
د.  حسيـــنة بوشيــخ  	

»الماَجَريات «.. أو ُمالحقُة ما َيجِري
بكيُّ َتبِديُد الّزمِن في َعصِر التَّواُصل الشَّ

ــات  ــة »األوق ــم اجلوزّي ــن القّي ــوال اب ــن أق م
أصبــح  فقــد  ذلــك  ومــع  باألنفــاس«،  ُتعــّد 
االجتماعيــة  الشــبكات  عصــر  يف  اإلنســان 
يبــّدد أوقاتــه كمــا يبــّدد أنفاســه دون أن يشــعر 
ــدر وينــّوع الطــرق  ــن يف الَه ــه ُيِع بذلــك؛ بــل إّن
اجلديــدة  واإلصــدارات  الّتطبيقــات  بتنــوع 
واأللــواح  الهواتــف  عبــر  التواصــل  لوســائط 
ــة  ــاحة هام ــل مس ــت حتت ــي أصبح ــة، الت الذكّي
ــبكي. ــل الش ــال الّتواص ــاة أجي ــية يف حي وأساس
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05
بسكرة

عائـــلُة َتعتِصــُم أمــام 
َمقــرِّ َدائــرِة ِسيــدي 
ُعقبــة بسبــِب الّسكـِن!

08
سيدي بلعباس

َمــادُة اإلسَمنــِت األبَيـِض 
ِفي مــن األســَواِق!  َتختــَ

06
بجاية

تـَوزيـــُع 8 أكَشــــاٍك 
َجـاهـــَزٍة لَفـــائــدِة 
َشبــــاٍب بخــــراطـة

0909
يف الَواقِع هَما أقرُب ما َتكوَناِن إلى َقريَتنِي!

ِعيــن وّســاَرة وَمسَعــد والَيتـاِن 
ُمنتدبَتــاِن مــع وقــِف الّتنفيــِذ!

ما  أقل  املنتدبتان عني وسارة ومسعد باجللفة حالة  الواليتان  تعيش 
التي  الكبيرة  واملساحات  السكاني  فالتعداد  كارثية،  إنها  عنها  يقال 
تتربع عليها املدينتان لم تشفع لسكانهما بأن يعيشوا حياة تتوفر على 

أبسط متطلبات العيش الكرمي!

1616
دخَل َعاِجال َناشُدوا َرئيَس اجُلمهورّيِة التَّ

الَجزاِئرّيـوَن الَعالُقـوَن بُتـونس َيحتّجــون!
وقفة  تونس  يف  العالقة  اجلزائرية  العائالت  بعض  أمس،  صباح  نظمت، 
ملطالبة  تونس،  يف  اجلزائرية  السفارة  مقر  أمام  من  سلمية  احتجاجية 
الرئيس عبد املجيد تبون والسلطات املعنية بفتح احلدود والسماح لهم 

بالعودة إلى الوطن.

02

 قال الّلواء واملدير 
العام للمعهد الوطني 

للدراسات الشاملة، عبد 
العزيز مجاهد، أمس 

الثالثاء، إّن “ما يفعله 
حاليا نظام املخزن 

يف منطقة الكركرات 
مبرمج، واملغرب هو 

حصان طروادة للقوى 
الفرانكوفونية وخاصة 

فرنسا.

َعبــد الَعِزيـــز مجاَهـــد:

 ُمِديرّيٌة ِوالئّيٌة تسقُط   ُمِديرّيٌة ِوالئّيٌة تسقُط  الّسبَتالّسبَت ومواَد اإليَقاِظ! ومواَد اإليَقاِظ!

وِظيـف  التَّ باِب  َفتـُح  وِظيـف َينبِغـي  التَّ باِب  َفتـُح  َينبِغـي  ِشيهـوب:   
امُلسَتخِلفــــني!  امُلسَتخِلفــــني! لألَســـاِتــَذة  لألَســـاِتــَذة  واملجــال واملجــال 

دِزيري:دِزيري: األسَتاُذ ليَس آلًة! األسَتاُذ ليَس آلًة!

 الَمخـَزن ِحصـــاُن َطــــرواَدة 
لِفرنَسـا وما َيفعلـُه حالًيـا ُمبرمـٌج

03

يشِكُل ضغطا َكبيرًا َعليِهم 

َتوِقيـــُت كــوروَنا َتوِقيـــُت كــوروَنا 
ُيرِهـق الُمَدرِسيـَن!ُيرِهـق الُمَدرِسيـَن!
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أخبار الحدث
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مفوضية االتحاد اإلفريقي 

القضية الصحراوية طالت 
ووجـــب تسويتهـــا

يف حصيلة للجيش 

توقيــــــف 45 تاجـــر مخـــدرات 
وضبـط كميـات كبيــرة مــن الكيــف 

 عبد اجلالل نويس 
الصحفيني  شبكة  نظمته  لقاء  يف  مجاهد  وأشار 
الثقايف  باملركز  الصحراوية  للقضية  املساندين  اجلزائريني 
املغربية  ناقش االعتداءات  بالعاصمة،  العربي بن مهيدي 
على الشعب الصحراوي، إلى أّن »مخطط سايكس بيكو ما 
يزال مستمرا واملغرب هو حصان طروادة للقوى الفرانكوفونية 

خاصة فرنسا«.
إسمنت  هي  الصحراوية  اجلمهورية  أّن  مجاهد  وأكّد 
مطمع  إفريقيا  أّن  إلى  النظر  الفتا  العربي،  املغرب  شعوب 

القوى العاملية الكبرى«.
يف الصدد ذاته، اعتبر اخلبير األمني مجاهد أن »معاهدة 
إفريقيا،  يف  اآلن  يجري  مبا  عالقة  لها   1916 بيكو  سايس 
مشيرا يف الوقت نفسه إلى أّن بعض الدويالت اجلديدة تريد 

توريط املنطقة ألجل غاية التطبيع.«

عبد العزيز مجاهد:

المخــزن حصـان طـروادة لفرنسـا 
ومـــا يفعلـــه حاليــا مبرمــج

الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  متكنت   
مصالح  مختلف  مع  بالتنسيق  الشعبي، 
 17 إلى   10 املمتدة من  الفترة  األمن، خالل 
نوفمبر اجلاري، من توقيف 45 تاجر مخدرات 
وضبط كميات ضخمة من الكيف املعالج مت 
حسب  املغرب،  مع  احلدود  عبر  إدخالها 
الدفاع  وزارة  الثالثاء  أمس  نشرتها  حصيلة 

الوطني.
سياق  »يف  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
مكافحة  إلى  الهادفة  املتواصلة  العمليات 
بكل  املنظمة  اجلرمية  ومحاربة  اإلرهاب 
للجيش  ومفارز  وحدات  نفذت  أشكالها، 
املمتدة  الفترة  خالل  الشعبي،  الوطني 
عمليات   ،2020 نوفمبر   17 إلى   10 من 
تعكس  نوعية  نتائج  عن  أسفرت  عديدة 
املستمرة  واليقظة  العالية  االحترافية  مدى 
كامل  يف  املسلحة  لقواتنا  الدائم  واالستعداد 

التراب الوطني«.
ففي إطار محاربة اجلرمية املنظمة ومواصلة 
االجتار  ظاهرة  لصد  الهادفة  احلثيثة  للجهود 
للجيش  مشتركة  مفارز  »أوقفت  باملخدرات، 
الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح 
خالل  وضبطت  مخدرات  تاجر   45 األمن، 

الكيف  متفرقة كميات ضخمة من  عمليات 
املعالج تقدر بـ16 قنطار و21،762 كيلوغرام مت 

إدخالها عبر احلدود مع املغرب«.
ويف هذا الصدد، »أوقفت مفرزة للجيش 
الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الدرك 
مخدرات   )02( تاجري  واجلمارك،  الوطني 
من  كيلوغرام  و56،05  قناطير   9 وحجزت 
الكيف املعالج يف عمليات منفصلة بالنعامة، 
مع  بالتعاون  أخرى  مفارز  أوقفت  حني  يف 
مصالح األمن الوطني بوهران 6 جتار مخدرات 
وضبطت كمية أخرى من الكيف املعالج تقدر 

بقنطارين )02( و84،5 كيلوغرام«.
ويف السياق نفسه، »مت توقيف 37 تاجر 
من  كيلوغرام   381،212 وحجز  مخدرات 
مهلوس  قرص  و252221  املعالج  الكيف 
بشار  من  بكل  متفرقة  أخرى  عمليات  يف 
وتبسة  وتلمسان ومستغامن وغليزان وقسنطينة 
وعني  وبجاية  وخنشلة  البواقي  وأم  وباتنة 
»أوقفت  أخرى،  جهة  واجللفة«.من  الدفلى 
من  بكل  الشعبي  الوطني  للجيش  مفارز 
متنراست وعني قزام وبرج باجي مختار، 112 
مركبات  و6  شاحنات   5 وحجزت  شخصا 
و5  ضغط  مطرقة  و24  كهربائيا  مولدا  و30 

من  كيسا  و180  املعادن  عن  للكشف  أجهزة 
الذهب واحلجارة ومعدات تفجير  خليط خام 
وأغراض أخرى تستعمل يف عمليات التنقيب 
الفترة  الذهب«.وخالل  عن  املشروع  غير 
 7 الوطني  الدرك  مصالح  »أوقفت  نفسها، 
بندقية صيد و2500   13 أشخاص وحجزت 
عمليات  خالل  النارية  األلعاب  من  وحدة 
منفصلة بكل من قسنطينة وخنشلة واملسيلة 
وبجاية  وسكيكدة  بوعريريج  وبرج  والشلف 
إحباط  مت  كما  وجانت،  وغرداية  والوادي 
بـ  تقدر  الوقود  تهريب كميات من  محاوالت 
وسوق  والطارف  تبسة  من  بكل  لتر   58581

أهراس وتندوف وبرج باجي مختار«.
ويف سياق آخر، »أحبط حراس السواحل 
غير  هجرة  محاوالت  الوطني  الدرك  ومصالح 
منت  على  كانوا  شخصا   290 وإنقاذ  شرعية 
بكل  الصنع  تقليدية  وقوارب  مطاطية  قوارب 
وبومرداس  والطارف  وسكيكدة  عنابة  من 
وتلمسان،  متوشنت  وعني  ومستغامن  ووهران 
من  شرعي  غير  مهاجرا   108 توقيف  مت  فيما 
وتلمسان  إليزي  من  بكل  مختلفة  جنسيات 

وأدرار وسيدي بلعباس والطارف«.
ق.م

رئيس  محمد  فقي  موسى  وأعرب 
إزاء  قلقه  عن  األوروبي  االحتاد  مفوضية 
داعيا  الغربية،  الصحراء  يف  يحدث  ما 
القضية  إلى ضرورة تسوية  الصدد  يف هذا 
استعمار.وقالت  تصفية  قضية  باعتبارها 
إّن  )و.أ.ص(  الصحراوية  األنباء  وكالة 
اإلفريقية  املفوضية  رئيس  اباعلي  ملن 
لدى  الصحراوي  للسفير  استقباله  خالل 
املفوضية  مبقر  وإثيوبيا،  اإلفريقي  االحتاد 
إزاء  البالغ  قلقه  عن  أعرب  أبابا،  بأديس 
الكركرات  منطقة  يف  احلاصلة  التطورات 

والتي يتابعها عن كثب.«

عمرت  الصحراوية  القضية  أّن  وأكّد 
طويال وبات من امللح حلها بصفتها قضية 
ودعم  األولى  بالدرجة  استعمار  تصفية 

جهود األمم املتحدة بشأنها«.
التأكيد  الصحراوي  السفير  وجدد 
الشعب  أن  اإلفريقية  املفوضية  لرئيس 
الصحراوي منح الوقت الكايف لألمم املتحدة 
مسؤولياتهما  لتحمل  اإلفريقي  واالحتاد 
سلمية،  بطريقة  امللف  حللحلة  التاريخية 

وفقا ملقررات الشرعية الدولية.
ق.د

السفير الصحراوي  بالجزائر

 المخـــزن سُيهــزم هزيمــة 
نكــراء وسيعتـرف بخطئــه!

»املخزن  أّن  الثالثاء،  أمس  يوم  القادر طالب عمر،  الصحراوي عبد  السفير  أكد 
الصحراء  تتحرر  والعمل حتى  النضال  سيواصلون  والصحراويني  نكراء  هزمية  سينهزم 

الغربية من االستعمار الغاشم.
باملركز  اجلزائريني  الصحفيني  نظمته شبكة  لقاء  طالب، يف  القادر  عبد  وقال 
بخطئه  وسيعترف  نكراء  هزمية  سُيهزم  »املخزن  إّن  مهيدي«،  بن  »العربي  الثقايف 

عاجال أم آجال«.
حترير  وسيتواصل حتى  مستمر  »العمل  أّن  الصدد  الصحراوي يف  السفير  وشدد 

الصحراء الغربية من االستعمار الغاشم«.
عبد اجلالل نويس 

 قال الّلواء والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الشاملة عبد العزيز مجاهد، اليوم الثالثاء، 
إّن »ما يفعله حاليا نظام المخزن في منطقة الكركرات مبرمج، والمغرب هي حصان طروادة للقوى 

الفرانكفونية وخاصة فرنسا.

  أبدت مفوضية االتحاد اإلفريقي قلقها جراء ما تعيشه الجمهورية 
الصحراوية، بعد العدوان المغربي بمنطقة الكركرات الحدودية مع 

موريتانيا وحملة االعتقاالت والمداهمات التي شّنها جيش االحتالل المغربي.

الرئــيس الصحـراوي: المغرب 
يجب أن يدفـع ثمن تعجرفـه

أّكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أمس الثالثاء، أّن النظام املغربي ُمتعجرف 
باخلطوة التي تبناها وهي خرق اتفاقيات السالم ووقف إطالق النار املبرمة بني الطرفني 

قبل 29 سنة.
قام  قد  املغربي  الطرف  أّن  لوسائل اإلعالم،  الصحراوي، يف خطابه  الرئيس  وأّكد 

بفعلة نكراء بتعديه على منطقة الكركرات، مشيرا إلى أّنه يجب عليه دفع الثمن.
إّن  الكركرات،  منطقة  يف  املغربي  للعدوان  األخيرة  التطورات  حول  غالي،  وقال 

مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها املستعمر املغربي.
وأردف إبراهيم غالي، يف السياق ذاته، بأّن الصحراء الغربية دخلت يف حرب مع 

نظام املخزن، الفتا بأّن شعبه سيواصل الكفاح حتى يوم النصر.
وأشار ابراهيم غالي، إلى أن الصحراء الغربية لم تكن ترغب يف إراقة الدماء، مؤكدا 

بأّن النظام التوسعي املغربي فرض ذلك.
أّنه  أّكد  القضية،  من  املتحدة  األمم  موقف  بخصوص  غالي،  الرئيس  وأوضح 

متذبذب، ودعا املجتمع الدولي بالتحرك فورا للتجاوزات يف حق الشعب الصحراوي.
وهو  الصحراوية،  القضية  إزاء  ثابت  اجلزائر  موقف  بأّن  غالي،  إبراهيم  أّكد  كما 

نصرته، مبرزا بأّن اجلزائر كانت دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي.
عبد اجلالل نويس 

النــواب يصادقــون 
باألغلبية على قانون 
الماليــــة 2021

 صادق نواب املجلس الشعبي الوطني، 
مشروع  على  باألغلبية،  الثالثاء،  أمس 
جلسة  خالل   2021 لسنة  املالية  قانون 
علنية ترأسها سليمان شنني رئيس املجلس 
أمين  املالية  وزير  وحضرها  الوطني،  الشعبي 
الطاقم  أعضاء  من  وعدد  الرحمان  عبد  بن 

احلكومي.
وقال بن عبد الرحمان، عقب التصويت 
الظرف  ورغم  احلكومة  إن  القانون،  على 
البالد  تشهده  الذي  واالستثنائي  الصعب 
الصحية  واألزمة  النفط  أسعار  تراجع  جراء 
هذا  أحكام  خالل  من  استهدفت  احلالية 
القدرة  على  املستطاع  قدر  »احلفاظ  النص 
الهشة  الطبقة  وحماية  للمواطن  الشرائية 
ترفع  استثمار  لديناميكية  والتأسيس 
تنويع  مساعي  وتعزز  اإلنتاج  مستوى  من 

االقتصاد.
ويتوقع قانون املالية لسنة 2021 منو الناجت 
الداخلي اخلام احلقيقي بنسبة 4 باملائة بعد 
انكماشه بنسبة 6.4 باملائة حسب تقديرات 

اقفال سنة 2021.
حسان مرابط 

بن خالف: السعيد بوحجة يرقد بالُمستشفى
رئيس  أّن  الثالثاء،  أمس  يوم  خالف،  بن  خلضر  البرملاني  النائب  كشف 

املجلس الشعبي الوطني األسبق السعيد بوحجة، أصيب بوعكة صحية.
وحسب ما جاء يف الصفحة الرسمية لنب خالف، فقد قال »املجاهد السعيد 
حاليا  وهو  صحية،  بوعكة  أصيب  الوطني  الشعبي  املجلس  رئيس  بوحجة 

باملستشفى.
األعظم  باسمك  أسألك  املعايف  الشايف  أنت  »اللهم  ذاته  املتحدث  وأضاف 
التي إذا دعوت بها أجبت أن تشفي أخانا املجاهد السعيد  وبأسمائك احلسنى 

بوحجة شفاء تاما ال يغادر سقما«. 
عبد اجلالل نويس 

التحقيـــق مــع رئيس بلديـة الغزوات 
فـــي قضايــا فســـــاد

انطلقت حتقيقات معمقة مع رئيس بلدية الغزوات على خلفية قضايا فساد 
وشكاوى مواطنني تخص سوء التسيير التي تشهدها مدينة الغزوات.

وجملة  الغزوات  بلدية  رئيس  استدعت  قد  األمن  مصالح  وكانت  هذا، 
القضائي على خلفية قضايا متعلقة بسوء استغالل  التحقيق  إلى  املنتخبني  من 
يف  القضاء  على  يحالوا  أن  املنتظر  من  حيث  مشبوهة  صفقات  وابرام  الوظيفة 

القريب العاجل.
يحدث هذا يف الوقت الذي ما تزال التحقيقات جارية مع 26 رئيسا بلدية 
من أصل 53 ومت توقيف خمسة منهم ويتعلق األمر برؤساء بلدية أوالد ميمون، 
بلدية سيدي مجاهد ب  رئيس  إدانة  تالوت كما مت  الرمشي وعني  عني نحالة، 

18شهرا نافذة.
عبد القادر

شنين: 

الرئيــس تبــون بخيــر وسيعــود 
إلــــى الجزائــر قريبــا

  طمأن رئيس املجلس الشعبي الوطني، سليمان شنني، أمس الثالثاء، 
الوطن  أرض  إلى  أّنه سيعود  تبون، وكشف  املجيد  عبد  الرئيس  بشأن صحة 

قريبا.
التي  العلنية  اجللسة  هامش  على  ألقاها  كلمة  خالل  شنني،   وقال 
خصصت للمصادقة على قانون املالية لسنة 2021 وقانون الوقايى من جرائم 
االختطاف إّن »الرئيس عبد املجيد تبون سيعود إلى أرض الوطن ساملا معافى«.
 حسان مرابط 

تنصيـــب اللجنـة التقنيـة المكلفـة 
بنشــاط تصنيــع السيــارات

على  الثالثاء،  أمس  براهم،  علي  آيت  فرحات  الصناعة  وزير  أشرف   
تنصيب اللجنة التقنية املكلفة بدراسة ومتابعة امللفات املتعلقة مبمارسة نشاط 

تصنيع املركبات.
وتعنى اللجة أيضا بتنظيم نشاط تصنيع السيارات وسيرها، كما مت تنصيب 
اللجنة التقنية الوزارية املشتركة املكلفة بدراسة ومتابعة امللفات املتعلقة مبمارسة 

نشاط وكالء املركبات اجلديدة، وتنظيمها وسيرها.
حسان مرابط 
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شكل ضغطا علهيم 

توقيــت كورونـــا يرهــق المدرسيـــن
ملف: أسماء بوصبيع

لم يسلم قطاع التربية والتعليم، هو 
اآلخر، من ارتدادات جائحة كورونا 

وتداعياتها، نظرا إلى االضطراب 
احلاصل عند األساتذة املتعلق 

بجداول استعمال الزمن األسبوعي 
وحتديد احلجم الساعي وغياب 

النظام الزمني املوحد، يف ظل 
التناقضات احلاصلة بني املؤسسات 
التربوية، األمر الذي سيؤثر بشكل 

كبير على السير العادي للموسم 
الدراسي »2021-2020«، وكان محل 

احتجاج األساتذة عبر مختلف 
واليات الوطن.

املنظمة الجزائرية ألستاذة التعليم االبتدائي:

 سنلجـــأ إلـــى التصعيــد فـي حـال 
تعنتـــت الـــوزارة الوصيــــة

ــة  ــة اجلزائري ــي للمنظم ــب الوالئ ــّدد املكت ه
ــد  ــي بالتصعي ــم االبتدائ ــة والتعلي ــاتذة التربي ألس
الوصايــة  التــزام  عــدم  حــال  يف  واالحتجــاج 
املــدارس  يف  احلاصلــة  االضطرابــات  مبعاجلــة 
ــاتذة الذيــن  ــة بحرمــان األس االبتدائيــة، املتعلق
ــوم  ــف ي ــن نص ــد م ــدوام الواح ــام ال ــون بنظ يعمل
راحــة، واألمــر نفســه بالنســبة إلــى األســاتذة 
ــن  ــم م ــن بحرمانه ــام الدوام ــون بنظ ــن يعلم الذي
يــوم الســبت كعطلــة أســبوعية، خصوصــا مــع 
الظــرف الراهــن الــذي اقتضــى منــع النقــل يف 

أيــام العطلــة األســبوعية، ممــا ســبب لهــم متاعــب 
كبيــرة يف التدريــس يــوم الســبت، واضطــرار بعــض 
األســاتذة إلــى التنقــل باســتعمال النقــل اخلــاص.
وأوضــح رئيــس املنظمــة لـ«أخبــار الوطــن« أن 
ــرا  ــا كبي ــي يعيشــون ضغط أســاتذة الطــور االبتدائ
بســبب حرمانهــم مــن عطلــة يــوم الســبت، نظــرا 
للمنشــور  املتباينــة  والقــراءات  التأويــات  إلــى 
 ،2020 أكتوبــر   11 يف  املــؤرخ   1127 الــوزاري 
ــرف  ــن ط ــرر م ــبوعي املق ــت األس ــة بالتوقي املتعلق
واالضطــراب  الواليــة،  مقاطعــة  يف  املفتشــن 

ــات  ــل التناقض ــرة، يف ظ ــذه األخي ــل يف ه احلاص
أن  بعــد  األســاتذة،  بــن  احلاصــل  والتبايــن 
أصبــح البــاب مفتوحــا لاجتهــادات الفرديــة. 
وأضــاف املتحــدث يقــول: »إال أن ذلــك ال يكفــي 
ــل  ــد مــن إيجــاد البدائ إلنصــاف املعلمــن، وال ب

ــا«. ــة أبنائن ــل مصلح ــن أج ــة م الظرفي
وعليــه، طالــب رئيــس املكتــب الوالئــي 
اجلزائــر شــرق بتوحيــد التوقيــت األســبوعي للطــور 
االبتدائــي، مبــا يضمــن يــوم راحــة يف نظــام الــدوام 
الواحــد، ويــوم الســبت راحــة يف نظــام الدوامــن«.

أستاذة التعليم االبتدائي الجزائر غرب:

تحديد مخطط استثنائي يتماشى 
مـع الوضـع الراهـن ضـروري!

 
طالــب أعضــاء املنظمــة اجلزائريــة ألســتاذة التعليــم االبتدائــي )اجلزائــر غــرب(، مــن جهتهــم، 
ــوزارة الوصيــة باســتدراك الوضــع الــذي وصفــوه بـ«املتــأزم« مــن خــال وضــع حلــول اســتثنائية  ال
ــد  ــدوام الواح ــبوعي لل ــن األس ــتعمال الزم ــداول اس ــد ج ــي، كتوحي ــع الصح ــع الوض ــق م تتواف
ــث  ــد دروس الفصــل الثال ــى جانب حتدي ــكل مادة، إل ــد احلجــم الســاعي ل ــع حتدي ــن، م والدوام
التــي ميكــن مراجعتهــا، مــع حتديــد مخطــط اســتثنائي للتعليمــات األساســية يتماشــى مــع احلجــم 
ــد  ــا توحي ــن عنده ــر وال ميك ــم تتغي ــة ل ــلت قدمي ــي أرس ــات الت ــون املخطط ــرح، لك ــاعي املقت الس

ــة وال حتــى الرســمية. ــارات الفصلي االختب

وزارة التربية

  إسقــــــاط السبـــــــت 
من الرزنامـة أمـر ُمحتَمــل

 كشــفت مصــادر عليمــة مــن مبنــى وزارة التربيــة والتكويــن، لـ«أخبــار الوطــن«، أنــه 
مــن املنتظــر اإلفــراج عــن نتائــج عمــل اللجنــة املكلفــة مبراجعــة جــداول التوقيــت وتنظيــم 
ــات  ــا يســتجيب ملتطلب ــج، يف إطــار إعــداد املخططــات الســنوية مب ــات التفوي احلصــص وآلي
ــم احلصــص ومعاجلــة  ــي وتنظي ــة بإعــادة تكييــف جــداول اســتعمال الزمن ــدان، املتعلق املي

ــج واحلجــم الســاعي. ــات التفوي ــص وآلي النقائ
ــوم  ــس ي ــاء التدري ــرار إلغ ــى ق ــوت ســتتجه إل ــح واجع ــإن مصال ــا، ف وحســب مصادرن
ــات  ــن والي ــد م ــد احلجــر الصحــي يف العدي ــة متدي ــى خلفي ــي عل ــور االبتدائ الســبت بالط
ــه  ــذي اعتمدت ــرار ال ــو الق ــبوعية، وه ــة األس ــال العطل ــل خ ــة النق ــف حرك ــن، وتوق الوط

ــنطينة. ــة قس ــة لوالي ــة التربي مديري

نطالــب بفتـح مناصـب جديـــدة 
لألساتذة واالستعانة بالمستخلفين

ــن امتعاضــه الشــديد إزاء احلجــم الســاعي  ــر شــيهوب ع ــوي واملتوســط، عّب ــور الثان  وبخصــوص الط
ــاق  ــذي ف ــامية، ال ــوم اإلس ــات والعل ــة والرياضي ــة العربي ــرار اللغ ــى غ ــية عل ــواد األساس ــص للم املخص
ــى 40 حصــة بــدال مــن  ــواد احملــددة للحجــم الســاعي، حيــث وصــل إل احلــد القانونــي الــذي تضمنتــه امل
ــة لعمــل  ــة العادي 18 ســاعة، وهــو مــا يتنــايف - حســبه - مــع النصــوص القانونيــة، ويتجــاوز حــدود الطاق

ــبوع. ــال األس ــاتذة خ األس
وأضــاف شــيهوب أن تقليــص مــدة التدريــس مــن 60 دقيقــة إلــى 45 دقيقــة قــد رفــع عــدد احلصــص 
ــدرس  ــول أن ي ــر املعق ــن غي ــال: »م ــث ق ــاتذة، حي ــردود األس ــى م ــر عل ــذي أث ــر ال ــواج، األم ــدد األف وع
األســتاذ 10 أفــواج يف اليــوم، فهــذا يتنافــى مــع قانــون )08-305(، الــذي يحــدد احلجــم الســاعي لكافــة 
األطــوار التعليميــة، حيــث ســيضطر األســتاذ إلــى تكــرار الــدرس 10 مــرات. وقــال األســتاذ علــى الــوزارة 
أن تعيــد النظــر يف هــذه املســألة مــن خــال فتــح مناصــب جديــدة لألســاتذة واالســتعانة باملســتخلفن يف 

مســعى تخفيــف الضغــط علــى األســاتذة«. 

مديريــة التربيـــة بقسنطينــة 
تسقــط السبــت ومـواد اإليقـاظ

كشــفت تعليمــة مديريــة التربيــة لواليــة قســنطينة حتــوز »أخبــار الوطــن« نســخة منهــا، تــدور 
حــول تنظيــم متــدرس التاميــذ خــال الســنة الدراســية، أنــه تقــّرر إســقاط مــواد اإليقــاظ والتربيــة 
ــا  ــخ واجلغرافي ــات والتاري ــة والرياضي ــة العربي ــرار اللغ ــى غ ــة عل ــواد الرئيس ــى امل ــط عل ــة فق البدني

والتربيــة العلميــة والتربيــة اإلســامية، وهــذا لضمــان تدريــس احلصــص األهــم.
كمــا كشــفت التعليمــة عــن إســقاط العمــل يــوم الســبت يف الطــور االبتدائــي بســبب قــرار 
متديــد احلجــر الصحــي يف العديــد مــن واليــات الوطــن، نظــرا إلــى توقــف حركــة النقــل العمومــي 

خــال العطلــة األســبوعية يومــي اجلمعــة والســبت.

طالــب رئيــس املنظمــة اجلزائريــة ألســاتذة 
التربيــة، بوجمعــة محمــد شــيهوب، وزيــر التربيــة 
محمــد واجعــوط، بدراســة وضعيــة املــدارس بكافــة 
املشــاكل  تــدارك  منطلــق  مــن  وهــذا  أطوارهــا، 
يف  الســاعي  الفــارق  رافقــت  التــي  والهفــوات 
التدريــس، الــذي شــكله نظــام الــدوام الواحــد 
حاليــا وبــن نظــام الدوامــّن إذ ســيكون الفــارق 
مــا  وهــو  أســبوعيا  ســاعتن  مبعــدل  الســاعي 
البرنامــج  التقــدم يف  تفاوتــا يف نســبة  ســيخلف 
ــال  ــث ق ــى أخــرى، حي ــن مدرســة إل الدراســي م
»مــن غيــر املعقــول أن يــدرس التلميــذ يف الطــور 
االبتدائــي يف النظــام الواحــد 14 ســاعة، يف حــن 
يــدرس آخــر 12 ســاعة يف نظــام الدوامــن، مــا 
ــؤ الفــرص بــن التاميــذ«. ــه عــدم تكاف ينجــر عن
خــال  شــيهوب،  بوجمعــة  أعــاب  كمــا 
حديثــه مــع »أخبــار الوطــن«، احلجــم الســاعي 
املعمــول  الدوامــن  نظــام  عليــه  يعتمــد  الــذي 
بــه يف عــدد مــن املؤسســات التربويــة، الســيما 
ــا  ــة مب ــآت تربوي ــى منش ــر عل ــي ال تتوف ــق الت املناط
ــن  ــال : » م ــث ق ــاظ، حي ــة االكتظ ــمح لتغطي يس
 4 االبتدائــي  تلميــذ  يــدرس  أن  املنطقــي  غيــر 
ســاعات متتاليــة ملــا قــد يؤثــر ســلبا علــى التحصيــل 

أنفســهم  وجــدوا  الذيــن  للتاميــذ  الدراســي 
ــم«. ويف  ــه املعل ــا يقول ــتيعاب م ــن اس ــن ع عاجزي
هــذا الصــدد، أضــاف املتحــدث: » يعانــي الكثيــر 
تاميــذ  مــع  االبتدائــي  التعليــم  أســاتذة  مــن 
الســنة أولــى ابتدائــي بســبب دخولهــم يف نــوم 

ــدروس«. ــرح ال ــاء ش ــام أثن ــل األقس ــق داخ عمي
وعليــه، طالــب شــيهوب بضــرورة حتســن مقاييــس 
التمــدرس وفــق أهــداف اإلصــاح، الســيما تلــك 
التــي تتعلــق باســتعمال الزمــن الدراســي مــن 
خــال تعميــم احلجــم الســاعي للطــور االبتدائــي.

رئيس املنظمة الجزائرية ألساتذة التربية محمد شيهوب: 

 مــن غيــر المنطقـي أن يـدرس تلميـذ 
االبتدائـــي 4 ساعــات متتاليـــة 

رئيس االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري

األستــــاذ.. ليــــس آلــــــة!
طالــب رئيــس االحتــاد الوطنــي لعمــال التربيــة والتكويــن، صــادق دزيــري، مــن جهتــه، خــال حديــث أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن« بضــرورة إصــدار الــوزارة 
مراســات رســمية اســتعجالية للمــدارس التربويــة تضبــط احلجــم الســاعي األســبوعي يف ظــل غيــاب النظــام الزمنــي املوحد، وكــذا البحــث عــن حلــول ظرفيــة 
يف ظــل التناقضــات الواقعــة بــن املؤسســات التربويــة، مــا أثــر بشــكل كبير علــى الســير العــادي للموســم الدراســي، بعــد أن كان محــل جــدل بــن األســاتذة 
عبــر مختلــف واليــات الوطــن - يضيــف املتحــدث، خصوصــا بعــد حرمــان األســاتذة الذيــن يعملــون بنظــام الــدوام الواحــد مــن نصــف يــوم راحــة، واألمــر نفســه 
بالنســبة إلــى األســاتذة الذيــن يعلمــون بنظــام الدوامــن بحرمانهــم مــن يــوم الســبت كعطلــة أســبوعية، خصوصــا مــع الظــرف الراهــن الــذي اقتضــى منــع حركــة 

النقــل أيــام العطلــة ااُلســبوعية؛ مــا ســبب لهــم متاعــب كبيــرة يف التدريــس يــوم الســبت، ليختــم صــادق دزيــري بقولــه »األســتاذ ليــس آلــة«.
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ــة الطــارف  ــن احلضــري األول لوالي متكــن األم
مــن خــال عمليــة أمنيــة نوعيــة مــن اإلطاحــة 
الســرقة  مجــال  متخصصــة يف  إجراميــة  بشــبكة 

والنصــب باســتعمال الشــعوذة والســحر. 
وحســب بيــان صــدر عــن مصالــح األمــن، 
ــن )02( إحداهــن  ــة تتكــون مــن امرأت ــإن العصاب ف
ــعيدةو  ــي س ــن واليت ــدران م ــا تنح ــبوقة قضائي مس
تلمســان. املعنيتــان تنشــطن علــى مســتوى مختلــف 
ــن  ــة توقيفه ــال عملي ــث مت خ ــن حي ــات الوط والي
ضبــط وحجــز مجموعــة مــن احلــروز وكــذا أغــراض 
باإلضافــة  والشــعوذة  الســحر  أعمــال  يف  خاصــة 

ــتعمل  ــة تس ــراص املهلوس ــن األق ــة م ــى مجموع إل
ــى  ــب عل ــرقة والنص ــات الس ــن يف عملي ــن طرفه م
ــا  ــن جميع ــات أنه ــت التحري ــي بين ــا، والت الضحاي

ــاء. ــة النس ــن فئ م
ــرطة  ــح الش ــي مصال ــر تلق ــاءت إث ــة ج العملي
القضائيــة لألمــن احلضــري األّول بالطــارف شــكوى 
زوجتــه  تعــرض  مفادهــا  شــخص  طــرف  مــن 
ــل  ــن يجه ــرف امارت ــن ط ــرقة م ــة الس ــى محاول إل
ــه، كثفــت قامــت عناصــر الشــرطة  هويتهمــا. وعلي
األبحــاث معتمــدة علــى بعــض املواصفــات املقدمــة 
مــن طــرف الضحيــة حيــث متكنــت يف ظــرف وجيــز 

مــن توقيــف املعنيتــن قبــل مغادرتهمــا إقليــم واليــة 
ــارف. الط

و بعــد االنتهــاء مــن التحقيــق معهمــا، أجنــز يف 
حقهمــا ملــف قضائــي عــن قضيــة الســرقة بالتعــدد، 
جنحــة النصــب، االســتهزاء مبــا هــو معلــوم مــن 
ــرض  ــة بغ ــرات عقلي ــازة مؤث ــرورة وحي ــن بالض الدي
ــت  ــذا، وقدم ــر شــرعية. ه ــة غي االســتهاك بطريق
املتهمتــان أمــام اجلهــات القضائيــة املتخصصــة، 
ــي  ــا يقض ــا قضائي ــا حكم ــدرت يف حقهم ــي أص الت
بســجنهما 05 ســنوات حبســا نافــذا وغرامــة ماليــة.                               
          ف سليم

أمينة.ب
ــوب  ــي للحب ــوان الوطن ــام للدي ــر الع ــد املدي  أك
والبقــول اجلافــة الســيد »عبــد الرحمــان بــو شــهدة، 
ــة  ــنطينة نياب ــة قس ــى والي ــس إل ــه أم ــارة قادت يف زي
عــن وزيــر الفاحــة، » أن الدولــة اجلزائريــة أصبحــت 
تولــي اهتمامــا كبيــرا لإلنتــاج الوطنــي وتســعى 
لتحقيــق االكتفــاء الغذائــي مــن خــال تنشــيط 
الزراعــة الصناعيــة. ومــن أجــل ذلــك ســطرت وزارة 
الفاحــة برنامجــا خاصــا لزراعــة مــادة الســلجم أو مــا 
يعــرف بشــعبة » الكولــزة« مــن أجــل تخفيــض فاتورة 
االســتيراد خاصــة يف مجــال الزيــوت النباتيــة، وكــذا 
ــي  ــة الت ــات الزراعي ــن املنتج ــيع وحتس ــع وتوس تنوي
تســاهم فيهــا هــذه الشــعبة مــن خــال تنشــيط 
وحتســن الــدورة الزراعيــة، والتقليــص مــن األراضــي 
ــة  ــد عملي ــادة بع ــذه امل ــا ه ــر بقاي ــذا توفي ــور وك الب
التحويــل إلــى أعــاف لألبقــار احللــوب كونهــا غنيــة 

ــن. ــذاء للدواج ــذا كغ ــات وك بالبروتين

 وبتكليــف مباشــر مــن وزيــر الفاحــة، أشــرف 
املديــر العــام للديــوان الوطنــي للحبــوب والبقــول 
ــة  ــذر بوالي ــزرع والب ــم ال ــاق موس ــى انط ــة عل اجلاف
قســنطينة، مصّرحــا خــال زيارتــه امليدانيــة بــأن 
ــى،  ــة أول ــدة ستشــمل، كمرحل هــذه الشــعبة اجلدي
وســتلقى  البــاد.  وغربــي  شــرقي  واليــات   10
الواليــات املعنيــة بهــذا البرنامــج اهتمامــا خاصــا مــن 
الــوزارة الوصيــة، بعدمــا مت اقتنــاء البــذور الســتعمالها 
يف التحويــل وكــذا الزراعــة، داعيــا التعاونيــات علــى 
ــن  ــة الفاح ــى مرافق ــنطينة إل ــة قس ــتوى والي مس
املتطوعــن للمســاهمة يف هــذا البرنامــج مــن عمليــة 

ــل والتســويق. ــة التحوي ــى مرحل ــذر وصــوال إل الب
ــن  ــمي ع ــان الرس ــى اإلع ــرافه عل ــدى إش ول
ــام  ــر الع ــد املدي ــذر واحلــرث، أك ــة الب انطــاق حمل
ــاء  ــو إعط ــج ه ــذا البرنام ــن ه ــدف م ــوان أن اله للدي
دفــع جديــد لإلســتراتيجية املنتهجــة يف الفاحــة 

اجلزائريــة، وهــي التجربــة األولــى مــن نوعهــا يف 
البــاد، يســعى قطاعــه نحــو فرضهــا ومنــح امتيــازات 
ــن  ــال م ــذا املج ــص يف ه ــن للتخص ــدة الفاح لفائ
واملســاعدات  اخلاصــة  القــروض  فتــح  خــال 
ــه  ــق«. ووج ــرض الرفي ــرار » الق ــى غ ــم عل والتدعي
املديــر العــام تعليمــات صارمــة للتعاونيــات لتســخير 
كل اإلمكانــات الازمــة والتســهيات للفاحــن 
مــن خــال توزيــع األدويــة يف موســمها ووقتهــا 
ــى  ــه إل ــي قادت ــارة الت ــال الزي ــارة وخ ــدد. الزي احمل
مزرعــة صحــراوي بعــن اعبيــد، تلقــى املســؤول 
شــروحا عديــدة عــن عمليــة تبريــد وتخزيــن اخلضــر 
والفواكــه وهــي التجربــة األولــى مــن نوعهــا يف 
اجلزائــر، والتــي ستســاهم يف حفــظ اخلضــر والفواكــه 
علــى اختافهــا، ملــدة تناهــز 8 أشــهر، دون أن تؤثــر 
ــة يف جــودة الفواكــه واخلضــر أو قيمتهــا  هــذه العملي

الغذائيــة. 

أعلــن أمــن عنابــة، الثاثــاء، عــن تفكيــك 
شــبكة إجراميــة متخصصــة يف التنقيــب عــن 
ــة  ــرة حربي ــا ذخي ــط بحوزته ــث مت ضب ــار حي اآلث
ــة  ــع أثري ــص وقط ــع دون ترخي ــف الراب ــن الصن م
إلــى خــارج  تهريبهــا  تنــوي  العصابــة  كانــت 

ــن. ــدود الوط ح
وحســب بيــان ملصالــح أمــن واليــة عنابــة، 
للشــرطة  املتنقلــة  الفرقــة  خــال  مــن  فإنــه 
أشــخاص   03 توقيــف  مت  ببرحــال،  القضائيــة 
مشــتبه فيهــم يف قضيــة حيــازة قطــع نقديــة 
أصليــة محميــة ذات قيمــة تاريخيــة، وحيــازة 

أجهــزة حساســة دون ترخيــص متثلــت يف كاشــف 
ــن  ــة م ــرة حربي ــازة ذخي ــة، وحي ــادن الثمين املع
ــط 24  ــع ضب ــص، م ــع دون ترخي ــف الراب الصن
قطعــة منهــا 19 قطعــة أصليــة أثريــة محميــة ذات 
قيمــة تعــود للفتــرة البيزنطيــة والرومانيــة بحســب 
املصــدر. وبعــد إجنــاز ملــف قضائــي يف حــق 
ــة  ــات القضائي ــى اجله ــم عل ــن، مت حتويله املوقوف
ــا  ــر فيم ــة برحــال للنظ ــدى محكم املتخصصــة ل

ــم. ــن ته ــم م ــب إليه نس
ف سليم

محكمــة  لــدى  التحقيــق  قاضــي  أمــر 
قاتــل  بإيــداع  املنقضــي،  اإلثنــن  تبســة، 
املمــرض )ش.ع( احلبــس املؤقــت مــع وضــع 
القضائيــة. الرقابــة  حتــت  آخريــن  شــخصن 
ــي  ــان صحف ــه بي ــف عن ــا كش ــب م فحس
ــة،  ــن الوالي ــال ألم ــام واالتص ــة اإلع ــن خلي م
ــن  ــي ب ــبوع املاض ــة األس ــجار نهاي ــع ش ــد وق فق
ــغ مــن العمــر 25 ســنة و6 أشــخاص  ممــرض يبل
ــل  ــى مقت ــة أدى إل ــة العقل ــن بلدي ــدرون م ينح
ــه بعــد تعرضــه  املمــرض يف مــكان احلــادث عين
لعــدة طعنــات قاتلــة وجهــت لــه بســاح أبيــض.

تبســة،  واليــة  بأمــن  اجلنائيــة  الفرقــة 
بالتنســيق مــع أمــن دائــرة العقلــة، فتحــت حتقيقــا 
ــع  ــف جمي ــره توقي ــرى إث ــة ج ــا يف القضي معمق
ــق، مــن  ــة التحقي ــى ذم املشــتبه فيهــم الـــ 6 عل
ــي الرئيــس، مــع االســتماع لشــهود  بينهــم اجلان
ــة  ــس يف قضي ــي الرئي ــورط اجلان ــوا ت ــان أثبت عي

ــرى. ــا أخ ــدة قضاي ــذا ع ــل وك القت
العدالــة،  أمــام  تقــدمي األطــراف  بعــد  و 
ــر. ــابق الذك ــم س ــها احلك ــة نفس ــدرت اجله أص
فيروز رحال

نــواري  ملدرســة  اإلداري  الطاقــم   توقــف 
يف  اشــتباه  العمل بعــد  عــن  بــأدرار  محمــد 
إصابــة عاملــة ضمــن الطاقــم، وألن اجلهــات 
املعنيــة لــم تباشــر عملهــا مــن أجــل اتخــاذ 
ــي  ــام بالكشــف الوقائ ــة والقي اإلجــراءات الصحي
للتحقــق  باملؤسســة  التربويــة  األســرة  لبقيــة 
ــاط  ــل أوس ــه داخ ــن عدم ــاء م ــار الوب ــن انتش م
إدارة  قــررت  البيداغوجــي  والطاقــم  التاميــذ 
املؤسســة التوقــف عــن العمــل كإجــراء احتــرازي 
إلــى حــن التأكــد مــن ســامة األســرة التربويــة 

مــن احلالــة الوبائيــة.
وحســب بيــان للمكتــب الوالئــي التابــع 
لنقابــة االحتــاد الوطنــي لعمــال التربيــة والتكويــن 
بواليــة أدرار، فإنــه يطالــب اجلهــات الوصيــة 

االســتجابة الفوريــة لتطويــق احلــاالت املشــتبه 
بهــا داخــل املؤسســة إن وجــدت، وإجــراء حتقيــق 
ــه جلميــع  وبائــي. كمــا وجــه الـــ »أنبــاف« دعوت
ــرورة  ــي بض ــة تقض ــات التربوي ــه يف املؤسس فروع
ــذه املؤسســات  ــة داخــل ه ــة الوبائي ــة احلال متابع
وحّمــل  مســتجدة.  حالــة  كل  عــن  والتبليــغ 
املكتــب الوالئــي املســؤولية للجهــات اإلداريــة 
ــة  ــر مســتلزمات الوقاي ــة املقصــرة يف توفي والصحي
البيــان  وحــث  التربويــة.  املؤسســات  داخــل 
ــى  ــرص عل ــرورة احل ــى ض ــاع عل ــبي القط منتس
ورص  الوقائــي  الصحــي  البرتوكــول  تطبيــق 
الصفــوف إلجنــاح أي موقــف يتخــذه املكتــب 

الوالئــي. 
 عبد اهلل مجبري 

 صــادق نــواب املجلــس الشــعبي الوطنــي، 
ــق  ــون املتعل ــروع القان ــى مش ــاء، عل ــس الثاث أم
األشــخاص  اختطــاف  جرائــم  مــن  بالوقايــة 

ومكافحتهــا.
وجــاء التصويــت يف جلســة ترأســها رئيــس 
املجلــس الشــعبي الوطنــي، ســليمان شــنن، 
ــرة  ــي ووزي ــدل بلقاســم زغمات ــر الع وبحضــور وزي

ــزوار. ــمة ع ــان بس ــع البرمل ــات م العاق
وينــدرج هــذا املشــروع، الــذي يجــّرم جميــع 
أشــكال االختطــاف، يف إطــار مســعى التكييــف 
املســتمر للتشــريع الوطنــي مــع تطــور أشــكال 
جرائــم االختطــاف التــي تشــكل مساســا باألمــن 
ــام.                            حســان مرابــط  الع

نسيبة شالبي 
مت  الرياضيــة  القاعــة  أن  البيــان  يف  وجــاء 
االســتياء عليهــا مــن طــرف رئيــس جمعيــة 
رياضيــة بتواطــؤ أطــراف مــن البلديــة، وأراد هــذا 
األخيــر اســتغالها، بجلــب معــدات رياضيــة 
لكمــال األجســام مــع تغييــر مفاتيــح أبــواب 

القاعــة وطــرد املســير البلــدي.
ــع املواطنــن مــن اســتغال القاعــة  كمــا من
ــغ ماليــة مقابــل  ــا وأجبرهــم علــى دفــع مبال مجان
الدخــول، رغــم أن القاعــة ملــك للبلديــة، وهــذه 

ــاء والغــاز. األخيــر تســدد فواتيــر الكهرب
وعلــى إثــر هــذه األفعــال املخالفــة للقانــون، 
قامــت مصالــح األمــن بالتحقيــق يف القضيــة 
وإحالــة امللــف للعدالــة، التــي أصــدرت أحكامــا 
باإلدانــة ضــد رئيــس البلديــة األســبق وكــذا 
ــترجاع  ــت باس ــم، وقض ــة واحلك ــس اجلمعي رئي
ــل  ــن أج ــة، م ــح البلدي ــة لصال ــة الرياضي القاع
إعــادة فتحهــا أمــام كل الشــباب والرياضيــن.
البلديــة  رئيــس  قــال  الصــدد،  هــذا  ويف 
الســيد الشــريف بودعــاس لـــ »أخبــار الوطــن« 

إن دعــم املواهــب الرياضيــة هــو مــن واجبنــا 
ــة حتــت تصــرف  ــك بوضــع املنشــآت الرياضي وذل
الرياضيــن طبقــا لبرنامــج توقيــت أســبوعي، 
ــا  ــا كأنه ــرف فيه ــخص يتص ــا لش ــس مبنحه ولي

ــه. ــك ل مل
ــة ســكيكدة أن مصاحلــه  وأكــد رئيــس بلدي
يف  حــزم  بــكل  القانــون  تطبيــق  يف  مســتمرة 
اســترجاع مــا مت احتــكاره مــن ملكيــات عموميــة 
مــن قبــل املســؤولن الســابقن دون وجهــة حــق.

تحت إشراف المدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة 
إطــالق أول حملـــة رسمـــية لزراعـة إطــالق أول حملـــة رسمـــية لزراعـة 
»السلجــم« في البــالد من قسنطيـــنة»السلجــم« في البــالد من قسنطيـــنة

05 سنوات  صدر يف حقهما حكما يقضي بسجنهما 
 توقيـــف امرأتيــن بالطــارف تمتــهنــان  توقيـــف امرأتيــن بالطــارف تمتــهنــان 

الســـرقـــة الســـرقـــة باستعمـــال الشعــــوذة! باستعمـــال الشعــــوذة! 

عنابة
األمـــن يحجـــز ذخيــــرة حربيــــة األمـــن يحجـــز ذخيــــرة حربيــــة 

وقطــــعا أثريـــةوقطــــعا أثريـــة

إيــــداع قـــاتــل الممـــرضإيــــداع قـــاتــل الممـــرض
 الحـــبس المــــؤقت بتبـــسة الحـــبس المــــؤقت بتبـــسة

بسبب اشتباه يف إصابة موظف 
الطـــاقم اإلداري لمدرســة نـواري الطـــاقم اإلداري لمدرســة نـواري 

محمــــد محمــــد بأدرار يتوقـــف عن العمـــل بأدرار يتوقـــف عن العمـــل 

استولت عليها جمعية من أجل استغاللها   
بلـديــة سكيـــكدة تسترجــع القـــاعة بلـديــة سكيـــكدة تسترجــع القـــاعة 

الرياضـــية بمـــرج الذيـــب الرياضـــية بمـــرج الذيـــب 

النـــواب ُيصادقــون على مشــــروع النـــواب ُيصادقــون على مشــــروع 
قانــون الوقـاية من جرائــم االختطـافقانــون الوقـاية من جرائــم االختطـاف

10 واليات معنية بزراعة هذه الشعبة اجلديدة لتقليص فاتورة استيراد الزيوت البناتية

 أوضحت مصالح بلدية 
سكيكدة، يف بيان أصدرته 

أول أمس، التجاوزات 
الالقانونية التي كانت 

بطلتها جمعية رياضية 
بعاصمة الوالية، حيث 

قامت هذه األخيرة 
باالستيالء على القاعة 
الرياضية الكائنة مبرج 

الذيب من أجل استغاللها.



فضلــت إحــدى العائــات نهــار أول أمــس 
ــام  ــام أم ــكرة االعتص ــة ببس ــيدي عقب ــدة س ببل
ــة  ــلطات الوصي ــة الس ــة مطالب ــرة بغي ــر الدائ مق
احلصــول  مــن  ميكنهــا  ســريع  حــل  إليجــاد 
ــذه  ــراد ه ــا، تواجــد أف ــق يأويه ــى ســكن الئ عل
العائلــة أمــام البوابــة الرئيســية للدائــرة أثــار انتبــاه 

ــاحت  ــي الف ــة الصحاب ــارة مبدين ــن امل ــر م ــدد كبي ع
ــات  ــرة أخــرى الصعوب ــع ليؤكــد م ــن ناف ــة ب عقب
ــة  ــرة التــي تعيشــها الفئــات الهشــة بالبلدي الكبي
والتــي دفعتهــا الظــروف لاحتجــاج بشــتى الــق 

ــائل.   والوس
 م. بن مبارك

ف سليم
جميــع  اســتيفائهم   إلــى  إضافــة   
اإلجــراءات القانونيــة املطلوبــة منهــم علــى غــرار 

فتــح حســـاب بــــنكي أو بـــريدي جـــاٍر.
ــة  ــن بوالي ــن الفاح ــد م ــف العدي  وكش
عنابــة يف تصريــح لـ«آخبــار الوطن« أنــه الفاحون 
اخلاصــة  الــدعـــم  منحــة  صــرف  ينتظــرون 
ــا  ــدرة بـــ 4دج، كم ــة واملـقـ ــم الصناعي بالطماط
ينتظــرون تســديد مســتحقاتهم املاليــة مــن طــرف 
معامــل التحويــل فإلــى غايــة كتابــة هــذه األســطر 
لــم يتــم ذلــك بالرغــم مــن قيــام مديريــة الفاحــة 
بعنـــابة بجميــع اإلجــراءات اإلداريــة ، مــن أجل 
ــى منحهــم إال إن الوضــع  حصــول الفاحــن عل
ــر  ــل الكثي ــو ماجــعـ ــه، وه ــى حال ــزال عل اليـــ
مــن الفاحــن يتســاءلون علــى ســبب التأخــر، 
ســيما وأن وزارة الفاحــة والتنميــة الريفيــة قــررت 
دفــع منحــة الطماطــم الصناعيــة املقــدرة بـــ 4 دج 
ــد  ــنة بع ــذه الس ــرة ه ــاح مباش ــرام للف للكليوغ
اإلنتهــاء مــن عمليــة بيــع منتوجاتــه للمحولــن، 
وعــدم جمعهــا مــع منحــة احملولــن املقــدرة بدينــار 
ــه يف  ــول ب ــا كان معم ــرام، كم ــف للكيلوغ ونص

الســنوات املاضيــة، لكــن جــدوى، حيــث أتــى 
ــذه الســنة  ــه ه ــد املعمــول ب ــذا اإلجــراء اجلدي ه
بعــد سلســلة مــن اللقــاءات املنظمــة مــن طــرف 
الــوزارة الوصيــة يف الســنة املاضيــة بــن مختلــف 
ومحولــن  فاحــن  مــن  الفاعلــن  الشــركاء 
ورئيــس املجلــس املهنــي وإطــارات مــن مديريــات 
املصالــح الفاحيــة مبختلــف الواليــات والتــي 
خلصــت بتوصيــات أهمهــا ضــرورة التأطيراجليــد 
ــة  ــم الصناعي ــعبة الطماط ــتمرة لش ــة املس واملتابع
مصانــع  أمــام  الامتناهيــة  الطوابيــر  لتفــادي 
ــع محصــول  ــة الفاحــن لتجمي ــل ومرافق التحوي
ــاظ  ــارة واحلف ــا للخس ــة تفادي ــم الصناعي الطماط
علــى املــردود كمــا ونوعــا ، مــع إلزاميــة رفــع 
ــة  ــة لعملي ــروف املائم ــر الظ ــل وتوفي كل العراقي

ــل. التحوي
وجتدراالشــارة أن املســاحات املغروســة مــن 
الطماطــم الصناعيــة توســعت هــذه الســنة لعــدة 
ــة  ــا كان منحصــرة يف عناب ــات شــرقية بعدم والي
،الطــارف ،ســكيكدة وقاملــة والتــي ســاهمت 

ــي. ــاج الوطن ــن اإلنت ــة م بنســبة 77 باملائ

 نسيبة شالبي
 يعانــي الســكان مــن خطــر البيــوت الهشــة 
والقصديريــة  التــي جعلــت حياتهــم منهكــة لدرجــة 
أن ســكانها يعيشــون يف حالــة خــوف وهــوس مســتمر 
مــن انهيــار البيــوت علــى رؤوســهم ، كمــا يشــتكي 
التــي  الصعبــة  املعيشــية  الظــروف  مــن  الســكان 
ــات  ــام ملتطلب ــاب الت ــك الغي ــا يف ذل ــرون فيهــا مب يتعث
ــتهم  ــتوى معيش ــى مس ــر عل ــا أث ــرمي ، مم ــش الك العي
الذيــن  الســكان  معظــم  ألن   ، عديــدة  لســنوات 
قابلناهــم قالــوا إن احلــي ال يحتــوي علــى جميــع 

ــة. ــق الازم املراف
ويف الســياق ذاتــه أكــد ممثــل احلــي ليوميــة 
»أخبــار الوطــن« أن العيــش أصبــح مســتحيًا يف 
ظــل الظــروف الكارثيــة التــي جتــد العائــات نفســها 
فيهــا ، قائــل إننــا ســئمنا حيــاة التهميــش والنســيان 
لســنوات عديــدة. كمــا أعــرب ممثــل احلــي عــن 
أملهــم يف تلقــي بــاغ مــن الســلطات التــي تتجاهــل 
طلباتهــم ، حيــث أن هــذه املنــازل غيــر صاحلــة 
للســكن بســبب األضــرار التــي حلقــت بهــا ، والتــي 
ــرة تصيــب معظــم  أصبحــت مصــدًرا ألمــراض خطي
الســكان بســبب الرطوبــة وخاصــة يف الشــتاء حيــث 

ــس.  ــات الطق ــع تقلب ــم م ــزداد معاناته ت
 وأضــاف أنهــم يعانــون أيًضــا مــن بقايــا األمطار 
التــي حتــول احلــي إلــى بــرك طينيــة ، حيــث تتراكــم 
القمامــة حــول املنــازل ، ممــا يتســبب يف انبعــاث 
ــى  ــامة عل ــرات الس ــار احلش ــة ، وانتش ــح كريه روائ
غــرار اجلــرذان التــي تهــدد صحــة املواطنــن وخاصــة 
األطفــال القريبــن منهــا ايــن يلعبــون فيهــا يف غيــاب 
أماكــن اللعــب والترفيــه اخلــاص بهــم، ناهيــك عــن 
ــاري  ــكلة املج ــي ومش ــرف الصح ــاه الص ــرب مي تس
وبــرك امليــاه امللوثــة التــي تنبعــث منهــا روائــح كريهــة 
، ممــا جعلهــا بــؤرة جلــذب احلشــرات والفئــران الســامة 
وتكاثرهــا ممــا يشــكل بيئــة تســاعد علــى انتشــار 
األمــراض وانتقالهــا بــن الســكان كأمــراض اجلهــاز 
التنفســي واجللــد واحلساســية التــي يعانــي منهــا كثير 

مــن ســكان احلــي وخاصــة األطفــال الصغــار.

   بلغــت نســبة تقــدم أشــغال إجنــاز مشــروع 
مجلــس قضــاء جيجــل الواقعــة مبنطقــة الكيلومتــر 
الثالــث قرابــة الـــ 85 باملئــة، وهــذا حســب أرقــام 
ــة  ــة ميداني ــش خرج ــى هام ــت عل ــمية قدم رس
ــي الواليــة، عبــد القــادر كلــكال إلــى  قــادت وال
املوقــع. وإلــى جانــب ذلــك، مت التأكيــد أن نســبة 
أشــغال مشــروع التهيئــة اخلارجيــة بــذات املشــروع 
جتــاوزت الـــ 60 باملئــة. وقــد شــدد الوالــي كلكال 
التــي مت  العراقيــل  كافــة  إزالــة  علــى ضــرورة 
تســجيلها خــال املراحــل الســابقة، كمــا حــث 
علــى اإلســراع يف الرفــع مــن وتيــرة األشــغال 

ــذا  ــم ه ــددة. ويض ــال احمل ــر يف اآلج ــليم املق لتس
قاعــات  160 مكتبــا وســتة  القضائــي  املرفــق 
للجلســات مــع قاعــة للمحاضــرات، قاعــة ضيافة 
ــروع  ــجيل املش ــد مت تس ــة، وق ــى املكتب ــة إل إضاف
منــذ ســنة 2008 بغــاف مالــي يقــدر بأكثــر 60 
ــن  ــد م ــاك العدي ــت هن ــا كان ــار ســنتيم. كم ملي
االنتقــادات املوجهــة إلــى طريقــة ســير األشــغال 
وطريقــة تصميــم الواجهــة األماميــة التــي طالتهــا 

ــى طلــب اجلهــات املختصــة. ــاء عل ــرات بن تغي
ب. زهرة

ــي  ــع املدن ــات املجتم ــس، جمعي ــت، أم دق
احمللــي يف ســكيكدة، ناقــوس اخلطــر ، بخصــوص 
ــذرة. ــاه الق ــة الســقي باملي ــر لعملي االنتشــار الكبي

و أكــد الدكتــور محمــد الطاهــر عيســاني، 
املختــص يف تشــخيص األمــراض وعضــو مجلــس 
ــات  ــتوى والي ــى مس ــب عل ــة الط ــات مهن أخاقي
الشــرق يف اتصــال مــع » ألخبــار الوطــن«، أن 
الســقي بامليــاه القــذرة ســيتبب حتمــا يف عــدد مــن 
األمــراض واألوبئــة املتنقلــة عــن طريــق امليــاه ومنها 

الكوليــرا والتيفوئيــد ر والتهــاب الكبــد مــن النــوع« 
أ«، كمــا تتكــدس علــى اثــر تنــاول منتوجــات 
مســقية بامليــاه القــذرة مــواد ســامة خاصــة املعــادن 
ــور  ــرطانات تتط ــرة س ــبب مباش ــي تس ــة الت الثقيل
ــك  ــط ، ناهي ــدى املتوس ــى امل ــتمرة عل ــة مس بصف
ــاء اآلســن  ــر يف امل ــي تتكاث ــواد الســامة الت ــن امل ع
واملرتبطــة بالفطريــات الســامة ، ويضيــف محدثنــا، 
ــره  ــى تأثي ــة إل ــذرة وباإلضاف ــاه الق ــقي باملي أن الس
ــى  ــا عل ــإن خطــرا حقيقي ــن ف ــى صحــة املواطن عل

البيئــة، كمــا أنــه يقلــص مــن احملاصيــل الزراعيــة 
ــت  ــا ، وكان ــا ونوعيته ــف مردوده ــة ويضع املختلف
الــدرك  قيــادة  مســتوى  علــى  األمــن  مصالــح 
الوطنــي يف ســكيكدة، قــد شــنت قبــل أشــهر 
حملــة واســعة النطــاق، قصــد محاربــة انتشــار 
ظاهــرة ســقي احملاصيــل بامليــاه القــدرة وإحالــة 
العديــد مــن الفاحــن علــى العدالــة ومنهــم مــن 

ــجنه مت س
جمال بوالديس 

ــددة  ــص متع ــن نقائ ــي ع ــو احل ــدث قاطن وحت
ــاه الشــرب التــي  ــدرة مي مرتبطــة بيومياتهــم أبرزهــا ن
الــذي  تعــرف تذبذبــا كبيــرا منــذ أشــهر األمــر 
دفعهــم لتنقــل بحثــا عــن امليــاه لتــزداد الوضعيــة 
ســوءا إذا علمنــا أن امليــاه التــي تصــل للحنفيــات 
تكــون مختلطــة مبيــاه الصــرف الصحــي األمــر الــذي 
ضاعــف مــن غضــب الســكان ملــا يشــكله هــذا 

ــن. ــة املواطن ــى صح ــورة عل ــن خط ــع م الوض
ــن  ــا مطالب ــم أيض ــون نداءه ــع املواطن ــا رف  كم
بتوفيــر الكهربــاء علــى اعتبــار أن متوينهــم العــادي بهــا 
يتــم عبــر كوابــل متراميــة بشــكل عشــوائي مما يشــكل 
خطــر علــى العائــات خصوصــا األطفــال، باإلضافــة 
ــة  ــة ببرمج ــة املعزول ــو املنطق ــب قاطن ــك طال ــى ذل إل
مشــاريع لتهيئــة احمليــط الــذي يعانــي هــو اآلخــر 

مــن تدهــور كبيــر خاصــة حــن تســاقط األمطــار 
التــي متنــع خــروج الســكان مــن منازلهــم، كمــا 
طالــب ســكان احلــي بضــرورة توفيــر اإلنــارة العموميــة 
التــي تســبب غيابهــا يف عرقلــة حركــة الســكان ليــا 
ــاد  ــم أســهم االنتق ــا إليه ــن حتدثن ــة م وليوجــه غالبي
لســلطات احملليــة للبلديــة التــي جتاهلــت مختلــف 

نداءاتهــم.             م. بــن مبــارك
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إلنقاذهم من خطر البيوت الهشة 

سكــــان »محجــــرة الرومــــان« سكــــان »محجــــرة الرومــــان« 
يستغيثـــون والــــي سكيــــكدةيستغيثـــون والــــي سكيــــكدة

2008 مت تسجيله سنة 
8585 % % نسبـــة تقــدم أشغـــال  نسبـــة تقــدم أشغـــال 

مشـــروع مجلـــس قضــاء جيجــــلمشـــروع مجلـــس قضــاء جيجــــل

عــــائلة تعتصــم أمــام مقــــر دائـرة عــــائلة تعتصــم أمــام مقــــر دائـرة 
سيـــدي عقـــبة بســـبب الســـكـن سيـــدي عقـــبة بســـبب الســـكـن 

عقب تزايد ملحوظ يف اإلصابة بالسرطان

تحــذيـر من السقــي بالميــــاه تحــذيـر من السقــي بالميــــاه 
القـــذرة بسكيـــكــدةالقـــذرة بسكيـــكــدة

بسكرة

سكـــان »علـــب الطويــــل« بأومـــاش سكـــان »علـــب الطويــــل« بأومـــاش 
يطالبـــون برفـــع الغبـــن عنــهميطالبـــون برفـــع الغبـــن عنــهم

رغم انتهاء موسم الجني واستيفائهم 
جميع اإلجراءات 

منتجـــو الطمـــاطم الصناعــــية منتجـــو الطمـــاطم الصناعــــية 
ينتظـــرون صــّب منــحة الـّدعـــم ينتظـــرون صــّب منــحة الـّدعـــم  ناشد سكان حي محجرة الرومان، التابع لبلدية حمادي كرومة، اجلهات 

املتخصصة وعلى رأسها والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد نقلهم إلى 
سكنات الئقة حتفظ كرامتهم وتقيهم خطر االنهيار.

يعاني قاطنو احلي الريفي 
»علب الطويل« ببلدية 

أوماش التي تبعد 20 كم عن 
عاصمة الوالية من غياب 
تام للضروريات األساسية 

للمعيشة الكرمية وهو األمر 
الذي دفعهم لرفع الكثير 

من النداءات إلى السلطات 
احمللية بغية التدخل لرفع 

الغنب عنهم

مايزال منتجو الطماطم الصناعية بواليتي عنابة والطارف 
ينتظرون صب منحة الــدعـم املـقـدرة بـ 4دج، رغم انتهاء 

موسم اجلني وبيع منتجاتهم للمصانع التحويلية 
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ســوق  منطقــة  ســكان  يطالــب 
ــة.  ــليمان باملدي ــي س ــرق بن ــمال ش األربعاء ش
التــي حتــوي علــى أربعــة أوخمــس مداشــر علــى 
غــرار الطوايبيــة واملعامريــة واجلاللــدة وغيرهــا 
من فــرع بلــدي لتخفيــف معانــاة وتكلفــة التنقــل 
إلــى عاصمــة البلديــة علــى مســافة 10 كــم 
ــن  ــتكون م ــا يش ــق، كم ــتخراج الوثائ ــد اس قص
ــاة الســكان  انعــدام مكتــب بريــدي يختــزل معان
األمــراض  وأصحــاب  الســن  كبــار  خاصــة 
ومنحهــم،  رواتبهــم  علــى  للحصــول  املزمنــة 
هــذا ويضيــف مــن حتدثــوا لـ«أخبــار الوطــن« مــن 
ســكان ســوق األربعــاء، أنهــم يشــتكون صعوبــة 
ــة واحــدة تقلهــم  يف التنقــل فــال توجــد إال حافل

إلــى مقــر بلديتهــم بنــي ســليمان، يــزداد األمــر 
تعقيــدا حــن يحــل بهــا عطــب علــى حــد تعبيــر 
أرهقــت  التــي  النقائــص  هــذه  أحدهــم، كل 
الســكان إضافــة إلــى أنهــم يقولــون أن مبداشــرهم 
ــدة  ــرق املعب ــح للشــرب والط ــاء الصال ــص للم نق
واملســالك الريفيــة ونقــص التغطيــة الصحيــة 
ــك  ــن كل ذل ــر م ــى واألم ــتوصفهم، واألده مبس
مســافة  يقطعــون  أطفــال  الســكان  يضيــف 
ــدرس،  ــا للتم ــر يومي ــة كيلومت ــى أربع ــة إل ثالث
ــه يناشــد ســكان ســوق األربعاء الســلطات  وعلي
ــة. ــم الضروري ــر نقائصه ــل لتوفي ــة التدخ الوالئي
عمر ب

أمــس  املديــة  واليــة  مصالــح  وزعــت 
املؤسســات  علــى  واقــي  قنــاع  20الــف 
علــى  14300وزعــت  منهــا  االستشــفائية 
املستشــفيات الســتة ويتعلــق األمــر مبستشــفى 
املديــة، البرواقيــة، قصــر البخــاري، تابــالط 
ــت  ــا وزع ــليمان كم ــي س ــيف، وبن ــن بوس وع
ــة،  ــة اجلواري ــات للصح ــى 07 مؤسس 5700 عل
فيمــا مت توزيــع قرابــة 12 ألــف مئــزرا واقيــا علــى 
ــة  املؤسســات االستشــفائية. فيمــا تبقــى العملي
مســتمرة لتغطيــة كافــة املؤسســات االستشــفائية 

باحتياجاتهــا.
 أشــرف علــى العمليــة والــي الواليــة » 
جهيــد مــوس« عقــب اجتماعــه باللجنــة األمنيــة 

الوبائيــة  املوســعة يف إطــار متابعتــه للوضعيــة 
بإشــراك جميــع الفاعلــن ومــدى تنفيــذ القــرارات 
ــراءات  ــن اإلج ــة ضم ــا املندرج ــذة ميداني املتخ
االحترازيــة ملنــع انتشــار الوبــاء، حيــث ثمــن 
ــة يف مجــال تأمــن  ــود املبذول ــة اجله ــي الوالي وال
اجليــش  جهــود  الســيما  العموميــة  الصحــة 
األبيــض وممارســي الصحــة العموميــة وكافــة 
الصفــوف  املتواجــدة يف  الصحــة  قطــاع  أســرة 
ــى  ــه عل ــدا حرص ــداء مؤك ــة ال ــة ملجابه األمامي
توفيــر كافــة ظــروف العمــل واحلمايــة لتمكينهــم 

مــن أداء عملهــم يف ظــروف عاديــة.
عمر بكيري

عبدالسالم قريشي
وأكثــر مــن هــذا أن املنتخبــن حســب ممثــل 
ــن » »أداروا  ــار الوط ــه » أخب ــت ب ــكان إلتق ــن الس ع
ــو  ــيط وه ــبب بس ــا لس ــل جتاهلوه ــا ب ــم نحوه ظهوره
العــدد القليــل مــن العائــالت التــي تقطــن بهــا والتــي 
ــوة  ــكل ق ــك ال تش ــي بذل ــة وه ــاوز 24 عائل ال تتج

ــؤولن ».  ــراج للمس ــى إح ــط أو أدن ضغ
 

فالنقائــص التــي يعيشــها ســكان هــذه املنطقــة 
الواقعــة يف بيئــة جبليــة صعبــة - يضيــف محدثنــا - 
ال تعــد وال حتصــى فوضعيــة الطريــق أشــبه مــا تكــون 
مبســلك ترابــي منه إلــى طريــق فهــو تكثــر فيــه 
ــى املجــاري  ــر إل ــة ويفتق ــه األترب ــر وتتراكــم علي احلف
اإلســمنتية » كانيفــو« التــي مــن شــأنها احملافظــة 

ــا تبقــى مــن املقاطــع الصاحلــة للســير.  ــى م عل
ميــاه  شــبكة  أن  جنــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
الصــرف الصحــي يف أســوأ أحوالهــا فالقنــوات فاســدة 
امليــاه  إلــى تســرب  أدى  الــذي  األمــر  ومســدودة 
املســتعملة التــي أخــذت تتجمــع يف املنخفضــات 
ــى  ــركا وأحواضــا وهــو مــا قــد يســاعد عل وتشــكل ب

انتشــار األمــراض وتهديــد امليــاه اجلوفيــة.
 أمــا مســألة وجــود املنشــآت اإلداريــة والرياضية 
ــرع إداري  ــى ف ــر إل ــة تفتف ــرج فالقري ــدث وال ح فح
يغنــي الســكان مــن عنــاء التنقــل إلــى مركــز البلديــة 
ــد  ــز البري ــرا ملرك ــن ال جند أث ــم يف ح ــاز وثائقه إلجن
وكذلــك الشــأن بالنســبة للعيــادة متعــددة اخلدمــات 
فهــي ليســت موجــودة أصــال حتــى ولــو علــى شــكل 
ــى التنقــل  ــر القرويــن إل مشــروع للمســتقبل ممــا يجب

نحــو تيشــي ملــداواة جــرح أو وضــع حقنــة.
 كمــا أن صــراع الســكان مــع الثلــوج يف فصــل 
الشــتاء ال يــكاد ينتهــي فهــم يعانــون مشــكل انعــدام 
غــاز املدينــة رغــم أن رئيــس اجلمهوريــة كان قــد ألــح 
ــة احملرومــة »  ــى ضــرورة اإلهتمــام باملناطــق اجلبلي عل
ــات  ــرم األولوي ــى ه ــا يف أعل مناطــق الظــل » ووضعه
أمــا  املدينــة  بغــاز  املناطــق  ربــط  عنــد عمليــات 
واملالعــب  العموميــة  اإلنــارة  العمرانيــة  التهيئــة 
اجلواريــة فهــي عنــد هــؤالء الســكان احملرومــن مجــرد 
كيــف ال  املنــال  بعيــدة  فهــي  لإلســتهالك  كالم 
ــك بالشــكليات  ــا بال ــر موجــودة فم ــات غي والضروري

ــا.  ــل محدثن يسترس

ــلطات  ــدون الس ــون يناش ــؤالء القروي ــه فه وعلي
بضــرورة االلتفــات إلــى وضعيتهــم ونيــل حظهــم مــن 
ــاء يف  ــى البق ــم إل ــا يدفعه ــو م ــة وه املشــاريع التنموي
منطقتهــم والتخلــي عــن فكــرة املغــادرة وقصــد نقــل 
انشــغاالت ســكان هــذه القريــة التــي تصنــف ضمــن 

ــة )516 منطقــة(.  مناطــق الظــل يف الوالي

 املير: محدودية مداخيل البلدية 
مشكل كبير!

  اتصلنــا برئيــس البلديــة الســيد » عزيبــي 
أوضــاع  علــى  إطالعــه  أكــد  الــذي   « عبدالنــور 
ســكان هــذه القريــة وغيرهــا مــن القــرى النائيــة 
مســتوى  علــى  يطــرح  دائمــا  املشــكل  أن  غيــر 
محدوديــة مداخيــل البلديــة وصعوبــة التضاريــس 
التــي تســتدعي تخصيــص أغلفــة ماليــة كبيــرة 
ــرة  ــك باملشــاريع الكبي ــرة فمابال إلجنــاز مشــاريع صغي
ورغــم ذلــك ال نتوقــف عــن إعــداد وتقــدمي البطاقــات 
التقنيــة ملختلــف املشــاريع ســيما املتعلقــة بالطرقــات 
ــة أمــال يف  ــرة والوالي ــح الدائ ــى مصال ــاه والغــاز إل املي

الظفــر ببعضهــا وجعلهــا يف خدمــة الســكان »

عبدالسالم.ق
غيــر أن والــي الواليــة أنــذاك الســيد » أوالد 
صالــح زيتونــي » املعــروف بصرامتــه وامللقــب ب » 
البومبــاردي » أمــر بتهــدمي كل البنايــات الفوضويــة 
والتــي ال يحــوز أصحابهــا علــى مخططــات البنــاء أو 

ــة.  ــود امللكي عق
وبعــد إجــراء االنتخابــات احملليــة لســنة 2017م 
كرئيــس   « ســعيد  حمامــن   « الســيد  وتنصيــب 
للبلديــة طالــب هــؤالء الشــباب مــن البلديــة منحهــم 
محــالت جتاريــة يف املركــز االقتصــادي القــروي الــذي 
كان يف طــور اإلجنــاز غيــر أن امليــر رفــض مطلــب هؤالء 
ــة  ــت البلدي ــن قام ــات الذي ــتثناء طلب ــباب باس الش
ــا إياهــم حــال  بتهــدمي محالتهــم ووعدتهــم بتعويضه
اكتمــال اجنــاز املركــز االقتصــادي فضــال عــن تعويــض 
ــط  ــت موجــودة يف محي ــي كان أصحــاب احملــالت الت
ســوق الفــالح ســابقا والتــي مــر عليهــا الطريــق 

ــد. ــي اجلدي اإلجتناب
 غيــر أن األمــور تعقــدت أكثــر علــى اعتبــار 
ــة  ــة املتبقي ــالت التجاري ــع احمل ــوي بي ــر كان ين أن املي
قصــد تدعيــم املــوارد املاليــة للبلديــة وحتقيــق » طفــرة 
تنمويــة » تكــون يف مســتوى الوعــود االنتخابيــة غيــر 
أن هــؤالء الشــباب أصــروا علــى احلصــول علــى هــذه 

احملــالت كتعويــض عــن محالتهــم الفوضويــة املهدمــة 
وهــو مــا دفــع امليــر إلــى تقــدمي اســتقالته » حتــت 
ــره عندمــا استفســرناه  ــة الضغــط » حســب تعبي طائل
ــيد »  ــة الس ــه بالنياب ــه يف منصب ــوع، وعوض يف املوض
رضــوان فنــوش » الــذي حــاول معاجلــة هــذا املشــكل 
ــض  ــة قصــد تعوي ــرة والوالي ــى الدائ ــب إل ــدمي طل بتق
ــاء  ــك مبنحهــم أكشــاكا مــن البن هــؤالء الشــباب وذل
ــافة  ــى مس ــد عل ــكل متباع ــا بش ــم توزيعه ــز يت اجلاه
500 م مــن محطــة املســافرين العلويــة إلــى الســفلية 
ــرك اســتغرابا ودهشــة مــن  ــذي ت منهــا وهــو األمــر ال
عمــوم املواطنــن فقــد علــق الشــاب عبداحلميــد علــى 
هــذه اخلرجــة » هــل ينقــص خراطــة مزيــدا مــن 
ــه فبــن كشــك وكشــك  ــث بعين ــه العب األكشــاك إن
ــة  ــى عاصم ــا إل ــت مدينتن ــد حتول ــك فق ــد كش يوج

ــاك ». لألكش
 رئيس البلدية: مشكل هؤالء 

الشباب عرقل سير مشاريع البلدية
ــوان »  ــوش رض ــيد » فن ــد الس ــه أك ــن جهت  وم
ــل  ــة » أن مشــكل هــؤالء الشــباب عرق رئيــس البلدي
ــه بالتشــاور  ــد مــن معاجلت ــة والب ســير أشــغال البلدي
مــع الســلطات املعنيــة التــي منحــت الضــوء األخضــر 

ــع هــذه األكشــاك اجلاهــزة عليهــم » لتوزي

ملوا وعود المسؤولين الواهية

 ســـكان »إخــرازن« ببوخليـفة فـي بجـاية  ســـكان »إخــرازن« ببوخليـفة فـي بجـاية 
خـــارج خـــارج الخـــارطة التنمــــويةالخـــارطة التنمــــوية

الفوضوية  البنايات  فقدوا محالتهم يف حملة تهدمي 

 توزيــــع  توزيــــع 88 أكشـــاك جاهــزة لفـــائدة شبــــاب بخـــراطة أكشـــاك جاهــزة لفـــائدة شبــــاب بخـــراطة
قامت بلدية خراطة شرق بجاية مؤخرا بتوزيع 8 أكشاك من البناء اجلاهز يف انتظار أخرى لصالح بعض 
الشباب البطال الذين هدمت محالتهم الفوضوية املنتشرة على طول الطريق الوطني رقم 9 من محطة 

املسافرين العلوية إلى السفلية منها على مسافة 500 م والتي أنفقوا عليها املاليني لبنائها 

يعاني سكان قرية »إخرازن« الواقعة يف أعالي بلدية بوخليفة دائرة تيشي 20 كلم 
شرقي بجاية قلة املرافق االجتماعية، األمر الذي جعلهم يعانون األمرين؛ مرارة 
ظروفهم الصعبة ومرارة الوعود الواهية التي يطلقها املسؤولون دون أن ينفذوها. 

سكـــان سوق األربعـاء ببنــي سليمـان سكـــان سوق األربعـاء ببنــي سليمـان 
يشتكـــون نقــائص جـّمــةيشتكـــون نقــائص جـّمــة

 تمثلت في 12000 قناع طبي و11690 مئزرا واقيا
 توزيـــع مستلزمــــات طبـــية  توزيـــع مستلزمــــات طبـــية 

على المؤسســات على المؤسســات االستشفائيـة بالمـدية االستشفائيـة بالمـدية 
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       قام صبيحة أمس عمال مستشفى السعيد عوامري ببلدية 
بوقاعة الواقعة شمالي والية سطيف بوقفة احتجاجية.

     أكد هؤالء أن من بني مطالبهم حتديد تاريخ محدد لصب أجورهم، 
أن ال يوجد تاريخ لصب الرواتب وهو ما أثر عليهم ، ناشدوا بضرورة 
توفير طبيب مختص باإلنعاش على مستوى املستشفى، باإلضافة 

إلى تدعيم األطقم الطبية وشبه الطبية بالتعداد والعتاد خاصة يف 
ظل انتشار فيروس كورونا املستجد، وأضاف العمال أن النقل اخلاص 
بالعمال ال يعمل أيام العطل األسبوعية واألعياد، وهو ما ال يتناسب 

مع بعض العمال املداومني يف هذه األيام، يف ظل قرار منع استعمال 
وسائل النقل يف هذه املدة من طرف السلطات العليا للبالد.

أوقفت دوريات الشرطة  ببلدية »لوطاية » شمال 
عاصمة الوالية شخصني أب يبلغ من العمر 63 سنة 

وابنه الذي يبلغ 31 سنة على خلفية عدم ارتداء 
الكمامة التي أصبحت ارتداؤها مفروضا يف اآلونة 
األخيرة للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19، 
وبتقرب عناصر األمن منهما التخاذ اإلجراءات 

الردعية أبديا الوالد وابنه رفضا عنيفا ضد 
هذه اإلجراءات وانهاال بالسب والشتم على قوات 

الشرطة باإلضافة أن االبن حاول التقاط صور 
لقوات الشرطة أثاء تأدية مهامهم بدون إذن وقام 

بتهديدهم  ليتم مباشرة توقيفهما وحتويلهما 
إلى مقر املصلحة لينجز لهما ملف جزائي مبوضوع 
إهانة رجال القوة العمومية بالسب والتهديد أثناء 
تأدية املهام، هذا ومت تقدمي املتهمان أمام العدالة 

التي أصدرت حكما باإليداع يف حق االبن فيما 
صدر اإلفراج املؤقت يف حق األب.

خلية إعالم والي والية البيض يبدو أنها لزالت 
تعيش يف زمن تعتيم اإلعالمي و ماقبل ثورة 22 
فبراير إذ ترفض التعامل مع شبكة أخبار الوطن 
فاجلريدة التي تطبع و توزع يوميا أمام مرأى و 

مسمع كل أجهزة الرقابة ،غير معتمدة يف نظرها 
و كل هاته األجهزة لم تتفطن لها باستثناء هاته 

اخللية   التي تسير من طرف أشخاص عاصروا زمن 
العصابة و ماقبل زمن العصابة بوالية البيض بدليل 

ان الوالي احلالي هو السادس الذي يصل البيض و 
قد يرحل و يتركهم للوالي القادم و أصبح العام و 
اخلاص بالبيض يعلم ان محيط الوالي هو الذي 

يسير الوالية رغم مطالبة اجلميع برحيله

خلـية اإلعـالم بالبيض  تكرس التعتيم

ذكــــاء  مقـــــاول  

ارتـــداء الكمـــامة يــورط أب و ابنه 
ببلـــدية »لوطـــاية « ببســــكرة

عمــــال مستشفـــى 
بوقـــاعة يحتجـــون

استنكر سكان حي سيدي أحمد الواقعة مبرتفعات مدينة سكيكدة  ما 
قام به مقاول من عمل غير مسؤول وغير قانوني  اين قام بحفر طريق 

احلي  و إقامة خندقا يف الطريق الذي مت تعبيده وانهاء األشغال به قبل 
3 ايام فقط حسب ما أفاد به سكان احلي. مما أغضب املقيمني هناك 

ملقني اللوم على   اجلهات املختصة يف غياب الرقابة.
القضية مت طرحها عبر مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوك 

مستغربني الفعل غير السوي الذي صدر من املقاول اين وصلت القضية  
لرئيس البلدية الذي أوضح عبر حسابه أنه لم يكن يعلم ابدا بهذا 

املشروع. اين أمر على الفور بوقف البناء وحفر الطريق املذكور الذي 
مت تعبيده مؤخًرا ، ليتبني أن املقاول قد  استخدم رخصة بناء قدمية 
مبوجب عقد مع سونلغاز. يعود تاريخه إلى عام 2015 ، كما مت حجز 

املعدات وإحالة القضية إلى العدالة.

ناشد الكثير من مواطني مداشر وقرى 
املسيلة السلطات احمللية ومديرية الصحة 

والسكان وإصالح املستشفيات بضرورة 
حتقيق مطلبهم والذي ال يتعدى فتح 

قاعات العالج التي ظلت موصدة أبوابها 
منذ إجنازها وتسليمها كمشروع خالل 

العشرية السوداء بهدف ترقية الصحة 
اجلوارية يف القرى حيث يبقى التأطير 
الطبي يف  والية املسيلة  ضعيفا مقارنة 

مع األهداف املسطرة من طرف الدولة يف 
سبيل تفعيل الصحة اجلوارية، إال أّن هذا 
احلديث بقي حبر على ورق، حيث ال تزال 
العديد من القرى  يف البلديات 47 املشكلة 
إلقليم الوالية  تفتقد لقاعات عالج  كان 
منتظرا تعميمها يف أوقات سابقة .حيث 
يبقى  عشرات السكان يناشدون اجلهات 
املسؤولة بترقية التغطية الصحية على 

مستوى املناطق الريفية خاصة تلك التي 
عرفت اجناز مثل هذه القاعات وهذا من 

خالل فتح وتأطيرها على األقل تقدم 
فيها اإلسعافات األولية وأخذ احلقن، 

عوض التنقل وقطع عشرات الكيلومترات 
من أجل هدف بسيط يف نظر املريض

 مــاذا تفعـل مـديـرية الصــحة بالمسيــلة

مــدراء تنفيــذون فــي»فــم المدفـــع«  
كشفت، أمس، مصادر مطلعة، »ألخبار الوطن«، بأن 

والي والية سكيكدة، قد أمر بفتح حتقق يف عدد من 
اإلدارات على مستوى مديريات التنفيذية يف الوالية 

أبرزها أمالك الدولة، التشغيل و الري، و هذا على 
خلفية جلسات األستماع التي عقدها مع ممثلي أسرة 

املجتمع املدني و التي حتولت إلى محاكمات عالنية 
للعديد منهم حتت أنظار الوالي الذي »صدم« بواقع 

مرير و مشلول و حتى بتقارير مغلوطة وردته.
و  كشفت مصادرنا، بأن الوالي شرع يف سلسلة من 

الزيارات امليدانية »الفجائية« لعدد من املشاريع و 
املرافق و املقرات التي كانت محل إحتجاج من قبل 

أسرة املجتمع املدني احمللي .
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أخبار الداخل

»أخبــار  التقتهــم  الســكان  بعــض   قــال 
األول  الهاجــس  الطريــق  معضلــة  إن  الوطــن« 
ــاف, دون أن  ــنوات عج ــذ س ــم من ــذي يطارده ال
تتحــرك الســلطات احملليــة إلصالحه حيــث الغبار 
ــن أن  ــتاء , مؤكدي ــال يف الش ــف واألوح يف الصي
املشــروع ورغــم متريــره علــى جلنــة الصفقــات 
واملوافقــة عليــه ,إال انــه بقــي حبيــس األدراج 
منــذ حوليــن كامليــن ,بــل الطامــة الكبــرى 
ــا  ــم تضــع اجهزته ــة باالجنــاز ل ان الشــركة املكلف
يف عــن املــكان الــى اليــوم ,و قــد طالــب هــؤالء 

االهالــي مديريــة األشــغال العموميــة بتيــزي وزو 
التدخــل العاجــل قبــل حلــول الشــتاء الــذي 
ــع  ــاوته, م ــة بقس ــى املنطق ــام عل ــزل ككل ع ين
التعجيــل يف إمتــام أشــغال أربــع كلمتــرات كاملــة 
ــير  ــب الس ــا يصع ــان م ــال لقم ــى ح ــت عل بقي
ــع ,و  ــرة مقل ــر دائ ــر ملق ــق العاب ــذا الطري ــى ه عل
يبقــى ذوي االحتياجــات اخلاصــة بقريــة ثوريــرث 
عــدن االكثــر تضــررا مــن هــذه الوضعيــة الســيما 

يف احلــاالت االســتعجالية.
جمال ع

يشــتكى العديــد مــن املصابــن باألمــراض 
ــم  ــن منه ــار الس ــيما كب ــزي وزو الس ــة بتي املزمن
,مــن نــدرة لقــاح االنفلونــزا املوســمية عبــر عديــد 
الصيدليــات مــا يضــع حياتهــم يف خطــر الســيما 
وانهــم تعــودوا اجــراء هــذا اللقــاح كل عــام, 
حمايــة النفســهم مــن أخطــار احلمــى املوســمية 
,و حســب مــا كشــفت عنــه الخبــار الوطــن 
تصريحــات بعــض املرضــى فــان العشــرات منهــم 
ــراض  ــف االع ــر لتحال ــة اخلط ــن يف خان مصنفي
الظاهــرة عليهــم ,و االعــراض التــي تصحــب 
الشــهية  وفقــدان  احلمــى  الســيما  كورونــا 

ــاد  ــل اجل ــرورة التكف ــى ض ــن, ال ــب داعي والتع
بهــذا املشــكل الــذي قــد يســبب ازمــة حقيقيــة 
بــن املرضــى الذيــن تســاءلوا عــن ســبب فقــدان 
هــذا اللقــاح اقــل مــن يوميــن مــن حصــول 
تيــزي وزو علــى حصــة ثانيــة خاصــة بهــا املقــدرة 
ب14ألــف جرعــة لقــاح بعدمــا اســتلمت يف 
ــذا يف  ــة ه ــدرة ب 7االف جرع ــى مق ــة اول حص
ــه يبــاع  الوقــت الــذي وان وجــد هــذا اللقــاح فان
بســعر يقــارب1400دج للجرعــة الواحــدة مــا 
ــارط.  ــام الف ــة بالع ــعره مقارن ــف س ــادل ضع يع
جمال ع

التــي  املســاحة  هــذه  اســتعادة  ومتــت 
إطــار عمليــة  162 مســتفيدا، يف  لفائــدة  وزعــت 
ــذا املوجــه لإلســتثمار،  ــار الصناعــي وك ــر العق تطهي
وهــي العمليــة التــي ال تــزال متواصلــة بالواليــة، 
مديــر  اجلزائريــة  االنبــاء  لـــوكالة  أوضــح  مثلمــا 

إليــاس خليفــة. القطــاع، 
واتخــذ قــرار إلغــاء اســتفادة هــؤالء املســتفيدين 
عقــب  رســمية،  إعــذارات  عــدة  تلقــوا  أن  بعــد 
حتقيقــات وزيــارات ميدانيــة متكــررة إلــى املواقــع 
ذات  حســب  مشــاريعهم،  لتجســيد  املخصصــة 

املصــدر.
مشــروعا   2.579 عــن  يقــل  ال  مــا  وأودع 
اســتثماريا لــدى مصالــح قطــاع الصناعــة والتــي 
حظيــت 766 منهــا بالقبــول فيمــا مت رفــض 742 
أخــرى ألســباب مختلفــة مــن بينهــا عــدم جناعتهــا، 

ــرحه. ــرى ش ــا ج كم
ومــن بــن 766 مشــروعا التــي حصلــت علــى 
ــى 91  ــا تلق ــد، فيم ــر 281 عق ــد مت حتري ــول، فق القب
مرقيــا رخــص بنــاء ويوجــد حاليــا 19 مشــروعا فقــط 

ــح.  ــات ذات املصال ــد النشــاط، حســب معطي قي
ومت تخصيــص نحــو 2.296 هكتــارا كوعــاء 
بهــذه  اإلســتثمار  مشــاريع  الســتقبال  عقــاري 
الواليــة، حيــث منحــت تســهيالت مــن قبــل الدولــة 
للمتعاملــن اإلقتصاديــن الراغبــن يف اإلســتثمار يف 

ــة. ــذه الوالي ه
وتوجــد مســاحة تفــوق 86 هكتــارا مقســمة إلى 
227 قطعــة أرضيــة عبــر املناطــق الصناعيــة الثالثــة 
هكتــارا(،   21( القــرارة  منطقــة  وهــي  بالواليــة، 
وبونــورة )10 هكتــارات( ووادي نشــو )36 هكتــارا(، 
باإلضافــة إلــى 54 هكتــارا مقســمة إلــى 204 حصــة 
عبــر 14 منطقــة نشــاط جاهــزة يف مختلــف البلديــات 
الســتقبال املتعاملــن االقتصاديــن اجلــدد بخصــوص 

املشــاريع الصناعيــة، حســب املصــدر نفســه.
ــة اإلســتثمار الصناعــي  ــز جاذبي ــرض تعزي وبغ
العمــل  فــرص  توفيــر  يف  واملســاهمة  املنطقــة  يف 
ــاريع  ــد املش ــة عدي ــلطات العمومي ــت الس ــد أطلق فق
ــى  ــدة، عل ــطة جدي ــة وأنش ــق صناعي ــاء مناط إلنش
ــار(  ــو )100 هكت ــة يف واد نش ــة الصناعي ــرار املنطق غ

ــوادي متليلــي )300 هكتــار(.  واملنطقــة الصناعيــة ب
كمــا اســتحدثت ســبع مناطــق نشــاط جديــدة، 
بــكل مــن دائــرة  للمنطقــة،  50 هكتــارا  مبعــدل 
ــورة  ــل واملنص ــي لفح ــارة وحاس ــي الق ــرارة وحاس الق

ــه.  ــير إلي ــا أش ــة، كم ــان وزلفان ــب وبري وسبس
ــك فقــد رصــد مــا ال يقــل  ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــق  ــل املناط ــادة تأهي ــار دج إلع ــة )4( ملي ــن أربع ع
ــث  ــن حي ــاط، م ــق النش ــة ومناط ــة احلالي الصناعي
اخلدمــات والتهيئــة اخلارجيــة والربــط بالشــبكات 

ــاء(.  ــاء وم ــاز وكهرب ــة )غ املختلف
ويتوفــر النســيج الصناعــي لواليــة غردايــة حاليــا 
علــى 5.801 مؤسســة صغيــرة ومتوســطة بتعــداد 

ــال. 23.082 عام
مناطقهــا  بفضــل  غردايــة  واليــة  وســتمكن 
ــا  ــزال بعضه ــي ال ي ــاط الت ــرى للنش ــة وأخ الصناعي
قيــد اإلنشــاء، املســتثمرين وخاصــة احملليــن منهــم، 
ــق  ــيما يف املناط ــة س ــاص البطال ــاهمة يف امتص املس
الريفيــة واســتحداث الثــروة، كمــا خلــص اليــه مديــر 

الصناعــة.                                   ق.م

  تشــهد واليــة ســيدي بلعبــاس نقصــا 
حــادا يف مــادة االســمنت األبيــض علــى مســتوى 
محــالت بيــع مــواد البنــاء احملليــة منــذ أزيــد مــن 
ــر  ــن التوت ــة م ــق حال ــذي خل ــر ال شــهرين، األم
ــراء  ــن ج ــن املتضرري ــى املقاول ــار وحت ــن التج ب
ــس  ــاع الكي ــى ارتف ــذي أدى إل ــص ال ــذا النق ه
واحــد الــى حــدود 4000 دج وهــو ســعر خيالــي 

يقــول أحــد جتــار مــواد البنــاء.  
عــن  املقاولــون  أعــرب  الســياق  ذات   يف 
امتعاضهــم وتأثرهــم الكبيــر مــن هــذه النــدرة 
ــاريع  ــن املش ــد م ــل العدي ــى تعطي ــي أدت ال الت

املوكلــة إليهــم
ألخبــار  املقاولــن  نقابــة  رئيــس  يقــول 
الوطــن أن النــدرة ســتؤدي الــى م مواعيــد تســليم 
ــة احملــددة. وأضــاف ســعر  ــق الرزنام املشــاريع وف
الــى  750 دج  املــادة عــرف طفــرة مــن  هــذه 

4000 دج للكيــس الواحــد، وهــو مبلــغ جــد 
مرتفــع وغيــر متوقــع اخلــط أوراق الكثيــر مــن 
املقــاوالت وبشــكل كبيــر اخلــواص منهــم ممــا 
ــا  ــاء مؤقت ــغال البن ــن أش ــف ع ــى توق ــم إل دفعه
تفاديــا لتكبــد خســائر جســيمة داعيــا الســلطات 
املعنيــة التدخــل واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
للحفــاظ علــى وتيــرة اجنــاز مختلــف املشــاريع 

الســيما الســكنية منهــا. 
أن  الوطــن  أخبــار  جريــدة  علمــت  وقــد 
ــع  ــف مصن ــى توق ــع ال ــدرة راج ــذه الن ــبب ه س
اإلســمنت ألحــد اخلــواص املتواجــد ببلديــة 
ســيدي علــي بــن يــوب، مــا أدى إلــى اســتنفاذ 
االســمنت  علــى  واالعتمــاد  احمللــي  املخــزون 
األبيــض املســتورد مــن دولــة تونــس الشــقيقة مــا 

ــعارها.  ــاب أس ــر الته ــد يفس ق
حواش. أ

ــات  ــب معلوم ــاج حس ــة االحتج ــاءت حرك ج
متطابقــة مــن القريــة علــى خلفيــة جملــة مــن 
النقائــص ســاهمت بشــكل كبيــر يف معانــاة الســكان 
الذيــن أغلقــوا الطريــق الوالئــي رقــم 60املــؤدي مــن 
وإلــى بلديــة عــن فــارس والتــي تبقــى الكهربــاء 

ــا.  ــن أهمه ــروب م ــاء الش وامل
ــع  ــر منهــم فقــد ســبق وان مت رف وحســب الكثي
هــذه االنشــغاالت للســلطات احملليــة والوالئيــة لكــن 

بقيــت حبيســة األدراج حيــث لــم تعــرف املنطقــة أي 
ــة  ــتفادة القري ــذ اس ــاء من ــال الكهرب ــعة يف مج توس
بالكهربــاء بالرغــم مــن التوســع العمرانــي الــذي 
عرفتــه قريــة أوالد عطيــة األمــر الــذي أجبــر الكثيــر 
منهــم علــى االعتمــاد علــى الربــط العشــوائي بالرغــم 
مــن خطورتــه علــى حياتهــم ولكــن حســبهم الضــرورة 
تبيــح احملظــورة كمــا رفــع ســكان القريــة الذيــن طالبــوا 
ــة بهــدف  ــة بالوالي ــة التنفيذي بتدخــل مســؤول الهيئ

التكفــل بانشــغالهم مطلــب املــاء الشــروب الــذي 
أصبــح ميــزة أوالد عطيــة حيــث يبقــى الســكان 
ــر  ــذي أجب ــر ال ــروب األم ــاء ش ــة م ــن أزم ــون م يعان
ــي  ــج الت ــتنجاد بالصهاري ــى االس ــم عل ــر منه الكثي
ــن  ــك ع ــة املصــدر ناهي ــة ومجهول ــر صحي ــى غي تبق
ــة  ــذه البقع ــن به ــل املواط ــن كاه ــذي يره ــا ال ثمنه

ــة.  ــماة أوالد عطي ــة املس اجلغرافي
جمال أبو أشرف

يطالــب ســكان منطقــة الزوابــي القاطنــن بالــواد 
ــق  ــم بالطري ــذي يربطه ــة املســلك ال املدســوس بتهيئ
ــو وســيدي  ــي أفل ــن بلديت ــط ب ــم 1أ الراب ــي رق الوطن
بوزيــد لتســهيل وصــول النقــل املدرســي إليهــم لنقــل 
أبناءهــم املتمدرســن مبتوســطة بلديــة ســيدي بوزيــد، 

وكشــف هــؤالء يف شــكوى موجهــة لوالــي الواليــة أن 
أبناءهــم يقطعــون يوميــا 3كلــم للوصــول إلــى الطريــق 
الوطنــي رقــم 1أ مشــيا علــى األقــدام النتظــار النقــل 
ــذي يقلهــم للمتوســطة علــى مســافة 18  املدرســي ال
كلــم واليعــودون إال بعــد املغــرب مشــيا علــى األقــدام 

ــد  ــرودة شــديدة وعن ــة وعــرة وب وســط مســالك جبلي
ــن  ــبل ع ــم الس ــع به ــوج تنقط ــار والثل ــاقط االمط تس
الدراســة وقــد يتغيبــون لعــدة أيــام، إضافــة إلــى 
ــة  ــاة اليومي ــبب املعان ــي بس ــم الدراس ــي حتصيله تدن
التــي يكابدونهــا.             االغــواط ع نوريــن 

حسب ما أفاد به مسؤولو مديرية الصناعة بغرداية
استرجـــاع نحـــو استرجـــاع نحـــو 255255 هكتــــارا  هكتــــارا 
مـــن العقــارات غيــر المستغــلةمـــن العقــارات غيــر المستغــلة

الزوابي بسيدي بوزيد باألغواط  منطقة 

 مطـــالب بتهيــئة المســـلك البــلــدي  مطـــالب بتهيــئة المســـلك البــلــدي 
لتمكيــن النقــل المدرســي من الوصــول لتمكيــن النقــل المدرســي من الوصــول 

املسيلة 
سكـــان أوالد عطيــة بعيــن فــــارس سكـــان أوالد عطيــة بعيــن فــــارس 

يغلقـــون مقـــر البلديــةيغلقـــون مقـــر البلديــة

استرجعت مساحة إجمالية قوامها 255.79 هكتارا، منحت يف إطار االستثمار 
الصناعي، وظلت إلى غاية اآلن غير مستغلة بوالية غرداية، حسب ما أفاد 

به مسؤولو مديرية الصناعة بالوالية.

مديرية األشغال العمومية لتيزي وزو مطالبة 
بالتدخل قبل حلول فصل الشتاء

  55 آالف نسمــة بقريــة توريـــرث  آالف نسمــة بقريــة توريـــرث 
عــدن يعانــون من صعــوبة المســالك عــدن يعانــون من صعــوبة المســالك 

الندرة تضع مشاريع عديدة على احملك
اختفــاء مـــادة اإلسمنـــت األبيـــض اختفــاء مـــادة اإلسمنـــت األبيـــض 

من أســواق من أســواق سيـــدي بلعبـــاسسيـــدي بلعبـــاس

تيزي وزو
 المصــابون باألمــراض المزمنــة  المصــابون باألمــراض المزمنــة 

يشتكــون يشتكــون نـــدرة لقــــاح نـــدرة لقــــاح 
األنفلــونــزا  الموسمـــية األنفلــونــزا  الموسمـــية 

أقدم صبيحة أمس 
العشرات من سكان 

أوالد عطية ببلدية 
عني فارس أقصى 
اجلنوب الغربي 
لعاصمة  والية 

املسيلة على تنظيم 
حركة احتجاجية 
أغلقوا من خاللها 

مقر البلدية. 



09السنة 02  - العدد 339 -األربعاء  03 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 18 نوفمبر 2020م
ربورتـــاج 

 عين وسارة الوالية
 املنتدبة املنكوبة!

التقسيم  يف  ترقيتها  مت  التي  وسارة  عني  بلدية   
اإلداري األخير إلى والية منتدبة، والتي تعتبر ثاني 
الكثافة  حيث  من  الوالية  عاصمة  بعد  بلدية  أكبر 
تزال  ما  ألف ساكن،   200 تزيد عن  التي  السكانية 
الزمن،  جتاوزها  التي  املشاكل  من  الكثير  تعاني 
فاملواطنون ال يزالون يحلمون بأبسط متطلبات العيش 
تالحظ  ال  البلدية  إلى  دخولك  وعند  حيث  الكرمي، 
عليها مظاهر الوالية املنتدبة، فالنفايات املتراكمة عند 
مداخل ومخارجها والتي شوهت احمليط العمومي أرقت 
كاهل املواطنني الذين لم يفهموا ماذا يحدث لبلديتهم 
يف وقت يغيب دور املسؤول هنالك مع استمرار إضراب 
احتجاجا  العمومية  الفضاءات  تزيني  مؤسسة  عمال 

على تأخر رواتبهم الشهرية. 
األمر اآلخر الذي أثار حفيظة السكان وهو انسداد 
سليماني  حي  مثل  الصحي  الصرف  مياه  بالوعات 
املهترئة  الطرقات  عن  ناهيك  رابح،  ومدري  سليمان 

التي يعاني منها املواطن بشكل كبير. 
استفادت  الذي  الطرقات  تعبيد  مشروع  و يعرف 
الضمان  الصندوق  برنامج  ضمن  مؤخرا  البلدية  منه 
بعد  ينطلق  لم  اليزال  احمللية  للجماعات  والتضامن 
االقتصادية«  املصابيح  تركيب  مشروع  إلى  باإلضافة 
اآلخر  هو  يشهد  والذي  وسارة  عني  أحياء  عبر  الد« 

تأخرا كبيرا. 
 وخالل تصريحات املواطنني ألخبار الوطن أكدوا 
التسيير  بلدياتهم دفعت ثمن مسؤولني فشلوا يف  بأن 
والي  مطالبني  فيهم،  املواطن  وثقة  طموحات  وخيبوا 
األوضاع،  إليه  آالت  فيما  والنظر  بالتدخل  الوالية 
ويف السياق نفسه يطالب الشباب البطال بضرورة فتح 
حتقيقات باملنطقة الصناعية التي تتوفر على مستثمرين 
لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، وفتح فرص 

عمل لهم. 

 رئيس البلدية حّمل 
املسؤولية للمجالس السابقة!
ميهوب  وسارة حسناوي  بلدية عني  رئيس   وقال 
يف رده على انشغاالت السكان بأن املشاكل املتراكمة 
واملشاريع املتأخرة يتحملها املسؤولني السابقون للبلدية، 
مضيفا بأن سجل املداوالت الذي يتواجد عند العدالة 
املجلس  تسيير  حول  القضائية  التحقيقات  إطار  يف 

السابق الذي مت توقيفه قضائيا يف اآلونة األخيرة، وبأن 
وهو  جديد،  مداوالت  سجل  بإنشاء  قامت  البلدية 
نقطة مبثابة نقطة إنطالق مهام املجلس احلالي على أن 

يتم تدارك النقائص يف القريب العاجل. 

   التنمية تسير ىلع 
خطى سلحفاة يف الوالية 

املنتدبة مسعد!
 حال عني وسارة ال يتخلف مع حال مدينة مسعد 
أسموها  حياة  مواطنوها  يعيش  التي  املنتدبة،  الوالية 
بداخل  واالنسداد  التوقيفات  ،فمسلسل  بالكارثية 
يف  مسعد  بلدية  شهدت  حيث  املتعاقبة،  املجالس 
البلدي،  للمجلس  03 تشكيالت  03 سنوات  ظرف 
التي  التنمية  عن  كبير  وبشكل  أثر  الذي  األمر  وهو 
مواطنوها  مايزال  فمسعد  السلحفاة،  بسرعة  تسير 
يشتكون من مشكل تأخر أشغال تعبيد الطرقات على 
الواد  إلى مشكل  الرئيسية باإلضافة  الشوارع  مستوى 
زاد  مما  الصحي  الصرف  للمياه  مجرى  أصبح  الذي 
من معاناة السكان القاطنون مبحاذاة الوادي على غرار 
حي السد األخضر وحي النواورة ودمد الذي يشتكي 
سكانه من الروائح الكريهة واحلشرات الضارة، وكذا 
النظافة  عمال  فيه  يستمر  وقت  يف  النفايات  مشكل 
لدى مؤسسة »تازفا« مضربني عن العمل بسبب تأخر 
أشهر،  ال10  جتاوزت  والتي  الشهرية  رواتبهم  صب 
الشوارع  مستوى  على  النفايات  تراكم  يف  ساهم  مما 

الرئيسية للمدينة.
املروري  االختناق  مسعد  يؤرق ساكنة  بني  ومن   
بوسط  الثقيل  الوزن  ذات  الشاحنات  مرور  بسبب 
من  يخفف  اجتنابي  طريق  بإنشاء  مطالبني  املدينة 

الضغط املروري الذي تشهده املدينة. 
االجتماعي  السكن  طالبوا  يناشد  جهتهم   من 
وقطع األراضي بالتسريع يف توزيع السكنات املتمثلة يف 
800 وحدة سكنية والتي انتهت نسبة األشغال بها. 

 أعضاء من املجلس
 البلدي.. يتبرؤون!

 وقال عدد من أعضاء من املجلس البلدي لبلدية 
األول  سببه  مسعد  تعيشه  الذي  الوضع  بأن  مسعد 
بالقرارات  انفردوا  الذي  املجالس  رؤساء  واألخير 
وعطلوا التنمية وهو ما جعلهم يعارضون التسيير الذي 

أسموه بالفاشل.

يف الواقع هما أقرب ما تكونان إلى قريتين! 

عين وسارة ومسعد واليتان منتدبتان على ورق فقط!عين وسارة ومسعد واليتان منتدبتان على ورق فقط!
تعيش الواليتان المنتدبتان عين وسارة ومسعد بالجلفة حالة أقل ما يقال عنها إنها كارثية، فالتعداد السكاني والمساحات الكبيرة التي تتربع عليها المدينتان لم 

تشفع لسكانهما بأن يعيشوا حياة تتوفر على أبسط متطلبات العيش الكري!
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وينتهي عقد راموس مع الريال، الصيف املقبل، 
ولم يصل الطرفان التفاق بشأن التمديد حتى اآلن. 
بيريز  فإنَّ  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
حتدث مع راموس عبر اتصال هاتفي، هذا األسبوع، 

ملناقشة تفاصيل العقد اجلديد.
وأشار إلى أنَّ راموس طلب أن تكون مدة العقد 
اجلديد موسمني، مع إمكانية التجديد ملوسم ثالث 
بشكل اختياري. وأوضح أن بيريز لديه النية لتقدمي 
عقد جديد لراموس مدته عامني، لكن لن مينحه أي 

زيادة على راتبه احلالي البالغ 12 مليون أورو.
باب  فتح  بيريز  إنَّ  اإلسباني،  البرنامج  وقال 
على  حصلت  »إذا  قائًل:  راموس،  أمام  الرحيل 
تريد  أنك  الوقت  ذلك  يف  سأتفهم  جيد،  عرض 

املغادرة«.
كانت تقارير صحفية، زعمت مؤخًرا أن باريس 
سان جيرمان ينوي منح راموس عقًدا ملدة 3 مواسم، 

براتب سنوي 20 مليون أورو.
القسم الرياضي

بعد أن فشل الطرفان للوصول التفاق بشأن التمديد  

بيريــز يفتـح بـاب الرحيـل أمـام سيرجيـو رامـوس
كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، كواليس االتصال األخير بين سيرجيو 

راموس، قائد ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن التجديد.

 يحـــرض بوغبــــا 
على العودة ليوفنتوس

 دفع كلوديو ماركيزيو، العب يوفنتوس السابق، 
إلى  العودة  صوب  يونايتد  مانشستر  جنم  بوغبا  بول 
حسابه  على  صورة  بوغبا  ونشر  العجوز.  السيدة 
وكتب  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمي 
عليها: »نتطلع لألمام«. وعلق ماركيزيو على الصورة: 
ستكون  يوفنتوس،  إلى  عد  فضلك  من  »بوغبا.. 

سعيًدا مرة أخرى وأنا أيًضا«.
وكان بوغبا صرح مؤخًرا أنه مير بالفترة األصعب 
يف مسيرته، لكنه يعيش أجواء مختلفة مع منتخب 
يف  تتمثل  اللعب  مشكلة  أن  يعني  ما  فرنسا، 

مانشستر يونايتد.
من  يوفنتوس  يف  اللعب  له  سبق  بوغبا  أن  يذكر 
مانشستر  إلى  العودة  قبل   ،2016 وحتى   2012

يونايتد نظير 105 مليني أورو.

وضع العملق الفرنسي باريس سان جيرمان، خطة 
مبابي،  كيليان  الفرنسي  جنمه  رحيل  لتعويض  بديلة 

املتوقع يف املستقبل القريب.
الباريسي يف صيف  النادي  وينتهي عقد مبابي مع 
2022، ويرفض اللعب حتى اآلن كل عروض التوقيع 

على عقد جديد.
سان  فإن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 

جيرمان سيتحرك للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، 
جنم أتلتيكو مدريد، إذا غادر مبابي »حديقة األمراء«.

مبابي  أن  الصحيفة،  التقارير  من  العديد  وذكرت 
ينوي االنتقال إلى ريال مدريد، سواء عند انتهاء عقده 
مع باريس، أو يف الصيف املقبل إذا جنح النادي امللكي 
يف حسم الصفقة.وكان فيليكس انتقل من بنفيكا إلى 

أتلتيكو مدريد يف صيف 2019 نظير 126 مليون أورو.

ماركيزيــوماركيزيــوســـان جيرمــان يبحــث عــن خليفــة مبابـــي  

يقـترب مـن موقعة 
أتلتيكـو مدريــد

خاض فريق برشلونة، اول أمس، مرانه حتضيرا 
اجلولة  يف  املقبل،  السبت  مدريد،  أتلتيكو  ملواجهة 

العاشرة بالليغا.
وشهد املران مشاركة البرازيلي فيليب كوتينيو، يف 
سيكون  اإليجابي،  تطوره  يف  استمر  وإذا  منه،  جزء 
بحسب  الروخيبلنكوس،  ضد  املشاركة  على  قادًرا 

صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية.
وكان كوتينيو قد تعرض إلصابة خلل مواجهة 
ريال مدريد يف أكتوبر املاضي، حيث أكمل املباراة، 
لكن الفحوصات الطبية يف اليوم التالي، كشفت عن 

إصابته بالعضلة ذات الرأسني بالقدم اليسرى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن كوتينيو بنسبة كبيرة 
سيلحق مبواجهة أتلتيكو مدريد، إذا لم يتعرض ألي 
فاتي يف  أنسو  غياب  وبالتالي سيعوض  انتكاسات، 
ريال  أصيب ضد  والذي  للبلوجرانا،  الهجومي  اخلط 

بيتيس، وسيغيب حتى مارس املقبل.

كوتينيــوكوتينيــو
مدرب  غاريث ساوثغيت  قال   

الدوري  رابطة  إن  إجنلترا 
لكرة  املمتاز  اإلجنليزي 

النظر  إعادة  عليها  القدم 
إجراء  بشأن  موقفها  يف 
فقط  تغييرات  ثلثة 
لكل فريق يف املباراة مع 
زيادة عدد اإلصابات يف 
مزدحم  جدول  خضم 

باملباريات.
الدولي  املجلس  ومنح 

لكرة القدم، الذي يسن قوانني 
خيار  الدوري  مسابقات  اللعبة، 

يف  تغييرات  خمسة  استخدام  يف  االستمرار 
2021-2020 بعد  كل مباراة خلل موسم 
مع  املاضي،  املوسم  النظام  هذا  استحداث 
تسببت جائحة  أن  بعد  املباريات  عدد  زيادة 

كوفيد19- يف تقليص مدة املوسم.
الدوري  مسابقات  استغلت  حني  ويف 
الكبرى األخرى يف أوروبا هذا اخليار، صوتت 
أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز ضده، رغم أن 
بعض  شكاوى  مع  اتفقت  ساوثغيت  دعوة 
تغييرات  إجراء خمسة  الذين طلبوا  املدربني 
غوردان  إجنلترا  منتخب  العبي  إصابة  بعد 

هندرسون ورحيم سترلينغ وبن تشيلويل.
وأبلغ ساوثغيت الصحفيني "كان بوسعنا 
إجراء خمسة تغييرات أمام بلجيكا، أجرينا 
متلك  ال  واألندية  النهاية  يف  تغييرات  أربعة 

هذا اخليار". وتابع "ماذا ننتظر لكي 
كانت  التغيير؟  هذا  نطبق 
أقل  إصابات  عدة  هناك 
خطورة أمام بلجيكا لكن 
ننتظر  هل  نفعل؟  ماذا 
إصابات  حتدث  حتى 

خطيرة؟".
وقال ساوثجيت إن 
اضطر  إجنلترا  منتخب 
ملنح اللعبني يوما إضافيا 
احلصص  قلل  كما  للتعايف 
أمل  تلشي  بعد  التدريبية 
النهائية  للمرحلة  التأهل  يف  الفريق 
ـ   2 الهزمية  عقب  األوروبية  األمم  دوري  من 
"يجب  وأضاف  األحد.  يوم  بلجيكا  أمام   0
العبو  األندية.  مدربي  مع  عادال  أكون  أن 
متلك  األندية  وهذه  األول  املقام  يف  األندية 
جاهزيتهم".وزاد  حالة  يف  إشراكهم  حق 
الطويل  املدى  على  قلق  مصدر  "اإلصابات 

بسبب عدم وجود عطلة شتوية".
ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  وانتقد 
سيتي  مانشستر  مدرب  غوارديوال  وبيب 
املوسم  هذا  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  رابطة 
العودة  بعد  باللعبني  االعتناء  عدم  بسبب 
مع  إجنلترا  وتلتقي  تغييرات.  ثلثة  إلجراء 
أيسلندا هذا األربعاء يف مباراتها األخيرة يف 

دور املجموعات بدوري األمم.

ساوثغيـــت يسيــر على خطـى 
كلــــوب وغوارديـــوال

تشيلســي يرفــض 
رحيــل إيمرسـون  
عن  الثلثاء،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
ووفًقا  ميلن.  إلنتر  الشتوي  امليركاتو  بشأن  جديد  تطور 
كونتي،  أنطونيو  فإن  اإليطالي،  ميركاتو"  "كالتشيو  ملوقع 
مع  التعاقد  وهما  الشتاء،  أولويتني يف  لديه  إنتر،  مدرب 

مهاجم وظهير أيسر.
وأشار إلى أن األهداف الرئيسية لكونتي يف املركزين 

هي إميرسون بامليري وأوليفييه جيرو، ثنائي تشيلسي.
3-4- خلطة  مثالي  إميرسون  يرى  كونتي  أن  وأوضح 
يف  تشيلسي  من  مشجعة  إشارات  توجد  ال  لكن   ،1-2
الصفقة، حيث أن البلوز لم يفتح الباب أمام البيع النهائي 

للعب، رغم أنه خارج خطط املدرب فرانك المبارد.
ألنه  مختلف،  جيرو  وضع  أن  اإليطالي  املوقع  وذكر 
يف  ويرغب  عقده،  انتهاء  من  واحدة  خطوة  بعد  على 
خارج  املباريات  يف  للمشاركة  مساحة  إليجاد  الرحيل 

تشيلسي.
وتشيلسي  إنتر  اتصاالت  إن  ميركاتو"  "كالتشيو  وقال 
حول جيرو ال تزال جارية، وكونتي يراه البديل املناسب 

لروميلو لوكاكو.

الضوء  على  هوفنهامي،  فريق  حصل 
األخضر للعودة إلى التدريبات اول أمس رغم 
بفيروس  اللعبني  من  العديد  إصابة  ثبوت 
الفريق  استعدادات  هامش  على  كورونا، 

مللقاة شتوجتارت يف البوندسليغا.
الطبي  العزل  يف  بأكمله  الفريق  ودخل 
الطوعي األسبوع املاضي مع إقامة التدريبات 
من   6 إصابة  تبني  بعد  اإلنترنت  عبر 
بفيروس  املوظفني  من  واثنني  اللعبني، 

كورونا.
وبحسب البيان الصادر عن هوفنهامي فإن 
وقال  سلبية.  جاءت  اللحقة  االختبارات 
لها  التابع  املنطقة  إدارة  مدير  هارمتان  سيلكه 
بالدخول  مطالب  غير  الفريق  إن  هوفنهامي، 

يف العزل الطبي، لكن دون أن يتطرق ملصير 
املواجهة أمام شتوجتارت.

الضوء  على  ذلك  بعد  هوفنهامي  وحصل 
األخضر للعودة إلى التدريبات، األمر الذي 
وصفه مدير الكرة ألكسندر روسن بأنه  بكل 
وقال  األخيرة.  األيام  يف  نبأ  أفضل  تأكيد 
روسن »نشعر باالمتنان حلصولنا على الضوء 
الستئناف  الصحة  مكتب  من  األخضر 

التدريبات«.
وغاب اللعبون الستة املصابون بفيروس 
كورونا عن التدريبات، ومن بينهم الدمناركي 
دبور،  مؤنس  واإلسرائيلي  سكوف  روبرت 
خلل  بالعدوى  إصابتهما  تبني  بعد 

تواجدهما مع منتخبي بلديهما.

هوفنهايـم يستأنف تدريباته 
رغــم أزمــة كورونــــا  غياب ستيرلينغ وهندرسون 

عــن مبــاراة أيسلنـــدا
غياب جوردان  القدم،  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد  أعلن 
ستيرلينغ،  ورحيم  ليفربول،  ميدان  وسط  هندرسون، 
مهاجم مانشستر سيتي، عن املواجهة األخيرة يف دوري 

األمم األوروبية، أمام أيسلندا، هذا األربعاء.
وأشار االحتاد االجنليزي، يف بيان له أن هندرسون عاد 
أجل  من  مانشستر سيتي،  إلى  وستيرلينغ  ليفربول  إلى 

خضوعهما ملزيد من الفحوص الطبية.
ساوثغيت،  غاريث  اجنلترا،  منتخب  مدرب  وقال 
العضلت".  بسيطة يف  إصابة  "يعاني من  هندرسون  إن 
وغاب ستيرلينغ عن املواجهة أمام بلجيكا بسبب إصابة 
بسيطة، وفق ما اكده ساوثغيت. وخرج هندرسون بني 
يوم  بلجيكا  أمام  إجنلترا  خسرتها  التي  املباراة  شوطي 

األحد، بهدفني دون رد.
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أخبار الرياضات

بسبب عدم تلقيهم ملستحقاتهم املالية

العبوا اتحاد بلعباس يدخلون في إضراب

قال أنه ليس راضيا ىلع نتيجة التعادل، بلماضي:

»مباراة زيمبابـوي درس »مباراة زيمبابـوي درس 
مفيـد لنـا قبـل انطــالق مفيـد لنـا قبـل انطــالق 
تصفيـات المونديــال«تصفيـات المونديــال«

قال مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، إن فريقه يسير على الطريق 
الصحيح وإنه يريد الفوز وتقديم األفضل دائما، مؤكدا أن مباريات 
التصفيات األفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ستكون صعبة.

محمد هشام
وحسمت »اخلضر« تأهلهم إلى نهائيات 
كأس أمم أفريقيا املقبلة يف الكاميرون، والتي 
أزمة  بسبب   2022 مطلع  إلى  تأجلت 
جائحة كورونا، إثر تعادلها مع زميبابوي 2-2  
املجموعة  مباريات  من  الرابعة  اجلولة  يف 

الثامنة بالتصفيات.
وقال بلماضي لدى عودة بعثة املنتخب 
إلى اجلزائر أمس الثالثاء »لسنا راضني متاما 
الفوز  نريد  زميبابوي،  أمام  التعادل  بنتيجة 
»مباراة  وأضاف  دائما«.  األفضل  وتقدمي 
زميبابوي درس مفيد لنا قبل انطالق تصفيات 
إلى  سنتأهل  أننا  متأكدين  كنا  املونديال، 
نهائيات الكان وهذا ال يعني أننا لم نحترم 
اإلجناز«.  بهذا  فخورون  ونحن  منافسينا، 
يف  اجلزائر  خارج  »املباريات  حديثه  وواصل 
بسبب  صعبة  ستكون  املونديال  تصفيات 
املرتفعة،  واحلرارة  الطويلة  السفر  رحالت 
لكننا سنعمل على الفوز بها«. وتابع »نحن 
االستمرار  ويجب  الصحيح،  الطريق  على 
أفريقيا  أمم  بكأس  توجنا  النهج،  هذا  على 
خارج اجلزائر، وحققنا نتائج إيجابية خارج 

قواعدنا أيضا«.

احلفاظ  ضرورة  على  بلماضي  وشدد 
أن  مؤكدا  املنتخب،  داخل  االستقرار  على 
تواجد  وليس  البناء  على  تعتمد  القدم  كرة 

العبني جدد يف كل معسكر.
املباراتني  أن  إلى  بلماضي  وأشار 
فرصة  ستشكالن  التصفيات  يف  املتبقيتني 
يف  أقل  لوقت  شاركوا  الذين  لالعبني 

املباريات املاضية.
اإلحتاد  رئيس  أبدى  جهته،  من 
زطشي،  الدين  خير  القدم،  لكرة  اجلزائري 
سعادته بحسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم 
نتيجة  زميبابوي  يف  التعادل  معتبرا  أفريقيا، 
بطريقة  املباراة  »بدأنا  زطشي  إيجابية.وقال 
منتخب  لكن  بهدفني،  وتقدمنا  جيدة 
ويضم  قوي  منافس  أنه  أظهر  زميبابوي 
األندية  يف  يلعبون  أغلبهم  ممتازين  العبني 
كثيرا  ترضينا  التعادل  نتيجة  األوروبية. 
من  جولتني  قبل  التأهل  من  مكنتنا  ألنها 
»مباريات شهر  وأضاف  التصفيات«.  ختام 
مارس املقبل نعتبرهما مبثابة محطة إعدادية 
يف  ستنطلق  التي  العالم  كأس  لتصفيات 
طويال  فيها  املشوار  وسيكون  املقبل،  جوان 

ونتمنى تألق املنتخب اجلزائري فيها«.

ملستحقاتهم  تلقيهم  عدم  بسبب 
بضرورة  ومطالبتهم  العالقة  املالية 
الوعود  عديد  رغم  صبها  يف  التعجيل 
السلطة  هرم  أعلى  من  تلقوها  التي 

احمللية.
يأتي االضراب يف خضم األسبوع 
»العقارب«  حتضيرات  من  السادس 
يوم  وقبل  اجلديد  الكروي  للموسم 
واحد فقط  من املواجهة الودية املبرمحة 
الى  اضافة  وهران،  مولودية  فريق  أمام 
 21 يوم  التلمساني  الوداد  أمام  مباراته 
شأنه  من  الذي  األمر  اجلاري  نوفمبر 
تعقيد مأمورية املدرب بوغرارة على رأس 
الفريق العباسي، خصوصا وان وضعية 
فريق »املكرة« أصبحت أكثر ضبابية مع 

توالي األيام.
وعدت  قد  االحتاد  إدارة  وكانت 
الفترة  يف  مستحقاتهم  بتسوية  أشبالها 
بتأخر دخول  املقبلة، لكنها اصطدمت 
بلدية  قدمتها  التي  املالية  اإلعانات 
الوالئي  املجلس  وكذا  بلعباس  سيدي 
50 مليون دج، فضال  واملقدرة بحوالي 

للجزء  بعد  ''نفطال''  تسديد  عدم  عن 
العقد  مبوجب  عليه  املتفق  األول 
التمويلي الذي أبرمته هذه املؤسسة منذ 
الغرب  نادي  إدارة  مع  أسابيع  بضعة 

اجلزائري.
اجلديد  اإلشكال  هذا  عن  وفضال 
الذي يواجه مسيري تشكيلة ''املكرة''، 
تأهيل  من  بعد  يتمكنوا  لم  هؤالء  فإن 
العبيهم اجلدد وعددهم 13 على خلفية 
العبني  ملستحقات  تسديدهم  عدم 
املنازعات  جلنة  إلى  جلأوا  سابقني 

ناهزت  حيث  أموالهم،  على  للحصول 
مليون دج، حسب  الديون ال70  تلك 

ذات املصدر.
من جهة أخرى، سجلت تشكيلة 
بفيروس  متعلقة  أولى  حالة  االحتاد 
التحاليل  أثبتت  كورونا املستجد بعدما 
للفريق  اجلديد  احلارس  أجراها  التي 
من  ألقل  الوطني  املنتخب  مع  معاشو 

20 سنة إصابته ب«كوفيد19-«.
حواش.أ

رفض العبو فريق اتحاد بلعباس أمسية االثنين الفارط االلتحاق بالحصة التدريبية التي كانت 
مبرمجة بملعب 24 فبراير كخطوة احتجاجية منهم.

شبيبة  لفريق  الرسمي  الناطق  أكد 
األول  للقسم  اجلديد  الصاعد  سكيكدة 
احملترف بأن الفريق استفادة من إعانة مالية 
 5.5 منها  سنتيم،  مليار   7.5 قدرت ب 
على  املينائية  املؤسسة  من  سنتيم  مليار 
من  سنتيم  مليار   2 و  »سبونسور«  شكل 

فرع »صوميك« التابع لسونطراك.
االعانات  هذه  بأن  محدثنا،  وأضاف 
املسيرين  معنويات  من  ترفع  سوف  املالية 

الذين سيستفيدون من تسديد  والالعبني 
مستحقاتهم املالية العالقة.

بان  املتحدث،  ذات  كشف  كما 
الفريق تنتظره 6  مقابالت ودية يف إطار 
ضد  اجلديد  الكروي  للموسم  التحضير 
الشلف  وجمعية  وهران  مولودية  من  كل 
ونوادي محلية من غرب البالد قبل العود 

إلى سكيكدة.
جمال بوالديس

تواجه إدارة مولودية وهران صعوبات 
املطلوبة  ال19  الوثائق  كبيرة الستكمال 
يف ملف طلب إجازة النادي احملترف التي 
اشترطتها مديرية مراقبة التسيير واملالية 

التابعة لالحتاد اجلزائري لكرة القدم.
الوهراني،  النادي  لرئيس  يتبق  ولم 
أسبوع  من  أقل  إال  محياوي،  الطيب 
املعنية  املديرية  لدى  ملفه  لدفع  واحد 
لهذا  جديدة  مهلة  من  استفاد  بعدما 

الغرض تنتهي يوم 22 نوفمبر اجلاري.
الوهراني  النادي  إدارة  وأبدت 
استكمال  إمكانية  بخصوص  تشاؤما 
امللف يف اآلجال اجلديدة سيما يف ظل 
الرياضية  للشركة  املالية  التقارير  غياب 

للنادي منذ نشأة األخيرة  ذات األسهم 
يف 2010 وذلك تزامنا مع دخول الكرة 

اجلزائرية عالم االحتراف.
وسعى محياوي، منذ انتخابه على 
يف  الشركة  لذات  اإلدارة  مجلس  رأس 
على  الضغط  لتكثيف  املاضي،  أوت 
إعداد  أجل  من  السابقني  الرؤساء 
تقاريرهم املالية بغرض وضعها يف ملف 
بدون  لكن  احملترف  النادي  إجازة  طلب 
النادي  حصول  يهدد  ما  وهو  جدوى، 
ويجعل  املذكورة  اإلجازة  على  الوهراني 
غامضا،  النخبة  نوادي  بني  مستقبله 
إصرار  ظل  يف  سيما  املتتبعني،  برأي 
تصحيح  على  للعبة  اجلزائري  االحتاد 

مسار االحتراف.
مدرب  اشتكى  أخرى،  جهة  من 
كازوني،  برنار  الفرنسي  »احلمراوة''، 
مع  اإلدارية  وضعيته  تسوية  تأخر  من 
مختلف الهيئات املعنية، وهو ما تسبب 

أيضا يف عدم تقاضيه ألجوره الشهرية.
تصريح  يف  الفرنسي،  التقني  وقال 
الودية  فريقه  مباراة  نهاية  بعد  للصحافة 
شبيبة  حساب  على  بها  فاز  التي 
نهاية  يف    1-0 بنتيجة  سكيكدة 
األسبوع، بأنه بدأ يقلق فعال من تأخر 
املالية على خلفية عدم  نيله مستحقاته 

تسوية وضعيته اإلدارية بعد.
م.هشام

أهلي برج بوعريريج

الغربـال يلتحــق بصفـــوف 
الهـــالل السودانــــي

التحق املهاجم الدولي السوداني،العب شباب أهلي 
بصفوف  الغربال  يوسف  الرحمان  عبد  محمد  البرج، 
يف  سنوات  لثالث  ميتد  بعقد  السوداني  الهالل  نادي 
الفريق  أعلنه  ما  حسب  االنتقاالت،  فترة  من  يوم  آخر 
السوداني يف بيان له.وأضاف البيان أّن الغربال الذي ال 
البرج، قد متكن من فسخ عقده من  بأهلي  يزال مرتبطا 
الدولية  لكرة  طرف، بعد تقدميه شكوى لدى االحتادية 
القدم )فيفا( بسبب عدم حصوله على راتبه ملدة شهرين 
وكان فريق مولودية اجلزائر قد فشل يف ضّم الغربال على 
عن  اإلستغناء  من  متكنه  عدم  بسبب  اإلعارة،  سبيل 
العبه الكاميروني وانكواي روني، األمر الذي حال دون 
استفادة املولودية من خدمات الالعب السوداني يف موسم 

. 2021/ 2020
وبهذا اخلصوص، صرح رئيس املجلس اإلداري لفريق مولودية اجلزائر، عبد الناصر 
مضافة  قيمة  سيكون  كان  الذي  الغربال،  باملهاجم  صفوفنا  تدعيم  نتمنى  »كّنا  املاس 
دون  حال  الكاميروني  املهاجم  عقد  فسخ  من  متكننا  عدم  لكن  الهجوم،  خلّط  حقيقية 
ذلك ».جتدر اإلشارة، أّنه سبق لالعب الغربال، أن تقمص ألوان نادي الهالل السوداني يف 

السابق، قبل اإلنتقال للفريق اجلار املريخ السوداني.
م.هشام

أمام غياب التقارير املالية للرؤساء السابقين  

مولوديــة وهـران مهدد بعدم الحصول 
علــى إجــازة النــادي المحتــرف

ستة مقابالت ودية يف البرنامج

شبيبة سكيكدة تستفيد من مبلغ 
7.5 مليـــار سنتيـــم

سانـت إيتيـان مهتـم بخدمـات سليماني
يسعى نادي سانت إيتيان  الفرنسي، للتعاقد مع إسالم سليماني، مهاجم ليستر سيتي اإلجنليزي، ومنتخب "اخلضر". 
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي سانت إيتيان يرغب يف ضم سليماني خالل فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، 
لتدعيم كتيبة املدرب كلود بويل.وأضافت أن إدارة سانت إيتيان تبحث عن هداف للفريق، وترى أن سليماني سيكون إضافة 

يف ظل جناح جتربة إعارته املوسم املاضي مع موناكو.
ولفتت إلى أن الدولي اجلزائري الدولي، يعيش فترة صعبة هذا املوسم، حيث لم يشارك سوى 19 دقيقة فقط مع ليستر 

سيتي. وينتهي تعاقد سليماني مع ناديه اإلجنليزي، بنهاية املوسم اجلاري يف صيف 2021.
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عمال النظافــة قهر تحـت الحضيـضعمال النظافــة قهر تحـت الحضيـض

من أفضال طه حسيـن على الثقافة العربيةمن أفضال طه حسيـن على الثقافة العربية
 بقلم: جمال نصراهلل 	

العربي طه حسني كان  ُيشاع بأن عميد األدب 
والتأثر  التأثير  يف  معلمه  من  الشك  مبدأ  أخذ  قد 
الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت...بل األكثر من 
ذلك أن صاحبنا نال شهادة الدكتوراه ضمن رسالة 

كان قد قدمها عن هذا الفيلسوف نفسه.
بأن  املتابعني  والقراء  الباحثني  من  كثير  ويتفق 
هذا املبدأ الذي هو أداة لن تصبح بالضرورة يف متناول 
أيا كان ؟ا فالشك هو قدرة العقل على الوصول إلى 
والغرائز...كذلك  العواطف  وليس  بعينها  احلقائق 
ليس فقط مع املسائل التي ينتابها الغموض بل حتى 
مع املسلمات العادية .والشك له أدواته التي وجب 
إلى  احلكماء  خُلص  وقد  الرحلة.  بدء  قبل  توفرها 
اإلميان مبقولة)الشك يؤدي لليقني( وهو هنا ال يعني 
تلك احلالة املرضية التي ترافق الكثير من األشخاص 
أجل  من  األسئلة  طرح  يف  واإلفراط  كالوساوس 
التطفل بدافع الفراغ الروحي..أي باملعنى األصح أن 

هناك  شك مشروع وآخر ممّيع ومهدر للوقت فقط ؟ا
تأمالته  نتيجة  املبدأ  بهذا  أقر  ديكارت 
ميلكه  من  هو  مواربة  بال  شك  الفلسفية...وأعظم 
طاقة  من  ميلكونه  ما  نظير  غيرهم  دون  الفالسفة 
عقلية.وبفضل  طاقة  نقول  ال  حتى  وتخيلية  فكرية 
متكننا  حسني  لطه  بعدواه  انتقل  الذي  الشك  هذا 
احلقائق يف  إلى كثير من  أن نصل  كمواطنني عرب 
ثقافتنا العربية والتراثية....ناهيك عن أن تاريخية 
الشك ولدت قبل ديكارت بقرون بل هي متوارثة من 
عند  الشك  مذهب  إلى  وصوال  اإلغريق  اليونانيني 
الغزالي وابن خلدون وابن رشد وابن طفيل...لكن 
الفكر  لدى  رحبة  آفاقا  فتح  الديكارتي  الشك  نوع 
. حتى وهو منقول من غيرنا لكنك تراه قد  العربي 
الكثير  املوانع وفتح  الكثير من  أفلح حقا يف اختراق 

من األظرفة التي كانت إلى قرون خلت مغلقة؟ا
والتفصيل  التفكيك  اعتمد  أنه  ال لشيء سوى 
كل  ونزع  الشفاف  التطهير  ثم  والتشخيص  والفرز 

شائبة ودخيل عنها.
طه حسني حاز على كل األدوات الديكاترتية.
حتى وأن أديبنا له عثراته يوم ذهب به املذهب نحو 

نصوص  كتابة  على  قادر  قلمه  بأن  والتقّول  الغرور 
القرآن  اهلل  كتاب  من   وبيانا  وسجعا  رقيا  تضاهي 
شيوخ  من  يهاجمه  اجلميع  جعل  ما  وهذا  الكرمي؟ا 
بل  وتراجع  هذا  أعدل عن  واحلمدهلل  .لكنه  األزهر 

تاب يوم زار الكعبة وأدى العمرة عام1955.
قلنا بأن أدوات الشك التي متكن عميد األدب 
من التحكم فيها وطرائق استعمالها يف عدة مواضيع 
شائكة....أسقطها مثال على الشعر اجلاهلي....

وقال قولته الشهيرة بأن هذا الشعر منحول ـ    
حججه  وأين  ذلك  إلى  ترى  يا  توصل  )كيف 
حواراته  إحدى  ففي  الناس(  بها  يقنع  سوف  التي 
من  وصلنا  ما  كل  بأن  طه حسني  يقول  التلفزيونية 
أيادي فيما  شعر جاهلي قبل اإلسالم تدخلت فيه 
بعد وقدمته لنا كما هو مطبوع اآلن يف الكتب؟ا....
أما عن احلجج الدامغة فهي ألفاظ ومصطلحات لم 
أشعار  يف  عليها  العثور  الكرمي.مت  القرآن  يف  إال  تأت 
املعلقات وما قبلهم ؟ا فكيف لنا أن جندها عند شعراء 

اجلاهلية وهي لم تظهر للوجود بعد ؟ا والدليل الثاني 
أن  أن كل شعراء اجلاهلية ال ميكن  يوجزه هو  الذي 
نعثر على أية ديانة كانوا يتبعونها ويؤمنون بها....
وهذا يعني أن الذي نّقح وعّدل يف شعرهم حذف كل 
ما له صلة بوثنيتهم حتى ال نقول ِشركهم....ـ وأي 
ديانة كانوا يتعبدون ـ .... أال يوجد شاعرا واحدا 
ويف بيت من األبيات ذكر لنا  مثال حبه وتعلقه لهذا 
وأنهم  خاصة  ؟ا  به  وأقسم  حلف  أو  والصنم  الوثن 
جميعا شعراء متحمسون وشجعانا تتملكهم الغواية 
العبد  والصعلكة .   مثل عنترة العبسي وطرفة بن 
أوامرىء القيس....)ملاذا فقط جندهم يتحدثون عن 
األطالل(... على  ووقوفهم  وخمرياتهم  حبيباتهم 
ويف  أراد   فاعل  وبفعل  تدخل يف شعرهم  الذي  إن 
صدر اإلسالم بالضبط أن يقول لنا بأنهم شعراء كانوا 
وتطهيرهم  تبرأتهم  أراد  اإلسالم.وكأنه  إلى  أقرب 
واإلسالم  تتعارض  أخرى  ومسائل  وثنيتهم  من 
عليها  ركز  التي  األخرى  النقطة  والعروبة.....أما 

والبحور  الشعرية  األوزان  موضوع  فهي  حسني  طه 
والقوايف والتي هي 15ومعروف أن اخلليل بن أحمد 
الفراهيدي كان قد ضبطها يف العصر العباسي األول 
ما عدا بحر املتدارك الذي أنشأه األخفش...كيف 
جند موسبقى هذه البحور هي من استعملها الشنفرى 
وغيرهم)هل  ربيعة  بن  ولبيد  كلثوم  بن  عمرو  و 
البحور وكتبوا على منوالها وحتت  كانوا يفقهون هذه 
سلطتها( وهي التي جاءت بعدهم بقرون .هنا يشك 
طه حسني يف هذه املسألة.وهي فعال حتتاج إلى وقفة 
؟ا علما أن كل شاعر كان ينحدر من ضيعة وِمصر..
شعراء  عند  مثال  البسيط  بحر  جند  أن  لنا  فكيف 
احلجاز هو نفسه يف اليمن والشام ويف جند وقريش؟ا 
هل إجتمعوا واتفقوا على ذلك وحددوا ضبطية هذا 

البحر؟ا
إلى  الوصول  من  اليوم  مكننا  هذا  الشك  منهج 
كثير من احلقائق يوم يتمكن املرىء من طرح عشرات 
األسئلة حول عدة مسائل وشبه ألغاز وطبائع ودوافع 
واملسرح  والشعر  والسينما  األدب  يف  وفنون  نفسية 
وحاضرا  ماضيا  العامة  احلياة  يف  وحتى  واملجتمع. 
من  نبني  أن  نستطيع  إيجابي.حتى  مؤشرا  .وهذا 
جديد كل شيء على اسس متينة وصريحة وشفافة.
يستطيعون  اجلرمية  علماء  لدى  معروف  والشك 
الطرق  وكل  للجناة  الوصول  احملققون  خالله  من 
اجلزئيات  من  للحقيقة....بدءا  املؤدية  والطرائق 
إلى  الكليات  من  الكليات....ومرات  إلى  وصوال 
الكيمياء  يف  حتى  الشك  اجلزئيات....وُيستعمل 
واإلختبار..ألجل  والصناعة  الرياضة  ويف  والفيزياء 
إلتماس العالقات  والتفاعالت .بل مبفهوم عام فإنه 
البشري  التاريخ  من  وميحوها  اخلرافة  على  يقضي 
نحول  الطريق  ينير  ذلك  من  األهم  السيء...بل 
التزوير  عن  .بعيدا  لألشياء  واملركب  احملكم  البناء 
يف  دفنها  ...بل  الصرفة  احلقائق  على  والتغطية 
من  يخرجها  فهو  وقبرها...لذلك  النسيان  غياهب 
شامخة  وصومعة  نبراسا  تصبح  حتى  للحياة  جديد 
ثقة  وكلها  املتعاقبة  األجيال  لكل  الرأس  مرفوعة 

وشجاعة ووقار

بقلم  األستاذة : فاطمة لقمش / أستاذة بقسم علوم اإلعالم واإلتصال جامعة :سكيكدة / عنابة 	
يحمل إلينا واقعنا اليومي مختلف مظاهر احلياة 
التي اعتدنا رؤيتها  املناظر  املتنوعة ، و من بني اهم 
يجوبون  وهم  النظافة  عمال  منظر  الباكر  الصباح  يف 
أمام   ، الطرقات  ينظفون  و  يكنسون   ، الشوارع 
 ، والعمارات  املمرات  حتت   ، واحملالت   ، املقاهي 
عندما  ...أو   ، البنايات  مختلف  و  املساجد  وأمام 
أو  الشاحنات  القمامات من خالل  ينظفون مكبات 
اجلرارات عادة والتي تكون قد خصصتها البلدية لهذا 
القارس  الشتاء  كثيرة يف صباحات  أحيانا   ، العمل 
اململة يجابهون هذه  الصيف  أو يف عتمات أمسيات 
  ، علب   ، أغطية   ، ألواح   ، أكياس  من  القاذورات 
 ، ،زجاجية  بالستسكية   ، القارورات  ومختلف 
تصور  على  يخطر  ال  او  يخطر  قد  ما  و   ، حديدية 
بشر ، قمامات مرمية على تنوعها واختالفها يف كل 
عمال  فنجد   ، لها  املخصص  املكان  يف  إال  مكان 
النظافة بقلب رجل واحد بسواعدهم املثابرة يستلون 
ترحم   لن  قمامات   ، األنفس   بشق  عيالهم  خبزة 
و ال  قفازات  بال   املتوجهة صوبها  البريئة   األيادي 
كمامات تقيهم شدة الروائح الكريهة املنبعثة من هذه 
بعملهم  تليق  أحدية  حتى  او    ، البشرية  املدمرات 
 ، األماكن  مختلف  ويف  العراء  أقدامهم  يف  وحتمي 
يتعبون   ، بال سالح  محاربني   ، واملمرات  الطرقات 
 " عنها  يقال  ما  أبسط  أجرة  مقابل   ، وكفاح  بجد 
أجرة الفقراء "وهنا نتساءل عن  دور و موقع مسؤولو 

من  النظافة   عمال  حقوق  أبسط  تامني  يف  البلدية 
أجسادهم  ويحمي  الشتاء،  قساوة  عليهم  يرد  لباس 
املتعبة ليسهل عليهم العمل و يخفف العناء ، جندهم 
و  والتنفسية  اجللدية  األمراض  مبخاطر  مهتمني  غير 
أحيانا مبخاطر اجلروح العميقة التي يتسبب بها الرمي 
العشوائي ملختلف النفايات احلادة والتي يعاني منها 
معظم عمال النظافة يف صمت و حتت ستر وغطاء ،  
فال أحد سيسمع شكواهم ، و ال أحد سيدافع عن 
حقوقهم املهضومة جهارا نهارا ، وإذا ما تكلم عنها 
يحسبه  املسؤول ينطق عارا ،  زد على ذلك تكاليف 
 ، ضرورية  عالجات   ، كهولهم  تثقل  التي  العالج 
يتوجب على عامل النظافة االستمرارواملداومة عليها 
، و املتعب يف األمر أن عامل النظافة هو من يتحمل 
الزهيد  املبلغ  إلى  وبالنطر   ، لوحده  تكاليف عالجه 
ألجرته الشهرية غالبا ما يتهاون هذا املسكني املغلوب 
على امره يف حق عالجه ، وهو ما سيزيد الطني بلة 
اخلطيرة  اإلصابات  نسبة  تسجل  حيث  بعد  فيما 
على  اإلصابات  من  معتبرة  نسبة  النظافة  لعمال 
ذلك  من  األمر  و   ، املستشفيات  مختلف  مستوى  
هي اإلصابات الغير معاجلة والتي تتسبب فيما بعد 
بإعاقات دائمة ألصحابها ، واقع  صعب و مرير على 
حد تعبير أحد العمال الذين صادفتهم يف مستشفى 
عامل  أن  نفسي  الذي حز يف  و   ، يوم  ذات  الوالية 
النظافة لم  يكن متأملا من بتر أصابع يده  األربعة من 

يده اليمنى و رمى باللوم على نفسه كجزء أكبر ، و 
لكن عيناه كانت تعكسان ظلم مجتمع كامل و هو 
يعبر بحرقة عن املعاملة الظاملة  ملختلف شرائح هذا 
ينظرون   ، الرجل  هذا  كما وصفه  االناني   املجتمع 
فال   ، البشر  من  ثاني  أننا صنف  أساس  على  إلينا 
يحترمون كبر سننا وال يقدرون قهر أوضاعنا وواقعنا 
إنهم يكسرون خواطرنا و يجرحوننا ، يؤذوننا بسبب  
من  التهكم  و  السخريات  أنواع  نسمع  سبب  وبغير 
شباب ال يحترم فينا حتى كبر سننا، و يصفوننا ب" 
املوسخني "  ويطلقون القابا قبيحة على العمال أمثالنا 
وغيرها   ... البوبال"  فأر   " البوباليس"   " املدقلص"   "
من ألقاب حتط من قيمة اإلنسان كبشر، و حتى وإن 
االحتقار  نظرات  ترحمك  فلن  افواههم  من  سلمت 
القاتلة  من عيونهم كما أضاف "عمي سي أحمد "، 
يروننا  والذين ال  القائمني علينا  املسؤولني  سواء من 
الدين  الناس   بعض  من  أو   ، وسخ  كمكنسة  إال 
يرون فينا أضعف و أوسخ مخلوق على هذه األرض 
فال   ، معارفه  منبوذمن  جتده  بعضنا   أن  حتى   ،
قيمة لوجوده أو غيابه عن أفراحهم أو مناسباتهم ، 
إساءات لفظية ، مباشرة وغير مباشرة يعانيها عمال 
النظافة يف قهر مكبوت ، تسبب لهم أمراضا عصبية 
ونفسية تزيد من معاناتهم يف صمت ، وتضاف إلى 

مشقة عملهم .
لدى  اجلمعي  املدني  احلس  غياب  ّإن  فعال 

انعدام  إلى  إضافة  الالمباالة  و  املواطنني  من  الكثير 
ثقافة النظافة عن اذهان الكثيرين يجعل من املواطن  
معاناة  وراء  والرئيس  األول  املتسبب  هو  عام  بشكل 
عمال النظافة كلل ،  و انتشار األوساخ يف كل مكان 

دون مراعاة لواجب الطريق أو املكان أو اجليران .
ويف ظل نقص هذه املسؤولية املجتمعية للمواطن 
اجتاه محيطه تبقى النشاطات املختلفة التي تقوم بها 
علي  احلفاظ  أو جمعيات  اخليرية  اجلمعيات  بعض 
ودور  بأهمية  للتحسيس  كافية  غير  واحمليط  البيئة 
عمال النظافة يف احلفاظ على املظهر النظيف و جمال 
الكثير  من  احلد  على  سيعمل  بدوره  والذي  احمليط 
من مخاطر امللوثات الطبيعية التي تعود بالضرر على 
يتوجب  ،وهنا  شيء  كل  وقبل  أوال  املواطن  صحة 
على كل فرد منا يف أي مكان كان أن يقوم بدور فعال 
يف احلفاظ على بيئته ومحيطه  ونحن بدورنا وجب 
علينا نقل  هذه الرسالة  من أصحابها ورصد الوقائع 
كما هي ، حتى نحدد مكامن الضعف والعجز التي 
و  النفايات  هول  مواجهة  يف  النظافة  عمال  يعانيها 
و مواجهة عقلية مجتمع ال  القمامات من جهة  ، 

تراعي و ال حتترم كرامتهم من جهة أخرى .
عمال  يوجهها  التي  الصعوبات  هذه  ظل  يف  و 
النظافة  من أجل القيام بعملهم ، تبقى رغبة األفراد 

و مسؤوليتهم.

يواجهون القمامة وسخرية الناس أيظا
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 إعالن عن طلب عرض  وطني مفتوح مع اشتراط 
القدرات الدنيا رقم 15-2020/24/247 / د ت م 

يعلن الديوان الترقية و التسيير العقاري )د.ت.ت.ع ( لبومرداس الكائن مقره باحلي اإلداري 
بومرداس عن إعادة إطالق طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد إجناز أشغال 

الطرق و الشبكات املختلفة الفرعية لـــ140/80 مسكن عمومي إيجاري يف الثنية و والية بومرداس 
برنامج القضاء علي السكنات الهشة 2060 مسكن شطر 2010فعلى املؤسسات املؤهلة ذات الصنف 

II و أكثر ) نشاط رئيسي   أو ثانوي  : البناء  أو  الري أو أشغال العمومية (  و التي أجنزت  أشغال 
طرقات و الشبكات املختلفة لـمشروع 40 مسكن على األقل أو ما يعادل مبلغ إجناز 13000,000,00 

دج )مثبتة بشهادة حسن اإلجناز من طرف املصالح املتعاقدة  أو محاضرة  االستالم مثبتة  بـ
DGD ممضات من طرف املصالح املتعاقدة ( و التي لديها مشروع واحد قيد اإلجناز على األكثر 

ألشغال الطرق و الشبكات املختلفة مع ديوان الترقية و التسيير  العقاري لبومرداس و املهتمة 
بهذا اإلعالن ، سحب دفتر الشروط لدى مديرية الديوان الترقية و التسيير العقاري الكائن مقره 

باحلي اإلدار ي بومرداس مقابل دفع مبلغ ألفني دينار  2000,00دج غير قابلة للتعويض 
يوضع ملف الترشح و عرض التقني و عرض مالي  يف أظرفة منفصلة و مقفلة بإحكام يبني كل 

منها تسمية املؤسسة و مرجع طلب العروض و موضوعه و تتضمن عبارة » ملف الترشح » أو » عرض 
التقني« أو» عرض املالي « حسب احلالة و توضع هذه اآلظرفة يف ظرف أخر مقفل بإحكام و مغفل 

 1  -   يتضمن ملف الترشح ما يأتي : 
 - تصريح بالترشح  مملوء  و ممضى مؤرخ و مؤشر من طرف  املتعهد 

 - تصريح بالنزاهة   مملوء  و ممضى مؤرخ و مؤشر  من طرف املتعهد 
- القانون األساسي  للشركات 
- السجل التجاري الكتروني 

- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة 
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني  أو املتعهدين  أو عنداالقتضاء ، املناولني 

  أ/ قــــدرات تقنــــية : املوارد البشرية و املادية املخصصة للمشروع مدعمة بجميع الوثائق 

2  -  يتضمن العرض  التقني  ما يأتي : 
- تصريح باإلكتتاب مملوء ممضي مؤرخ و مؤشر من طرف املتعهد

- كل وثيقة تسمح  بتقييم العرض التقني : مذكرة تقنية تبريرية 
- دفتر الشروط ، مملوء  ، ممضي ، مؤرخ ، و مؤشر من طرف املتعهد يحتوي يف  آخر صفحته على 

العبارة »قرئ و قبل « مكتوب بخط اليد 
- مخطط اآلشغال :) ملئي  ملحق دفتر الشروط ( 

3 -  يتضمن ملف العرض املالي  ما يأتي : 
- رسالة تعهد مملوء ممضي مؤرخ و مؤشر من طرف املتعهد 

- جدول األسعار  بالوحدة  مملوء ممضي مؤرخ و مؤشر من طرف املتعهد 
- تفصيل كمي و تقديري مملوء ممضي مؤرخ و مؤشر من طرف املتعهد

الوثائق املطلوبة هي الوثائق املنصوص عليها بدفتر الشروط -تعليمات للمتعهدين 
كل النسخ يجب أن تكون سارية املفعول 

يوضع كل واحد منها ظروف مغلوقة ، و مختومني  داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم التسمية و 
يحمل العبارة التالية : 

إلى السيد املدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس 
مكتب البريد الوارد 

»ال يفتح  اال من طرف جلنة فتح األظرفة لتقييم العروض «
 إعالن عن طلب عرض  وطني مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا رقم 

15-2020/24/247 / د ت م 
قصد إجناز أشغال الطرق و الشبكات املختلفة الفرعية لـــ140/80 مسكن 

عمومي إيجاري يف الثنية و والية بومرداس 

- حدد تاريخ إيداع العروض بــــ15 يوم قبل الساعة  10 سا30 د إبتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن 
بالنشرة الرسمية   للصفقات املتعامل العمومي أو اجلرائد اليومية

فتح العروض يكون بحضور املتعهدون يف نفس يوم إيداع العروض على الساعة 11 سا 00 د  ، و إذا 
صادف هذا اليوم   يوم عطلة أو  يوم راحة قانونية فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية اليوم  

املوالي 
حددت مدة حتضير العروض بـــ15 يوم  ابتداءا من أول صدور لهذا اإلعالن بالنشرة الرسمية   

للصفقات املتعامل العمومي إو اجلرائد اليومية يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة تزيد عن 
مدة حتضير العروض ثالث أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع العروض 
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 ANEP: 2016018620 du 18/11/2020 - Akhbar El Watane N 318

النادي الرياضي للهواة الوداد الرياضي لبلدية بن سرور والية املسيلة
اعالن بعقد جمعية عامة إنتخابية

املرجع : 
- بمقتضى القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات . 

- بمقتضى القانون رقم 05-13 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق 23 جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم األنشطة البدنية 
والرياضية وتطويرها . - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 74-15 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1436 الموافق 16 فبراير 
2015 الذي يحدد األحكام والقانون األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي ، المعدل والمتمم. - بمقتضى 

المذكرة الوزارية رقم 399 المؤرخة في 16 سبتمبر 2020 التي تتعلق بمسار تجديد هيئات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين 
المحلية . - بمقتضى مراسلة مديرية الشباب والرياضة لوالية المسيلة رقم 470 بتاريخ 20سبتمبر 2020. - بمقتضى جدول 

أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 04 اكتوبر 2020 التي تم بموجبها تم تحديد موعد تاريخ الجمعية العامة اإلنتخابية 
.تزامنا مع بداية العهدة األولمبية  2024-2020  والتزاما باالطار القانوني والتنظيمي  الموضح بالمرجع أعاله . يعلن رئيس  

النادي الرياضي للهواة الوداد الرياضي لبلدية محمد بوضياف عن عقد الجمعية العامة اإلنتخابية يوم : 17/10/2020 على 
الساعة 16:00 بمقر النادي  مع اإلحترام الصارم للتدابير الوقائية والبروتكول الصحي الواردة في المرجع أعاله .

محمد بوضياف في : 05/10/2020 رئيس النادي : جاب اهلل بلقاسم

النادي الرياضي للهواة اجليل الصاعد للكراتيدو سيدي عيسى والية املسيلة
 إعالن عن عقد جمعية العامة العادية و االنتخابية 

يعلن رئيس النادي الرياضي للهواة الجيل الصاعد للكراتيدو سيدي عيسى لوالية المسيلة عن عقد الجمعية العامة العادية 
يوم : 23/10/2020 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة المتعددة الرياضات سيدي عيسى ، وكذا الجمعية االنتخابية يوم 

.30/10/2020على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة المتعددة الرياضات سيدي عيسى ، مع االحترام الصارم للتدابير الوقائية 
والبروتكول الصحي الواردة في المرجع أعاله . سيدي عيسى في15/10/2020  رئيس النادي:قية احمد

النادي الرياضي للهواة لتطوير مواهب 
كرة القدم باملسيلة 

إشعار بعقد جمعية عامة إنتخابية بتاريخ: 
19/11/2020 بمقر: عمارة k. 12 حي 108 

مسكن ببلدية المسيلة على الساعة العاشرة صباحاً .
رئيس الفريق: بوعثمان خليفة

 akhbar el watane -18-11-2020

 akhbar el watane -18-11-2020
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 بمناسبة شهر الثورة بغرداية

ميـالد المؤسسـة العلميـة 
والتاريخيــة »فــداء« 
لتجمع أبناء المجاهدين

كتب السيناريو عبلة بلعمري وأخرجه هواري مسري

  حصريــا..»أخبار الوطـن«حصريــا..»أخبار الوطـن« تنشر  تنشر 
كواليـــس فيلــم »لحبـــال«كواليـــس فيلــم »لحبـــال«

حسان مرابط
جــرى تصويــره بواليــة ســطيف وحتديــدا 
ببلديــة عــن الــروى وبلديــة ســطيف وكــذا 
بواليــة بــرج بوعريريــج وبلديــة ثنيــة النصــر.
ــي إّن  ــال عصمان ــم ق ــن قصــة الفيل وع
أحداثــه تــدور إّبــان ثــورة التحريــر املباركــة، 
ويتنــاول العالقــات االجتماعيــة يف تلــك 
ــم يف  ــى دور التعلي ــرق إل ــا يتط ــرة، كم الفت
ــذا دور  ــن وك ــة اجلزائري ــى هوي ــة عل احملافظ

ــي. ــب الصح ــن يف اجلان املمرض

أّن »حلبــال« مــن  وأوضــح املتحــدث 
بطولــة جماعيــة مبشــاركة عــدد مــن املمثلــن 
املعروفــن علــى غــرار عيســى جيــرار، فاطمة 
حليلــو، فريــد كــرمي )خالتــي بوعــالم(، 
عمــر ثايــري، نــوري كماتشــو، الطيــب بــن 
نعيجــة، حمــزة فيغولــي، فــارس بوســعدة، 
إضافــة إلــى وجــوه مــن اجليــل اجلديــد 
أمثــال عصمانــي حســام الديــن، أســامة 
ــالتي  ــي مس ــة وهان ــرف كاهي ــي، أش غجات

ــان. ــة إمي ــان وبلحي ــد الرحم ــد عب وخال

قرابــة  تصويــره  دام  »حلبــال«  وفيلــم 
»أرتيقلــي  شــركة  وأنتجتــه  يومــا  الـــ30 
ترايديــر«، ومدتــه 90 دقيقــة، يف حــن 
املقبلــة  العــرض ســيكون خــالل األيــام 
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة املونتــاج، حســب 

بلعمــري. عبلــة  السيناريســت 
ــت  ــي واجه ــات الت ــوص الصعوب وبخص
فريــق العمــل تكمــن يف غيــاب التمويــل رغــم 
ــث  ــات، حي ــن طــرف بعــض اجله ــود م الوع
تكلفــت الشــركة املنتجــة بكامــل املصاريــف.

 حسان مرابط
األولــى  روايتهــا  عــن  بلعياضــي  وقالــت 
إّن »العمــل يجســد حيــاة فتــاة لقيــت نصيــب 
املوجوعــن واملبتهجــن وذاقــت احللــو واملــر يف الوقــت 

نفســه«.
الوطــن«  »أخبــار  لـــ  حديــث  يف  وأضافــت 
والكدمــات،  باجلــروح  مليئــة  الفتــاة  »حيــاة  أّن 
ــمع  ــن تس ــا م ــي وحده ــجانها وه ــت يف أش انغمس

صــوت أحزانهــا ألســباب كثيــرة مــن بينهــا اختفــاء 
العمــل:  غــالف  علــى  الناشــر  والدها«.وكتــب 
ــة  ــى جمل ــوح عل ــص مفت ــه: ن ــم براءت ــدان رغ »م
ــي  ــالم بلعياض ــه أح ــدأ بكاتبت ــالت، تب ــن التأم م
التــي أظهــرت روحــا ســردية تشــكلت معاملهــا مبكــرا 
ــة  ــا أدبي ــا آفاق ــيفتح له ــا س ــا األول، مم ــه عمله كون

ــزة«. ــة وجي ــرة زمني ــالل فت ــعة خ واس
النــص منفتحــا علــى  وأضــاف: »ثــم جنــد 

ــارئ  ــاه الق ــى انتب هواجــس مــن شــأنها القبــض عل
وجعلــه يتوغــل يف عالــم ميــزج بــن مراحــل عمريــة 
متعــددة بتعــدد الشــخوص، ممــا يجعــل اللغــة ملونــة 
وفــق نفســيات وأمزجــة تــدور يف مســار ســردي 
الحقــة  مبشــاريع  وتفــاؤال  أدبيــة  متعــة  يحقــق 

ســتدخلها الكاتبــة«.
وتقــول بلعياضــي يف مقتطــف مــن الروايــة: 
»تبــادال احلديــث مــع بعــض ويف كل مــّرة تســرد لــه 

ــي أن يف  ــت انتباه ــرال لف ــرة، مي ــي صغي ــة وه قص
ــفة  ــاك؟ آه، آس ــن أب ــط، أي ــك فق ــص أم كل القص
هــذه فتــرة.. ولــم أخبــرك أن أبــي متــويف، أســف، 
لــم أقصــد فتــح جرحــك، ال عليــك داخلــي ملــيء 
بالكدمــات.. كيــف مــات والــدك..؟ وأحــالم 
بلعياضــي، صاحبــة الـــ17 ربيعــا، طالبــة يف الســنة 
ــج، تخصــص  ــرج بوعريري ــة ب ــوي، بوالي ــة ثان الثالث

ــة«. ــوم جتريبي »عل

أحالم بلعياضي تصدر باكورة أعمالها »مدان رغم براءته«

تحصلت "أخبار الوطن" على صور حصرية لفيلم ثوري تحت عنوان "لحبال" أخرجه هواري مسري وكتبت أحداثه 
عبلة بلعمري. كشف حسام الدين عصماني مسؤول اإلعالم بالشركة المنتجة للفيلم أّن »لحبال« فيلم اجتماعي ثوري، 

سيصدر، خالل هذه األيام، للكاتبة الشابة والواعدة أحالم بلعياضي، عن »خيال« للنشر والترجمة، التي يديرها الكاتب رفيق طيبي، أول مولود أدبي لها عبارة عن 
رواية تحت عنوان »ُمدان ُرغم براءته«.

أعلَن ثلة من أبناء وأحفاد المجاهدين والمجاهدات والمناضلين ضمن 
المجلس الثوري البلدي لغرداية وسط، والتابع للمنظمة المدنية لجبهة 
التحرير الوطني المعروف بـالرقم 1163، تأسيس منظمة خيرية 
ثقافية علمية وتاريخية »فداء« تهدف إلى تحقيق التعارف وتنظيم 
العالقة بين أبناء وأحفاد المجاهدين، وتخليد ذكرى اآلباء ومآثرهم 

توثيقًا علميًا وإعالميًا.
منير بن دادي
املبــادرة  حتمــل 

»الوفــاء  شــعار 
ــر،  ــر التحري لنوفمب
يف  واملشــاركة 
التغييــر«  نوفمبــر 

تســعى إلــى تبليــغ 
نوفمبــر  أول  رســالة 

1954 ومبــادئ مقاومــات 
الفرنســي  الغــزو  منــذ  األجــداد 
للجزائــر، ونضــال جيــل احلركــة 
الوطنيــة، تنشــيطا للذاكــرة الوطنيــة 

اجلديــدة. لألجيــال 
ــن دادي واعمــر  ــور الدي أشــار ن
الفريــق  أن  املؤسســة  عــام  أمــن 
الزيــارات  تبــادل  علــى  ســيعمل 
مــع  واالستكشــافية  األخويــة 
مختلــف مجاهــدي واليــة غردايــة، 
وربــط الصلــة باملنظمــات العموميــة 
ــورة  ــخ الث ــة بتاري ــة، املهتم واخلاص
الوطنــي  التــراب  عبــر  التحريريــة 
الشــهادات  ونشــر  جمــع  وإلــى 
ــم  ــب ودع ــق والكت ــور والوثائ والص
الباحثــن الوطنيــن النزهــاء إلجــراء 
عــن  احملّكمــة  العلميــة  البحــوث 
ــوري  ــرري الث ــي التح ــخ الوطن الّتاري

املجاهديــن. آلبائنــا 
وتهــدف مؤسســة »فــداء« إلــى 
توطيــد الرابطــة الوطنيــة بــن أعضاء 
واليــة  ملواطنــي  الثوريــة  األســرة 
ــورة  ــالل الث ــن خ ــة، املناضل غرداي
ــة  ــارج منطق ــل وخ ــة داخ التحريري
مــزاب خاصــة الواليــة السادســة 
وســائر الواليــات التاريخيــة التابعــة 
جلبهــة التحريــر الوطنــي، وعلــى 
التعــاون مــع الســلطات الرســمية 
ــة  ــوق املعنوي ــاق حق ــة، إلحق املعني
وفــق  احلقــوق  لــذوي  واملاديــة 

القوانــن الســارية.
وثقافيــة  علميــة  أنشــطة 
املؤسســة بهــا  تِعــُد  متعــددة 
ــار  ــه »أخب ــّص ب ــح خ يف تصري
املجيــد  عبــد  أّكــد  الوطــن« 
رمضــان عضــو املؤسســة املكلــف 
ــة أن  ــة والثقافي ــرات العلمي بالتظاه
املؤسســة تســعى يف األيــام القادمــة 

مــن  عــدد  تنظيــم  إلــى 
ــابقات  ــارض واملس املع
جميــع  لفائــدة 
املجتمــع  فئــات 
علــى  وللناشــئة 
اخلصــوص،  وجــه 
وســتعقد سلســلة من 
واحملاضــرات  النــدوات 
الثقافيــة  وامللتقيــات 
ــى  ــًا عل ــتعمل أيض ــة، وس والعلمي
ــد  ــي املخّل ــاج والنشــر اإلعالم اإلنت
التحريريــة  الثــورة  رجــاالت  ملآثــر 
ــة  ــطة الفني ــاركة يف األنش ــع املش م
الوطنيــة. للمناســبات  املخلــدة 

وأشــار عبــد املجيــد أن املؤسســة 
التاريخــي  التوثيــق  علــى  تعمــل 
ودعــم البحــوث العلميــة التاريخيــة 
ــى  ــة اجلــادة واملنصفة،وعل املوضوعي
املســاهمة يف احلمــالت التحسيســية 
والقيــام  باحلقــوق  والتوعيــة 
مــع  التضامنيــة  بالتطوعــات 
األســرة  أعضــاء  مــن  احملتاجــن 

الثوريــة.
املؤسسة تفتح أبوابها 
لألسرة الثورية بغرداية

رمضــان  ســليمان  أّكــد  كمــا 
رئيــس املؤسســة ومجلــس إدارتهــا 
لـــ »أخبــار الوطــن« أن  يف تصريــح 
املؤسســة ســتفتح العضويــة التلقائيــة 
األســرة  فئــات  جلميــع  واإلراديــة 
الثوريــة األحيــاء، مــن مواطنــي قصــر 
ــل  ــاركوا يف العم ــن ش ــة، الذي غرداي
ــا، إال  ــة أو خارجه ــوري يف املنطق الث
أن املؤسســة تشــترط علــى العضــو 
رســمية  بوثيقــة  إثبــات  اجلديــد 
عضويتــه الشــخصية أو عضويــة أحــد 
أرحامــه، يف صفــوف جبهــة التحريــر 
الوطنــي، ممثلــة يف منظمــة مدنيــة أو 
جيــش التحريــر أو إحــدى املنظمــات 
ــر  ــة التحري ــة جلبه ــة التابع اجلماهيري
اإلســالمية  الكشــافة  الوطنــي، 
ــال  ــي للعم ــاد الوطن ــة واالحت اجلزائري
ــي للتجــار  ــن واالحتــاد الوطن اجلزائري
ــة  ــي للطلب ــن واالحتــاد الوطن اجلزائري

املســلمن اجلزائريــن.

شهرزاد أنا

 أين أنت من بيلسان أشعاري
أين حنانك من سندس مرآتي
فالمشاعر لحن يناغم أشواقي
الخيال يتوجها بفيروز أقماري
وشموع العشق تطوق وريدي
ونبض الحنين متغزال ِبلبالبي
فمن أحضانك كروان يدللني
 ِبكلثوم الشوق ولحن جيتاري
فأين المشاعر من وجد أقالمي
وزمهرير الشوق يشعل ظاللي
فاالنتظار ِملح الدنيا بوجداني
والعشق ذوبان الجليد ِبفنجاني
والوسادة باكية من رثاء آهاتي
والُفل يراقصني ِبشغف اللقاِء

فأينما أحيا أعانقك ِبعسِل لساِني
عناق هوى ِبجنة دفء أحضاني
فالحياة ضالة السعادة ِبالرواق
ولن نتركها عابرة بأذقة المآسي
حتى النهاية نرويها بشهد الفؤاد
شهرزاد أنا برواية شذى أنهاري
رومانسية حالمة ِبنسائم شتائي
تشعل اإلحساس ِبلهيب نظراتي

منى فتحـي حامـد - مصر

اختيــرت الفنانــة رمي تاكوشــت عضــوا يف 
لليفلــم  املغاربــي  باملهرجــان  التحكيــم  جلنــة 

االفتراضيــة. التاســعة  دورتــه  بوجــدة يف 
ــرب"،  ــيني مغ ــة "س ــفت جمعي ــد كش ولق
عــن تنظيــم الــدورة التاســعة مــن املهرجــان 
املغاربــي للفيلــم بوجــدة، يف الفتــرة املمتــدة 
مــن 25 إلــى 29 نوفمبــر املقبــل، وذلــك بعدمــا 
ألغيــت الــدورة العاديــة، التــي كانــت مبرمجــة.
املنظمــة  اجلهــة  عــن  بــالغ  وأوضــح 
رقميــة  ســتكون  الــدورة  هــذه  أن  للمهرجــان 
وســتعرف إقامــة املســابقة الرســمية لألفــالم 
الطويلــة، والقصيــرة، وتنظيــم ورشــات تخصــص 
ملهــن الســينما، ونــدوات، ولقــاءات، ودروس يف 

الســينما.
املهرجــان  أنشــطة  تعــرض  أن  ويرتقــب 
ــة، وصفحــات التواصــل  ــى املنصــات الرقمي عل
االجتماعــي، وقــد متــت مراســلة املشــاركن 
مــن أجــل احلصــول علــى موافقتهــم بخصــوص 

عــرض أعمالهــم يف هــذه النســخة االســتثنائية 
ذات الصيغــة اجلديــدة.

صارة بوعياد

دورته الّتاسعة احتضنتها مدينة وجدة افتراضيا

ريــم تاكوشـت عضــو في لجنـة 
تحكيم المهرجـان المغاربي للفيلم 
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تبديد الزمن في عصر التواصل الشبكي

ُتعد  »األوقات  اجلوزّية  القّيم  ابن  أقوال  من 
عصر  يف  اإلنسان  أصبح  فقد  ذلك  ومع  باألنفاس«، 
الشبكات االجتماعية يبّدد أوقاته كما يبّدد أنفاسه دون 
أن يشعر بذلك، بل إّنه ُيِعن يف الهدر وينّوع الطرق بتنوع 
عبر  التواصل  لوسائط  اجلديدة  واالصدارات  الّتطبيقات 
مساحة  حتتل  أصبحت  التي  الذكّية  واأللواح  الهواتف 

هامة وأساسية يف حياة أجيال الّتواصل الشبكي. 
اإلغراق يف التواصل

كانت  »املاجريات«  تعريف  فيها  قرأت  مرة  أول 
عن  جامعي  بحث  إعداد  خالل  سنوات  بضع  قبل 
تكنولوجيات االتصال، وجدته فعال مفهوما يجيب عن 
تساؤل شخصي حول ورطة تعلق اإلنسان املعاصر مبتابعة 
األخبار واحلوادث اليومّية التي تقع هنا وهناك، وجداالت 
الّساسة وما يطفو على الّسطح من دهاليز السياسة وأخبار 
وازدياد  واملجتمع..،  الرياضة  وجنوم  والفنانات  الفنانني 
فيه  يجري  ما  كل  أو  احلياة  ملجريات  اإلنسان  متابعة 
حلظة بلحظة عبر تطبيقات تكنولوجيا االتصال وشبكات 
الّتواجد ضمن  على  الفرد  وإصرار  االجتماعي  التواصل 
أّنه  ويعتقد  الوقت،  أغلب  متصال  يبقى  كي  عاملها، 
يغرق  احلقيقة  يف  لكّنه  العصرية،  احلياة  يعيش  بذلك 
أيضا على  تؤثر  يف ماجريات تستهلك وقته وُجهده وقد 
وعالقاته  والنفسّية،  اجلسدية  وصحته  عمله  مردودّية 
االجتماعّية. حتى عثرت على كتاب كامل أفرده صاحبه 
على  وتأثيراتها  أسبابها  ودراسة  الظاهرة  بهذه  للتعريف 
إذ يعّرف »إبراهيم بن عمر السكران«،  الفرد واملجتمع. 
للنشر  احلضارة  دار  عن   2015 عام  الصادر  كتابه  يف 
والتوزيع يف القاهرة، املاجريات بكونه مصطلح يعني »ما 
جرى العمل به«، إذ أّن » ال« للتعريف و »ما« املوصولّية 
وُجمعت  وحدث،  وقع  مبعنى  وجرى  الذي،  مبعنى 
الكلمة باأللف والّتاء لتصبح املاجريات، ويضيف أّنه يف 
كتب التاريخ وعند أدباء العصر اإلسالمي الوسيط كابن 
والوقائع  احلوادث  املصطلح حتت معنى  استعمل  خلكان 

واألخبار واألحداث التي ال نفع بها. 
وإذا كان ذلك عصرا بعيدا، ليس فيه الّتدفق الهائل 
هو  فكيف  اليوم،  نعيشه  الذي  واألخبار  للمعلومات 
حالنا اليوم مع ازدياد ارتباطنا بشبكة اإلنترنيت، وظهور 

التواصل  مواقع  إدمان  السيما  مواقعها،  على  اإلدمان 
االجتماعي ؟

يف  اإلنترنيت  مواقع  إدمان  عن  احلديث  ظهر  لقد 
الغرب منذ منتصف تسعينات القرن املاضي، حيث بدأ 
الشباب خاصة يضون ساعات طويلة أمام مواقع الدردشة 
الواب الفسيح، ليزداد ذلك  والتواصل مبحرين يف عالم 
اإلدمان وتتنّوع مظاهره مع اّتساع الشبكة ومتددها لتصل 
بينهم.  فيما  البشر  ماليني  بني  وتربط  األرض  أطراف 
يعج  افتراضي  عالم  تطّور  الشبكي،  التواصل  تطور  ومع 
بتفاصيل حياة موازية ملا نعيشه يف واقعنا، وازداد اإلدمان 
على معرفة ما يجري من حولنا بشكل مستمر من خالل 
ما ُتتيحه الهواتف الذكية بشكل مبالغ فيه، السيما عبر 
مواقع التواصل االجتماعي التي ال يقتصر االنشغال بها 
على متابعة األحداث واألخبار ولكنه يتعّدى إلى املشاركة 
الّنشر والتعليق والدخول يف جداالت وسجاالت مع  يف 
مستخدمني آخرين مع التأثر مبختلف ردود األفعال. ضف 
توّلد شعورا  أصبحت  االستخدام  كثافة  فإّن  ذلك،  إلى 
لدى املستخدم بأنه مضطر ملواكبة كل األحداث والوقائع 
والّتعليق بشأنها وإبداء رأيه حّيالها أو مشاركة منشورات 
قدراته  أو  اهتماماته  عن  بعيدة  كانت  وإن  حتى  عنها، 

املعرفية واإلدراكية والتحليلية. 
 إنه شعوٌر بالتزاٍم غريب جتاه مجتمع شبكات التواصل 
للّتجاوب  بأنه مضطر  يعتقد  االجتماعي يجعل صاحبه 
اليومية  بحياته  الضرر  وإحلاق  االنغماس  حد  واالنفعال 
االنشغال عنها  أو  اجناز األعمال  الّتأخير يف  يطالها  التي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وحسابات  الهاتف  بتصفح 
يف كل وقت وحتت أي ظرف، حتى وإن كان الشخص 
يف  سيشرع  طالبا  كان  أو  مهما،  مهنيا  اجتماعا  يحضر 
طالبا  الحظت  أن  معي  حدث  فقد  مصيري،  امتحان 
يحّدق باهتمام يف هاتفه، يف الوقت الذي كنا نطلب من 
الطلبة إخفاء هواتفهم وغلقها حتسبا النطالق االمتحان، 
فرّد الطالب بأّنه يجب أن يلقّي نظرة أخيرة على حسابه 

عبر فايس بوك قبل فصله عن هاتفه !
اإلغراق يف الّتصفح والّتنزيل

أما تبديد ساعات الليل يف الّتجول بني مختلف مواقع 
ظهرت  طويلة  فقصٌة  وغيرها،  األخبار  ومواقع  التواصل 
واملعريف  العلمي  الّتحصيل  ضعف  يف  آثارها  بالفعل 
والّتساهل  االهتمامات  يف  السطحّية  غزته  الذي  للطلبة 

الفتور  وكذا  إليهم،  املسندة  األعمال  اجناز  يف  والسرعة 
الطويلة  الّسهر  ساعات  جراء  صباحا  بالّتعب  والشعور 
ذكر  فإّن  وطبعا  الشبكات.  يدور يف كل  ما  يف مالحقة 
الطلبة اجلامعيني هنا ليس إال مثاال واقعيا، يالحظه كل 
األساتذة. فاالنشغال » باملهاترات الشبكّية« كما أطلق 
عليها مؤلف كتاب املاجريات الذي ذكرناه سابقا، يس 
فئات وطبقات مختلفة من الناس إلى درجة أّثر فيها على 
بزيارة  يبخل  من  فتجد  الواقعية،  االجتماعية  حياتهم 
أفراد من عائلته ويتحّجج بالعمل، لكنه يقضي الساعات 
يف مهاترات على مواقع التواصل االجتماعي، ال يجني 

منها أي شيء إيجابي يف الغالب. 
 وبهذا فإّن االنشغال واإلغراق يف متابعة كل ما يدور 
مما  اإلنترنيت  مواقع  ومختلف  االجتماعية  الشبكات  يف 
واجلهد  للوقت  تبديٌد  فيه  املاجريات،  إطار  حتت  يندرج 
مبرور  اإلنسان  يفقد  كما  لإلنسان.  الذهنية  والطاقة 
الوقت، اإلحساس بالزمن أثناء الّتصفح ويحاول مع نفسه 
جتاهل معرفة حجم الوقت الذي قضاه على اإلنترنيت، 

فتنسحب الساعات من العمر وكأنها دقائق معدودة. 
أنفسهم  األشخاص  بعض  ُيغرق  أخرى،  جهة  من 
توّفرها  التي  الغزيرة  واملعلومات  البيانات  طوفان  يف 
املتواصل  والّتحميل  الّتحميل  فخ  يف  فيقعون  الشبكة، 
بحجة دراستها الحقا، لكن كثرة االنغماس يف متابعة 
ما يحدث يوميا ال متنحهم الوقت واجلهد الالزمني فعال 
بالنفع،  عليهم  يعود  مبا  البيانات  تلك  وحتليل  لدراسة 
فالّتمادي  وحياتهم.  أعمالهم  يف  أو  دراستهم  يف  سواء 
يف الّتصفح قد ُينسي الفرد املوضوع األساسي الذي كان 

يريد الّتزود باملعلومات حوله. 
ختاما، ليس من املمكن اليوم االنفصال عن شبكة 
التواصل االجتماعي كليا، وال يكن  ومواقع  اإلنترنيت 
أيضا جتاهل ما يجري من حولنا من أحداث ووقائع، إال 
أّن مراجعة الّنفس والوقت الذي نقضيه على الشبكات 
ضروري لضمان الّتوازن يف حياتنا بني الواقعي واالفتراضي 
وبني ما ينفع وما يضر، وبني ما ُيبقينا على صلة وطيدة 
بواقعنا وما يبعدنا عن ذلك الواقع يف نفس الوقت. إنه 
توازن يتطّلب منا الّنظر إلى هذه املواقع بعني ناقدة وأخرى 
وأعمالنا  واجباتنا  وقضاء  عمرنا  ساعات  على  حارسٌة 
محاولة حتّري  مع  اإلنترنيت،  عالم  بعيدا عن  الضرورية 
وال  بنا  يحيط  الذي  الكبير  املاجريات  الفائدة يف حجم 

يكن أن نتجاهله أو نتحاشه دائما يف حياتنا املعاصرة. 

»املاجريات «.. أو مالحقة ما يجري
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 السنة 02  - العدد 339 
األربعاء  03 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 18 نوفمبر 2020م

  قد يختلف قليال 
املفهوم – نظريا- يف 

املدلوالت التي يشير 
إليها علماء االجتماع، 

لكنه يف الواقع يعّبر 
عن حالة من البؤس 

والّركود يعيشها 
املجتمع ومؤسساته 

السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية ؛ حالة 
تكشف عن مضامني 
بالية يف التعاطي مع 

الشأن العام واملتغيرات 
اليومية التي جتعل من 
عبارات التطمني مجرد 
هراء سياسي ال ميكن أن 
يقنع الرضيع والفطيم 

فما بالكم بغيرهما.
  مؤشرات اخلوف وكمية 
الرهبة والقلق ترتفع يف 
الشارع وال ميكن تغطية 

الشمس بالغربال؛ 
ضعف يف اخلدمات 

العامة واستمرار 
األزمات؛ أزمة السيولة 
وأزمة اإلنترنيت وأزمة 

انقطاع التيار الكهربائي 
باستمرار؛ وانأ هنا ال 

أحتدث عن املركز؛ 
فالعاصمة ما تزال تقدم 

القليل من اخلدمات 
لساكنيها على سوئ 
هذه اخلدمات. إمنا 
أحتدث عن واليات 

الهامش التي ينقطع 
فيها الكهرباء باستمرار 
ولساعات، ويغيب فيها 

املاء عن احلنفيات 
أليام! واليات ما يزال 
الناس فيها يتوجهون 
إلى مراكز البريد يف 

الرابعة صباحا من أجل 
الظفر مبكان متقدم 
يف الطابور يف انتظار 

تأكيد وجود السيولة 
من عدمه! واليات ما 
تزال البيروقراطية 

بكل جوانبها السلبية 
تعشعش فيها، ويحرم 

فيها املواطن من حقه يف 
معرفة احلقيقة؛ حقيقة 

ما يحدث؛ واإلستاتيكا 
هنا هو أن الساكنة ما 
تزال تسمع اخلطابات 

البائسة نفسها من 
مؤسسات تخلت منذ 

عقود عن احلياء 
وأصبح معها احلديث 

عن البناء والديناميكا 
مجرد ترهات فلسفية 

ومقوالت كانتية - 
أوجيست كانت.

بلســـان: عبد العزيز تويقر

السَتاِتيُكو..!

الَجزاِئـرّيـوَن الَعالُقــوَن  بُتــونس َيحتّجــــون! الَجزاِئـرّيـوَن الَعالُقــوَن  بُتــونس َيحتّجــــون! 

اجلزائريــة  العائــات  بعــض  أمــس،  نظمــت، صبــاح 
ــر  ــام مق ــن أم ــلمية م ــة س ــة احتجاجي ــس وقف ــة يف تون العالق
الســفارة اجلزائريــة يف تونــس، ملطالبــة الرئيــس عبــد املجيــد 
تبــون والســلطات املعنيــة بفتــح احلــدود والســماح لهــم بالعــودة 
ــة التــي يتكّبدونهــا يف  ــى الظــروف املزري ــى منازلهــم، نظــرا إل إل

ــم. ــر بلده ــد غي بل
 

 وحســب مــا صّرح بــه بعــض احملتجني لـــ »أخبــار الوطن«، 
ــني  ــات مــن اجلزائري ــإن املئ ــاح أمــس، ف يف اتصــال هاتفــي صب
ــن  ــل اجلائحــة م ــا قب ــوا إليه ــن تنقل ــذا الذي ــاك وك املقيمــني هن

أجــل العــاج وجــدوا أنفســهم يف إقامــة جبريــة يف ظــروف أقــل 
مــا يقــال عنهــا إنهــا جــد مزريــة ومهينــة، خاصــة بعــد تدهــور 
حالتهــم االجتماعيــة إثــر نفــاد أموالهــم ممــا دفــع بالبعــض منهــم 
إلــى التســّول أو بيــع بعــض املــواد البســيطة علــى الرصيــف 
ــى العمــل مــن  لكســب األمــوال، فيمــا جلــأ البعــض اآلخــر إل

ــة الثمــن. ــة غالي ــر األكل وكــذا األدوي أجــل توفي
 

و أضــاف هــؤالء أن العديــد مــن املشــاكل أّرقــت حياتهم يف 
ظــل إصابــة العديــد منهــم بفيــروس كورونــا. ومــا زاد الطــني بّلــه 
بعــد وفــاة رضيعــني قبــل فتــرة، وفــاة شــخص آخــر بقــي جثمانه 

نحــو 6 أيــام يف تونــس قبــل دخولــه األراضــي اجلزائريــة، وهــو مــا 
اعتبــره العالقــون إهانــة لهــم.

ويناشــد احملتجــون الســلطات اجلزائريــة النظــر إليهــم بعــني 
ــور منظــم يســمح بتســهيل  ــز عب ــح مرك ــل بفت الرحمــة والتعجي
ــول  ــرض بروتوك ــع ف ــس، م ــني يف تون ــني والعالق ــة املقيم حرك
صحــي يضمــن االلتــزام بفتــرة احلجــر الصحــي مــع حتمــل 
ــة  ــى الوضعي ــرا إل ــل واحلجــر الصحــي نظ ــف النق ــة تكالي الدول

ــوها. ــي عايش ــة الت املزري
فيروز رحال

مصـــرُع َشخصيــــِن مصـــرُع َشخصيــــِن 
وإصــــابُة وإصــــابُة 33 آخِريــــَن  آخِريــــَن 
في َحــادِث َسيـٍر بالجلــَفة في َحــادِث َسيـٍر بالجلــَفة 

شــخصان  لقــي 
وأصيــب  مصرعهمــا 
ليلــة  آخريــن،  ثاثــة 
يف  الثاثــاء،  أمــس 
ــع  ــم وق ــرور ألي ــادث م ح
»وادي  املســماة  باملنطقــة 
ــي  ــام« باملخــرج اجلنوب بنع

اجللفــة.  ملدينــة 
 - وقــع  احلــادث 

ــاحنة  ــني ش ــر ب ــدام مباش ــر اصط ــة - إث ــة املدني ــح احلماي ــب مصال حس
مــن نــوع »هيونــداي« وســيارة »أكســنت« بالنقطــة الكيلومتريــة رقــم 309. 
وعليــه، ُنقــل الضحايــا املصابــون إلــى مصلحــة االســتعجاالت 
مبستشــفى محــاد عبــد القــادر بعاصمــة الواليــة لتلقــي العــاج، يف حــني 
مت نقــل جثــث الضحيتــني إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث باملستشــفى ذاتهــا. 
 ح. ب 

 مفتوحة للجزائريني دون 45 سنة 

محمـــد ُبوثــَران ُيطِلـــق جــائـزَة 
عـــرّية  ســــالَة الشِّ الرِّ

حازتها عصابة إجرامية خطيرة

أمــــُن عنـــابة َيحِجـــز ُمجوهـــراٍت 
و20 كلـــغ مـــن الِكيـــف

متكنــت، أول أمــس، األجهــزة األمنيــة املتخصصــة يف واليــة عنابــة مــن تفكيــك شــبكة إجراميــة خطيــرة متخصصــة يف 
ترويــج املخــدرات ميتــد نشــاطها إلــى عــدة واليــات شــرقي وغربــي البــاد.

وأكــد بيــان صــدر عــن مصالــح األمــن الوالئــي أن املصلحــة اجلهويــة ملكافحــة االجتــار غيــر الشــرعي باملخــدرات تواصــل 
عملياتهــا النوعيــة الراميــة إلــى محاربــة آفــة املخــدرات، حيــث جنحــت قــوات الشــرطة التــي أعــدت خطــة محكمــة  يف اإلطاحــة 
بشــبكة إجراميــة مكونــة مــن 05 أشــخاص تتــراوح أعمارهــم بــني 29 و40 ســنة. العمليــة كللــت بحجــز 20.660 كلــغ مــن 
الكيــف املعالــج، ســيارتني ســياحيتني، 08 هواتــف نقالــة، مصوغــات مــن املعــدن األصفــر ومبلــغ مالــي فاقــت قيمتــه رتــه 200 

ألــف دج.                                                                                                                  ف ســليم

رئيــــــس الفيـــفا ُيعــــزي 
فــي وفـــاة شريــــف حناشــــي

 قدم  رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
“الفيفا” جياني إنفانتينو ، من خالل  
رسالة  بعث بها  إلى االحتاد اجلزائري 

لكرة القدم )الفاف(، تعازيه  اخلالصة  
على إثر وفاة الرئيس السابق لشبيبة 

القبائل  محند شريف حناشي.
وتويف، حناشي، اجلمعة املاضي، 

باملستشفى العكسري بعني النعجة، عن 
عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع املرض.

حسان مرابط  

ــزة الرســالة الشــعرية، حتــت شــعار »رســالة  ــم وإطــاق جائ ــران بتنظي ــادر الشــاعر محمــد بوث ب
ــي  ــرع يف تلق ــد ش ــا(، وق ــدي زكري ــا« )مف ــعر قرآن ــوءة كان الش ــوال النب ــة ل ــا مقدس ــعر يف الدني الش
املشــاركات ابتــداًء يــوم 15 نوفمبــر اجلــاري، ليكــون آخــر أجــل الســتام القصائــد يــوم 05 ديســمبر 
املقبــل، ليتــم اإلعــان عــن نتائــج املســابقة يف اليــوم العاملــي للغــة العربيــة يــوم 18 ديســمبر املقبــل.
ــث يجــب أن  ــم 45 ســنة، حي ــن ال تتجــاوز أعماره ــن الذي ــزة مفتوحــة للشــعراء اجلزائري اجلائ
ــة  ــدة العمودي ــة(، القصي ــعر التفعيل ــودي وش ــوزون )العم ــّي امل ــعر اخلليل ــن الش ــدة م ــون القصي تك
ــة فيشــترط أن  ــدة التفعيلي ــا القصي ــا، أم ــى 20 بيت ــن 10 إل ــا ب ــراوح عــدد أبياته ــا أن يت يشــترط فيه
ال يتجــاوز عــدد أســطرها الشــعرية 40 ســطرا، كمــا اشــترط أال تكــون القصيــدة املشــاركة قــد فــازت 

ــدة مفتوحــا. ــرك موضــوع القصي ــزة مــن قبــل، فيمــا ت بجائ
يذكــر أن جلنــة التحكيــم تضــم كا مــن الشــاعر ربيــع الســبتي رئيســا، األســتاذ الشــاعر فــارس 

بيــرة عضــوا، الشــاعر شــمس الديــن بوكلــوة عضــوا.
صارة. ب

الجـــزائــر 
تسّجل ألـــفا 
وإصـــابتين 
بكــورونـــا

سجلت ألـــف
 و إصـــابتني  إصابة 

جديدة بفيروس 
كورونا خالل الـ24 
ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه أمس 
الثالثاء الناطق 
الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة 

كورونا، الدكتور 
جمال فورار.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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