسبب عدم قدرتها على استقبال اعداد اخرى 
يواصل  املتشعبة  احلالة  هذه  وامام  املرضى  من 
املؤسسة  وادخل  حقيقة  أزمة  خلف  املتحدث 
يف معاناة يومية  متثلت يف انخفاض نسبة ضح 
و  نداءاتهم  رغم  للمرضى  االوكسجني  مادة 
حتذيراتهم املتكررة كأطقم طبية بخصوص هذا 
املوضوع لكن لم يتم النظر الى هذه النقطة بعني 

ليلة  الى  ادى  ما  تصريحاته  حسب  احلرص 
امداد  انقطاع  بسبب  املاضي  اجلمعة  بيضاء 

املرضى مبادة االوكسجني .
مصالح  خمس  اعتماد  ورغم  انه  مضيفا 
استشفائية اخرى بغرض متابعة املصابني بهذا 
األسرة  على  رفع من عدد  و  املعدي  الفيروس 
حساني  القادر  عبد  اجلامعي  املستشفى  غرار 
ال  املصلحة   داخل  الكارثي  الوضع  ان  اال 
األولى  الوجهة  تعد  كونها  خطرا  حرجا  يزال 

للمواطنني.
حواش.أ

املؤسسة االستشفائية دحماني سليمان بسيدي بلعباس 
استغالل 95 %من القدرة االستيعابية بمصلحة كوفيد 19
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أخبار السر ايا

تغريـدة 
لعمامـرة

اتفاقيــة 
إطـــــار

تعليـــمة المديــر

المطلـوب لجنــــة 
تحقيــــــق

أيــن رجــال المــال واألعمــال؟تهــــم فســــاد 

استقبل  وزير الشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، 
أمس، بأديس أبابا  من طرف رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، 

حيث نقل لها رسالة أخوية من قبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون. وقال 
لعمامرة، يف تغريدة على حسابه اخلاص عبر »تويتر«، انه خالل اللقاء »تناولنا 
عدة مواضيع تخص العالقات االستراتيجية بني اجلزائر واثيوبيا، وكذا أوضاع 

السلم واألمن يف قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة اإلفريقية-العربية«، كما 
نقلت لها التحيات األخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها رئيس اجلمهورية«.

تساءل العديد من رواد مواقع التواصل 
االجتماعي مبيلة عن غياب رجال املال 

و األعمال بالوالية خالل فترة نقص 
األكسجني مبستشفيات الوالية، ويأتي 

هذا بعد النداءات املتكررة من قبل أهالي 
املرضى لتوفير األكسجني ملرضى الكوفيد 
، باملقابل ويف واليات أخرى شهدت تظافر 
للجهود من قبل رجال املال من أجل حل 

املعضلة، على غرار ما حصل يف بلدية أقبو 
بوالية بجاية حيث تظافرت جهود بعض 

الصناعيني وقامو بإجناز وحدة إلنتاج 
األكسجني الطبي خالل األيام املاضية، ما 
جعل الكثيرون يطرحون السؤال: أين هم 

رجال املال واألعمال مبيلة؟

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و املركز الوطني 
لتكنولوجيات اإلنتاج األكثر نقاء، أمس، باجلزائر العاصمة،  اتفاقية 

إطار للتعاون، تهدف إلى تعزيز جهودهما يف مجال تسيير البيئة و 
التكنولوجيات النظيفة. و قد وقع باألحرف األولى على هذه االتفاقية 
اإلطار، مبقر املديرية العامة لسوناطراك، كل من املدير املركزي لقسم 

الصحة و األمن و البيئة للشركة، عبد الكرمي أوعمر، و املدير العام 
للمركز الوطني لتكنولوجيات اإلنتاج األكثر نقاء، عبد القادر فرقي، 

بحضور إطارات من الشركتني.

اكتشــاف شلغـــوم العيـــد!اكتشــاف شلغـــوم العيـــد!
اكتشف عمال مستشفى شلغوم العيد »هواري بومدين » مبيلة جهاز خاص بإنتاج مادة االكسجني 

un générateur d’oxygéne و الذي قيمته اآلن مليار و 700 مليون .. مهمال و ال يشتغل منذ سنني ..وقد  
تدخل مهندس مختص أصلح عطب بسيط فيه و شغله وهو ما سيوفر هده املادة احليوية للمرضى 
باملستشفى الذي لن يحتاج مجددا لشاحنات األكسجني وسيحقق االكتفاء الذاتي، و بإمكانه أيضا 
تزويد باقي املستشفيات بهذه املادة احليوية .و السؤال كيف ال يعلم املسؤولون باملستشفى بوجود 

هذا اجلهاز احلساس مبشفاهم ؟

أصدر مدير الصحة لوالية سكيكدة محي الدين تبر، تعليمة لكل 
منتسبي القطاع بعدم غلق هواتفهم 24/24. و يرفض ذات املسؤول 
أي حجة لغلق تلك الهواتف مهما كانت احلاجة و الظروف ..و يأمر 
بوضعهم حتت تصرف املصالح يف كل وقت و حال وهي سابقة أولى 

مند الوباء .

طالب سكان حي 
املقامرية ببلدية 
ونوغة السلطات 
الوالئية وعلى 

رأسها والي الوالية 
بضرورة إيفاد 
جلنة حتقيق 

للوقوف على ما 
أسموه بالتجاوزات 

اخلطيرة التي 
مست حييهم، 
حيث اتهموا 

املجلس البلدي 
السابق بتحويل 

مشروع تهيئة احلي 
إلى وجهة أخرى،  يأتي هذا بعد الشكاوي التي تقدم بها سكان احلي 

لكل من رئيس دائرة حمام الضلعة و املصالح الوالئية حيث كان رد 
هذه األخيرة على أن احلي سبق وأن استفاد من جملة من املشاريع 
التي تخص التهيئة احلضرية بداية بطريق احلي الذي يربطهم 

مبقر البلدية واآلخر الذي يصلهم والطريق الوطني رقم 60، حيث ال 
يزال الطريق عبارة عن  مسلك ترابي يصعب السير فيه وبخاصة يف 
فصل الشتاء على املتمدرسني من التالميذ حيث يجدون أنفسهم يف 

عراك حقيقي مع األوحال؟

وجهت إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة 
رشيدة داتي، تهمتي »الفساد« و«التستر 

على استغالل السلطة« يف إطار حتقيق 
بشأن خدماتها االستشارية للمدير 

التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان 
كارلوس غصن، حني كانت نائبة يف 

البرملان األوروبي، وفق ما أعلنته 
النيابة العامة املالية. وتشغل داتي 

ذات األصول املغربية و املنتمية 
حلزب اجلمهوريني اليميني، 
حاليا منصب رئيسة بلدية 
الدائرة السابعة يف باريس، 
وكانت قد جتنبت املالحقة 

القضائية يف نوفمبر بعد 
جلسة استجواب استمرت 16 

ساعة، قرر إثرها قضاة 
التحقيق اعتبارها شاهدة 

مساعدة.
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

أن  ويرجح  املصدر،  ذات  حسب   
إليه  أفضت  ما  حسب   – الوفاة  سبب  يكون 
التحقيقات األولية – إلى تأثر الضحايا بالعطش 
واحلر الشديد، بعدما تقطعت بهم سبل العودة 
لذات  وفقا  النارية  دراجاتهم  وقود  نفاد  بسبب 
إثر هذا احلادث األليم، تدخل  املصدر، وعلى 
لوالية  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  أفراد 
العثور  مفاده  بالغ  إثر  الساعة  على  صالح  عني 

بعد  جثث بصحراء_تهلقمني على   05 على 
50 كلم من الطريق الوطني رقم 1 مبنطقة أراك 
بإجتاه والية عني صالح الضحايا من جنس ذكر 
تتراوح اعمارهم ما بني 24-22-22( ينحدرون 
جثامني  حتويل  مت  صالح . وقد  عني  والية  من 
الضحايا على منت سيارة اإلسعاف نحو مصلحة 
بعني  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  اجلثث  حفظ 
املواطنني  األخيرة  كافة  هذه  دعت  صالح كما 
من  والرفع   والنصائح  اإلرشادات  إتباع  إلى 
اخلروج  وعدم  احلذر  وتوخي  احليطة  درجة 

التي  الكبيرة  درجة  احلرارة  نتيجة  للصحراء 
وقوع  األيام  لتفادي  هذه  املناطق  هذه  تعرفها 

ضحايا العطش واحلر  ».
ويف هذا الشأن وجه مواطنون دعوة إلى والي 
والية عني صالح من أجل تفعيل مخطط اإلغاثة 
بالوالية، للعثور على األشخاص املفقودين، يف 
كافة  بتسخير  أخرين  أشخاص  فقدان  حالة 
الصحراء  إلى شساعة  بالنظر  اإلمكانيات وهذا 

والظروف املناخية الصعبة .

مت مساء  يوم أول أمس الثالثاء،  العثور على جثث خمس شباب يف مقتبل العمر بصحراء مت مساء  يوم أول أمس الثالثاء،  العثور على جثث خمس شباب يف مقتبل العمر بصحراء ““تيهلڤمنيتيهلڤمني”” بإقليم  بإقليم 
والية عني صالح، بعد خروجهم منذ أسبوع يف رحلة استكشافية على منت والية عني صالح، بعد خروجهم منذ أسبوع يف رحلة استكشافية على منت 0303 دراجات نارية، وقد مت العثور على  دراجات نارية، وقد مت العثور على 
جثث الضحايا مبنطقة بني والية عني صالح وقرية أراك جثث الضحايا مبنطقة بني والية عني صالح وقرية أراك 5050 كلم عن هذه األخيرة من قبل املتطوعني يف عملية  كلم عن هذه األخيرة من قبل املتطوعني يف عملية 

البحث عنهم بعد انقطاع أخبارهم منذ خروجهم األربعاء املاضي من مقر سكناهم بعني صالح.البحث عنهم بعد انقطاع أخبارهم منذ خروجهم األربعاء املاضي من مقر سكناهم بعني صالح.

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

حصيلة أمن والية أدرار 
12 حادث مرور و558 مخالفة

لألمن  الوالئية  املصلحة  سجلت 
العمومي بأمن والية أدرار خالل شهر جوان 
حادث   12 عن  يقل  ال  2021ما  سنة  من 
متفاوتة  اصابة  عن  أسفر  جسماني،  مرور 
إلى  الغالب  يف  تعود  ألسباب  اخلطورة 

العنصر البشري.
املرورية  املراقبة  حواجز  خالل  ومن   
أدرار  املنتشرة عبر مداخل و مخارج مدينة 
مستوى  على  والراجلة  الراكبة  والدوريات 
جنحة  تسجيل49  مت  االختصاص  إقليم 
مرورية تعلقت يف مجملها بقيادة الدارجات 
النارية دون احليازة على رخصة السياقة مع 
انعدام شهادة التأمني وعدم سريان محاضر 
االستمرار  و  للمركبات  التقنية  املراقبة 
رخصة  بسحب  التبليغ  رغم  قيادتها  يف 
السياقة، وكذا عدم سريان شهادة التامني و 

القيادة بدون رخصة السياقة باإلضافة إلى  
10جنح تنسيقية.

 نفس اإلحصائيات سمحت بتسجيل  
558مخالفة أخرى، مع إحصاء  175حالة 
النارية  والدراجات  للمركبات  توقيف 
 ، احلظيرة  يف  12مركبة  وضع   استوجبت 
194حالة  تسجيل   السياق  نفس  يف  ومت 
التعليق،  لغرض  السياقة  لرخص  سحب 
فرقة شرطة  فقد سجلت  عالوة على ذلك 
العمران وحماية البيئة عددا من املخالفات 
املبذولة  امليدانية  املجهودات  ظل  وذلك يف 
بالبيئة  املاسة  املخالفات  مختلف  حملاربة 
05مخالفات  تسجيل   يف  متثلت  والعمران 
متعلقة بالعمران، و05 مخالفات يف مجال 

الصحة والبيئة.
عبداهلل مجبري

خرجوا منذ أسبوع يف رحلة استكشافية بالدراجات الناريةخرجوا منذ أسبوع يف رحلة استكشافية بالدراجات النارية

العثور على جثث العثور على جثث 55 شباب مفقودين  شباب مفقودين 
في صحراء “تيهلقمين” في صحراء “تيهلقمين” 

األمنية  املصالح  أكدت  على  جمال 
تقدمي  على  أنها  ستسهر  على  املسيلة  بوالية 
الذين يحوزون  التسهيالت لألشخاص  كافة 
عن  صادرة  للتنقل  خاصة  رخصة  على 
األرقام  وضع  مع  بذلك،  املخولة  اجلهات 
يف  داعية  املواطنني  خدمة  يف  اخلضراء   
وتفادي  التفهم  إلى  السكان  ذاته  الوقت 
بهدف  الضرورية  احلاالت  يف  إال  اخلروج 
التقيد  بإجراءات احلجر الصحي الذي أقرته 
املصابني  أعداد  ارتفاع  ظل  يف  مؤخرا  الدولة 
إلى  يهدف  كوفيد   19الذي  كورونا  بفيروس 

العدوى.حيث  انتقال  وتفادي  حمايتهم 
وتدابير  إجراءات  عدة  ذات املصالح  اتخذت 
الصحي  احلجر  إجراءات  تطبيق  إلى  تهدف 
رقم  الوالية  القرار  هذا  شمل  اجلزئي،بعدما 
28 بداية من يوم أمس ، والذي يأتي يف إطار 
انتشار  للحد من  املتخذة  الوقائية  اإلجراءات 
فيروس كورونا.حيث مت وضع كل اإلجراءات 
وذلك  القرار،  هذا  بتطبيق  الكفيلة  والتدابير 
املادية  اإلمكانيات  كافة  تسخير  خالل  من 
احلجر  قرار  تنفيذ  على  تسهر  التي  والبشرية 
النقاط  كامل  على  تتوزع  اجلزئي،  الصحي 

بقطاع االختصاص وداخل اإلقليم احلضري 
إطالق  عدة  مت  اخلصوص.كما  وجه  على 
حمالت حتسيسية وتوعوية على غرار احلملة 
حمام  دائرة  أمن  أطلقها  التي  التحسيسية 
نقاط  عدة  من خاللها  والذي جاب  الضلعة 
والعديد  املسافرين  نقل  محطة  غرار  على 
أن  إال  اإلشارة  التجارية .جتدر  احملالت  من 
للحجر  عالية  بنسبة  املواطنني  استجابوا 
الـ 08 مساء  الصحي الذي يبدأ من الساعة 

إلى غاية الساعة ال5 صباحا .
جمال أبو اشرف

املسيلة
ا ألمن  يدعو المواطنين للتقيد بالحجر الصحي

حصة  إلجناز  جديدة  عملية  تسجيل  مت 
تضم  15 كلم يف إطار مشروع إجناز ازدواجية 
الطريق الوطني رقم 23 يف شطره الرابط بني 
أفلو واألغواط انطالقا من مفترق الطرق عني 
عضمان حتى جتمع اجلدر ببلدية واد مرة إلمتام 

30كلم من ازدواجية هذا الطريق .

يف انتظار تسجيل عمليات أخرى إلجناز 
مت  الذي  املشروع  من  متبقية  حصص  ست 
األشغال  مديرية  طرف  من  له  دراسة  إعداد 
العمومية  إلجناز 155 كلم انطالقا من مدخل 
الذيب  حسيان  جتمع  إلى  االغواط  مدينة 
النقطة احلدودية بينها وبني والية تيارت على 

مسافة 155 كلم .
مجازر  عدة  الطريق  هذا  عرف  لإلشارة 
خالل  القتلى  من  العشرات  خلفت  مرورية 
طريق  ب«  سمي  حتى  الفارطة  السنوات 

املوت » 
ع .نورين 

عمليات جديدة إلنجاز 15 كم بين أفلو واألغواط

أدرار
فرق متنقلة للتلقيح ضد فيروس 

»كورونا« 
اخلاصة  املتنقلة  الفرقة  قامت 
للمؤسسة  التابعة  كوفيد  ضد  بالتلقيحات 
بالقيام   ، اجلوارية  للصحة  العمومية 
أدرار  والية  مستوى  على  تلقيح  بعمليات 
حيث مست العملية أكثر من 130 موظف 
على  مستمرة   والعملية  األول،  اليوم  يف 
مستوى مسجد قصر املنصورية بلدية تيمي 

،  لتشمل عدة قصور.
مجبري  عبدالقادر  الدكتور  وأوضح   
العملية  أن   التلقيحات  هذه  عن  املسؤول 
للموظفني  كبير  توافد  تسجيل  شهدت 
قدمت  أنه  مضيفا  التلقيح,  أخذ  الراغبني يف 

مستوى  على  أخرى   حملة  برمجت  
بأدرار،  والغاز  للكهرباء  اجلزائرية  الشركة 
مشيرا إلى أن  احلملة تبقى متواصلة على 
مستوى كافة املؤسسات الصحية عبر تراب 

الوالية، بكافة بلدياتها.
مع  كبير  جتاوب  تسجيل  مت  وقد  هذا 
حملة التحسيس التي انطلقت عبر الوالية 
وسائل  من  املتاحة  الوسائل  كافة  بواسطة 
والتواجد  املساجد،  التواصل االجتماعي، 

امليداني للنشطاء االجتماعني.
عبداهلل مجبري

يعاني سكان حي الغربي   وسط مدينة 
القذرة  املياه  تسرب  مختار   من  باجي  برج 
بالقرب من سكناتهم وحتى وسط أزقة احلي 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  صارت   حيث 

عكرت صفو حياتهم اليومية.
لـ«أخبار  املذكور  احلي  سكان  وأوضح   
جراء  الويالت   تعاني  العائالت  أن   الوطن« 
وزحفها  املستعملة  املياه  وتدفق  الوضع  تردي 
نحو أمام مداخل البيوت مضيفني أنها  تسيل 

مائية.  وبرك  مجاري  مشكلة  الطرقات   يف 
مطالبهم  برفع  قاموا  أنهم   إلى  مشيرين 
للسلطات احمللية من أجل التدخل للحد من 
وحتديد  بهم  حتيط  التي  البيئية  الكارثة  هذه 
قنوات  يف  احلاصل  االنسداد  هذا  مصدر 
الصرف الصحي التي جعلها تتسرب وتشكل 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  ملوثة  بحيرات  
وبيئة مالئمة  النتشار أنواع احلشرات يف ظل 
األمر  املنطقة   تشهدها  التي  املرتفعة  احلرارة 

الذي أثار استياء مواطني احلي  الذين لم يعد 
بوسعهم أن يتحملوا هذه الوضعية املزرية التي 
باتت تهدد صحتهم ومحيطهم البيئي . ومع 
السكان  الوضع على ماهو عليه  يطالب  بقاء 
التطهير  ديوان  ومصالح  الوالئية  السلطات 
بضرورة التدخل العاجل، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لوضع حلد ملعاناتهم 
عبداهلل مجبري

برج باجي مختار 
كارثة إيكولوجية تهدد سكان الحي الغربي  

شباب تامست يطالبون بالتشغيل
البطال ببلدية تامست  طالب الشباب 
جنوب والية أدرار السلطات احمللية بتجسيد 
بعد  املنطقة،  ألبناء  التشغيل  وعود 
االحتجاجات األخيرة التي عرفتها البلدية 

املذكورة .
احتقان  املعنية  السلطات  احتوت  وقد 
هؤالء الشباب باحلوار الذي كانت مخرجاته 
هو إعطاء األولوية للتوظيف لسكان املنطقة 
يتحقق  لم  األسطر  هذه  كتابة  حد  إال 
الذين  البطال  الشباب  مطالب  من  شيء 
طالبوا آنذاك بحقهم بالتشغيل يف شركات 
تراب  مستوى  على  املتواجدة  التنقيب 
البلدية وإلغاء القائمة االسمية التي كانت 

موجهة للعمل يف هذه الشركة واخلالية من 
من  البطال  الشباب  .وناشد  املنطقة  أبناء 
والضغط  التدخل  احملليني ضرورة  املسؤولني 
الوالية  بعاصمة  التشغيل  مكاتب  على 
متخرجني  منهم  وأن  السيما  لتوظيفهم 
من اجلامعة ومعاهد التكوين مؤكدين على 
األولوية  فيها  تعطى  قوائم  إعداد  ضرورة 
بفتح  الشباب  طالب  كما  البلدية  للشباب 
دائرة  مستوى  على  التشغيل  لوكالة  فرع 
فنوغيل التابعني لها قصد ضمان الشفافية 
عروض  متابعة  وكذا  التوظيف  والنزاهة يف 

التشغيل بها.
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تعتبر واحدة من بني املناطق النائية  املصنفة ضمن مناطق الظل ،فبقرية تاهيفت ببلدية متنراست الواقعة على بعد تعتبر واحدة من بني املناطق النائية  املصنفة ضمن مناطق الظل ،فبقرية تاهيفت ببلدية متنراست الواقعة على بعد 7070 كلم عن  كلم عن 
عاصمة الوالية ، تنعدم احلياة أو هكذا وصف سكانها الوضع املعاش ،بؤس  و شقاء وحرمان من ادنى مقومات احلياة ، عائالت تطالب عاصمة الوالية ، تنعدم احلياة أو هكذا وصف سكانها الوضع املعاش ،بؤس  و شقاء وحرمان من ادنى مقومات احلياة ، عائالت تطالب 

بالتغيير وحتلم بغد أفضل.بالتغيير وحتلم بغد أفضل.

مطالب بإخراجها من دائرة التهميشمطالب بإخراجها من دائرة التهميش

تـاهيفت بتمنراست.. قريـة 
تحـــت خـــط الفقــر!

روبورتاج: أحمد كرزيكة 

ال سيارة إسعاف.. وخدمات صحية متدنية 

العمومية  املرافق  يف  واضح  نقص  من  القرية  هذه  تعاني 
واحليوية، والتي وإن وجدت فإنها تبقى دون مستوى التطلعات، 
إذ يشّكل تدني مستوى اخلدمات الصحية وكذا النقص احلاد يف 
املواد الطبية أحد أبرز إنشغاالت سكان هذه املنطقة، حيث تفتقر 
األساسية ألبسط  واملتطلبات  الالزم  الطبي  للعتاد  العالج  قاعة 
املرضى  لنقل  إسعاف  لسيارة  ماسة  أنها يف حاجة  عالج، كما 

للوالية.
هذه الوضعية جتعل املواطن يف هذه القرية والقرى املجاورة 
التابعة لهذا الفرع البلدي مثل إندالق.تغهوهاوت إلى التنقل ــ 
بلدية  إلى  وإيابا  ذهابا  كلم   60 مسافة  على  ــ  السكان  حسب 
تابعة للخواص،  العالية من أجل تلقي العالج عبر سيارة نقل 
سيارة  وجود  عدم  بقاء  بسبب  ذلك  مقابل  كبير  مبلغ  ودفع 
من  األمرين  يعانون  أين  الوالدة  حاالت  يف  خاصة  اإلسعاف. 

هذا املشكل
التفات  عدم  سبب  عن  املنطقة  هذه  يف  املواطن  ويتساءل 
السلطات احمللية لهذه القرية طوال السنوات املاضية، مؤّكدين أّن 
ساكنتها يف حاجة لرفع الغنب عنهم واإللتفات إلى إنشغاالتهم، 

والتكفل بها للرفع من مستوى اإلطار املعيشي للسكان.

 قطاع التربية يحتضر 
متوسطة  إجناز  إلى  القرية  هذه  تالميذ  أولياء  دعا  حيث   
بقريتهم، منددين مبا اعتبروه تهميشا حلقوق أبنائهم يف التمدرس 
الوالية  مقر  يف  هؤالء  يتمدرس  أريحية,أين  أكثر  ظروف  وسط 
لهذا  حل  إيجاد  هؤالء  يناشد  أين  املدرسي  التسرب  سبب  مما 
متوسطة  الجناز  سابقة  وعودا  تلقوا  أنهم  إلى  مشيرين  املشكل، 

بقريتهم، إال أن هذه الوعود لم تر النور بعد.
ويف حديث  لـ«اخبار الوطن« أكد هؤالء أن هناك عدد كافئ 
وإبتدائية  بإندالق  وأخرى  بالقرية  إبتدائية  وهناك  التالميذ  من 
بقرية تغهوهاوت و-حسب – هؤالء أن توفر هذه الشروط كافية 

إلجناز متوسطة  
من  الوالية  ملقر  التالميذ  هؤالء  تنقل  أن  أضاف  كما 
الدراسي  املردود  على  سلبي  بشكل  تؤثر  دراستهم  مزاولة  أجل 
الدراسة  مقاعد  إلى  التنقل  عناء  من  يتكبدونه  ملا  لهم  نظرا 

بتمنراست يف سّن مبكرة.
إندالق  بقرية  قسمني  حول  سور  بإجناز  أولياء  طالب  كما 
التابعة للفرع اإلداري تاهيفت حرًصا على األطفال. جراء دخول 

الكالب واحليوانات الضالة، وهو ما يهدد حياتهم كل يوم.

السكن الريفي  المشروع الحلم 
ال يزال العديد من املواطنني القاطنني بقرية تاهيفت والقرى 
االعانات  من  لالستفادة  املعنية   املجاورة  يطالبون,اجلهات 
العيش  ملعاناتهم يف  لوضع حدا  الريفي،  السكن  إطار  املالية يف 
أدنى  بها  تنعدم  وأخرى  بالسقوط  مهددة  قصديرية  داخل خيم 
شروط احلياة الكرمية، مهددين رفقة أوالدهم باإلصابة مبختلف 
األمراض. ما جعل مخاوفهم تتضاعف مع مرور الوقت، مطالبني 
الصيغة   لهذه  إضافية  حصص  برمجة  بضرورة  املعنية  اجلهات 

السكنية بتاهيفت وإندالق وتغهوهاوت
بضرورة  واحمللية،  الوالئية  هؤالء,السلطات  يطالب  حيث 
لكون  اعتبارا  الريفي  السكن  من  إضافية  حصص  تخصيص 
بوضعياتهم  مقارنة  حاجياتهم  تلب  لم  السابقة  االستفادات 

وقت  من  ارتفاعا  تعرف  التي  الطلبات  عدد  و  املزرية  السكنية 
آلخر.

بأن ذلك من شأنه  للجريدة ،  املعنيون يف حديثهم  قال  و 
حتسني إطارهم املعيشي و وقف النزوح نحو مركز البلدية و تثبيتهم 
يف محيطاتهم الفالحية مبا يعيد إعمار الوسط الريفي,فيما أكد 
بعضهم، على أن مطلبهم يأتي بهدف سكن يقيهم حر الصيف 
وقر الشتاء، خاصة بعد تسجيل عشرات الطلبات للحصول على 
سكن ريفي و هو ما يسمح لهم ببناء سكنات الئقة تتوفر على 

جميع الشروط الضرورية.

انجراف االراضي الفالحية بسبب الوديان 

يطالب هؤالء السلطات الوالئيىة بضرورة التدخل وبرمجة 
مشاريع فالحية متعلقة بجدران حماية األراضي الفالحية من 
خطر االجنراف بعد أن أصبحت املنطقة يف فوهة عدة أودية منها 
وادي تاهيفت وواد إندالق وتغهوهاوت وتنجوساس وتقرفاست 
وتيهي نودي وأضاف هؤالء أن هذه القرية منطقة فالحية ورعوية 

بأمتياز .
مناصب  توفير  السلطات  من  تاهيفت  قرية  شباب  طالب 
يف  املغلقة  املكتبة  وفتح  الشباب  دار  إجناز  وكذا  لهم،  شغل 
وجوههم وبناء ملعب جواري معشوشب اصطناعيا ،وصرح أحد 
مناصب  ميلكون  وال  اجلامعة  خريجي  بها  املنطقة  بأن  الشباب 
بضرورة  السلطات  مناشدين  الفراغ  لقتل  فضاءات  أي  شغل 
توفير هذه املناصب ميكن من خاللها القضاء على مشكلة البطالة 

بالقرية وحتى القرى املجاورة.

والتي  والرحل  البدو  بتزويد  القرية  هذه  سكان  يطالب 
الطاقة  باستعمال  الكهرباء  بطاقة  بالتزود  –حسبهم-  ستسمح 
الشمسية، مما سيساهم - حسبهم - يف حتسني الظروف املعيشية 
تتميز  التي  الصحراوية  البيئة  بوسط  يواجهونها  التي  الصعبة 

بقساوة املناخ صيفا وشتاء.
اخلطر  ناقوس   ، بالقرية  املواشي  ومربو  الفالحون  دق  كما 
جراء موجة اجلفاف التي جتتاح الوالية هذه األيام ، والتي متيزت 
انعكس سلبا من  مما  املطرية،  التساقطات  غير مسبوق يف  بشح 
الثروة  احتياجات  عن  فضال  السكان،  احتياجات  توفير  ناحية 
رؤوس  من  كبيرة  أعداد  نفوق  إلى  اجلفاف  أدى  إذ  احليوانية، 
املاشية، أين يطالب هؤالء وخاصة الفالحني إلى ضرورة الدعم 

باألعالف .
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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 لألنشطة العلمية و

 التقنية للشباب
 المسجلة تحت رقم:12/036

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

 تهقارت -بلدية تمنراست
يترأسها السيد : حميد عبد الرحمان

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 لألنشطة العلمية و

 التقنية للشباب
 المسجلة تحت رقم:12/036

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

 تهقارت -بلدية تمنراست
يترأسها السيد : حميد عبد الرحمان

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة عين الدفلى

دائرة بومدفع
بلدية حسينية 

رقم التعريف الجبائي :098444275125713

إعالن عن المنح مؤقت لصفقة
تطبيقا ألحكام المادتين :65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02ذي الحجة 1436 الموافق لــ 16سبتمبر 2015المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

تعلن بلدية الحسينية إلى كافة المتعهدين المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2021/01 المعلن عنه في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و في جريدتي :
أخبار الوطن بتاريخ : 2021/05/26

INFO SPORT بتاريخ :2021/05/27 
أنه بناء على نتائج محضر اجتماع للجنة البلزية لفتح األظرفة و تقييم العروض ليوم :2021/06/10 فقد تم المنح المؤقت للصفقة أدناه كما يلي :

المؤسسات المشاركة مدعوة إلى التقرب من األمانة العامة للبلدية لإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضها في اجل أقصاه ثالثة 03آيام ابتداء من تاريخ أول نشر هذا اإلعالن 
بإمكان المتعهدين المحتجين على االختيار رفع طعونهم أمام اللجنة لبلدية للصفقات العمومية في آجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية طبقا ألحكام المادة 82من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 من المؤرخ في 02ذي الحجة 1436سبتمبر الموافق لـ 16سبتمبر 2015المتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق لعام 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليــــــة المسيلة
 دائرة عين الملح
 بلدية عين الملح

2021/05 

 إشهـار تجديـد جمعيـة محليـة
المؤرخ رقم06.12  القانون  ألحكام   طبقا 
 في 12 جانفي  2012 المتعلق بالجمعيات
المادة سيما  ال  االجتماعي  الطابع   ذات 

 18منه
تجديد  2021-07-27: اليوم  هذا   تم 

:الجمعية المحلية المسماة
الجمعية الدينية لمسجد ابو بكر الصديق

المعتمدة تحت رقم :967 بتاريخ -1989
07-31 

 برئاسة السيد : لبصير عبد الجبار
Akhbar elwatane   LE  29 -07-2021

نقطة العرضالمؤسسةالعملية
70/

المبلغ المقترح 
بكل الرسوم 

مالحظةأجل التنفيذالمبلغ المصحح

خمسة )05(54,815,528,310,0015,528,310,00
أشهر

التهيئة الخارجية لتجزئة واد 
السمار شريحة أولى/حسينية 

على مسافة 800م/ط

مؤسسة أشغال الطرق الري 

و البناء /خميس مليانة 

صادفي مخفي
173440400707109

مؤهل تقنيا 
أقل عرض مالي 

رقم 

01

البرتغــال تعلــن البرتغــال تعلــن 
عـــودة الجماهيــر عـــودة الجماهيــر 
فــي كـأس السوبـرفــي كـأس السوبـر

أعلن االحتاد البرتغالي لكرة القدم أمس األربعاء إقامة مباراة 
كأس السوبر احمللية بني سبورتنغ لشبونة وبراغا بحضور جماهير. 
وستقام املباراة يف أفييرو يوم السبت وستشهد حضورا جماهيريا 
بنسبة 33 يف املئة من سعة امللعب البالغة 30 ألف متفرج. وستكون 
هذه أول مرة تعود فيها اجلماهير ملباراة بهذا املستوى الرفيع يف كرة 
العام  من  مارس  يف  كوفيد19-  وباء  بداية  منذ  البرتغالية  القدم 
السلطات  »اتخذت  بيان  يف  البرتغالي  االحتاد  وقال  املاضي. 
الصحية هذا القرار بالتعاون مع احلكومة واالحتاد البرتغالي لكرة 
تقدمي  احلضور  يف  ترغب  التي  اجلماهير  على  وسيتعني  القدم«. 
شهادة باحلصول على التطعيمات أو نتيجة اختبار سلبي لكورونا 
ويجب عليها ارتداء الكمامات. وسيدخل سبورتنغ املباراة بطال 
املوسم  عاما   19 يف  املسابقة  يف  ألقابه  بأول  فاز  أن  بعد  للدوري 

املاضي وفاز براغا بالكأس احمللية.
ق.ر

بعقد ملدة موسمني 

لوكاتيلـــي يفضـل لوكاتيلـــي يفضـل 
يوفنتــوس علــى يوفنتــوس علــى 

آرسنـــــــالآرسنـــــــال
بات يوفنتوس قريبا من ضم مانويل لوكاتيلي، العب وسط 
صحفي  لتقرير  وفقا  الصيف،  هذا  إيطاليا،  ومنتخب  ساسولو 
اليويف  يجهز  ميدياست«،  »سبورت  شبكة  فبحسب  إيطالي. 
عرًضا الستعارة لوكاتيلي ملدة موسمني، مقابل 10 ماليني أورو مع 
دفع كامل راتبه. وهذا مع وضع شرط بإلزامية الشراء، مقابل 20 
مليون أورو، باإلضافة إلى 5 ماليني أخرى كمكافآت. وبالتالي، 
يزال  ال  ما  وهو  أورو،  مليون   35 إلى  اإلجمالي  املبلغ  يصل  قد 
بعيًدا بـ10 ماليني عن العرض الذي قدمه آرسنال. ورغم موافقة 
ساسولو على عرض اجلانرز، إال أن لوكاتيلي لديه رغبة واضحة 
يف اللعب بقميص يوفنتوس، ولن يتفق على الشروط الشخصية 
تألق مع  مع آرسنال، وفقا للشبكة اإليطالية. يذكر أن لوكاتيلي 
منتخب إيطاليا مؤخرا، يف أورو 2020، وساهم يف حصد اللقب 

األوروبي.
القسم الرياضي

بواتينغ يقتــرب بواتينغ يقتــرب 
من خــوض تجربة من خــوض تجربة 

في الليــــــغافي الليــــــغا
مستقبله  بواتينغ  جيروم  األملاني  املدافع  يحسم  لم 
حتى اآلن، وذلك منذ رحيله عن نادي بايرن ميونخ مبجرد 
لبايرن  اللعب  بواتينغ  وبدأ  الصيف.  هذا  تعاقده  انتهاء 
ميونخ يف 2011، وانتهى عقده بنهاية جوان املاضي ولم 
يتم متديده. ورغم ارتباطه يف األشهر املاضية بعدة أندية 
أوروبية كبرى، إال أن صاحب الـ32 عاًما لم يوقع ألي ناٍد 

حتى اآلن.
بايرن  مدافع  أن  بيلد«  »سبورت  صحيفة  وذكرت   
السابق دخل يف محادثات مع نادي إشبييلية اإلسباني، 
االنتقاالت  فترة  الفريق خالل  متهيًدا النضمامه لصفوف 
يف  األندلسي  النادي  جنح  وحال  اجلارية.   الصيفية 
احلصول على توقيع بطل العالم يف 2014، فإن هذه اخلطوة 

ستضمن لالعب مواصلة ظهوره يف دوري أبطال أوروبا.
باللقب  التتويج  املخضرم  األملاني  للمدافع  وسبق 
 2013 عامي  البافاري  الفريق  بقميص  مرتني  األوروبي 

و2020.
ق.ر

آرسنال يحسم آرسنال يحسم 
صفقة بن وايتصفقة بن وايت
امس  إجنليزي،  صحفي  تقرير  أكد 
األربعاء، أن آرسنال أنهى كافة األمور املتعلقة 
برايتون،  مدافع  وايت،  بن  ضم  بصفقة 
»ميرور«  صحيفة  وبحسب  الصيف.  هذا 
البريطانية، فإن بن وايت سيجري الفحوصات 
الصحيفة،  وأضافت  األربعاء.  امس  الطبية، 
من  األسبوع،  هذا  من  الحق  وقت  يف  أنه 
تدريب  ملعب  إلى  وايت  يذهب  أن  املقرر 
آرسنال ويخضع الختبارات القياسات احليوية 
الصحيفة،  وأشارت  الفحص.  ذلك  إلكمال 
الناديني،  بني  عليه  متفق  شيء  كل  أن  إلى 
جنيه  مليون   50 مقابل  سينتقل  الالعب  وأن 
حالًيا  إجازته  وايت  بن  ويقضي  إسترليني. 
بالده  منتخب  مع  املشاركة  من  االنتهاء  بعد 
يف كأس األمم األوروبية »أورو 2020«. وخسر 
بركالت  اإليطالي  نظيره  أمام  إجنلترا  منتخب 
يف  أقيم  الذي  األورو،  نهائي  يف  الترجيح، 

ملعب وميبلي.
ق.ر

ديبـاي: »سأقاتل ديبـاي: »سأقاتل 
من أجــل مكانــي من أجــل مكانــي 
في برشلـــونـة«في برشلـــونـة«

برشلونة  العب  ديباي،  ممفيس  الهولندي  أعرب 
انضمامه  منذ  البارسا  باألجواء يف  اجلديد، عن سعادته 
أجل  من  قصارى جهده  أنه سيبذل  إلى  مشيًرا  للفريق، 
مساعدة البلوغرانا على حتقيق األلقاب. وتعاقد برشلونة 
مع  عقده  انتهاء  بعد  حر،  انتقال  صفقة  يف  ديباي  مع 
تدريبات  إلى  ديباي  وانضم  ليون.  أوملبيك  السابق  ناديه 
برشلونة األسبوع املاضي، وشارك يف ودية جيرونا، وجنح 
يف تسجيل أول أهدافه بقميص البلوغرانا. وقال ديباي يف 
مقابلة أجراها مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: 
»لقد لعبت ضد اثنني من زمالئي احلاليني، وهم أنطوان 
غريزمان وجيرارد بيكيه، ومع مرور األيام أحتدث أكثر مع 
اجلميع، تراهم يعملون ويتدربون وهم طبيعيون للغاية، كما 
نحوي«  باملشاعر  سعيد  أنا  جديدة،  وظيفة  يف  كنت  لو 
حالًيا،  الفريق  قائد  باعتباره  له  بيكيه  قاله  عما  وبسؤاله 
عطلتيهما،  من  وبوسكيتس  ميسي  عودة  عدم  ظل  يف 
أوضح: »لقد رحب بي، فهو العب عظيم فاز بالعديد من 
االلقاب، وشخص جيد أيًضا ويحب املرح ولطيف وممتع 
برشلونة،  مع  ارتداءه  يفضل  الذي  الرقم  وعن  للغاية«. 
باألمر  ليس  هذا  ولكن  نرى،  سوف  أعرف،  »ال  قال: 
الهام، سأقاتل من أجل مكان يف الفريق، والرقم سيأتي«.

ق.ر

مبابـي يدفـع ريـال مبابـي يدفـع ريـال 
مدريــد لفتــــح مدريــد لفتــــح 
المـزاد علـى العبيـهالمـزاد علـى العبيـه

إدارة  إسباني، عن خطوة جديدة من  تقرير صحفي  كشف 
تخص  الصيفية،  االنتقاالت  سوق  خالل  مدريد،  ريال  نادي 
إذاعة  على  »الترانزيستور«  برنامج  وقال  األول.  الفريق  العبي 
»أوندا سيرو« اإلسبانية، إن إدارة ريال مدريد مستعدة لالستماع 
إلى العروض جلميع الالعبني طاملا كانت مناسبة. وأضاف: »ريال 
مدريد ُيظهر هذا الصيف أنه ناد بيع، وذلك بعدما رحل راموس 
للفريق«.  املاضية  العشر  السنوات  خالل  الدفاع  قلبي  وفاران 
التعاقد مع كيليان  ريال مدريد يستهدف  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
مبابي جنم باريس سان جيرمان، لذلك كل اجلهود املالية ستكون 
منصبة لتمويل الصفقة. ولم يتعاقد ريال مدريد خالل امليركاتو 
أالبا يف صفقة  دافيد  النمساوي  مع  اآلن، سوى  حتى  الصيفي 
انتقال حر عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ. وأفاد التقرير، أنه ال 
يبدو أن ريال مدريد سيضم املزيد من الالعبني وسيرحل البعض 
وكوبو  وفاييخو  دياز  وماريانو  أوديغارد  مثل  املقبلة  األيام  خالل 

وسيبايوس.
ق.ر

ساوثهامبتـون يضـم ساوثهامبتـون يضـم 
العب تشيلسـي سيميوالعب تشيلسـي سيميو

مع  تعاقده  األربعاء،  امس  اإلجنليزي،  ساوثهامبتون  أعلن 
سيميو،  وسيلعب  أعوام.   3 ملدة  تشيلسي،  مدافع  سيميو  دينيل 
العب املنتخب اإلجنليزي للشباب حتت 19 عاما، يف الفريق الرديف 
بساوثهامبتون يف البداية، قبل تصعيده للفريق األول. ونقلت وكالة 
األنباء البريطانية )بي إيه ميديا( عن سيميو قوله »أشعر بالسعادة 
الكتمال صفقة االنتقال أخيرا، متحمس لبداية املشوار«. وأضاف 
»من الرائع العودة إلى الديار، لقد مت استقبالي بترحاب.. أشعر 
وانضم  متحمس«.  أنا  عائلتي،  مع  الديار  يف  لوجودي  بالراحة 
على  وجلس  عشر،  الثالثة  سن  يف  وهو  تشيلسي،  إلى  سيميو 
مقاعد البدالء خالل مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ األملاني، يف 

دور الستة عشر للنسخة قبل املاضية من دوري أبطال أوروبا.
ق.ر

فـــاران في طريقـــه فـــاران في طريقـــه 
لمغـادرة النــادي الملكـــيلمغـادرة النــادي الملكـــي

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األربعاء، عن خطة ريال مدريد، بعد انتقال مدافعه الفرنسي 
ريال  الراحلني عن  املدافعني  ثاني  فاران  ويعد  الصيف.  هذا  يونايتد،  مانشستر  إلى  فاران،  رافائيل 
مدريد يف امليركاتو الصيفي اجلاري، بعد سيرجيو راموس، والذي انتقل إلى باريس سان جيرمان 
انتقال حر. وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن ريال مدريد ال يفكر يف  يف صفقة 

الذهاب إلى سوق االنتقاالت للبحث عن بديل لفاران
أمواله واستثمارها يف صفقة ضخمة مثل  النادي هي احلفاظ على  نية  أن  الصحيفة،  وأضافت 
صفقة الفرنسي كيليان مبابي. ويعتبر ريال مدريد أن وصول النمساوي ديفيد أالبا من بايرن ميونخ، 
وناتشو  إيدير ميليتاو  الثنائي  إلى تواجد  الثنائي راموس وفاران، إضافة  أن يعوض رحيل  من شأنه 
فرنانديز، إلى جانب خيسوس فاييخو وفيكتور شوست. واختتم التقرير، بأن ريال مدريد على ثقة من 
أن ميليتاو سيواصل على نفس النهج الذي أنهى به املوسم املاضي، وقت إصابة راموس، يف حني أن 
ناتشو الذي كان مدافًعا رابًعا يف تشكيلة املدرب السابق زين الدين زيدان، سيتأتي بعد أالبا وميليتاو.
ق.ر

خطــوة جديــدة تقــــرب خطــوة جديــدة تقــــرب 
بــوغبا من ســـان جيرمـــانبــوغبا من ســـان جيرمـــان

الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  أولوياته  اإلجنليزي،  يونايتد  مانشستر  جنم  بوغبا،  بول  حدد 
اجلارية. وكشفت شبكة كانال سابورتر الفرنسية أن بوغبا رفض مؤخرا عرضا لتمديد تعاقده مع النادي 
اإلجنليزي، وقرر أن تكون أولويته االنتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان. وأضافت أن هذه اخلطوة 
تعد مؤشرا إيجابيا يقرب الالعب الدولي الفرنسي من جدران حديقة األمراء. ولفتت إلى أن الكل 
ينتظر ما سيحدث خالل الفترة القادمة، وهل سيقدم النادي اإلجنليزي عرضا جديدا لنجمه الفرنسي، 
ستكون  التي  الصفقة  هذه  إلمتام  جيرمان  سان  مع  التفاوض  لبدء  يونايتد  مانشستر  إدارة  ستضطر  أم 
مدوية.  وكان النادي الباريسي أبرم صفقات قوية هذا الصيف بالتعاقد مع جورجينيو فينالدوم، سيرجيو 
راموس، أشرف حكيمي، واحلارس اإليطالي جيانلويجي دوناروما. ويخطط سان جيرمان، الستعادة 
لقب الدوري الفرنسي الذي خسره باملوسم املاضي، وخوض محاولة جديدة حلصد لقب دوري أبطال 

أوروبا.
ق.ر
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املالكم حومري وإشراق شايب يودعان األلعاب  

إخفاقات الرياضيين الجزائريين 
في أولمبياد طوكيو تتواصل

تصفيات رابطة أبطال إفريقيا سيدات

آفاق غليزان يرهن حظوظه في التأهل
مبلعب   )1-4( املغربي  امللكي  اجليش  أمام  أمس  أول  غليزان،  آفاق  نادي   انهزم 

بركان، لترهن الغليزانيات حظوظهّن يف التأهل قبل اجلولة األخيرة اجلمعة القادم.
برسم اجلولة الثانية من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية، منطقة 
وشبك يف  و89   16،36 الدقائق  يف  جرايدي  عبر  األهم  املغاربة  إفريقيا، حقق  شمال 
يف  بوهني  نعيمة  توقيع  حمل  يتيم  بهدف  اجلزائر  ممثالت  اكتفت  بينما   ،34 الدقيقة 

الدقيقة )45 + 1( عن طريق ضربة جزاء.
وكان آفاق غليزان هزم نادي بنك اإلسكان التونسي بنتيجة 1-3، السبت الفارط، 
مع  املغربي  امللكي  اجليش  مع  الصدارة  غليزان  آفاق  يتقاسم  الثانية  اجلولة  إجراء  وبعد 
أفضلية لألخير، ومباراة ناقصة ستخوضها املغربيات ضّد فريق بنك االسكان التونسي 

اجلمعة.
وبعد هزميتهّن أمام اجليش امللكي، تقلصت حظوظ فريق أفاق غليزان يف بلوغ الدورة 
النهائية للمسابقة القارية املقررة مبصر، حيث بات اجليش امللكي األقرب للظفر بالتأشيرة 

الوحيدة.
الكونفدرالية  أطلقتها  التي  النسوية  إفريقيا  أبطال  لرابطة  النهائية  الدورة  وتشهد 
اإلفريقية للعبة مؤخًرا، مشاركة ثمانية أندية من بينها ممثل البلد املنظم )مصر(، وناد 

إضايف ميّثل نيجيريا املتّوجة بلقب النسخة األخيرة من كأس أمم إفريقيا سيدات.
م.هشام

 

محرز يقود مانشستر سيتي 
للفوز على بريستون

 قاد اجلزائري رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي، للفوز ودًيا بنتيجة 0-2 على 
نظيره بريستون، اول امس. وسجل محرز هدًفا جمياًل من ركلة حرة مباشرة، فيما أحرز 

الشاب صامويل إدوزي، الهدف الثاني للمان سيتي.
وأشرك مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديوال، تشكيلة قوية، ضمن العبني عادوا 
مؤخًرا إلى التمارين، مثل احلارس األميركي زاك ستيفن، وروبن دياز وغواو كانسيلو، 

وناثان أكي.
وخاض اللقاء أيًضا إلى جانب محرز، بنجامني ميندي والبرازيلي فرناندينيو، رغم 

انضمام الثنائي لتدريبات الفريق قبل أسبوع.
ومع عدم التحاق غابرييل جيسوس، واالستغناء عن سيرجيو أغويرو دون تعويضه، 

أدى الشاب بن نايت، دور املهاجم الصريح.
ويتطلع مانشستر سيتي خالل املوسم اجلديد، لالحتفاظ بلقب الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، وإعادة محاولة حصد لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر نهائي املوسم املاضي 

أمام تشيلسي.
ق.ر

اجلولة 34 من الرابطة األولى احملترفة

شباب بلوزداد يعمق الفارق عن مالحقيه
 عمق فريق شباب بلوزداد الفارق يف صدارة ترتيب بطولة الرابطة االولى احملترفة لكرة 
القدم، بعد فوزه على اهلي برج بوعريريج، مستغال يف نفس الوقت، تعادل مالحقه وفاق 
سطيف امام اوملبي الشلف، فيما ارتقت شبيبة الساورة الى مركز الوصافة، بعد عودتها 

من بسكرة بفوز ثمني امام االحتاد احمللي، برسم اجلولة 34.
ويف قمة هذه اجلولة، متكنت شبيبة القبائل من قلب املوازين لصاحلها امام الضيف 
مولودية اجلزائر بنتيجة 1-2. من جهة أخرى، اوقف جنم مقرة سلسلة النتائج االيجابية 

الحتاد اجلزائر عندما هزمه بنتيجة 2-1.
على حساب  بارادو  لنادي  الفوز  عاد  اهداف،   9 تسجيل  عرفت  مثيرة  مباراة  ويف 

الضيف مولودية وهران بنتيجة 5-4.
اوملبي  الضيف  على  فاز  عندما  االهم  قسنطينة  اخرى، حقق شباب  مواجهة  ويف 

املدية بثنائية نظيفة.
من جانبه، حقق وداد تلمسان فوزا مهما على الضيف جمعية عني مليلة بنتيجة 
1-2. كما انعش احتاد بلعباس حظوظه قليال يف السباق على البقاء، عندما فاز بثالثية 

نظيفة على مضيفه شبيبة سكيكدة.
ويف لقاء آخر، افترق فريقا سريع غليزان ونصر حسني داي بالتعادل السلبي وهي 

النتيجة التي ال تخدم الضيوف متاما.
ق.ر

م.هشام

حومري،  محمد  املالكم  يضاف  وبهذا 
أنهو  الذين  اجلزائريني  الرياضيني  قائمة  إلى 

مشوارهم مبكرا يف هذه األلعاب األوملبية.
اول  شبلة  بن  احلفيظ  عبد  غرار  على 
موسليم  الروسي  منافسه  عقبة  جتاوز  أمس  يف 
الذي  العاملي،  اللقب  حامل  أدزمياغوميدوف، 
فرض سيطرته املطلقة على منازلة الوزن الثقيل 
بنتيجة  لصاحله  حسمها  التي  كغ(   81-91(

.5-0
 69-75 )فئة  شايب  اشراق  واملالكمة 
النسوية،  املالكمة  دورة  نهائي  ثمن  يف  كلغ( 
انهزامها  عقب  االوملبية،  االلعاب  حلساب 
امس االربعاء يف املنازلة التي جمعتها مبنافستها 

الهندية راني بووجا بنتيجة 5-0.
فئة  للجزائر يف  الثاني  االقصاء  هذا  ويعد 
التي  رميسة )51 كلغ(،  بوعالم  بعد  االناث، 
املاضي  االحد  يوم  الدورة  يف  مشوارها  توقف 
عقب هزميتها امام منافستها التايالندية جيتبون 
السادس  الدور  منازلة  يف   ،)5-0( جوتاماس 

عشر.
ويف فئة اكثر من 91 كلغ، سيواجه املالكم 
شعيب بولودينات هذا اخلميس االمريكي توريز 
الدور  إطار  منازلة تدخل يف  ريشارد يف  جونيور 

ثمن النهائي.
ويف برنامج يوم اجلمعة، ستواجه اجلزائرية 
خليف اميان )60 كغ( التونسية مرمي حمراني يف 

الدور ثمن النهائي.
آخر مالكم جزائري سيخوض غمار هذه 
املرحلة االولى من التصفيات هو محمد فليسي 
يوم  النهائي  ثمن  الذي سيواجه يف  كغ(   52(
السبت املقبل الفائز من املنازلة التي جتمع بني 
باالم  والفليبيني  بريندان  ايرفني  االيرلندي 

كارلو.
ويتضمن برنامج املنافسة 13 منازلة نهائية 

)8 لدى الذكور و5 لدى االناث(.
وستقام األدوار ربع النهائية أيام 1 و 2 و 3 
اوت فيما تقام األدوار نصف النهائية ايام 4 و 
5 و6 اوت واملنازالت النهائية يومي 7 و 8 من 

نفس الشهر.

إقصاء أمال مليح في تصفيات سباق 
100 متر سباحة حرة

وأقصيت السباحة اجلزائرية أمال مليح يف 
تصفيات سباق 100 متر سباحة حرة ألوملبياد 
األربعاء  أمس  جرت  التي   ،2020 طوكيو 

مبسبح طوكيو.
الثامنة  املرتبة  يف  السباق  مليح  وأنهت 
 56.65 بتوقيت  الثالثة  للمجموعة  واألخيرة 
السباحة  أيضا  فيه  فشلت  الذي  الوقت  يف 
القبرصية كاليا أنطونيو، صاحبة املرتبة األولى 
نصف  للدور  التأهل  يف   ،55.38 بتوقيت 

النهائي.
احتلت  للتصفيات،  العام  الترتيب  يف 
اسامة  مواطنها  وكان  ال39.  املرتبة  اجلزائرية 
سحنون )28 سنة( قد أقصي أيضا يف مرحلة 
حرة  سباحة  متر   100 ال  لسباق  املجموعات 
املائي  باملركز  الفارط  الثالثاء  جرت  التي 
اجلمعة  غدا  السباحان  كما سيشارك  لطوكيو. 

يف سباق ال50 متر سباحة حرة.
ستكون  ومليح،  سحنون  إلى  باإلضافة 
شرواطي  بسعاد  أيضا  ممثلة  اجلزائرية  السباحة 

يف سباق 10 كلم يف املياه احلرة.

بوراس وبريشي يتذيالن ترتيب 
منافسة الشراع

وامينة  بوراس  حمزة  اجلزائريان   وتذيل 
»ار. الختصاص  املؤقت  الترتيب  بريشي 
اس.اكس«، عقب اجراء سباقات اليوم الثالث 

االلعاب  دورة  حلساب  الشراع  منافسات  من 
االوملبية امس االربعاء.

الثالث  اليوم  منافسات  برنامج  وتضمن 
من اختصاص »ار.اس.اكس« ثالثة سباقات 
جديدة لم يتمكن فيها املالحان اجلزائريان من 

كسب مراكز يف الترتيب العام املؤقت.
املشاركة  له  سبق  ،الذي  بوراس  وانهى 
دي  بريو  األخيرة  االوملبية  األلعاب  دورة  يف 
يف  والتاسع  اليوم  الثالث  السباق  جانيرو، 
املركز  عاد  حني  يف  ال25،  املركز  يف  املجموع 

االول للهولندي بادلوي كيران.
من جهتها، انسحبت بريشي من السباق 
األخير، بينما حافظت الصينية لو يكسيو على 
منافسات  وتتواصل  املؤقت،  الترتيب  صدارة 

»ار.اس.اكس« لغاية 31 جويلية اجلاري.
بريشي  امينة  املالحني  أن  اإلشارة  جتدر 
للجزائر  الوحيدان  املمثالن  هما  بوراس  وحمزة 

يف دورة الشراع خالل هذا املوعد االوملبي.
ضد  سباق  يف   36 املرتبة  يحتل  لعقاب 

الساعة  ''فردي''
املرتبة  لعقاب  عزالدين  اجلزائري  واحتل 
ضمن  ''فردي''  الساعة  ضد  سباق  يف  ال36 
امس  جرى  الذي  طوكيو  أوملبياد  منافسات 
الدراج  فيه  حقق  الذي  الوقت  يف  األربعاء، 

السلوفيني برميوز روغليك امليدالية الذهبية.
 05 سا   1 بتوقيت  السباق  لعقاب  وأنهى 
دقائق كاملة  بأكثر من عشر  متأخرا  ثا،   21 د 
عن صاحب امليدالية الذهبية. وعادت امليدالية 
اكتفى  بينما  دوموالن،  توم  للهولندي  الفضية 

األسترالي دينيس روهان بامليدالية البرونزية.
يذكر أن اجلزائريني عزالدين لعقاب وحمزة 
من  الفارط  السبت  يوم  انسحبا  قد  منصوري 
مسافة  على  جرى  الذي  الطريق  على  السباق 
موساشينونوموري  حديقة  بني  كيلومتر   234

وجبل فوجي.

النتائج:
وداد تلمسان- جمعية عني مليلة 2-1
شباب قسنطينة- أوملبي املدية 2-0

جنم مقرة - احتاد اجلزائر 2-1
شبيبة سكيكدة- احتاد بلعباس 0-3
نادي بارادو - مولودية وهران 5-4

شباب بلوزداد -أهلي برج بوعريريج 1-0
سريع غليزان - نصر حسني داي 0-0

أوملبي الشلف -وفاق سطيف 1-1
احتاد بسكرة - شبيبة الساورة 1-2

شبيبة القبائل -مولودية اجلزائر 2-1

أقصي     املالكم    محمد   حومري  )81 كلغ(  أمس    األربعاء، من    منافسة   األلعاب  األوملبية ، وجاء   
إقصاء حومري، بعد    هزميته    بنتيجة     0-5 يف    النزال   الذي    جمعه، باملالكم    الكوبي، لوبيز     

أرلني، حامل    اللقب العاملي    بالدوحة    2015  وذهبية    أوملبياد  ريو 2016.
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بقلم أ. محمد عارف مّشه

ــي ،  ــد ســامر املعان ــرة يف هــذه املجموعــة عن ــا كثي دوران األســئلة هــذه ، جتده
حــن ينقــل قلــق الواقــع احلياتــي املعــاش ، بإثــارة أســئلة احليــرة القلــق عنــد القــارئ 
، وإتــي أخــال املعانــي يقــول لنفســه وقــت كتابــة إحــدى قصصــه مبتســما ، إنهــض 
أيهــا القــاريء مــن فراشــك ، فــا تكــن خامــا ، فقصــص املجموعــة حتمــل الكثيــر 
مــن قنابــل األســئلة املوقوتــة ، وعليــك احلــذر يف حقــل األلغــام مــن األســئلة ، ولــن 
ــروب ،  ــك باله ــأ أمام ــدا ، وال خط ــأ واح ــأت خط ــاة ، إن أخط ــك النج ــب ل ُتكت

وعليــك مواجهــة الواقــع .
ســامر املعانــي يكتــب القصــة القصيــرة والقصيــرة جــدا ، فيصــر علــى التفــرد يف 
ــرة جــدا ، فمــاذه نبــش ذاكــرة  ــرة أو القصي ــه ســواء القصــة القصي شــقي مــا يكتب
ــة ، ويف  ــوارع الترابي ــراه يف الش ــادي ، ن ــل ع ــه طف ــل قصت ــل بط ــة ، فالطف الطفول
ــاء يف  ــرق اآلب ــة ع ــداد ، ورائح ــوالت األج ــا بط ــوح منه ــي تف ــة الت ــارات القدمي احل
احلقــل ، أو يف رعــي األغنــام ، تتلقفهــا حيــرة الطفولــة ، مــا بــن حكايــات األجــداد 
ــق  ــل ، وقل ــراب احلق ــروي ت ــذي ي ــم ال ــاء وعرقه ــن تعــب اآلب ــا ب وبطوالتهــم ، وم

ــاء نحــو غدهــم . مســتقبل األبن
)حتــى اقتربنــا مــن جســر املدينــة القريبــة مــن قريتنــا ، كنــت اجلــس بجانــب 
الســائق ،أمتتــم أغانــي أعــراس أهــل  حــوران طربــًا وعنفوانــًا  تضحــك علــى شــفتي 
فرحــُة االنطــاق فرحــة املشــاركة واملتعــة، وفرحــٌة للقــاء والــدي ووالدتــي يف 

ــودة.( . الع
ــكان التصــاق  ــة الشــخوص ، التصــاق القصــة بامل ــة جــدا ، عادي القصــة عادي
ــل  ــوريا طف ــوب س ــمال األردن وجن ــد ش ــوران إرب ــكان ح ــد . امل ــن اجلس ــوب م الث

ــية . ــة مدرس ــب يف رحل يذه
القصــة عاديــة حتــدث يف كل زمــان ومــكان ، وليســت حكــرا يف حــوران ، لكــن 
اختيــاره حلــوران لــم يكــن عبثيــا ، حيــث أن حــوران منطقــة زراعيــة خصبــة ، مــن 
هنــا يبــدأ املعانــي التمهيــد يف إعــداد املتلقــي وإيقاظــه مــن جماليــة الســرد والوصــف 
ــه  ــاري لســؤال الدهشــة أوال : )نعــم إن ــل الق ــادم ، وفجــأة ينق ــو ق ــا ه ــال ، مل واخلي
هــو ! بــا شــك هــو ... ( هنــا يبــدأ ســؤال احليــرة عنــد املتلقــي . وتبــدأ احلرفيــة 
ــى الســرد  ــر التشــويق واجلــذب . يواصــل إل ــى وت ــي ليلغــب عل ــد املعان ــارة عن وامله

والوصــف مــن جديــد
) يبــدو عليــه التعــب مــن انحنــاء ظهــره ، يرفــع يديــه كــي يصعــد يف البــاص ، 
يتمنــى أن ينــال الراحــة يف أقــرب وقــت ، ويحكــي للمقاعــد ســّر جســده املبتــّل عرقــًا 
وعظامــه الشــاكية مــن صدمــات اإلرهــاق يف ذلــك اجلانــب ومتــزق باجلانــب اآلخــر.  
يريــد أن يصــل يريــد أن يريــح جســده وأصابعــه مــن فــرط العنــاء واإلرهــاق . يريــد 
ــد أن  ــون املعتصــرة تري ــة والعي أن ميســح تراكــم زخــات العــرق وعطــش الشــفاه املتعب
ــرم  ــة الرجــل اله ــى حال ــل ، إل ــة الطف ــن حال ــال م ــا االنتق ــام .( .. ناحــظ هن تن
املتعــب مــن عنــاء احليــاة وكّدهــا ، فيثيــر حيــرة املتلقــي عمــن يكــون هــذا الرجــل 
ــك  ــده املنه ــح جس ــاص ، ويري ــى الب ــود إل ــة يف الصع ــد الراح ــذي يج ــب ، ال املتع
املتعــب ؟ وبحرفيــة يعــود املعانــي بالقطــع الســينمائي إلــى الطفــل الــذي يتمنــى أن 
يوقــف ســائق البــاص حافلتــه كــي يصعــد الرجــل . يظــل الطفــل يف رجــاء وتوســل 
داخلــي ، أن يســتمع الســائق لهمــس روح الطفــل ومتنيــه بــأن يتوقــف الســائق . لكنــه 
ــرة عنــد  ــزداد الدهشــة واحلي ــزداد غضــب الطفــل ويكتــم غضبــه ، وت ال يفعــل . في
املتلقــي ، أهــو أب للطفــل ؟ جــاره ؟ قريبــه ؟ أم هــو مجــرد إشــفاق مــن الطفــل علــى 
الرجــل ؟. مّيعــن ســامر يف جــذب املتلقــي حتــى الرمــق األخيــر ، حــن تتــم املراوغــة 
بــن املعانــي واملتلقــي ) طأطــأت رأســي وكأّن الدنيــا حتمــل نعــش انكســاري بدمــوٍع  
ِمــن ُصنــع الرثــاء وأخذتنــي أقدامــي إلــى آخــِر املقاعــد أبكــي وجعــي. خبــأت رأســي 

بــن يــدي حتــى وصلــْت .
أصبــح  وجــع األنــن يرهقنــي يف صمــت حزنــي. أحمــُل كراهيــًة لذلــك الســائق 
الغبــي (. ملــاذا تخلــى الطفــل عــن مقعــده بجانــب الســائق، إلــى املقعــد األخيــر؟ 
هــل يتعمــد املعانــي بإيحــاء ورمزيــة عاليــة، أن يشــي مبوقــف سياســي مــن احليــاة ؟ 
الســائق ورمزيتــه ، الطفــل بجانــب الســائق ، وملــا لــم ّيحقــق الســائق ) املســؤول (، 
رغبــة اجلالــس جــواره وتخليــه عنــه وعــن حتقيــق رغبتــه، عــاد إلــى املقاعــد اخللفيــة 

وانحــاز إلــى الشــعب ؟  رمبــا .
يصــل ســامر يف قصتــه هــذه املســماة أنــن الصمــت ، إلــى كســر حاجــز التوقــع 
عنــد املتلقــي يف خامتــة القصــة ، ليكــون اجلــواب أن الرجــل الهــرم ليــس أبــا الطفــل ، 
بــل كان الرجــل كل اآلبــاء، وأب لــكل األطفــال، ومالهــا مــن دالالت تتــرك املتلقــي 

يف حيــرة ، ورمبــا يعــود لقــراءة القصــة مــّرة أخــرى ومــن جديــد.

نبض القصة القصيرة جدا
كثيــر مــن الروائيــن والقاصــن والشــعراء، جلــأ يف اآلونــة  األخيــرة 
الكتابــة يف القصــة القصيــرة جــدا، نتيجــة لظــروف حتميــة فرضتهــا ظــروف 
ــة  ــا، والناجت ــي حين ــة املتلق ــط مبزاجي ــرى ترتب ــروف أخ ــا ، وظ ــة حين إبداعي
ــكايف  ــت ال ــر الوق ــدم توف ــة، وع ــة واملعيش ــاة االقتصادي ــة احلي ــى صعوب عل
لقــراءة روايــة أو وقصــة طويلــة ورقيــا، أمــام مــا توفــره صفحــات التواصــل مــن 

ــر ، وكلفــة أقــل . ــر املعلومــة ، يف وقــت قصي ســرعة توف

ــدا ،  ــرة ج ــة القصي ــة القص ــى كتاب ــجعة عل ــة واملش ــروف املؤدي ــت الظ ــا كان أي
ــة مثــل هــذا النــوع مــن القصــص  ــة وصنعــة كتاب ــا واضحــا يف فنّي جنــد هنــاك تفاوت
ــور  ــن ســاهموا يف تط ــرة جــدا ، مم ــذي كان حجــم القصــة القصي ــت ال ــي الوق ، فف
كتابــة القصــة القصيــرة جــدا ، أمثــال زكريــا تامــر ومحمــود شــقير يف حــدود صفحــة 
ــة كلمــة ، جنــد تقلــص  ورقيــة واحــدة مــن احلجــم املتوســط ، أو مبــا يقــل عــن مائ
عــدد الكلمــات ، والتخلــي عــن كثيــر مــن الوصــف والســرد ، حتــى نالــت وصــف 
اشــتعال عــود ثقــاب يشــتعل ليضــيء ثــم ينطفــئ ســريعا . وبهــذا أصبحــت القصــة 
تنحصــر يف ســطرين أو ثاثــة أســطر ، متخــذة خصائــص وميــزات وعناصــر وأركان 
القصــة بشــكلها الشــمولي ، مــن بدايــة وعقــدة وخامتــة ، ) محمــد مّشــه ( ، وغيــره 

منــذ بدايــة التســعينات يف القــرن املاضــي .
ويف بدايــة القــرن احلالــي ، بــدأ مــا يظهــر باســم قصــة الهايكــو ، وهنــا قــد 
يتكــون كثيــر مــن اإلشــكاليات واألســئلة ، حــول هــذا النــوع مــن كتابــة الهايكــو 

، ال مجــال لذكرهــا أالن.
ــة  ــة القص ــر لكتاب ــو اآلخ ــأ ه ــروف، جل ــاص املع ــو الق ــي وه ــامر املعان س
ــا نلمــح عنــده نقــد الواقــع  ــرة جــدا ، عــن قناعــة واقتــدار ، حيــث بدأن القصي
ــرة جــدا  ــر مــن قصصــه القصي ــا الســوداء يف كثي املعــاش ، مســتخدما الكوميدي
. فلــو أخذنــا قصــة قصيــرة جــدا واحــدة ممــا كتــب ، لوجدنــا فيهــا الكثيــر ممــا 

ــه . ميكــن قول

) نفاق (
انقطــع التيــار الكهربائــي فجــأة . بقــي كل شــخص يف مكانــه لكــن الوجــوه 
ــذا النشــاط  ــى ه ــكان ورواده والقائمــن عل ــون امل ــم يشــتمون ويلعن ــددت وه تع
وبعــد عــودة النــور  وجــدوا صديقهــم املشــرف بينهــم يضحــك ضحكــة اســتمرت 

حتــى خروجهــم مــن املــكان وتأجــل النشــاط ألشــعار آخــر.

)قوالب (
ــد ان  ــرح يري ــة املس ــى بواب ــف عل ــورق كان يق ــن ال ــن م ــه صفحت يف يدي
يخبرهــا انــه كتــب لهــا قــراءة جميلــة بعــد ان مكــث ثاثــة ايــام بــن حتضيرهــا 
والكتابــة عنهــا ليطــول بــه الوقــت وهــو ينتظــر  حتــى وجــد كاتبــة اخــرى توقــع 
لبعــض احلضــور اصدارهــا وبعــد ان وقعــت لــه ووســمته بالناقــد الكبيــر قــال لهــا 

ــو ســمحتي رقمــك سأرســل لــك قــراءة يف كتابــك اليــوم ... ل
ــف وارســلها  ــر اســمها واســم املؤل ــام بتغيي ــة ق ــذر وصــول الكاتب وحــن تع

ــا .... ( . ــد اســم كتابه ــظ بع ــم يحف ــي ل ــة الت للكاتب
يف هاتــن القصتــن جنــد فيهمــا الكثيــر مــن النقــد الــاذع ، ملجتمــع املثقفن 
، يثيــر فيهــا االســتغراب والدهشــة ، يف مجتمــع يفتــرض فيــه الســمو والرفعــة 

، جنــد املعانــي يصفــه بالنفــاق والشــيزوفرانيا أحيانــا أخــرى ، ففــي القصــة األولــى 
ــا (  ــة، يكــون ) خرائبي ــة والثقاف ــق املتظاهــر بالصداق املوســومة بنفــاق ، جنــد الصدي
ــن  ــاء م ــا يف الكهرب ــاء ، مل ــار الكهرب ــو األمســية ، بقطــع التي ــة ، معكــرا صف للثقاف
داللــة النــور الثقــايف الســاعي لنشــره يف املجتمــع ، إلــى ظاميــة املجتمــع وجتهيلــه، 
ــر  ــق ( ، يظه ــق ) الصدي ــد املناف ــد ، جن ــن جدي ــي م ــار الكهربائ ــود التي ــن يع وح
ابتســامته وســعادته مــن جديــد، بعــودة نــور الكهربــاء نفاقــا . وعلــى حــد ســواء كان 

مســؤوال عــن انقطــاع التيــار الكهربائــي، أو مســاهما يف انقطــاع التيــار .
أمــا يف قصــة قوالــب، فنجــد املعانــي يصــر علــى فضــح النفــاق الثقــايف ، والــذي 
بــات يقتحــم النقــد األدبــي مــن بعــض مــن ال عاقــة لهــم بالنقــد. فيعمــد املعانــي 
ــم ســوى إرضــاء  ــّم له ــي ، واله ــد األدب ــم النق ــن مقتحمــي عال اإلشــارة للحــذر م

الكاتــب ، ســواء لهــدف شــخصي، أو البحــث عــن شــهرة زائفــة.

مقدمــة وقــراءة لكتـاب عــابر 
أحــالم للكـاتب ســامر المعــاني

كثيرة هي أســئلة احليرة والدهشــة عند األطفال ، قليلة إجاباتها ، نســبر أعماق أرواحنا ، عّلنا جند لها بعض اإلجابات 
، فتزداد حيرتنا ، ويزداد فينا قلق الســؤال . فما بني قلق الســؤال ، ودهشــة اإلجابة ، تزداد احليرة فينا حني نبوح فيها ، 
ويــزداد قلــق اجلــواب حــني ال جتد الطفولــة أجابات مقنعة ، ترضى غرور البحث وحب االســتطالع ، لتظل معه حتى يكبر 

ويصبــح رجــال شــابا ، وكهــال هرمــا ، ال يجد ما يرضي غروره ـ إال إقناع نفســه بأنه قد وجد اإلجابــة غير املقنعة له متاما ، أو 
رمبا تشــغله احلياة بأســئلة محّيرة له أكثر من أســئلة سبقتها .

زاهـــد  النســاء
أيا زاهد النساء شوقي فياض

                                                    أيفرحني زهدك أم تراني أغتاظ
نال الهيام مني وما أنا بباخلة                        

                                                   ان كان لعزيز ويحك لم االمتعاض
ليس احلبيب من دام وصاله وامنا  

                                                  من أوقد البعد لظاه ؛يأبى االعتياض
أنى تغيب طرقة عني وأنت املقلة         

                                      مالي أراك دون سواك هودج القلب ومستفاض
يداك أوكتا فال تكلني اليهما أيا أنا 

لــه  أكــن  مــذ غــدوت صاحبــه ال  املصــاب                                  هــان 
اعتــراض

ال تلمنني ان ترمنت شعرا يأتيني على اغتماض 
                                                أطربك به حلنا يجبر قلبا به اهتياض   

أيا ضرغام ليتك ترفع أصفادك عني وتعتقني  
                                           فأنا لبؤة ما روضني اال زهدك العضاض

أال يا حبذا أجدك وطنا عزيزا أسكنه
                                        تكتمل فيه خريطتي ان أنا نلت منك املراد

 بقلم امرأة العزيز
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إشهار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية عين الدفلى 
مديرية اإلدارة المحلية

الرقم الجبائي: 44015101367

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم 2021/02

تعلن مديرية اإلدارة المحلية لوالية عين الدفلى عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد إقتناء مولد االكسجين في 
المشروع التالي:

 المشروع : إقتناء وتركيب و وضع حيز الخدمة مولد االكسجين لفائدة الوالية :
هذا طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا موجهة الى كل المتعاملين اإلقتصاديين في ميدان توريد مولد االكسجين  

المصنعين ، معيدين  البيع  الموزعين ، التجار الجملة ،تجار بالتجزئة و مستوردين  المؤهلين و الذين لديهم القدرات التقنية و المالية 
القانونية و المطابقة للتشريع الجزائري

يمكن للمتعهدين المهتمين بهذا عروض وطني مفتوح  مع اشتراط قدرات دنيا سحب دفتر الشروط من مديريةاإلدارة المحلية الكائن 
مقرها بــ: نهج األمير خالد عين الدفلى مقابل دفع مبلغ: 2,000,00دج لدى خزينة عين الدفلى

ترفق العروض بالوثائق التالية 
 ملف الترشح
تعيين الوثائق 

تصريح بالترشح يكون مملوء، مؤرخ، ممضي و مختوم من طرف المتعهدة 
تصريح بالنزاهة يكون مملوء، مؤرخ، مضي و مختوم من طرف المتعهدة 

نسخة من القانون األساسي عندما يتعلق األمر بشخص معنوي؛
باقي المستوى أنظر  المادة 05 الصفحة 03 من دفتر الشروط

 العرض التقتي
تعيين الوثائق 

دفتر الشروط مملوء، مضي، مؤرخ و مختوم من طرف المتعهد و يحتوي في آخر صفحته العبارة قرئ و قبل
 تصريح باالكتتاب يكون مملوء، مورخ، ممضي و مختوم من طرف المتعهد

تعهد باإللتزام األجال التوريد، تركيب و وضع حيز الخدمة باألرقام و الحروف مورخ، ممضي و مختوم من طرف المتعهد
 باقي المحتوى انظر المادة 35 الصفحة 04 و الصفحة 5من دفتر الشروط . 

العرض المالي
تعيين الوثائق 

رسالة العروض تكون مملوءة مؤرخة، ممضية و مختومة من طرف المتعهد
جدول األسعار الوحدوية يكون مملوء باألرقام و الحروف، ممضي، مؤرخ و مختوم من طرف المتعهد

التفصيل الكمي و التقديري يكون مملوء، مؤرخ، ممضي و مختوم من طرف المتعهد
يوضع ملف الترشح العرض التقني و العرض المالي في أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام، بين كل منها تسمية الؤسسة و مرجع طلب 

العروض و موضوعه ، وتتضمن عبارة » ملف الترشح« أو » عرض تقني« أو » عرض مالي« و توضع هذه األظرقة في ظرف 
أخر مقفل بإحكام و مغفل و يحمل  عبارة

 »ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقيم العروض - إعالن عن طلب وطني مفتوح  مع اشتراط 
قدرات دنيا رقم: 2021/02 .

 المشروع : اقتناء وتركيب و وضع حيز الخدمة مولد األكسجين لفائدة الوالية 
و ترسل إلي: مديرية اإلدارة المحلية الكائن مقرها ب نهج األمير خالد عين الدفلى

 حددت مدة تحضير العروض بـ خمسة عشر )15( يوما ابتداءا من تاريخ النشر األول لطلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط 
قدرات دنيا في  الصحافة أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن.ر.ص. م. ع(

يوافق يوم واخر ساعة إليداع العروض، ويوم وساعة فتح األظرفة التقنية والمالية أخر يوم من مدة تحضير العروض وإذ صا دف 
هذا اليوم يوم عطلة أو  راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمتد إلى غاية يوم العمل الموالي حددت اخر ساعة إليداع العروض 

على اخر الساعة الحادي عشر)11 ساو 00 د (صباحا،
 يبقي المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائد تسعون )90( يوما.

- فتح األظرفة التقنية و المالية سيكون في جلسة علنية في مقر والية عين الدفلى - مديرية اإلدارة المحلية على الساعة الحادي عشر
)11سا00د (صباحا في نفس اليوم. .

المتعهدون مدعوين لحضور جلسة فتح العروض،

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية مستغانم 

مديرية البئية

قرار رقم..1108 المؤرخ في............. متضمن فتح تحقيق عمومي لموجز التأثير على البيئة الخاص بانجاز مشروع 
خط كهربائي هوائي ذو ضغط جد عالي KV 400 المحول األمامي المركزي به الخاص مستغانم /واد االبطال يمر 

عبر بلدية مستغانم ، عين بودينار، عين تادلس ، منصورة ، السوافلية و بوقيرات ، لفائدة الشركة ذات األسهم المسماة » 
الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء » المسماة « جي . أر . تي . أو شذ أ« المسيرة من طرف السيد رايس عبد الحميد 

ابن محمد الهادي كرئيس مدير عام للشركة .
 إن والي والية مستغانم - ہمقتضى القانون رقم 09/84 المؤرخ في 1984/02/04 المتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد 

المعدل والمتمم - بمقتضى القانون رقم 01/ 19 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و 
إزالتها.. 

- بمقتضى القانون رقم 01 /20 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنمية المستدامة، 
- بمقتضى القانون رقم 10/03 المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . 

- بمقتضى القانون رقم 05 /12 المؤرخ في 2005/08/04 المتعلق بالمياه المعدل والمتمم، . 
- بمقتضى القانون رقم 10/11 المؤرخ في 2011/06/22 المتعلق بالبلدية 

- بمقتضى القانون رقم 07/12 المؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بالوالية 
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 أوت 2020 المتضمن تعيين السيد بولحية عيسى واليا لوالية مستغانم 
بمقتضى  المرسوم التنفيذي رقم 373/83 المؤرخ في 1983/05/27 المتضمن تحديد صالحيات الوالي في ميدان 

األمن والمحافظة على النظام العام، . . 
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/94 المؤرخ في 23 /1991/07 المحدد ألجهزة  اإلدارة العامة في الوالية 

وهياكلها
-  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 265/95 المؤرخ في 06 /1995/09 المتضمن  صالحيات مديرية التنظيم 

والشؤون العامة ، . بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 60/96 المؤرخ في 1996/01/27 المتضمن إنشاء مديرية البيئة 
للوالية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 494/03 المؤرخ في 2003/12/17 ، . 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06 /198 المؤرخ في 2006/05/31 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 
المصنفة الحماية البيئة . 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 / 144 المؤرخ في  2007/05/19المحدد لقائمة المؤسسات المصنفة لحماية 
البيت،. . بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 145/07 المؤرخ في 2007/05/19 الذي يحدد مجال تطبيق يحتوى 

وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البينة 
-  بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 255/18 المؤرخ في 2018/10/09 معدل و متمم المرسوم التنفيذي رقم 145/07 

المؤرخ في 2007/05/19 الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التاثير على 
البينة . 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 241/19 المؤرخ في2019/09/08 يعدل ويمتم المرسوم التنفيذي145/07 المؤرخ 
في 2007/05/19 الذي يمدد مجالتطبيق و مستوى و كيفيات  على دراسة و موجز التأثير على البيئة 

- بناءا على القرار الوالئي رقم 1155 المؤرخ في 2020/07/19 المتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوالئية لمراقبة 
المنشات المصنفة 

۔ ہناءا على القرار الوالئي رقم 229 المؤرخ  في 2021/02/01 والمتضمن تعيين المحافظين المحققين حول فتح 
التحقيق العمومي بعنوان سنة 2021 . 

۔ ہناءا على الطلب المقدم بتاريخ 15//403 .2021 من طرف الشركة ذات األسهم المسماة الشركة الجزائرية لتسيير 
شبكة نقل الكهرباء المسماة » جي ار تي او. شذ. أ « المسيرة من طرف السيد رايس عبد الحميد ابن محمد الهادي 
بصفته كرئيس المدير العام للشركة ، المولود بتاريخ 05/24/ 1970 بسوق اهراس، المتعلق بانجاز مشروع خط 

KV 400. كهرباني هوائي ذو ضغط جد عالي
- بناء على القرار الوالئي رقم 56 المؤرخ في 2021/01/08 متضمن منح حق االرتفاق للمنفعة العمومية لفائدة 

لشركة الجزائرية التسيير شبكة نقل الكهرباء » GRTE SPA « فرع شركة سونلغاز النجاز مشروع خط كهرباني ذو 
ضغظ جد العالي KV 400 المحول األمامي  المركزي مستغانم /واد األبطال .

- بناء على القانون األساسي المحرر في 2016/07/20 من طرف األستاذ عدالن بوتار موثق الكائن بحي الحراش 
08 شارع أحمد مقراني الجزائر، المتضمن  القانوں األساسي  للشركة ذات األسهم المسماة  » الشركة الجزائرية لتسيير 
شبكة نقل الوراء » المسيرة من طرف السيد رايس عبد الحميد ابن محمد الهادي الكائن مقرها االجتماعي بجسر قسنطينة 

)الجزائر( ، المكان المسمى » عمارة 500 مكتب « ، الطريق الوطني رقم 38 ..

. بإقتراح من السيد مدير البيئة للوالية -
يقرر

 المادة األول:
 يفتح  تحقيق عمومي لموجز التأثير على البيئة إلنجاز مشروع خط كهرباني هوائي ذو ضغط ضغط جد عالي 400 

KW يمر عبر بادرة مستغانم ، عن بودينار عين تابلس ، منصورة  ، السوافلية و بوقيرات  ولفائدة للشركة ذات . 
األسهم المسماة » الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء« المساة » جي . أر . تي . أو شذ أ« المسيرة  من طرف 

السيد رايس عبد الحميد ابن محمد الهادي كرئيس مدير عام للشركة ، المولود بتاريخ 1970/05/24بسوق اهراس
 المادة 2:

 يجري التحقيق لمدة 15 يوم ابتداء. بين الجمهور 29جويلية 2021 ، إلى غاية ......... ايمكن للجمهور إلطالع على 
الملف بمقر بلدية مستغانم ، عين تابلس ، منصورة  ، السوافلية و بوقيرات عين بودينار ،  ، وتسجيل مالحظاتهم طيلة 

أيام التحقيق ما عدا أيام العطل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة16 مساءا
 المادة 03: 

يعين السادة الواردة أسماؤهم  محافظين محققين و هم مکلفون ب :
* جمع المالحظات المقدمة من طرف المواطنين خالل فترة التحقيق و تويلها بسجل مفتوح لهذا الغرض 

إرسال الملف مع استنتاجاته  خالل 08 ايام ابتداء من تاريخ اختتام التحقيق -
 بن زيدان مليكة مهندس دولة في التسيير التقني و الحضري ببلدية مستغانم .

موالي حورية مهندسة رئيسية للتعمير و البناء بلدية عين بودينار 
بلغربي خالدية مهندس رئيسي في السكن و العمران ببلدية عين تادلس

 عجال زيار مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية بلدية منصورة 
 بن بدر محمد مهندس دولة رئيسي في السكن و العمران ببلدية سوافلية 

لطروش شارف متصرف رنيسي ببلدية بوقيرات
 المادة04; 

يعلق هذا القرار بمقر بلديات مستغانم ، عين بودينار . عن تادلس ، منصورة ، سواقلية  بوقيرات وبجوار 
النشاط

المزمع إقامته خالل 8 أيام على األقل قبل الشروع في التحقيق العلني مع إشهاد رؤساء المجالس الشعبية 
على ذلك يجب أن يتضمن اإلعالن عن المعلومات التالي :

طبيعة النشاط وموقعه 
تاريخ فتح واختتام التحقيق العلني 

اسم المندوب المحقق 
الساعات التي يتلقى فيها المحقق مالحظات المعينين والمكان الذي يمكن فيه اإلطالع على الملف 

يجب نشر القرار في يوميتين وطنيتين وذلك على نفقة صاحب الطلب.
المادة05 : 

يكلف  السادة و السيدات األمين العام للوالية، مدير التنظيم و الشؤون  العامة مدير البيئة مدير مدير الموارد 
المائية ، مدير الطاقة، مديرة الصناعة و المناجم، مدير المصالح الفالحية، مدير الصحة والسكان مديرة 
التجارة مديرة الضرائب مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رؤساء الدوائر مستغانم ، خير الدين 

، بوقيرات ،منصورة  عين تادلس رؤساء المجالس الشعبية البلديات مستغانم عين بودينار  عين تادلس ، منصورة ، 
السوافلية ، بوقيرات كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشرمجموعة القرارات اإلدارية الوالية
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صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

أبطـــال  مـــاأبطـــال  مـــا
) بعد المعركة() بعد المعركة(

صحفيينا  وبعض  امليامني  كتابنا  بعض 
بلحظة  حلظة  مايحدث  يواكبون  الكرماء 
أنها  رغم  ذلك،  على  مشكورون  وهم 
مهمتهم التي أوكلت إليهم، لكن الغريب 
عند هؤالء وهؤالء أنهم) ألف كأف( فال  
هم أظهروا موقفا وال هم تصدوا لظالم وال 
نصروا مظلوما ولو بكلمة بسيطة إال القلة 

القليلة
حاجتهم  وحتى  وضعهم  جيدا  أتفهم 
وفاقتهم ،لكني ال أفهم أبدا جبنهم، فرب 
حساباته،  فيعيد  ظالم  يقرأها  منهم  كلمة 
جميًعا  انشغلوا  أنهم  أم  قراراته  ويغير 
بالكسب على حساب كرامتهم وإنسانيتهم 

؟
ال أحد يطلب منهم أن يكونوا أبطاال ولكن 
املعركة(  بعد   ( أبطاال  يكونوا  أال  نطلب 

التي لم يشاركوا فيها.
فهذا  نلومه  وال  مواقفه  تغيير  بعضهم  يبرر 
نلومه  ولكن  واختياره  شخصيته(  و)  حقه 
النقيض  إلى  النقيض  من  ينتقل  عندما 
فيعيث  التأثير  مبا ميلك من وسائل  مستعيًنا 

خرابا يف األنفس ويف املسار
جتده متربصا يف كالمه، يقف بني) البينني(  
ينتظر اجلهة) الكسبانة( لينظم إليها بهرائه 

الذي يضرب به الهواء ضربة الزب .
املثقفون األحرار يقولون كلمتهم يف الشدة، 
كما يف الرخاء ال ينتظرون جزاء وال شكورا 
إنهم مصابيح األمم تخفف من ظلماء الظالم 

وطغيان أوالد احلرام
يتغزلون  أقالم(  الحسي   ( مجرد  مثقفونا 
بالشمس وهي غائبة وبالنجوم وقد طمست 

والقمر وَلم يتجّل
احلرية  ضريبة  يدفعون  وحدهم  الشباب 
والكرامة والعيش الكرمي، ضاربني بالثقافة 

حائطها الضيق
املسخفني(   ( هؤالء  من  نرجو  لذلك 
صامتون(   احلقيقة  يف  وهم   ( يصمتوا  أن 
 ( يف  ليشاركوا  األزمة  انقشاع  ينتظرون 
الوهمية  األلقاب  لنيل  التافهة  املسابقات( 

والتكرميات  التي تشبه اإلهانات
يف النهاية عيب البالد على ) النخبة(

تشرب  أن  تنتظر  بلدي  يف  النخبة  لكن 
تقتله  التي   الوطن  روح  على  األنخاب 

حتى يف الكلمات البائسة .
لك اهلل يا وطني

ليالتهم(  و)  واملثقفني  لياليهم  وللشعراء 
التي بدلوك بها دون  حشمة أو حياء

األزمة التونسية: من وقع في 
فخ اآلخر النهضة أم قيس سعيد؟

رمبا ال نستغرب هذا التصرف عندما نعرف جتربة 
بالنسبة له ضرب من  قيس سعيد يف احلكم، فاحلكم 
لها  يخضع  أن  يجب  التي  املستقيمة  والطريقة  املثالية 
واقع  يف  ذلك  حتقيق  يحاول  أنه  يبدو  لكن  اجلميع، 
وهو  امليدان.  يف  القوى  تصارع  على  يقوم  سياسي 
الذي  للتدني  حد  وضع  على  ويعمل  ذلك  يرفض 
السياسية  الطبقة  أداء  مستوى  على  اجلميع  يالحظه 

مبختلف أطيافها.
غير  بخطاب  االنتخابية  بحملته  سعيد  قيس  قام 
سياسي، معلنا بأن ال برنامج سياسي لديه وأن الشباب 
الذي  هو  وإخفاقاتهم  السياسيني  أداء  من  الغاضب 
أيضا.  البالد  دستور  ويكتب  بل  برنامجه  له  سيكتب 
قيس سعيد أستاذ للقانون الدستوري وقد أقسم على 
لم  الوقت  نفس  يف  أنه  إال  وحمايته  الدستور  تطبيق 
يخف أبدا أنه غير راض على النظام السياسي املكرس 
املبدئي  رفضه  يخف  ولم  التونسي.  الدستور  يف 
للظاهرة احلزبية، وعلى العكس من ذلك فهو يرى يف 
نظام جديد يشبه اللجان الشعبية، يف عهد القذايف، 
حال جلميع مشاكل تونس ومنوذجا جديدا إلدارة الشأن 
احملللني  بعض  عنه  يدافع  ما  األقل  على  وهذا  العام، 

املقتنعني بأطروحة سعيد..
سياسية  طبقة  توجد  املخيال  هذا  خارج  لكن 
تسيطر على البرملان وأهمها حركة النهضة كأكبر كتلة، 
ثم قلب تونس الذي كان مرشحه نبيل القروي منافسا 
الرئاسية.  لالنتخابات  الثاني  الدور  يف  سعيد  لقيس 
الدميقراطي  العرس  إفساد  رفض  الذي  القروي  نبيل 
القضاء  طرف  من  التحفظي  إيقافه  من  الرغم  على 
يطلق  ولم  للرئاسيات،  ترشحه  إعالن  بعد  مباشرة 
سراحه إال يف الساعات األخيرة للمشاركة يف املناظرة 
للنهضة.  املعلن  احلليف  الكرامة  وائتالف  املتلفزة. 
من  التونسي  البرملان  يتكون  األخرى  اجلهة  ومن 
مجموعة من األحزاب الصغرى مثل التيار الدميقراطي 
وحتيا  تونس  ونداء  احلر  والدستوري  الشعب  وحركة 
هفوات  تترصد  سياسية  طبقة  وهي  وغيرها.  تونس 
وإلى  ميدانها  إلى  جره  على  وتعمل  وفلتاته  الرئيس 
االنخراط يف حساباتها وتوازناتها، بدرجات متفاوتة. 
ومع  معها  يتعاطى  أن  من  وبدال  الرئيس سعيد،  لكن 
مواقفها سياسيا اختار املواجه من وراء دستور يكرس 
النظام البرملاني ويقصر صالحيات الرئيس على تعيني 

وزيري اخلارجية والدفاع مع رئاسة مجلس األمن.
املزايدات  درجة  إلى  السياسية  احلياة  تأزمت 
الكالمية العلنية بني رئيس اجلمهورية ورئيس البرملان 
املشيشي(  )هشام  احلكومة  ورئيس  الغنوشي(  )راشد 
يف أكثر من مناسبة. ورفض رئيس اجلمهورية التعديل 
احلكومي األخير الذي قام به رئيس احلكومة املشيشي 
وزرائها  أغلب  مصغرة  بحكومة  العمل  واصل  الذي 
أزمة  بعد  وهذا  بالنيابة.  حقيبة  من  أكثر  يحملون 
حكومة  إسقاط  إلى  أدت  مشابهة  سابقة  سياسية 
وقد  العمل.  من  قليلة  شهور  بعد  الفخفاخ  الياس 
حلكومة  الثقة  منح  دون  حالت  أولى  أزمة  سبقتها 
التعيني. كل ذلك  التي سقطت قبل  احلبيب اجلملي 
أطراف  ثالثة  بني  السياسية  املنازالت  بسبب  حدث 
تونس  قلب  وحلفائها  النهظة  مجموعة  هي  برملانية 
العائلة  نفسها  تسمي  ومجموعة  الكرامة،  وائتالف 
الدميقراطية وهي تلتف حول التيار الدميقراطي وحركة 
النواب  وبعض  تونس  وحتيى  تونس  ونداء  الشعب 
تنتقل  بحيث  مستقرة  غير  مجموعة  لكنها  اليساريني، 
إلى  للنهضة  التامة  املعارضة  من  الظروف  حسب 
تقبلها التكتيكي. وإلى جانب هذه املجموعات يقف 
مبا  اجلميع،  ضد  موسي  عبير  برئاسة  احلر  الدستوري 
فيهم رئيس اجلمهورية، ويقف بدرجة عالية من احلدة 
ضد النهضة وائتالف الكرامة الذي بلغ التوتر بينهما 

مستوى العنف اجلسدي داخل قبة البرملان.
أدى هذا التطاحن إلى تعطيل العمل البرملاني عن 
مزايدات  حلبة  إلى  البرملان  وحتويل  الدستوري  عمله 
كالمية وتصفية حسابات وتسجيل نقاط سياسية على 
حساب مصلحة املواطن والوطن. وأصبحت اجللسات 
العامة للبرملان مناسبات لتبادل التعطيل وأهمها كانت 
 2021 لسنة  املالية  قانون  على  املصادقة  جلسات 
الذي لم مير إال بتهديد من رئيس اجلمهورية مبمارسة 
يف  املؤقتة  الرئاسية  باألوامر  البالد  تسيير  صالحية 

حالة رفض املصادقة.
اقتصادي غارق يف  يحدث هذا على خلفية واقع 

مستوى  إلى  البالد  وصلت  وقد  اخلارجية،  الديون 
اخلارجية  الديون  فوائد  تسديد  أجل  من  االستدانة 
وبدرجة  رقمني  من  سلبي  منو  مؤشر  مع  وخدماتها. 
اجلهات  مؤشرات  حسب  اإلقراض  مخاطر  من  عالية 
درجة  يف  تنموي  واقع  خلفية  على  وكذلك  املانحة. 
اللجوء إلى  التراجع، واستحالة  الركود بل  عالية من 
الزيادة يف األجور، مع االرتفاع املتزايد يف أسعار جميع 
صندوق  يفرضها  منهكة  إصالحية  وشروط  السلع. 
كوفيد  جائحة  أنهكت  املقابل  ويف  الدولي.  النقد 
من  كواحد  السياحة  وقطاع  املنتجة  القطاعات  جميع 
اخلزينة  وعجز  لتونس.  االقتصادي  االنتعاش  مصادر 
الدخل  وعدميي  البطالني  عن  التخفيف  عن  العمومية 
واملتعاملني االقتصاديني املتضررين من تدابير احلجر.

للمؤسسات  تعطيل  من  سعيد  قيس  به  قام  ما 
مبرراته  كل  يجد  وصالحياتها  والتنفيذية  التشريعية 
العمالية  املنظمة  ما جعل  هذا  ورمبا  الزاوية.  هذه  من 
احتاد  وإلى جانبها  تسانده  الطبوبي  الدين  نور  برئاسة 
واحتاد  العمل(  )أرباب  األعراف  ومنظمة  الفالحني 
عملت  التي  األحزاب  وبعض  الكتاب  واحتاد  النساء 
على أن تلعب دور احلزام السياسي غير العلني لقيس 
عبو،  محمد  برئاسة  الدميقراطي،  التيار  مثل  سعيد 
املغزاوي.  زهير  العام  األمني  برئاسة  الشعب  وحركة 
رئيسة  موسي  عبير  مساندة  يف  متثلت  املفاجأة  لكن 
الراحل  الرئيس  لنظام  املوالي  الدستوري احلر  احلزب 
التعامل  ترفض  كانت  والتي  علي،  بن  العابدين  زين 

مع قيس سعيد مبدئيا.
لقرارات  الرافضني  أقوى  النهضة  حركة  تبقى 
على  انقالب  مبثابة  اعتبرتها  وقد  األخيرة  سعيد 
لسان  على  الكرامة  ائتالف  دعى  كما  الدستور. 
النائب سيف الدين مخلوف، إلى عقد جلسة برملانيا 
الدستورية  الصيغة  يف  البحث  أجل  من  مستعجلة 
»للخطر  نظرا  سعيد  قيس  الرئيس  لعزل  املمكنة 
اجلسيم« الذي ارتكبه يف نظره. أما قلب تونس والذي 
يعتبر نفسه ضحية املمارسات غير السياسية التي يقوم 
بها رئيس اجلمهورية، والتي ترتب عنها سجن رئيسه 
نبيل القروي منذ عدة شهور بغير وجه حق، يف نظره، 
فيعتبر من أقوى الرافضني لهذه القرارات من الناحية 
صيغة  لفرض  بقوة  يتحرك  أن  املتوقع  ومن  العملية 
نفس  باتخاذ  اجلمهورية  رئيس  تلزم  للمعادلة  جديدة 
ذلك.  من  أكثر  رمبا  أو  األحزاب.  جميع  من  املسافة 
فقلب تونس يعتبر أن القرارات األخيرة تنفيذ ملطالب 

سبق أن أعلنها رئيس التيار الدميقراطي صراحة.
ستتجه.  أين  إلى  هذا،  كل  بعد  تونس،  لكن 
فبعض فئات الشعب حسب ما تنشره القنوات هللت 
املتظاهرين  بعض  قام  بل  وباركتها،  املبادرة  لهذه 
باالعتداء على مقرات تابعة حلزب النهضة ومحاصرة 
سوف  ما  هذا  فهل  الغنوشي،  راشد  رئيسه،  موكب 
االقتصاد  سينتعش  هل  التونسيني؟  مشاكل  يحل 
ويعود النشاط السياحي إلى سابق عهده وحتل مشاكل 
الكامور وفصفات  تنمية اجلهات؟ هل ستحل مشاكل 
وهل  العليا  الشهادات  حملة  تشغيل  ومشاكل  قفصة 
تونس  أن  نعتقد  لألسف  الصحة؟  قطاع  سيتحسن 
استحالة  مع  التوتر  حدة  يف  أشد  ارتفاع  على  مقبلة 
فترة األزمة  تدابير لإلنعاش االقتصادي يف  أية  اتخاذ 
العاملية الناجتة عن اجلائحة. ونعتقد أن سعيد سيخسر 
الكثير من رصيده ألنه ابتداء من اآلن سيتحمل وحده 
جميع النتائج السلبية يف جميع القطاعات. فقد سعى 
دائما إلى توسيع صالحياته معتقدا أن ذلك سيساعده 
إدارة  يريد  دائما  كان  لكنه  تونس،  على حل مشاكل 
شأن التونسيني مبفرده وحسب قناعاته الشخصية. لكنه 
اآلن وسع من دائرة املسؤوليات التي عليه حتملها. فمن 
نفسه حتت  ويترك  يقف وحده ضد اجلميع  أن  املغامرة 
رحمة مساندين سيتخلون عنه مبجرد أن يتأكد ضعف 
بحركة  يطيح  أن  صعب  هو  كم  يعرفون  وهم  موقفه. 
اجلميع  على  وفرضت  باجلميع  أطاحت  التي  النهضة 
ومن  مرحليا.  األقل  على  حليف  كطرف  بها  القبول 
الورقة  لعب  الذي  تونس  قلب  يقصي  أن  الصعب 
يف  احلكومات  جميع  إسقاط  ثم  تشكيل  يف  احلاسمة 
وائتالف  تونس  وقلب  النهضة  فخ  هو  فهل  عهده. 
الكرامة الذي سينهي رحلة رئيس دخل قصر قرطاج 
بحملة قام بها على رجلية ومبعاش تقاعده من اجلامعة 

ومبساندة شباب مواقع التواصل االجتماعي، فقط؟

بعد القرار األخير 
للرئيس التونسي 

بتجميد عمل البرملان 
وإقالة احلكومة 
وتنصيب نفسه 

على رأس املؤسسة 
القضائية يكون 

قد دفع باملواجهة 
بينه وبني خصومه 
السياسيني إلى أبعد 

مداها. وهي يف تقدير 
بعض املالحظني نقطة 
الال رجوع. هي الورقة 

التي لم يكن أحد 
يتوقع إقدامه عليها. 

مبعني أنه إما أن 
يخرج منها منتصرا أو 
يكون قد أحرق ورقته 

السياسية األخيرة. 
لكنه لعبها خارج 
األطر السياسية.

قيس سعيد وأمام 
النهضة وحلفائها 

الذين يراهم سبب 
األزمة السياسية يف 
البالد رد بخلق فراغ 
مؤسساتي ودستوري 
يرى أنه منحه ليس 

فقط صالحيات 
أكثر، كما كان يتمنى، 
بل كل الصالحيات. 

فهل سيستطيع 
االستمرار يف هذا 

النهج وهل سيتمكن 
من التحكم يف الشارع 

ويف ردود فعل اخلصوم 
السياسيني؟ واألهم 
من ذلك هل سيمنح 
تونس فرصة للقيام 
بنقلة نوعية نحو 

مرحلة مناء ورخاء؟

بقلم. د. جمال 
بلعربي



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م
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 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
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وزارة النفـايــات
نسميه  آخر  السياحة، وشيء  وزارة  يدعى  ما  ثمة شيء 
وزارة الّثقافة ووزارة البيئة. بقي أن نفكر بجّد يف استحداث 
وترقيتها،  واآلثار  للمعالم  االعتبار  بإعادة  مكّلفة  مؤسسة 
بالتنسيق مع الهيئات املعنّية من أجل احلفاظ على املوروثات 
من  كثير  ويف  الغرب،  يف  يحدث  كما  واملعنوية،  املادية 
الدول العربية التي تثمن ما ال نفكر فيه العتبارات سياسية 

وحضارية، وبسبب امحاء الذكاء واجلهد ومعرفة الفعل.
الشبيهة  املنتفخة  القرى  أو  املدن  يشبه  عّما  نتحّدث  لن 
العمرانية،  األشكال  هذه  أّن  مع  أحدا،  تشّرف  ال  مبراقد 
كنماذج بنيوية دالة، حتيل إلى بنية عقليتنا وطريقة تفكيرنا 
الرعوية، من حيث إنها أنظمة عالمات غير لغوية لها قيمتها 

الداللية، كما أن لها مسّوغاتها وأبعادها.
االسمنتية  املدن  هذه  من  ماذا سيتبّقى  ندري حتديدا  ال 
بعد سنوات قليلة، بعض اإلسمنت والّزفت واألرصفة املبلطة 
املستقبلية:  النتائج  ذي  هي  غير،  ال  الغريبة،  واملمهالت 
فوق  ميتة  حجارة  والعني،  للذوق  مناوئة  عدوانية  بنايات 
هم  هؤالء  وأمعاء:  ومخالب  بأنياب  مقطبة، حجارة  حجارة 

نحن، واقع قصديري ال حاضر له وال أفق يرجتى.
كان مبقدورنا مثال أن نحّب هذا البلد بصدق، بالتقليل من 
فائض العبث واألمعاء الكثيرة املقيمة يف اخلطاب السياسي 
زهيد،  بسيط  وبجهد  مبقدورنا،  كان  احلاجة.  عن  الفائض 
الّروح  ببعض  املمسوخة  املدن  هذه  تأثيث  تكلفة،  وبأقل 
والذكريات، باألسماء والوقائع واألحداث التي شهدتها عبر 

الوقت.
من  مّرت  التي  الشخصيات  آثار  تعّقب  العسير  من  ليس 
العارف  التعامل مع هذا اإلرث ببهجة  هنا. كان من واجبنا 
بالقيمة التاريخية واحلضارية ملا يبدو سفاسف لبعض املسؤولني 

والساسة الذين يفضلون اخلرائب على العقل واجلمال.
مّر الرحالة ابن بطوطة بتّوات )أدرار حاليا( ومستغامن ولم 
يبق له أّي أثر يذكر سوى ما ورد يف كتاب الرحالت، وأقام 
ابن خلدون يف بجاية حيث شرع يف كتابة املقّدمة، ثم انتقل 
املتمّيزة  املساحة  يثّمن هذه  مّنا  أحد  وال  فرندة،  مدينة  إلى 

التي بها قيمة اعتبارية كبيرة.
    وزار السّيد كارل ماركس اجلزائر بإيعاز من طبيبه لعالج 
ويف  اخلامس،  أنه سكن يف شارع محمد  ومع  الربو،  مرض 
بلكور )بلوزداد حاليا( فإننا ال جند أّي أثر دال على مروره، 
رغم أن زيارته أوحت له مبؤلفه: املاركسية واجلزائر. ال شيء 
يثبت أن الكاتب أندري جيد بدأ كتابة رائعته »قوت األرض« 
يف مدينة بسكرة، قبل أن يكملها يف تونس. ازابيل إبرهارت 
برنس، وكتبت  نواحي بوسعادة متنكرة يف  التي عاشت يف 

نصوصا مثيرة متداولة عامليا، ثم ماذا؟
ال أثر أللبير كامو الذي كتب الغريب والطاعون وأعراس 

وهاالت أدبية متنّقال ما بني اجلزائر ووهران وبوفاريك. ال شيء 
يقول إن أحمد شوقي وجي دو مو باسان مّرا بأميرالية ساحة 
الشهداء ذات قرن، وال الكاهنة  وال يوبا  وال عقبة بن نافع 
وال سي محند أومحند، وهل أولينا اهتماما ملغارة سيرفانتيس 
وأّما  خليفة،  آل  العيد  محمد  وأما ضريح  العاصمة؟  بقلب 
مالك  بومدين،  هواري  املقراني،  باديس،  بن  احلميد  عبد 
مالك  ذيب،  محمد  فرعون،  مولود  وطار،  الطاهر  نبي،  بن 
قدميا  أمجاده  وصانعي  البلد  أبطال  بكل  تعّلق  وما  حداد، 

وحديثا!
هل الرقص والتصفيق والطبل واملزمار واألحزاب الفاشلة 
بناء  يف  استثمرنا  أننا  لو  هؤالء!  من  شأنا  أكثر  القدم  وكرة 
معالم خلسرنا قليال وربحنا كثيرا. كان ميكن احلفاظ على وجه 
البلد وجلب السياح، كما يفعل الرجال احلقيقيون يف ممالك 
العقل التي تراهن على ثقافتها وأصالتها كي حتّصن نفسها، 

كي تثبت أنها أمم لها ذاكرة تستند إليها باعتزاز.
يف  ننبغ  ما  بقدر  عمرانيا،  نتوّسع  ما  فبقدر  نحن،  أما 
متكنت  التي  والبداوة  والعنف  والنسيان  الفوضىى  إنتاج 
السلوك  بهذا  معنيني  لسنا  أننا  لو  كما  برمتها،  احلضائر  من 
املخزي. ثم نتحدث عن السياحة؟ وعن وزارة متخصصة يف 
إدارة شؤونها؟ السياحة ليست إسمنتا مسلحا ال مرجعية له، 
قدرتنا  إنها  عائمة،  وقرارات  ومسّودات  اجتماعات  وليست 
كّل حجر عالمة  منح  على  البدائية،  الذهنيات  تغيير  على 
قابلة ألن متأل باملعاني واألسئلة والتأويالت واملرجعيات، هي 
إلى  إحالة  تصبح  ألن  قابلة  األرض  من  قطعة  كّل  جتعل  أن 

كياننا.
إننا ندرك أّن كل قطعة من هذه األرض، من شمالها إلى 
جنوبها، لها حكاية ما، سعيدة أو مأسوية أو غامضة يف جهة 
ما، أو بحاجة إلى إضاءة أكثر حتى تأخذ مكانتها الطبيعية 
والرمزية، ومع ذلك نتمادى يف صناعة موتنا بكّل ما أوتينا من 
كذب على أنفسنا تأسيسا على الوهم املقدس. لقد غدونا 
سياحية  قوة  جتعلنا  أن  بإمكانها  التي  العالمات  لكل  مقبرة 

مبقدورها جتاوز االعتماد على النفط املدمر.  
وبهتانا  زورا  احلديث  وقبل  وذاك،  هذا  قبل  لكن،       
عن وزارة مكلفة بالسياحة يف هذا البلد، يلزمنا استحداث 
من شخصيتنا،  جزء  أصبحت  التي  بالنفايات  مكلفة  وزارة 
يأتي  ال  السائح  اخلالدة.  الوطنية  الثوابت  يشبه  أن  ميكن  ما 
األوساخ،  ومختلف  والصراصير  بالقاذورات  لالستمتاع 
بالغالء الفاحش، بسوء االستقبال، بغياب الهياكل، بانعدام 
األمن، وعليكم أن تقرأوا كتاب جزائر حبيبتي  ألحمد راشد 

ثاني لتعرفوا من أنتم. 

       احلديث عن 
السياحة يف اجلزائر 
ليس أكذوبة فاخرة 
وحسب، إمنا نحسبه 
شيئا من قلة الذوق 

وقلة األخالق والعقل 
والتحّضر وكثرة 

األمعاء السائرة يف 
طريق النمّو، وال 

توجد مبّررات أخرى 
لفهم هذا السلوك 

جتاه اجلمال والتاريخ 
يف وطن له كل 

االمكانات لصناعة 
سياحة متقدمة، 

جبلية وصحراوية 
وثقافية وتاريخية.

   د. الّسعيد بوطاجني    
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الَجزائـُر 
تحصـي 
49 وفاة 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، أمس 
، 1927 إصابة 

جديدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، 
فيمـــا سجلــت 49  

وفاة.

تنحصُر األخالُق 
والقيُم يف مواجهِة 

فتَتحّرُك  العاصفِة؛ 
الغريزُة؛ غريزُة 

البقاِء وتسيطُر على 
األفراِد واجلماعاِت. 

يتحّوُر الناُس كما 
الفيروُس؛  ُر  يتحوَّ

فينتشُر الوباُء؛ وباُء 
األنانيِة، وتتهاَوى 
أماَمه اإلنسانيُة. 

يغيُب التنظيُم ومتّزُق 
االجتماعيُة  العقوُد 
وتنتِحُر "الكانطية " 

على أسواِر األكسيِجني 
والّزيِت واملاِء والّسميِد، 

وتتحّوُل احلياُة إلى 
صراٍع َحقيقيٍّ ال مكاَن 

عيِف. للضَّ فيه 
تغيُب الدولُة العاجزُة، 
وتزداُد عجًزا، وينتِهي 

األمُر بالّناِس إلى 
ُمقارعِة الّناِس، َتضجُّ 
بعويِل  امُلستشفياُت 

الّنساِء، وَنحيِب 
الّرجاِل، وال ُيسمع 
الّصوت أحًدا. تقُف 

أمام امَلشهِد ُمتحجًرا؛ 
تتساءُل: "َهل أنا 

مثَلُهم؟ َهل هؤالء 
ي؟ وِلم ال أكوُن  منِّ

ِمثَلهم. .ال زلُت أقُف 
هنا ، ُمراقبا ألّن 

األمَر لم َيُسْسني ، 
ال َيعِنيني مباشرًة 

فقط" ! رمَبا كنُت ُهم 
يف زمٍن ما. . أحتّرُك يف 
اجتاهاٍت ُمَحاصرة وال 
أرى غيَر االنهياِر؛ فهل 
انتَهى األمُر، وضاَعت 
امَلخارُج وحتّوَلت إلى 

متاهاٍت. 
حنَي يقُف الّناُس يف 

احَلقيقِة  مواجهِة 
ينتِبهوَن إلى 

َضحالِتهم؛ وهم 
ين لم يتمّكُنوا  الذِّ

من فرِض بنوِد الَعقِد 
االجتماِعي، الّذي 

ربَطهم بكياٍن ِمنهم. .و 
َيعلموَن أّنهم أضاُعوا 

الفرصَة يف بدايِة 
الّطريِق وليَس اآلَن؛ 

اآلَن.. لهم أن يَتقاتُلوا 
من أجل األكِسجني 
أو يوُتوا يف باحاِت 

امُلستشفياِت.

األخـــــالُق.. 
وإدارُة األزَماِت!

بلسان عبد العزيز تويقر 
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نزول  األربعاء،  أمس  الطارف،  والية  مقر  شهد 
العمومي  السكن  طالبي  من  احملتجني  من  العديد 
باحتالل  الطريق  بقطع  قاموا  حيث  اإليجاري، 
أشعة  حتت  الوالية  مبنى  أمام  الرئيس  املسلك 
الشمس احلارقة، يف محاولة منهم إلسماع صوتهم 
حد  على   - الوالية  رأس  على  األول  للمسؤول 

تعبيرهم.
قوائم  بنشر  الطارف  والية  والي  طالبوا  احملتجون 
الشهر   نهاية  مقررا  كان  مثلما  االجتماعي  السكن 
اجلاري،  كونهم عانوا كثيرا من أزمة السكن،  علما 
أن القوائم مت إعدادها وصودق عليها مثلما قيل لهم 

سابقا من قبل رئيس دائرة الطارف.
عناصرها  األمن  مصالح  نشرت  أخرى،  جهة  من   
عند محيط مقر الوالية، حتسبا ألي طارئ وسارعت 
إلى تهدئة احملتجني من خالل دعوتهم لتعيني ممثلني 
انشغالهم  رفع  بغية  الوالئية،  السلطات  للقاء  عنهم 

املطروح.
جتدر اإلشارة إلى أن رئيس دائرة الطارف كان أصدر 
من  املستفيدين  قائمة  نشر  بإرجاء  يقضي  قرارا 
تفشي  بسبب  اإليجاري  العمومي  السكن  برنامج 

وباء فيروس "كورونا".
..اإلطاحُة بشبكٍة إجَرامّيٍة ُتتاِجر 

باآلَثار
باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
الطارف،  والية  بأمن  الشط،  اخلارجي  احلضري 

متخصصة  منظمة  إجرامية  بشبكة  اإلطاحة  من 
توقيف شخصني من  مع  األثرية  بالقطع  املتاجرة  يف 
عناصر الشبكة ينحدران من واليتي الطارف وعنابة 
عمريهما، حيث  من  واخلامس  الثالث  العقدين  يف 
استطاعت العناصر األمنية من  ضبط بحوزة املعنيان 
قطع أثرية تعود إلى حقب زمنية مختلفة،  تتمثل يف 

"أوسمة ويناشني حربية". 
وردت  مؤكدة  معلومات  إثر  على  العملية  وجاءت 
شخص  وجود  مفادها  املذكورة  األمنية  للمصالح 
ينحدر من بلدية الشط يحوز على قطع أثرية متمثلة 
يف أوسمة ويناشني حربية، ينوي بيعها بطريقة غير 
ضبط   مع  توقيفه  مت  املتهم  ترصد  وبعد  مشروعة. 
احلضري  األمن  مقر  إلى  ليتم حتويله  األثرية  القطع 
للتحقيق معه. وبعد التحري مع املشتبه به، تبني أنه 
مليون سنتيم   180 قدره  مببلغ  له  اقتناها من شريكه 
لغرض بيعها على مستوى والية الطارف. وبالتنسيق 
مع النيابة املتخصصة إقليميا، مت توقيف املشتبه فيه 
بحوزته  ضبط  مع  عنابة  والية  مستوى  على  الثاني 
الستكمال  األمن  مقر  إلى  ليحّول  أثري  سيف 
الثقافة  مديرية  مع  بالتنسيق  القانونية  اإلجراءات 
اإلجراءات  جميع  استيفاء  وبعد  الطارف.  لوالية 
بخصوص  قضائية  ملفات  أجنز يف حقهما  القانونية 
غير  بطريقة  بيعها  لغرض  أثرية  قطع  حيازة  جرمية 
القضائية  اجلهات  أمام  مبوجبها  قدما  مشروعة 

املتخصصة لدى محكمة الذرعان.
ف.سليم

19" مبستشفى دحماني   شهدت مصلحة "كوفيد 
قصوى  طوارئ  حالة  بلعباس  بسيدي  سليمان 
مبادة  اإلمداد  انقطاع  إثر  األربعاء،  أمس  صبيحة 
على  وتوزيعهم  نقلهم  استوجب  ما  األكسجني 

املصالح الطبية عبر الوالية.
يف  احلاد  االنخفاض  إثر  اخلطر  ناقوس  ُدّق  حيث 
مستوى ضح األكسجني  داخل مصلحة "كوفيد 19" 
التي تضم 40 حالة،  ما دفع الطاقم الطبي املناوب 
يف ظل عدم القدرة على توفير األكسجني للمرضى 
باستقبال  اخلاصة  الطبية  املراكز  إلى  إجالئهم  إلى 
املصابني بالوباء واملنتشرة عبر القطر الوالئي، والتي 
تتوفر على كميات كافية من األكسجني على غرار 
مصلحة دائرة سفيزف جنوبي الوالية، وكذا بلدية 
 "19 الطابية شرقا، باإلضافة إلى مصلحة "كوفيد 
على مستوى املستشفى اجلامعي عبد القادر حساني 
مشهدا  شكل  ما  الوالية،   عاصمة  مستوى  على 

املتدخلة يف  فتح سيارات اإلسعاف  بعد  درماتيكيا 
له  كان  ما  اإلنذار،  صافرات  املرضى   نقل  عملية 
وقع نفسي سلبي أدى إلى تسجيل حالة من الذعر 

واخلوف لدى املواطنني.  
خص  تصريحه  يف  املناوبني،  األطباء  أحد  وأفاد 
به "أخبار الوطن"، بأن إجالء املرضى تقرر  جتنبا 
األكسجني،  نفاد  موضوع  بسبب  الكارثة  لوقوع 
الذي سجل للمرة الثانية يف ظرف أسبوع،  مشيرا 
إلى أنه كان من املمكن جتنب هذا الوضه  لو  حتمل 
حياة  تعريض  عوض  مسؤولياتهم  القطاع  مسؤولو 
أنفسهم  وجدوا  أنهم  مضيفا  اخلطر،  إلى  املواطنني 
عاجزين ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار اإلجالء الذي 

كان مناسبا حفاظا على حياة املرضى.
حواش.أ

الطارف

طاِلُبــــو الّسكــِن ينتِفضــــوَن

البويرة
هـــالُك امــرأٍة وإصابــــُة 
6 أشَخاٍص فـي َحــادِث َسيـٍر

سنة   78 العمر  من  تبلغ  امرأة  األربعاء،  أمس  صباح  لقيت، 
حتفها، وأصيب 6 آخرون إثر حادث مرور متثل يف اصطدام ب 
6 مركبات ) 3 شاحنات و3 سيارات ( ببعضها، على مستوى 
اجلباحية  مبنحدر  اجلزائر  السّيار "شرق - غرب" جتاه  الطريق 

بالبويرة.
فإن  البويرة،   بوالية  املدنية  احلماية  ملصالح  بيان  وحسب 
الضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 78 سنة كما سجلت 
بني  منهم محصور  واحد  أشخاص    6 إصابة  املدنية  احلماية 
السيارات نقلوا كلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة 

لتلقي اإلسعافات األولية.
ملعرفة  حتقيقا  الوطني  الدرك  مصالح  فتحت  ال  وعليه، 

مالبسات احلادث.
يونس غماري

  مبناسبة جناح املجتهد  " حسني بن يوسف    مبناسبة جناح املجتهد  " حسني بن يوسف  
" يف اجتيازه  لشهادة التعليم الثانوي " يف اجتيازه  لشهادة التعليم الثانوي 20212021  

وتفّوقه عن جدارة واستحقاق  وتفّوقه عن جدارة واستحقاق  
وإثر هذه املناسبة السعيدة  يتقدم وإثر هذه املناسبة السعيدة  يتقدم 

األستاذ خلضر بن يوسف  إلى كّل عائلة األستاذ خلضر بن يوسف  إلى كّل عائلة 
عمه " ابراهيم بن يوسف " بأزكى التهاني  عمه " ابراهيم بن يوسف " بأزكى التهاني  

والتبريكات مع أصدق التماني بالتوفيق والتبريكات مع أصدق التماني بالتوفيق 
والّسداد يف مساره الدراسي  ، دمت متألقا  ، والّسداد يف مساره الدراسي  ، دمت متألقا  ، 

ومزيدا من النجاحات واملراتب املتقدمة .ومزيدا من النجاحات واملراتب املتقدمة .

  مبناسبة جناح املجتهد  " مأمون العربي  "   مبناسبة جناح املجتهد  " مأمون العربي  " 
يف اجتيازه  لشهادة التعليم الثانوي يف اجتيازه  لشهادة التعليم الثانوي 20212021  

وتفّوقه عن جدارة واستحقاق  وتفّوقه عن جدارة واستحقاق  
وإثر هذه املناسبة السعيدة  يتقدم األستاذ وإثر هذه املناسبة السعيدة  يتقدم األستاذ 

خلضر بن يوسف  إلى كّل عائلة " العربي خلضر بن يوسف  إلى كّل عائلة " العربي 
عبد القادر " بأزكى التهاني  والتبريكات عبد القادر " بأزكى التهاني  والتبريكات 
مع أصدق التماني بالتوفيق والّسداد يف مع أصدق التماني بالتوفيق والّسداد يف 

مساره الدراسي  ، دمت متألقا  ، ومزيدا من مساره الدراسي  ، دمت متألقا  ، ومزيدا من 
النجاحات واملراتب املتقدمة .النجاحات واملراتب املتقدمة .

املدّية
مصــرُع َثالثينــيٍّ وإصـــابــُة 
3 شبــاٍب فــي َحــادث ُمــروٍر

تسبب حادث مرور متثل يف انقالب سيارة باملكان املسمى اخلشم، 
بوغزول جنوبي  ببلدية  رقم )01(  الوطني  الطريق  على مستوى 
 31 العمر  من  يبلغ  احلادث،  مكان  وفاة شخص يف   املدية، يف 
سنة، وكذا إصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بني 20 

سنة و34 سنة  بجروح متفاوتة اخلطورة.
يذكر أن املصابني  مت إسعافهم يف مكان احلادث عينه، ونقلوا على 
جناح السرعة إلى العيادة متعددة اخلدمات، فيما مت حتويل جثة 

املتوفى إلى مصلحة حفظ اجلثث بالعيادة ذاتها.
عمر بكيري

سكيكدة
قــراٌر َيقِضــي بغلــــِق 
كـلِّ َشواطـــئ الِواليــة

والصحية  األمنية  اللجنة  اجتماع  أمس،  أول  انتهى، 
والية سكيكدة،  19 يف  كوفيد  وباء  تفشي  لتطور  املتابعة 
يقضي  قرار  بإعالن  للوالية،  العام  األمني  إشراف  وحتت 

بغلق كل شواطئ الوالية، بداية من يوم أمس األربعاء. 
على  بناء  باإلجماع  اتخاذه  مت  مصادرنا،  وبحسب  القرار، 
تزايد  عقب  بالوالية،  الصحة  مدير  رفعه  قد  كان  تقرير 
التي  الداخلية  وزارة  موافقة  وبعد    ،19 كوفيد  حاالت 
األمن  مصالح  كل  تسخير  رسميا  مت  حيث  استشارتها،  مت 
املتخصصة، قصد تطبيق هذا القرار، اتخاذ كل التدابير 
القانونية ضد املخالفني تصل إلى غاية حتويل ملفاتهم على 

العدالة.
والدرك  الشرطة  عناصر  باشرت  السياق،   هذا  يف  و 
املدني  املجتمع  أسرة  وحتى  املدنية  واحلماية  الوطنيني 
الوالية باستعمال  بالقرار عبر كل شواطئ  حملة "تبليغ" 

مكبرات الصوت.
ون  .. أصحاُب احملالِت بالّشواِطئ يحتجُّ

يف املقابل، شهدت العديد من بلديات الوالية احتجاجات 
مساحات،  من  استفادوا  الذين  الشباب  من  عدد  نظمها 
لعرض خدمة األكل السريع، ناهيك عن أصحاب املقاهي 
على  القائمني  وحتى  والكراسي  الطاوالت  ومؤجري 
احلظائر املرخصة،  مطالبني بتعويضهم عن اخلسائر املالية 
التي تعرضوا لها جراء تكبدهم مصاريف االستعداد ملوسم 
الصيف، حيث إنهم مجبرون اآلن على غلق محالتهم أو 

توقيف نشاطهم، والعودة من جديد إلى البطالة.

القل وسكيكدة  من  مكثفة  يف كل  كانت  االحتجاجات 
تصاريح  من  العديد  بها  أعطي  والتي  بالتحديد، 
العديد  البطال،  حيث رفض  الشباب  لفائدة  االستغالل 
منهم قرار غلق تلك الشواطئ، وطالبوا السلطات بالسماح 
لهم بوضع الطاوالت والكراسي وفق البروتوكول الصحي 
مالية  بتعويضات  البعض  طالب  بينما  بتطبيقه،  وتعهدوا 
على تلك االستثمارات واملصاريف التي أرهقتهم حتى أن 

العديد منهم مثقل بديون عليه تسديدها.
املنتخبني  من  وعودا  افتك  احملتج   الشباب  أن   إلى  نشير 
إيجاد  يتم  أن  أمل  على  الوالية  والي  إلى  برفعها  احملليني 
صيغة قانونية لتعويضهم أو السماح لهم مبمارسة نشاطهم 
جزئيا، بينما أصر رئيس بلدية القل على عدم تعويض أي 

شخص باعتبار أن القانون واضح.
جمال بوالديس

سيدي بلعباس

ليـلٌة بيضاَء بُمستشَفـى "دحماِنـي 
سليمـــان" إثــَر َنفـاِد األكسِجيــن


