
د. مصطفــى كيحــل  	

بَراِديغــم  الَحـــــّق.. 
حـدوُده وُمفارَقاُتــه

   إن ارتباط فكرة حقوق اإلنسان بعصور 
احلداثة الفكرية ال يعني أنها وليدة 

حلظة احلداثة،  حيث جند لها جذورا 
تاريخية يف األفكار اليونانية عن اإلنسان 
الفرد،  ويف النظرية الرومانية عن القانون 
واحلقوق،  وقبل ذلك يف التأمالت الدينية 

املختلفة عن اإلنسان،  وباألخص عن 
املسؤولية اإلنسانية جتاه اآلخرين،  من 

خالل تعبيراتها املختلفة بواسطة نصوصها 
ووصاياها وشرائعها وحتى طقوسها. 
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08
املدية

َهدُم 50 َمحاّل تجارًيا 
َفوضوًيا بسيدي ُنعمان

05
أدرار

ُمستثِمـــروَن فـــي 
الِفــالَحة ُيطالبــوَن 
بتسويــة ملّفاتهــم

06
عنابة

ُمديرَيـة النَّقـِل َتلتـِزُم 
  بَتسوَيــــة ملــــفِّ
منَحــة ُكوروَنــا 

0404
عِبي الِوالِئي، حسني برينط، لـ«أخبار الوطن«: َرِئيس امَلجلِس الشَّ

الَوضعيـُة الَوبائّيـُة بواليـة ِجيَجــل 
ُمستقـّرٌة ولكـن الَحـذَر مطلــوٌب!

 قال رئيس املجلس الشعبي الوالئي، حسني برينط، يف تصريحات خص بها 
»أخبار الوطن«، إن الوضعية الوبائية بوالية جيجل أضحت مستقرة يف املدة 
األخيرة بفضل وعي املواطنني والتطبيق الصارم لتدابير الوقاية الصحية، 

مؤكدا يف الوقت ذاته على ضرورة التحلي باحليطة واحلذر.

0909
َمصاِلُح الَبلدّيِة اكَتفْت بَتوزيِع الُوعوِد

»ُبوَساُطــور« َمنطقــٌة تحــــَت 
ُمستـــَوى الّظــل بسكيكــــَدة!

 ُتعرف قرية بوساطور بسكيكدة على أنها منطقة معزولة ومنسية منذ عقود. سكان 
القرية  طرحوا انشغاالتهم على الوالي الذي خص قريتهم بزيارة وقف خاللها على 

معاناتهم أو باألحرى أوجاعهم التي لم تشف بعد.

02

َتجهيــُز الِعيـاداِت الُجوارّيـة 
غط على الُمستشفيات لَتقليل الضَّ

تفتَقُد فيه َمعاييُر الكفاءِة واخلبَرة

وزير الصحة وإصالح امُلستشفياِت بن بوزيد:

»الَمعريَفة«..»الَمعريَفة«.. مفتاُح التَّوظيف! مفتاُح التَّوظيف!

َنذيـــر: امَلُسوبّيُة حّطَمت   عصَماِنــي 
الَشباب وَظلمتُهــم! ُطموحــات 

03

 صّرح وزير الّصحة عبد الرحمن بن بوزيد، صباح أمس السبت، 
بالعاصمة، بأنهم بصدد اعتماد ديناميكية جديدة من شأنها 

تقليل الضغط على املستشفيات.

ـًا  َحمــزة خضـــري:  10 َسنواٍت حبسـ
ـًا  شخصـ ــــُن  ُيعيِّ َمســــؤول  لكــــلِّ 

»امَلعريَفـــــة« ! أَســاس  علــى 



02
الحــدث
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بخصوص خرق املغرب لوقف إطالق النار

 عمدة مدينة نابولي يستوقف 
وزيــر خارجيــة بــــالده

اإليطالي  اخلارجية  وزير  ڤوسيتو،  ساندرو  نابولي،  بلدية  مجلس  رئيس  إستوقف   
لويجي دي مايو، بخصوص التطورات األخيرة التي تشهدها أراضي اجلمهورية الصحراوية 
عقب العدوان العسكري جليش اإلحتالل املغربي على الشعب الصحراوي الذي أدى إلى 

إنهيار إتفاق وقف النار، يف 13 نوفمبر الفارط.
وأشار عمدة نابولي يف رسالته، إلى أن األراضي الصحراوية تعيش وضعا جديًدا بعد 
قرب  الگرگرات  منطقة  البوليساريو يف  املغرب وجبهة  العسكرية بني  األعمال  إستئناف 
احلدود الصحراوية املوريتانية، بعد أن أقدم اجليش املغربي على خرق إتفاقيات السالم 

لعام 1991، بعد 29 عاما بفتحه بشكل أحادي اجلانب لثغرة غير شرعية.
وإلى ذلك تضيف الرسالة أن خطة السالم من أجل اإلستفتاء يف الصحراء الغربية، 
التابع لألمم املتحدة، لتنظيم إستفتاء تقرير املصير للشعب الصحراوي لم  ملجلس األمن 

تكتمل بعد رغم مرور ثالث عقود على إعتمادها.
على  احلريص  املدينة  مجلس  مبوقف  التذكير  نابولي  عمدة  أخر، جدد  من جانب 
حقوقه  نيل  أجل  من  نضاله  ودعم  الصحراوي  الشعب  مع  الصداقة  وتقوية  التعاون، 
القانونية، مشيرا يف ذات السياق إلى احلاجة امللحة يف إنخراط احلكومة اإليطالية لوضع 

حلد لإلجراءات التي تضر بالقانون الدولي، متاشيا مع السياسة اخلارجية إليطاليا. 
هذا ويف اخلتام، طالب عمدة نابولي من وزير اخلارجية إدانة السلوك العدواني للجيش 
املغربي، ودعم اجلهود املبذولة إلى تعيني مبعوث خاص لألمني العام لألمم املتحدة من 
أجل إستئناف خطة التسوية وحتديد موعد لتنظيم االستفتاء على تقرير املصير، وضمان 

حماية حقوق اإلنسان إلى حني حتقيق ذلك الهدف.
ق.د

دعــوة إلـى اإلتحاد اإلفريقي 
من أجل إنهاء الوضع المقلق في 
أراضي الجمهورية الصحراوية

 
يف  الدولية  الناشطة  دعت   
السيدة  والبيئة،  حقوق اإلنسان 
رئيس  كونستنتينيدس،  كاثرين 
سيريل  السيد  األفريقي  اإلحتاد 
إجراءات  إتخاذ  إلى  رامافوزا، 
املنظمة  داخل  من  عاجلة 
غير  الوضع  إلنهاء  األفريقية 
الغربية  الصحراء  يف  املقبول 
العسكري  اإلحتالل  عن  الناجت 
املغربية  للمملكة  الشرعي  غير 
اجلمهورية  أراضي  من  ألجزاء 
لم  أنه  إلى  مشيرة  الصحراوية، 
اإلحتاد  يظل  بأن  مقبوال  يعد 
اإلفريقي يقف يف مأزق إزاء هذه 
إفريقيتني  دولتني  بني  القضية 
املنظمة  ومبادئ  قانون  وتضع 

على احملك.
جاء ذلك يف رسالة مفتوحة من السيدة كونستنتينيدس، إلى رئاسة اإلحتاد اإلفريقي 
مع إقتراب موعد إنطالق القمة األفريقية االستثنائية ''إلسكات البنادق'' يف 6 ديسمبر 
إلنهاء  اإلفريقي  لالحتاد  السابقة  األساليب  جميع  بأن  فيها  أكدت  حيث  اجلاري، 
يتملص من مسؤولياته  املغرب  مما جعل  كافية،  ليست  الغربية  الصحراء  اإلحتالل من 
وإنتهاك املثياق التأسيسي للمنظمة، مشددا أن هذه املؤسسة القارية مدعوة إلى التعامل 
مع املغرب كما هو قوة محتل ومتمرد على قوانني ومبادئ االحتاد األفريقي. ويف مقابل 
ذلك إتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لدعم اجلمهورية الصحراوية إلستعادة مناطقها احملتلة 

وجتسيد شعار »حلول أفريقية ملشاكل أفريقية«.
 كما جددت أيضا دعوتها إلى االحتاد األفريقي للضغط على النظام املغربي لوضع 
حد لسلوكه التوسعي واالستعماري يف الصحراء الغربية، واإلنسحاب من األراضي احملتلة 
وإحترام حدوده املعترف بها دولًيا وللقانون الدولي وللمبدأ األساسي للقانون التأسيسي 
لالحتاد األفريقي، ثم االلتزام الكامل بالقرارات التي مت املصادقة عليها خالل قمم اإلحتاد 
سنتي 2017 و 2018 التي طالبت من اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتديد موعد لتنظيم 
إشراف  املصير حتت  تقرير  املشروع يف  الصحراوي مبمارسة حقه  للشعب  إستفتاء يسمح 

أفريقي ودولي.
وإلى ذلك تضيف الرسالة، إن االحتاد األفريقي، الذي أنشأه آباؤنا املؤسسون لتحرير 
يبتز  التسامح مع نظام إستعماري وتوسعي من أعضائه  إفريقيا، ال ميكنه اإلستمرار يف 
الدول األعضاء األخرى لدعم اإلستعمار والتوسع  على حساب سيادة بلد آخر عضو، 
مؤكدة على ضرورة الوقوف يف وجه هذا التوجه اخلطير الذي يهدد جوهر اإلحتاد األفريقي 

وسيادة القانون واحلكم الرشيد يف القارة.
ق.د

 صرح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد صباح 
أمس بالعاصمة، أنهم بصدد اعتماد ديناميكية جديدة  

الضغط على املستشفيات.
التفقدية  زيارته  هامش  على  بوزيد  بن  وقال 
جتهيز  على  العمل  يتم  أنه  باشا،  مصطفى  ملستشفى 
العيادات اجلوارية بأقسام استعجاالت بهدف التخفيف 

على أقسام االستعجاالت يف املستشفيات الكبيرة.
كل  فيها  توفير  سيتم  أنه  الوزير  أضاف  كما 
املستلزمات املوجودة يف املستشفيات حتى يتم استقبال 
اخلطوة  هذه  أن  إلى  مشيرًا  بهم،  العناية  و  املرضى 
املستوى  باملرضى على  التكفل  إطار مشروع  تندرج يف 
ميزانية من  العاصمة خصص  والي  أن  مؤكدًا  احمللي، 
كشف  ذاته،  السياق  يف  املشروع.  هذا  حتقيق  أجل 
باشا  مصطفى  كمستشفى  اجلامعية  املستشفيات  أن 
الكبيرة  للعمليات  ستترك  مسوس  بني  ومستشفى 
واملتخصصة والبحوث، ملفتًا النظر إلى أن هذا املشروع 
بسبب  تعطل  لكنه  اجلارية،  السنة  بداية  مع  انطلق 

اجلائحة.
محمد رضوان بلعروسي

بن بوزيد:

 تجهيـــز العيــــادات الجواريــة 
لرفـع الضغـط على المستشفيـات

بيطاط  رابح  مطار  مؤسسة  نظمت   
بعنابة وشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية جتربة 
ملكافحة  الوقائي  املخطط  لتفعيل  إفتراضية 
استئناف  مع  ذلك  و  باملطار  كورونا  وباء 
الداخلية  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  رحالت 
رحلة  بأول  االحد  اليوم  صبيحة  من  بداية 
نحو  والنصف  العاشرة  الساعة  على  مبرمجة 

مطار اجلزائر العاصمة.
اليوم  بيطاط  رابح  مطار  سيعرف  و 
إجراءات مشددة وخاصة وفرق طبية مرابطة 
فيها  املشكوك  احلاالت  عن  للكشف  باملطار 
عبر  املكان  عني  يف  مخبرية  حتاليل  وإجراء 
يعبر  متطورة وحديثة، مثل كاميرات  وسائل 
مع  احلرارة  درجة  بقياس  تقوم  املسافر  منها 
وبسرعة  املكان  بعني  التحاليل  على  اإلطالع 
فائقة مع إجراء حتاليل مدققة للدم واحلصول 

على نتائجها بعني املكان.
بورحلة  عنابة«  مطار  مدير  وحسب 
علي« فإن برتوكول صحي مت اعتماده حلماية 
وباء  من  على حد سواء  واملوظفني  املسافرين 
يتمثل   19 كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
الباب  فتح  قبل  لليدين  املسافر  تعقيم  يف 
املثبت  معقم  موزع  طريق  عن  األتومتيكي 
املرور على »ماسحة معقمة » عند  باملكان مت 
على  للفيروس  نقل  أي  ملنع  الباب  مدخل 
قبل  من  احلرارة  قياس  مت  الرجلني  مستوى 
كاميرا حرارية مع إجبارية إرتداء الكمامة قبل 
املرور جلهاز السكانير ولشابيك اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية للحجز أو لالستعالم.
لشركة  اجلهوي  املدير  جهته  من 
إلى  تطرق  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
طرف  من  املعتمد  الصحي  البرتوكول 
وكذلك  باملطار  الوباء  تفشي  ملنع  الشركة 
يعمل  طاقم  وجود  خالل  من  بالطائرات 
على تنظيف وتعقيم الطائرة مبواد مخصصة 
الطائرة  لتنظيف  دوليا  بها  معترف  للتعقيم 
زيادة العمل على تنفيذ البروتوكول العادي.
اخلطوط  فان  الرحالت  وبخصوص   

اجلوية اجلزائرية بداية من اليوم األحد ال6 
ديسمبر 2020 لها رحلتني مبرمجتني يوميا 
باجتاه  بعنابة  بيطاط  رابح  مطار  من  إنطالقا 
يف  العاصمة  باجلزائر  بومدين  هواري  مطار 
حني يوم اخلميس يوجد 3 رحالت مبرمجة 
إلى  مبرمجة  أخرى  رحالت  هناك  كما 
3 رحالت  السانية مبدينة وهران وهي  مطار 

مبرمجة أسبوعيا.
ف سليم

وقال صنهاجي، لدى نزوله ضيفا على إذاعة سطيف المحلية، إّن » السفر يتطلب جواز 
السفر الطبي، وهذا يقترن بإلزامية تلقيح المسافرين بلقاح كورونا.

بعد قرار الحكومة استئناف الرحالت الجويه الداخلية بداية من اليوم األحد 

 إجــراءات مشــددة وفرقـة طبيــة 
مرابطــة بمطــار عنابــة

 مديرية الصحة تكشف عن تراجع الوباء
 بالوسط املدرسي

استقــرار فـي معــدل اإلصابـة 
بكوفيــد 19- فـي وهـران

اكد بوخاري يوسف، رئيس مصلحة الوقاية مبديرية الصحة أن نسبة اإلصابة يف الوسط 
املدرسي عرف استقرارا،  بعد ان سجلت حالتني فقط خالل األسبوع األخير.

 و يأتي هذا التراجع بعد أن أصاب فيروس كورونا املستجد 18 تلميذا و 13 شخص من 
األطقم التربوية، منذ بداية املوسم الدراسي الذي انطلق أواخر شهر أكتوبر الفارط،  حيث 
سجلت اول 6 حاالت خالل األسبوعني األولني ليتصاعد منحنى اإلصابة نحو األعلى،  

خالل االيام القليلة املوالية و تتعدد االصابات عبر عدة مؤسسات تربوية.
اإلجراءات  التربية  مديرية  مع  بالتنسيق  السكان  و  الصحة  مديرية  اتخذت  هنا  و   
الضرورية، بعزل املصابني و وضعهم يف احلجر الصحي املنزلي الى حني شفائهم، و التأكد 

من عدم اصابة االشخاص الذين كانوا يف اتصال و احتكاك مع املصابني.
التشديد على تطبيق  ارزقي سليماني، فقد مت  لوالية وهران  التربية    و حسب مدير 
البروتوكول الصحي، و اعتماد التدابير الوقائية داخل األقسام و يف الساحات و عند مداخل 
املؤسسات التربوية التي تعرف ضغطا و اكتظاظا.  باإلضافة إلى التركيز على احترام هذه 
اإلجراءات من قبل التالميذ و األساتذة و موظفي اإلدارات باملؤسسات التعليمية. كما اورد  
املسؤول األول عن قطاع التربية بوهران ان فرق طبية تقوم بخرجات ميدانية الى املؤسسات 
وضع  املتمثل يف  و  الصحي،  البروتوكول  احترام  مدى  ملراقبة  اخلاصة  و  العمومية  التربوية 
القناع الواقي، احترام التباعد اجلسدي و منع التجمعات خالل فترات الراحة التي مت إلغاؤها 

خارج االقسام،  و التعقيم املستمر لليدين عند دخول األقسام و قبل مغادرتها . 

سكيكـدة تـــــودع 
المجاهد و أمين قسمة 
المجاهديـن لبلديـة 
الشرايع محمود جابة

ودعت، أول أمس والية سكيكدة و بلدية 
املجاهد..  و   املناضل  بالتحديد،  الشرايع 
غربي  الشرايع  ببلدية  املجاهدين  قسمة  أمني 
،عن  جابة  محمود  عمي  سكيكدة،  والية 

عمر ناهز 84سنة.
متأخرة  ساعة  يف  تشيعها  مت  الفقيد  جنازة 
احمللية  السلطات  بحضور  أمس،   أول  مساء  من 
املقبرة  يف  املدني،   املجتمع  أسرة  و  العسكرية  و 
الرئيسية ببلدية الشرايع.... و كان الفقيد يعد من 
املسلح يف  بالكفاح  التحقوا  الذين  األوائل  الثائرين 
املعارك  من  العديد  يف  شارك  ، حيث  القل  ناحية 
رفاقه  مع  سار  و  االستعمارية  فرنسا  ضد  البطولية 
املجاهدين يف قوافل السالح ، قبل أن ميارس العديد 
من املهام يف حزب حزب جبهة التحرير الوطني  و 

قسمة املجاهدين ...
جمال بوالديس محمد.ر
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تغيب فيه معايير الكفاءة والشهادة واالختباراتتغيب فيه معايير الكفاءة والشهادة واالختبارات

»المعريـــفة«...  مفتــــاح التـوظـــيف»المعريـــفة«...  مفتــــاح التـوظـــيف

مــا تــزال الوظائــف احلكوميــة » احللــم املســتحيل« 
للعديــد مــن اجلزائريــن ســيما خريجــي اجلامعــات 
ــن  ــا م ــوا ذرع ــن ذاق ــد، الذي ــن واملعاه ــز التكوي ومراك
علــى  واحلصــول  الدراســي  مســارهم  اكمــال  اجــل 
شــهادة، غيــر ان فريــق منهــم وجــد حــا ملشــكلتهم، 
ــق ب« الواســطة«  ليجــدوا أنفســهم  ــر متعل ــادام األم م
يتلفظــون عبــارة » بعثنــي فــان« داخــل األوســاط 
ــم. ــق به ــي يلي ــى كرس ــون عل ــم يحصل ــة عله اإلداري

وكشــفت حتقيقــات أن العديــد مــن الوظائــف 
أضحــت وهميــة ، يتقاضــى أصحابهــا أجورهــم بشــكل 
عــادي بســبب املعريفــة دون ان يخطــوا هــؤالء أي خطــوة 

ــب واملعامــل يف املكات
ــاء  ــى غــرار مين ــد مــن املناطــق عل  وتعــرف العدي
ســكيكدة ، واملناطــق البتروليــة يف ورقــة واجلنــوب 
عمومــا احتجاجــات كبيــرة للشــباب البطــال الــذي 
يطالــب بحقــع يف التوظيــف ، بعدمــا كفــر هــؤالء 

باملســابقات التــي تنتهــي بــإدراج قوائــم  حيكــت مبنطــق 
» بنــي عميــس » واملعريفــة ال غيــر .

ــل  ــت  تنتق ــف أضح ــن الوظائ ــر م ــا ان كثي   كم
ــر أدى  ــو أم ــون ، وه ــف للقان ــق مخال ــة يف منط بالوراث
إلــى زعزعــة الثقــة ببرامــج احلكومــة التــي تســعى إلــى 
ــد  ــدة  تعي ــات جدي ــق الي ــدة  وخل ــورة جدي ــاء ص إعط
ــب  ــن منص ــث ع ــن الله ــب م ــباب تع ــى ش ــل إل األم

ــط . عمــل فق

للوظيــف  العامــة  املديريــة  أدخلــت 
ــر  ــى املعايي ــدة عل ــات جدي ــي تعدي العموم
ملســابقات التوظيــف واالمتحانــات الفحــوص 
املهنيــة لالتحــاق ببعــض الرتــب املنتميــة 
لاســاك املشــتركة يف املؤسســات واالدارات 
العموميــة يف املســابقات التــي ينتظــر ان يتــم 

ــة. ــهر املقبل ــا يف االش ــراج عنه االف
التعديــات  فــان   مصــادر  وبحســب 
العامــة  املديريــة  اعتمدتهــا  التــي  تخــص 
للوظيفــة العموميــة التنقيــط حيث سيحتســب 
علــى أســاس 30 نقطــة بــدال مــن 20 نقطــة 
، و تقــرر منــح تطابــق الشــهادة: 06 نقــاط؛ 
والتكويــن  نقــاط؛   07 الدراســي:  ومســار 
ــة: 06  ــرة املهني ــة؛ واخلب ــل: 02 نقط املكم
ــة الشــهادة: 05 نقــاط؛ كمــا  نقــاط؛ وأقدمي
تقــرر منــح األشــغال والدراســات: 01 نقطــة؛ 

ــاط. ــة: 03 نق واملقابل
اختصــاص  شــعبة  مائمــة  تقــرر  و 
املــراد  الرتبــة  ملتطلبــات  املترشــح  تكويــن 
االلتحــاق بهــا )مــن 1 الــى 13 نقطــة( حيــث 
ــات  ــع متطلب ــق الشــهادة م ــق بتطاب ــا تعل فيم
الرتبــة مــن 0 نقطــة إلــى 6 نقطــة فــان ترتيــب 
التخصصــات حســب األولويــة التــي حتددهــا 
ــح كمــا يلــي” حيــث التخصــص  اإلدارة و متن
ــة  ــي 4 نقط ــص الثان ــة والتخص األول 6 نقط
والتخصــص الثالــث 3 نقطــة والتخصــص 
ــس 1  ــص اخلام ــا التخص ــة ام ــع 2 نقط الراب

ــدة ــة واح نقط
ــن  أمــا يف شــان مســار الدراســة والتكوي
معــدل الســنة األخيــرة فانــه يحتســب حســب 
ــم  ــاط( ويت ــى 7 نق ــن )0 إل ــدة م ذات اجلري

تنقيــط املســار أو التكويــن علــى أســاس املعدل 
ــرة مــن الدراســة و تنقــط  العــام للســنة األخي
كمــا يللــي املعــدل مــن ـ )10الــى 10.99( 1 
ــى 11.99( 2  ــن ـ )11ال ــدل م ــا املع ــة ام نقط
ــى 12.99(.  ــن ـ )12 إل ــا املعــدل م ــط ام نق
ــى 13.99( 4  3 نقــاط واملعــدل مــن ـ )13 إل
نقــاط واملعــدل مــن ـ )14 إلــى 14.99( 5 
نقــاط امــا املعــدل مــن – ) 15 الــى 15.99( 
6 نقــاط، علــى ان مت منــح 7نقــاط كامــل 
 )16/20( يفــوق  أو  يســاوي  معــدل  لــكل 
علــى ان يســتفيد خريجــو املــدارس العليــا مــن 
2 نقطتــن إضافيتــن ويســتفيد االوائــل يف 

ــة ــن 1 نقطــة إضافي الدفعــات م
ــة  ــى درج ــن عل ــحن احلائزي ــا املترش أم
ــاط  ــي 3نق ــا يل ــط كم ــم التنقي ــتير يت املاجس
 ، جــدا  مشــرف  أو  جــدا  حســن  لتقديــر 
و2.5 نقــاط لتقديــر حســن أو مشــرف و2 
و1.5  احلســن  مــن  قريــب  لتقديــر  نقــاط 
ــح  ــى ان مين ــول عل ــر مقب ــاط لتقدي ــة نق نقط
التكويــن املكمــل للشــهادة املطلوبــة يف نفــس 
ــة  ــى 02 نقط ــة إل ــن 0 نقط ــاص م االختص
ومتنــح 0,5 نقطــة عن كل سداســي دراســي أو 
تكويــن مكمــل )ال تتجــاوز نقطتــن( عــاواة 
الــى نقــاط لألشــغال و الدراســات املنجــزة 
تخصصــه  نفــس  يف  املترشــح  طــرف  مــن 
ــث أو  ــة وأي بح ــى 02 نقط ــة إل ــن 0 نقط م
كتــاب أو دراســة مت نشــرها يف مجلــة وطنيــة أو 
أجنبيــة متخصصــة متنــح لــك 01 نقطــة لــكل 

إصــدار )ال تتجــاوز نقطتــن(.
ق.م

بــن  بــال  التربــوي  النشــاط  شــدد 
ــدة  ــابقة جدي ــح مس ــرورة فت ــى ض ــر عل زهري
لتوظيــف خريجــي اجلامعــات، وتــرك القوائــم 
االحتياطيــة التــي تعــود ملســابقات مــرت 

عليهــا 4 ســنوات.
وأكــد بــن زهريــر يف حديــث خــص بــه 
أخبــار الوطــن علــى أنــه مبوجــب املــادة 74 من 
ــي  ــون األساس ــن القان ــر06/03 املتضم األم
علــى  تنــص  التــي  العموميــة  للوظيفــة 
ــادة  وجــوب التســاوي يف التوظيــف وأيضــا امل
ــم )12_194(  ــذي رق 28مــن املرســوم التنفي
التــي تنــص علــى انتهــاء صاحيــة القوائــم 
الســنة  اختتــام  تاريــخ  قبــل  االحتياطيــة 
املاليــة، فــإن فتــح املســابقة أمــر البــد منــه، 
مــن أجــل حــل مشــاكل كثيــرة يتخبــط فيهــا 
قطــاع التربيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
يحقــق مبــدأ العــدل واملســاواة يف توظيــف 

ــات. ــي اجلامع خريج
ــة  ــوي جمل ــدم الناشــط الترب ــدوره، ق ب
ــل  ــابقة يف ظ ــم مس ــات لتنظي ــن االقتراح م
ــار  ــراء انتش ــاد ج ــها الب ــي تعيش ــة الت األزم
وبــاء كورونــا، مــن أهمهــا  ضــرورة فتــح 
فضــاء للتســجيات علــى األرضيــة الرقميــة 
ــن  ــف م ــال املل ــة وإرس ــة الوطني ــوزارة التربي ل

ــم  ــه وزارة التعلي ــت ب ــا قام ــل م ــه، مث خال
لتســجيات  بالنســبة  العلمــي،  والبحــث 
املاســتر والدكتــوراه مــن خــال منصتهــا علــى 
ــد  ــاد يف اجله ــل االقتص ــن أج ــت، م االنترن
والوقــت وكــذا تفــادي التجمعــات التــي قــد 

ــد19-. ــة لكوفي ــدوى الوبائي ــى ع ــؤدي إل ت
وأضــاف املتحــدث أن فتــح مســابقة 
التوجــه  علــى  قاطــع  دليــل  هــو  جديــدة 
أقرهــا  التــي  اجلديــدة  للجزائــر  احلقيقــي 
املســابقات  أن  باعتبــار  األخيــر  الدســتور 
ــن  ــؤ الفــرص واملســاواة ب تضمــن حــق تكاف

التوظيــف. يف  اجلزائــر  أبنــاء 
كمــا اســتنكر االســتمرار يف العمــل 
حيــث  االحتياطيــة،  للقوائــم  بالتمديــد 
مــن  اآلالف  حــق  يف  »إجحــاف  اعتبــره 
يف  فرصتهــم  ينتظــرون  الذيــن  اخلريجــن 
التوظيــف التــي هــي بــاب أمــل يتطلعــون مــن 
خالــه ملســتقبلهم والتــي يترجــم ســنوات 
جهدهــم يف الدراســة«، متســائا  عــن جــواز 
ــة  ــنوات طويل ــق لس ــذا احل ــن ه ــم م حرمانه
ــة، التــي  ــم االحتياطي ــد العمــل بالقوائ ومتدي

مــرت عليهــا 4 ســنوات.
محمـد رضوان بلعروسي

ــور احملاضــر  ــي والدكت ــر االجتماع ــد اخلبي ــه أك ــن جهت م
بجامعــة وهــران، عصمانــي نذيــر، ل« أخبــار الوطــن« أن ظاهــرة 
احملســوبية ضيعــت الفرصــة علــى اخلرجــن يف اجلامعــات 
ــن املؤسســات ، وأخــذت  ــا م ــي وغيره ــن املهن ــز التكوي ومراك
حقهــم يف العمــل، ممــا يســتدعي اإلســراع يف إعــادة النظــر يف 
معاييــر التوظيــف وتشــديد الرقابــة علــى هــذا اجلهــاز احلســاس.
وأشــار اخلبيــر الــى مســألة تأثيــر احملســوبية علــى الفــرد، 
ــل  ــد يعرق ــذي ق ــر ال ــم، األم ــذه الفكــرة يف أذهانه ــن ه وتكوي
ــى  ــم إل ــد يدفعه ــم، وق ــم طموحاته ــي ويحط ــارهم الدراس مس
ــح  ــق مصال ــع معاماتهــم لتحقي البحــث عــن واســطة يف جمي

ــة. معين

تؤكــد املختصــة النفســانية واألســتاذة احملاضــرة بكليــة 
ــد  ــرة احملســوبية ق ــار الوطــن« ان ظاه ــوم اإلنســانية، ل« أخب العل
ــر  ــاهمت يف نش ــة، وس ــم األخاقي ــة القي ــى خلخل ــت عل عمل
روح الــا مبــاالة لــدى الفــرد، واإلحجــام والعــزوف عــن العمــل 
ــى  ــباب وحت ــن الش ــر م ــد كثي ــا يؤك ــك عندم ــة، وذل والدراس
ــرص  ــاد ف ــى إيج ــم إل ــة ال تؤهله ــهادة اجلامعي ــال أن الش األطف

ــط. ــوبية فق ــو احملس ــك ه ــى ذل ــبيل إل ــل، وأن الس عم
وأضافــت املختصــة« يعانــي العديــد مــن الشــباب مــن 
ــوبية،  ــرة احملس ــا ظاه ــببت فيه ــي تس ــية الت ــات النفس اإلضطراب
كالشــعور بالظلــم واحلقــرة واإلحباط،.وقــد يصــل بهــم الــى 

تبنــي روح االنتقــام.

حلقــوق  الوطنيــة  الفدراليــة  عضــو  دعــا  جهتــه  مــن 
ــى  ــن« عل ــار الوط ــادر، ل«أخب ــد الق ــلوح عب ــان،  بوش االنس
ضــرورة تعزيــز االطــر املؤسســاتية يف عمليــات التوظيــف، 
والعمــل علــى مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله، وتعيــن 
أشــخاص  كفوئــن  يف تولــي الوظائــف خاصــة احلكوميــة 
ــات  ــام ملؤسس ــان األداء الع ــك لضم ــات وذل ــة باخلدم واملتعلق

الدولــة.
ونــوه إلــى  دور ملنظمــات املجتمــع املدنــي يف نشــر التوعيــة 
بهــذه الظاهــرة اخلطيــرة، التــي حطمــت الكفــاءات، مضيفــا أن 
غيــاب األطــر واألنظمــة املؤسســاتية الضامنــة حلقــوق اجلميــع 

هــي الســبب املباشــر يف تفشــي الظاهــرة.

وعــرف أســتاذ املــوارد البشــرية بكليــة التجارة، 
بودابــة مخلــوف، ل«اخبــار الوطــن« الواســطة علــى 
ــذي  ــاد االداري، ال ــر الفس ــن ظواه ــرة م ــا ظاه أنه
انتشــر بشــكل واســع يف بدايــة التســعينات، اذ 
ــة  ــف احلكومي ــغور الوظائ ــرة ش ــك الفت ــهدت تل ش
وارتفــاع الطلــب عليهــا مقابــل محدوديــة املســتوى 
واملؤهــات، مضيفــا أن التوظيــف وتعيــن املراتــب 
ــذي  ــر ال ــر، األم ــاء ال غي ــارب واألصدق كان لألق

ــى فشــل بعــض املؤسســات. ــاد ال ق

ــاع كل  ــوبية وإرج ــة احملس ــل محارب ــن أج وم
ــرح  ــاءات،  اقت ــاب الكف ــة أصح ــه خاص ذي حق
الدكتــور  الــى ضــرورة التوجــه إلــى وضــع القوانــن 
صارمــة ضــد كل شــخص ميــارس الواســطة وتطبيــق 
قانــون العقوبــات، وكــذا تشــديد الرقابــة علــى 
الدوائــر احلكوميــة واملناصــب احلساســة، وهــذا لــن 
ينجــح اال بتوعيــة املواطنــن وتبنــي ثقافــة اإلبــاغ 

ــة. ــر املهني ــذه املمارســات غي عــن ه

ــزة  ــتوري  حم ــي والدس ــر القانون ــد اخلبي  أك
خضــري  يف تصريــح ل«أخبــار الوطــن« أن القانــون 
اجلزائــري يجــرم فعــل  الواســطة او احملســوبية، 
باعتبارهــا عمليــة ســلب حقــوق البعــض ممــن 
ــر فيهــم شــروط التعيــن ومنحهــا ألشــخاص  تتوف

ــن. ــر كفوئ غي
ــن  ــادة 33 م ــي ان امل ــر القانون ــح اخلبي وأوض
قانــون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه حتــت عنــوان 
ــؤول  ــب كل مس ــة« يعاق ــتغال الوظيف ــوء اس » س
ــوالء أو  ــة او ال ــاس القراب ــى أس ــخص عل ــن ش يع
العــرش، مبــا يســمى ب«الوســاطة« لكونــه قــد قــام 
ــة،  ــاء ممارســته للوظيف ــون أثن ــف للقان بعمــل مخال
ويصنفهــا القانــون اجلزائــري علــى أنهــا جرميــة ســوء 

ــدة  ــون مل ــا القان ــب عليه ــة ويعاق اســتغال  الوظيف
ــس. 10  ســنوات حب

ــت  ــة عاجل ــم اجلزائري ــر ان احملاك ــار اخلبي وأش
ــا  ــجلت قضاي ــد أن س ــرا، بع ــا مؤخ ــذه القضاي ه
تتعلــق بالتاعبــات احلاصلــة يف ملفــات التوظيــف 

ــتخدمت. ــي اس ــة الت ــر القانوني ــرق غي والط
ــال احملامــي  ــات املطروحــة، ق ــن امللف ومــن ب
ــرام  ــدم احت ــى ع ــدون ال ــئولون يعم ــاك مس أن هن
ــف  ــا يخال ــو م ــابقات وه ــط يف املس ــر التنقي معايي
ــا  ــب قضاي ــى جان ــهار، ال ــان واإلش ــد اإلع قواع
الشــفافية  لقواعــد  مبخالفتهــم  متعلقــة  اخــرى 

ــر. ــن أخ ــح ع ــل مترش وتفضي

أكــد مختــص علــم االجتمــاع واألســتاذ 
عبــد  بوجاجــة  الدكتــور  ســطيف،   بجامعــة 
ــن« أن  ــار الوط ــح ل« أخب ــال تصري ــن، خ الرحم
ــة أو  ــة العائلي ــى أســاس القراب ــف عل إســناد الوظائ
السياســية مبــا تســمى ب« الوســاطة« ســاهم يف 
توســيع دائــرة الفســاد اإلداري، بســبب تعيــن 
أشــخاص بعيديــن عــن الكفــاءة  لهــذه املناصــب.
التوظيــف عــن طريــق  وأوضــح اخلبيــر أن 
غيــر  أشــخاص  وجــود  خلــق  قــد  احملســوبية، 
ــذي  ــر ال ــة، األم ــف العام ــن يف إدارة الوظائ فاعل
يــؤدي الــى ضعــف اخلدمــات، وتذبــذب أدائهــا.

 وعــرف الدكتــور ظاهــرة احملســوبية علــى أنهــا 
ــا  ــر له ــث ينظ ــى، بحي ــة األول ــة بالدرج اجتماعي
مــن قبــل األفــراد علــى أنهــا فعــل حســن يقــوم بــه 
األقربــاء واألصدقــاء، وكل مــن يرفــض اســتعداده 
للمســاعدة يتعــرض للنقــد، وقــد تصــل الــى حــد 

اخلصومــة وفــك الرابــط العائلــي.
وأشــار مختــص علــم االجتمــاع الــى مخاطــر 
ظاهــرة احملســوبية التــي تــؤدي حتمــا الــى اختــال 
مبــدأ العدالــة، وبالتالــي هجــرة األدمغــة،  وانتشــار 
ــراء  ــات، والث ــة يف املجتمع ــور الطبقي ــر، وظه الفق

غيــر املشــروع.

مختص في علم االجتماع :مختص في علم االجتماع :
 »القرابـــة العائليـــة ساهمــــت »القرابـــة العائليـــة ساهمــــت

 في توسيـــع دائـــرة الفســــاد  اإلداري« في توسيـــع دائـــرة الفســــاد  اإلداري«

أستاذ الموارد البشرية:أستاذ الموارد البشرية:
 تشديـــد الرقـــابة علــى  تشديـــد الرقـــابة علــى 

الدوائــــر الحكوميــــة فـــي الدوائــــر الحكوميــــة فـــي 
عمليـــات التوظيــــفعمليـــات التوظيــــف

1010  سنـــوات حبـــس لكـــل سنـــوات حبـــس لكـــل 
مســـؤول يعيـــن شخـــص مســـؤول يعيـــن شخـــص 

علـى أســاس » المعريـــفة«علـى أســاس » المعريـــفة«  

المديرية العامة للوظيف العمومي
تنقيـــط جديــد فــي التوظيـــفتنقيـــط جديــد فــي التوظيـــف

قال إن فتح مسابقة جديدة هو برهان على التوجه 
الحقيقي للجزائر الجديدة

الناشـــط التربــوي بن زهريــر: العمــل بالقـوائـم الناشـــط التربــوي بن زهريــر: العمــل بالقـوائـم 
االحتيــاطية إجحــاف فــي حـق خريجـــي الجــامعـاتاالحتيــاطية إجحــاف فــي حـق خريجـــي الجــامعـات

منظمة حقوق االنسان:
غيــاب االنظــمة المؤسساتيــة غيــاب االنظــمة المؤسساتيــة 
الضامــنة للحقـوق هــي السبـب الضامــنة للحقـوق هــي السبـب 
الرئيســي في تفشــي الظـاهرةالرئيســي في تفشــي الظـاهرة

 عصماني نذير:   عصماني نذير:  
المحسوبية حطمت طموحات المحسوبية حطمت طموحات 

الشبـــاب  وظلمتهــمالشبـــاب  وظلمتهــم

 ملف:  أسماء بوصبيع

مختصة نفسانية:مختصة نفسانية:
 المحسوبيــة زعـــزعـت  المحسوبيــة زعـــزعـت 

القيـــم األخالقــية وولــدت القيـــم األخالقــية وولــدت 
روح االنتقــامروح االنتقــام
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تعــزز املركــز اجلامعــي بالبيــض هاتــه الســنة 
و حلســاب املوســم الدراســي 2020 و 2021 ب 
48 منصــب دكتــوراه موزعــة علــى مجموعــة مــن 
ــا  ــز نقص ــا املرك ــي فيه ــي يعان ــات الت التخصص
اجلامعــي  املركــز  مديــر  حســب  و   . فادحــا 
ــا  ــم به ــي تدع ــات الت ــإن التخصص ــض ف بالبي
املركــز توزعــت بــن علــم النفــس و القانــون 
التجــاري و اللغــات و التربيــة البدنيــة و هــي 
ــردوده  ــز و حتســن م ــر املرك ــة لتطوي فرصــة مواتي

العلمــي و التكوينــي .
 أشــار ذات املتحــدث إلــى أن عــدد الطلبــة 
الذيــن يســتقبلهم املركــز حاليــا يقــارب 9 آالف 
طالــب و يهــدف املركــز الــى الوصــول الــى اكبــر 

عــدد مــن الطلبــة املســجلن مبــا يتوافــق مــع 
ــول  ــره للوص ــرض تطوي ــتيعابية بغ ــه اإلس طاقت
ــراود  ــدي ي ــم ال ــو احلل ــة و ه ــة اجلامع ــى مرتب ال
كل القائمــن و املنتســبن الــى املركــز و كــذا كل 

ــض . ــة البي ســكان والي
 املركــز اجلامعــي بالبيــض الــذي دشــن 
تقــارب  اســتيعاب  بطاقــة  ســنوات   8 قبــل 
ألفــن طالــب تضاعــف عــدد طلبتــه بالنظــر 
إلــى الهيــاكل اجلديــدة التــي تدعــم ســواء مــن 
حيــث الهيــاكل البيداغوجيــة و كــذا هيــاكل 
ــن  ــمح بتحس ــا س ــو م ــام و ه ــواء و اإلطع اإلي

التكويــن و اإلقبــال عليــه .
 نورالدين رحماني

 تأهيل 76 مؤسسة من القطاع لضمان التكوين

 وزارة التعليـــم العالـــي تفـــرج 
عن شروط اإللتحاق بطور الدكتواره

بن خالد عبد القادر 
ــي و البحــث  ــم العال أصــدرت وزارة التعلي
العلمــي بتاريــخ 02ديســمبر 2020 عــن القــرار 
حتــت رقــم  962 و يتضمــن تأهيــل مؤسســات 
التعليــم العالــي لضمــان التكويــن لنيــل شــهادة 

الدكتــوراه.
ــد عــدد املناصــب  ــه حتدي ــن خالل  إذ مت م
 2020 اجلامعــي  املوســم  بعنــوان  املفتوحــة 
/2021 حيــث قــّررت وزارة التعليــم العالــي 
ثــالث  ملــدة  الدكتــوراه  التكويــن يف  تأهيــل 
ــع  ــل، م ــخ أول تأهي ــن تاري ــداًء م ــنوات ابت س
ــرار   ــن الق ــن 5 و20 م ــكام املادت ــزام  بأح اإللت
رقــم 961 املــؤرخ يف 2 ديســمبر 2020  علــى أن 

يكلــف املديــر العــام للتعليــم والتكويــن العاليــن 
ومديــرو مؤسســات التعليــم العالــي بتنفيــذ 
القــرار اجلديــد. وأعلنــت الوصايــة عــن تأهيــل 
76 مؤسســة مــن القطــاع لضمــان التكويــن 
لنيــل شــهادة الدكتــوراه، ويتعلــق األمــر بـــ48 
ــة  ــا إضاف ــزا جامعي ــة و12 مرك ــة جامعي مؤسس

ــة. ــى 16 مدرس إل
أمــا عــن شــروط املشــاركة يف مســابقة 
ــوزارة  ــررت ال ــوراه فقــد ق ــاز للطــور الدكت اإلجتي
رســميا إلغــاء التصنيفــات مــن املســابقة وهــو ما 
يفتــح مجــال املشــاركة جلميــع احلاصلــن علــى 
شــهادة املاســتر  أو شــهادة أجنبيــة تعادلهــا 
يف  الترتيبــي  ومعدلــه  تصنيفــه  كان  مهمــا 

املاســتر  شــريطة أن تتوفــر فيهــم بعــض الشــروط 
ــي أن  ــرار وه ــن الق ــادة 07 م ــاء يف امل ــا ج كم
ــواء يف  ــنة س ــاد الس ــد أع ــب ق ــون الطال ال يك
ــي ماســتر  الطــور األول ليســانس أو الطــور الثان
ــن  ــة م ــب عقوب ــا يجــب أن ال يكــون للطال كم

ــي. ــاره اجلامع ــة يف مس ــة الثاني الدرج
و أيضــا نــص القــرار  علــى أنــه يتــم  
إلغــاء املســابقة يف حالــة عــدم بلــوغ عــدد 
ــدد  ــاف ع ــو 05 أضع ــاب وه ــاركن النص املش
املناصــب املفتوحــة علــى األقل، مبعنــى إذا كان 
عــدد املترشــحن أقــل مــن 05 أضعــاف عــدد 
املناصــب املفتوحــة يف كل تخصــص تلغــى 

املســابقة يف ذلــك التخصــص.

أكثر من 40 منصــب دكتوراه 
بالمركـز الجامعـي البيــض

الجلفة  

 توقيــف 31 شخـص لتورطهــم 
فـي قضايا مخدرات خالل شهرين  

متكــن عناصــر فرقــة مكافحــة جرائــم املخــدرات باملصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن 
واليــة اجللفــة، خــالل شــهري أكتوبــر ونوفمبــر مــن الســنة اجلاريــة، مــن معاجلــة 30 قضيــة ذات 
ــواع و 33  صلــة بجرائــم املخــدرات، مت علــى إثرهــا حجــز 651 قــرص مهلــوس مــن مختلــف األن

قــارورة ســائل مهلــوس.  
كمــا مت حجــز خــالل نفــس املــدة 83.33 غــرام مــن الكيــف املعالــج، مــع توقيــف 31 مشــتبه 
بــه تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 20 و 50 ســنة لتورطهــم يف مجمــل هــذه القضايــا، التــي مت خاللهــا 

حجــز مبلــغ مالــي قــدره 204590 دج كعائــدات لترويــج هــذه املــواد احملظــورة.  
وبعــد اســتيفاء إجــراءات التحقيــق يف هــذه القضايــا، قــدم أطرافهــا أمــام اجلهــات القضائيــة 
ــن  ــتفادوا م ــي الـــ 13 فاس ــا الباق ــت، أم ــس املؤق ــن احلب ــم ره ــداع 18 منه ــن مت إي ــة، أي املختص

ــت.   ــراج املؤق إجــراءات اإلف
حمزة بن حلرش  

قسنطينة

حريــق مهــول بحـي سركينــة 
نتيجــة اعــــتداء مقـــــاول 

علــى أنبوب الغاز الرئيســي
أمــس،  أول    عشــية  نشــب 
ــي  ــتوى ح ــى مس حريــق مهــول عل
ســركينة الشــطر3، نتيجــة تســرب 
للغــاز مــن الشــبكة الرئيســية، علــى 
إثــر اعتــداء أحــد املقــاوالت  اخلاصــة 
املــزود  الرئيســي  األنبــوب  علــى 
للحــي، خــالل مزاولتهــا ألشــغال 
باملنطقــة،  احلادثــة خلفــت  حفــر 
رعبــا كبيــرا وســط الســكان خوفــا 
ــض  ــة البي ــيناريو والي ــادة س ــن إع م
ــخاص. ــه  6  أش ــذي راح ضحيت ال
ــه ومنعــه  ــق مت التحكــم في احلري

مــن االنتشــار بعــد حوالــي 3 ســاعات 
مــن العمــل علــى إخمــاده مــن طــرف فــرق أعــوان احلمايــة املدنيــة، بالتنســيق مــع أعــوان شــركة 
توزيــع الكهربــاء و الغــاز، الذيــن توجهــوا مباشــرة لعــن املــكان مــن أجــل  معاينــة األضــرار و قطــع 
الغــاز إلــى حــن تصليــح العطــب و االطمئنــان علــى ســالمة الشــبكة، و منــع أي خطــر قــد يطــال 
الســاكنة، و أكــدت عناصــر احلمايــة املدنيــة عــدم تســجيل خســائر بشــرية ،و أن اخلســائر اقتصرت 
علــى احتــراق بعــض األســالك الكهربائيــة، بعــد منــع النيــران مــن االنتشــار يف احملــالت القريبــة 
مــن موقــع احلريــق، يف حــن فتحــت املصالــح املختصــة حتقيقــا مــن أجــل حتديــد أســباب تســرب 

الغــاز و نشــوب احلريــق.
 فيمــا ســجل  أمــس، حــي »الفــج »ببلديــة زيعــود يوســف هــو اآلخــر تســربا للغــاز بإحــدى 
العمــارات، مــا أثــار حالــة مــن الرعــب و اخلــوف وســط الســكان، الذيــن اتصلــوا بشــركة توزيــع 
الكهربــاء و الغــاز التــي تنقلــت إلــى عــن املــكان و قطعــت التزويــد بالغــاز علــى احلــي إلــى حــن 
الكشــف عــن الســبب و الوصــول إلــى العطــب و إصالحــه، داعيــة املواطنــن التخــاذ احليطــة و 

احلــذر و االتصــال باملصالــح املختصــة عنــد أي طــارئ.
أمينة .ب

يف بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

الوصايــة تؤكـد على اعتماد الرقمنـة 
في تسجيالت الماستـر و الدكتــوراه

ــي و البحــث  ــم العال أصــدرت وزراة التعلي
العلمــي يف بيــان لهــا علــى ضــرورة اعتمــاد 
الرقمنــة يف التســجيالت اجلامعــي و لســيما 
املاســتر و الدكتــوراه و ذلــك مــن اجــل ضمــان 
تســهيل األمــور للطلبــة و تخفيــف عنهــم عــبء 
التنقــل الــى املؤسســات اجلامعيــة خــالل هــذه 

ــر بهــا البــالد. ــي مت ــة الت الظــروف الصحي
بيانهــا أن بعــض  الــوزارة يف  و اشــارت 
ــى  ــدت عل ــي اعتم ــة و الت ــات اجلامعي املؤسس
ملفــات  اســتقبال  الكالســيكية يف  الطريقــة 
الطلبــة الراغبــن يف االلتحــاق بطــور املاســتر 
ال  الطريقــة  هــذه  انهــا  بحكــم  مجــد  غيــر 
انتهجتهــا  التــي  السياســية  مــع  تتماشــى 
ــة  ــم الرقمن ــى تعمي ــي تســعى ال ــة و الت الوصاي
و تســهيل مراقبــة ملفــات الطلبــة حيــث تســعى 
اجلامعيــة  املؤسســات  مرافقــة  إلــى  الــوزارة 
بوضــع تطبيــق ملســاعدتها يف القيــام بإيــداع 

ملفــات املترشــحن رقميــا.
مــن جانــب أخــر طمأنــت الــوزارة الطلبــة 

التوجيــه  و  الترتيــب  مســابقة  يف  الراغبــن 
ــي  ــور الثان ــا للط ــات العلي ــجيل يف الدراس للتس
بعنــوان املوســم اجلامعــي 2020•2021أنــه 
االحــد  اليــوم  مــن  بدايــة  متديدهــا  ســيتم 

ملفاتهــم  إمتــام  يف  الراغبــن  كل  لتمكــن 
للمشــاركة بطريقــة المركزيــة رقميــا و تتــم 
بإنفــراد علــى كل مؤسســة جامعيــة علــى حد.
بن خالد عبد القادر 

- أعربــت اجلزائــر أمــس الســبت علــى لســان وزيــر 
الشــؤون اخلارجيــة، صبــري بوقــدوم دعمهــا جلهــود الكويــت 

ــج. ــن دول اخللي ــة ب ــل االزم ــى ح ــة ال الرامي
ويف رده علــى ســؤال حــول مبــادرة الكويــت الراميــة حلــل 
األزمــة بــن دول اخلليــج، أكــد الســيد بوقــدوم يف تصريــح لــه 
عقــب محادثــات جمعتــه بنظيــره االيطالــي لويجــي دي مايو، 
ــي  ــود الت ــكل اجله ــم ل ــي الداع ــر املبدئ ــف اجلزائ ــى »موق عل

تصــب يف إطــار ترقيــة احللــول السياســية لالزمــات«.
ــر  ــم اجلزائ ــة عــن »دع ــر الشــؤون اخلارجي ــر وزي ــا عب كم
جلهــود الكويــت«، متمنيــا أن »تكلــل بالنجــاح وأن تعــود 
ــر  ــا االث ــون له ــة وأن يك ــعوب املنطق ــع ش ــى جمي ــر عل باخلي
االيجابــي حلــل باقــي االزمــات يف املنطقــة، خاصــة الوضــع 

يف اليمــن«.
ق.د

 بوقــادوم: الجزائر تدعم جهود الكويت 
لحــل األزمــة بيـن دول الخليـــج
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مت نهايــة األســبوع تنصيــب رئيــس جديــد 
ــة  ــدي لبلدي ــس الشــعبي البل ــة للمجل بالنياب
آفلــو ويتعلــق األمــر بالســيد النــوي بن يوســف 
مــن قائمــة اآلفــان  خلفــا للرئيــس املســتقيل 

ســلمان امليلــود .
ويعــد الرئيــس اجلديــد  ثالــث رئيــس 
للمجلــس البلــدي يف العهــدة اجلاريــة، وهــذا 
ــبب  ــا بس ــس األول حتفظي ــف الرئي ــد توقي بع
متابعتــه قضائيــا يف ملــف قطــع األراضــي 
ــررا  ــتقالته مب ــي الس ــس الثان ــدمي الرئي ،وتق
انســجام  وعــدم  صحيــة  بظــروف  ذلــك 
ــل  ــد بالعم ــس اجلدي ــد الرئي ــس ،وتعه املجل

علــى رص صفــوف املجلــس وحتريــك عجلــة 
املاديــة  اإلمكانيــات  حــدود  يف  التنميــة 
ــي  ــة تعان ــا أن البلدي ــرة ،وتفيــد مصادرن املتوف
مــن ركام مــن املشــاكل بســبب تراكــم الديــون 
وتدهــور عتــاد ووســائل احلظيــرة البلديــة التــي 
تعــد الركيــزة األساســية للتكفــل مبختلــف 
نظافــة  مــن  للســاكنة  املقدمــة  اخلدمــات 
وصيانــة للطرقــات وتصليــح لإلنــارة  ،إضافــة 
إلــى تعطــل بعــض املشــاريع وتدهــور وضعيــة 

الطرقــات والشــوارع .
ع نورين

بواليــة  احملليــة  اإلدارة  مصالــح  تواصــل 
التجزئــات  االغــواط عمليــة ربــط ســكان 
ــدة بالغــاز يف إطــار برنامــج واســع ممــول  اجلدي
مــن طــرف صنــدوق الضمــان والتضامــن مــا 
بــن اجلماعــات احملليــة يســتهدف ربــط أكثــر 
مــن 30 ألــف عائلــة عبــر  302 جتزئــة ريفيــة 

ــة . ــر 24 بلدي ــوزع عب ــة تت واجتماعي
285 جتزئــة  ربــط  اآلن   حيــث مت حلــد 
يف انتظــار اســتكمال األشــغال للتجزئــات 
املتبقيــة قبــل نهايــة السداســي األول مــن 
ــع  ــج لوض ــذا البرنام ــي ه ــنة 2021 ، ويأت س
ــن  ــكان م ــها الس ــي يعيش ــاة الت ــد للمعان ح
قســاوة الطبيعــة خاصــة باجلهــة الشــمالية 
ــدة  ــرودة مل ــا شــدة الب ــد فيه ــي متت ــة الت للوالي

تســعة أشــهر ،ويف مجــال الربــط بشــبكة 
ــة  ــبكة ل283 جتزئ ــد الش ــم متدي ــاء يت الكهرب
ب187  االشــغال  انتهــت  ،حيــث  ريفيــة 
ــا  ــة بينم ــغال ب39 جتزئ ــري األش ــة وجت جتزئ
ــم تنطلــق بهــا األشــغال  ــة ل الزالــت 57 جتزئ

.  ،
ومت تخصيــص 175 مليــار ســنتيم لربــط 
كل التجزئــات الســالفة الذكــر بشــبكة امليــاه 
ــق  ــم تب ــث ل ــي حي ــرف الصح ــوات الص وقن
ــا  ــغال بهم ــاق األش ــر انط ــن تتنظ إال جتزئت
قريبــا ، وخصصــت اإلدارة احملليــة 08 ماييــر 
الشمســية  الطاقــة  أطقــم  القتنــاء  ســنتيم 

ــاء. ــل بالكهرب ــق الظ ــط مناط لرب
ع نورين

أحمد كرزيكة
ــن  ــي و التضام ــاط االجتماع ــر النش ــرح مدي ص
ــدة  ــد جلري ــرفاوي محم ــيد ش ــت الس ــة متنراس لوالي
ــة  ــة الرامي ــود الدول ــة جله ــه مواصل ــن أن ــار الوط أخب
إلــى تكفــل أحســن بهــذه الفئــة وملواكبــة التطــورات 
التكنولوجيــة إلدماجهــا إجتماعيــا،مت  تخصيــص 
عــدة مشــاريع هامــة تعتمــد علــى سياســة مكافحــة 
ــن  ــة األشــخاص املعاق ــش لفئ ــة أشــكال تهمي كاف
و كــذا مرافقتهــم إلثبــات فاعليتهــم يف التنميــة 

اإلقتصاديــة.
الهشــة  الفئــة  لهــذه  التكفــل األمثــل  وبغيــة 
خاصــة املكفوفــن مت امضــاء اتفاقيــة تعــاون بــن 
ــة  ــن للوالي ــي و التضام ــاط االجتماع ــة النش مديري
و املكتبــة الرئيســية للمطالعــة العموميــة برادعــي 
أحمــد مــن أجــل إدمــاج و متكــن األشــخاص 
ــراي«  ــة  » الب ــراءة و الكتاب ــم الق املكفوفــن مــن تعل
مــع توفيــر كل الوســائل خاصــة و إن الورشــة مجهــزة 

ــة ــة مطبوع ــب مختلف ــة و كت ــذه اللغ ــة به بطابع

االجتماعــي  النشــاط  مديريــة  ان  أكــد  كمــا 
ــة متنراســت ســخرت كل مصاحلهــا  والتضامــن لوالي

ومدارســها علــى مســتوى الواليــة .
 ويتــم حاليــا التكفــل بالعديــد  مــن األشــخاص 
ــة  فضــا  ــة وبصري ــة وذهني ــة  حركي ــن، إعاق املعاق

عــن أشــخاص بإعاقــات  متعــددة.
وتســتفيد يف هــذا اإلطــار عــدة عائــات متكفلــة 
بشــخص معــاق أو أكثــر، مــن املنحــة اجلزافيــة 
للتضامــن ، إضافــة إلــى تغطيــة جميــع املعاقــن 
ــم،  ــة به ــي اخلاص ــان االجتماع ــات الضم بتعويض
األشــخاص  فئــة  احتياجــات  تلبيــة  وبغــرض 
النشــاط  مديريــة  مصالــح  تقــوم  املعاقــن، 
االجتماعــي دوريــا بعمليــات جتهيــز لفائــدة األطفــال 
ــدر  ــة ذات مص ــات حركي ــن إعاق ــون م ــن يعان الذي
ــن، مــن خــال  ــار املعاق ــب كب ــى جان ــي، إل عصب

توزيــع كراســي متحركــة ودراجــات ناريــة.
كمــا اكــد الســيد فتحــي بوقمــوزة رئيــس مصلحــة 
حمايــة األشــخاص املعوقــن و ترقيتهــم و نشــاطات 

التضامــن باملديريــة مبديريــة النشــاط االجتماعــي 
والتضامــن أن هــذه األخيــرة لهــا برامــج وانشــطة  
ــن  ــة م ــات التابع ــز واملؤسس ــد يف املراك ــعة جتس واس
اجــل االهتمــام األمثــل بهــذه الفئــة الهشــة و يف هــذا 
ــة  ــة موجه ــام خاص ــاح 04 أقس ــد مت افتت ــدد فق الص
باإلعاقــات  كــذا  و  بالتوحــد  املصابــن  لألطفــال 
الذهنيــة اخلفيفــة بــكل مــن بلديــة متنراســت ، اينغــر 
، فقــارة الــزوى و بقريــة اقســطن بلديــة عــن صالــح و 

ــة لفتــح أقســام أخــرى. ــأن العمليــة متواصل ب
كمــا تخلــل هــذا احلفــل عــدة نشــاطات إبداعيــة 
قدمهــا أطفــال املركــز النفســي البيداغوجــي لألطفــال 
تاميــذ  كــذا  و  أنكــوف  بحــي  ذهنيــا  املعوقــن 
مدرســة األطفــال املعوقــن ســمعيا. ليختتــم احلفــل 
ــة بــــ04  ــات اخلاص ــض ذوي االحتياج ــرمي بع بتك
ــة  ــن ذوي اإلعاق ــال م ــدة األطف ــة لفائ ــارات طبي نظ
ــابقتي  ــى يف مس ــة األول ــن باملرتب ــن للفائزي و جائزت
ــا وســمعيا. الرســم املوجهــة ألطفــال املعوقــن ذهني

أدرار  والــي  شــباب  مســتثمرون  ناشــد 
ــارب  ــا يق ــة مل ــة ملفاتهــم العالق تســوية وضعي
ــاز  العــام والتــي تدخــل يف إطــار عقــود االمتي
مبحيطــات  مســتصلحات  بعــدة  اخلاصــة 

فاحيــة .
ــوز  ــالة حت ــباب يف رس ــؤالء الش ــح ه وأوض
أخبــار الوطــن علــى نســخة منهــا إن هــذه 
امللفــات قــد مت دراســتها علــى مســتوى جلنتــي 
الواليــة والــوزارة أيــن متــت املصادقــة عليهــا يف 
اجتمــاع الواليــة ،ومنــح املســتفيدين شــهادة 

ــة . املوافق
وأضــاف املســتثمرون  أن محاضــر جلنــة 
ــن  ــة ولك ــى الوالي ــلت إل ــد أرس ــة ق الفاح
مســتوى  علــى  اإلجــراءات  إكمــال  عــدم 

املصالــح املعنيــة حــال  دون مباشــرة انطاقهــم 
امليــدان  أرض  يف  الفاحيــة  مشــاريعهم  يف 
وهــذا ماوصفــوه  بأنــه حقــرة وبيروقراطيــة 
ــم يف  ــط عزميته ــم وتثب ــل مصاحله ــي تعرق الت
خدمــة األرض التــي يعــول الســلطات العليــا 
ــل لاقتصــاد الريعــي. ــاد لتكــون بدي يف الب
مــن  الفاحــون  هــؤالء  يلتمــس  لــذا   
والــي أدرار التدخــل مــن أجــل إمضــاء عقــود 
ــة نشــاطهم  ــى يتســنى مزوال املســتفيدين حت
النهــوض  يف  سيســاهم  الــذي  الفاحــي 
ــع  ــة وتنوي ــذه الوالي ــي يف ه ــاع الفاح بالقط

الوطنــي. االقتصــاد 
عبداهلل مجبري

رشيد شويخ
وصــرح قاطنــو حــي العواشــير ألخبــار الوطــن  
أنهــم اشــتكوا مــرارا للمجالــس الشــعبية البلديــة 
املتعاقبــة علــى تســيير  الربــاح ، و والة ســابقن 
للــوادي ،  مــن اآلثــار الســلبية  إلســطبات 
تربيــة املواشــي مــن غنــم وماعــز وبقــر ، والتــي 
ــة  ــة الغربي ــن اجله ــي م ــراف احل ــد يف أط تتواج
ــون  ــار ميلك ــون كب ــا موال ــا ميلكه ــوا أنه ، وأوضح
أعــدادا كبيــرة مــن املواشــي و األبقــار ، ويصــل 
عــدد رؤوس املاشــية ألصغــر مربــي إلــى حوالــي 
100 رأس علــى األقــل بــذات احلــي، هــذا مــع 
ــدودة  ــدادا مح ــون أع ــار ميلك ــن صغ ــود مرب وج
مــن املاشــية ،وهــو مــا حــول احلــي إلــى إســطبل 
كبيــر .  وأشــار الســكان أن عــدد هــذه األخيــرة 
ــا  ــا يشــكل جــوا خانق ــو م يصــل للعشــرات وه
جــدا، خصوصــا لألطفــال الرضــع وكبــار الســن 
احلــي  ســجل  حيــث  واملرضــى،  واحلوامــل 
ــرى  ــة أخ ــراض مزمن ــو وأم ــاالت الرب ــد ح عدي
ناجمــة عــن الغبــار الكثيــف احملمــل بالبكتيريــا 
اإلســطبات  مــن  ينبعــث  الــذي  واجلراثيــم 

املوجــودة يف احلــي ، أيــن جتــد أغلــب املواطنــن 
الكحــة  و  االختنــاق  حــاالت  مــن  يعانــون 
والســعال ،وغيرهــا مــن أعــراض األمــراض 
اجللديــة وأمــراض احلساســية وأمــراض العيــون.
وذكــر هــؤالء أنهــم طالبــوا املربــن بتغييــر 
ــدا  ــي بعي ــارج احل ــى خ ــطبات إل ــكان اإلس م
عــن التجمعــات الســكنية، إال أنهــم دائمــا مــا 
يواجهــون بالصــد والرفــض التــام ويتمســكون 
بالبقــاء ماصقــن للتجمعــات الســكنية بداعــي 
الســرقة  ولتجنــب  مواشــيهم  قــرب  البقــاء 
متجاهلــن معانــاة الســكان الذيــن كشــفوا أنهــم 
أصبحــوا يعانــون مــن الروائــح الكريهــة املنبعثــة 
ــذي ال  ــار ال ــراء الغب ــات ج ــر احليوان ــن حظائ م

ــاء. ــة املس ــع بداي ــه م ــزداد حدت ــاق وت يط
الوضعيــة  هــذه  أمــام  املشــتكون  وأضــاف 
املزريــة جلئــوا إلــى البلديــة والواليــة مــرار وتكرارا 
لوضــع حــد ملعاناتهــم، حيــث قدمــت لهــم 
البلديــة قطعــة أرض بعيــدا عــن التجمعــات 
الســكنية اال أن املربــن رفضــوا األرض وأصــروا 
ــي بحجــة  ــاء داخــل النســيج العمران ــى البق عل

ــيهم  ــرب مواش ــاء ق ــرقة والبق ــن الس ــوف م اخل
ــكوى  ــدمي ش ــى تق ــن ال ــع باملواطن ــا دف ــو م وه
أن  اال  العدالــة،  لــدى  املربــن  هــؤالء  ضــد 
الوضعيــة بقيــت تــراوح مكانهــا حتــى بعــد 
قيــام املشــتكن باالحتجــاج أمــام مقــر الواليــة. 
ــدى  ــح الشــخصية ل ــرا لوجــود بعــض املصال نظ
بعــض املســؤولن التــي منعتهــم مــن اجــراءات 
ــص  ــكل العوي ــذا املش ــل ه ــادة حل ــة وج صارم
ــم  ــى جحي ــاة ســكان احلــي ال ــذي حــول حي ال

حقيقــي.
ــح  ــرا لشــدة الروائ ــه نظ وصــرح املشــتكون ان
ــكان  ــي تطــوق امل ــة مــن اإلســطبات الت املنبعث
وتناثــر اكــوام ســماد االســطبات والفضــات يف 
كل مــكان أصبــح حــي العواشــير يلقــب بحــي 
ــر فيــه احلشــرات الضــارة،  االســطبات، تتكاث
تواجــد  الكارثــة  أن  املتحدثــن  ذات  وأشــار 
ــا  ــدرس به ــة ي ــن ثانوي ــرب م ــطبات بالق االس
تاميــذ احلــي املذكــور مبســافة 300 متــر هــو مــا 
ــذ  ــق التامي ــة احلــي، ويعي شــوه ســمعة ومكان

ــم. ــح ومائ عــن الدراســة يف جــو مري

إحياء اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة 
 افتتـــاح أول ورشــــة البـــــراي  افتتـــاح أول ورشــــة البـــــراي 

للمكفـــوفيـــــن  بتمنـــــراستللمكفـــوفيـــــن  بتمنـــــراست

السكان يطالبون بتدخل والي الوادي

انتشــــار االسطبـــــــالت داخــل النسيــج انتشــــار االسطبـــــــالت داخــل النسيــج 
العمرانــــي بحــــي العواشيـــــرالعمرانــــي بحــــي العواشيـــــر

ربــــط  ربــــط  285285 تجزئــــة تجزئــــة
 بالغــــــاز باألغـــــــواط بالغــــــاز باألغـــــــواط

قامت مديرية النشاط 
االجتماعي و التضامن 

لوالية متنراست  بتنظيم 
احتفال باملكتبة الرئيسية 

للمطالعة العمومية - 
برادعي احمد - بتمنراست 

حتت إشراف والي والية 
متنراست

تنصــيب رئيـــس جديـد لبلــدية أفلـــوتنصــيب رئيـــس جديـد لبلــدية أفلـــو

دعا سكان حي العواشير ببلدية الرباح، الواقعة جنوب الوالية ،والي الوادي ، بالتدخل 
العاجل لوضع حد لظاهرة انتشار اإلسطبالت داخل حيهم التي يقارب عددها مئة 

إسطبل، ما تسبب يف خلق مشاكل بيئية وصحية لهم.

بعد مرور أزيد من عام على حصولهم على 
المصادقة بأدرار 

مستثمــــرون فــــي الفـــــالحة  مستثمــــرون فــــي الفـــــالحة  
يطالبــــون بتســـويــة ملفـــاتهميطالبــــون بتســـويــة ملفـــاتهم
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عبد الناصر حمودة
 و أوضح بعضهم لـ » أخبار الوطن  »، 
قرارا   أن  و   ،  2011 إلى  يعود  مشروعهم  أن 
املشروع  أسند   و  الوصاية   فوقيا حول  إداريا 
وقوع  يف  تسبب  ما  هو  و   ، العقارية  للوكالة 
إشكال يف العقد و أزم األمور ، و أدخلهم يف 
متاهة هم لم يكونوا معنيني  أو طرفا فيها ، 

ال من قريب و ال من بعيد .
 و أكد املعنيون    أنهم استوفوا املستحقات 
و االشطار املالية ، و حتى أنهم حتصلوا على 
املوافقة من صندوق دعم السكن » سي أن آل 
» ، بل  و منهم من باشر تسديد مستحقات 
القرض البنكي ، لكن كل ذلك لم ُيجد و 
لم يدفع باملشروع يف أن تتقدم  األشغال به 

 30 الـ  اليوم  إال بحدود  لغاية  ، و ما حتقق 
باملائة فقط ، و هو ما أغضبهم و دفع بهم الى 
مقابلة مدير الوكالة ، محملني إياها املسؤولية 
، و أن يستعجل يف الدفع من جديد باملشروع 
املتأخر كثيرا ، حتى ال يتكرر معهم سيناريو 
أرقت كثيرا  الذي أصبح ظاهرة  و  التأخير ، 

من املكتتبني .

إلحتاد  التنفيذية  األمانة  أكدت   
أمس  عنابة  لوالية  واحلرفيني  التجار 
يف بيان لها أن سائقي سيارات األجرة 
مدراء  و  باحلافالت  النقل  وأصحاب 
تتوفر  الذين  السياقة  تعليم  مدارس 
املساعدة  من  االستفادة  شروط  فيهم 
استجابة  بعد  دينار  30ألف  املالية 
يتم  سوف  اإلحتاد  ملطالب  النقل  مدير 
حسابات  يف  املالية  املساعدات  صب 

أصحابها.
 حيث بالنسبة للذين حتصلوا على 
الف  بثالثني  واملقدرة  األولى  املساعدة 
دينار  سوف يتم صب املساعدة الثانية 
والثالثة واملقدرة بستون ألف دينار  دفعة 
يحصلوا  لم  للذين  بالنسبة  أما  واحدة 
والثانية  األولى  يتم صب  فسوف  بعد 

والثالثة واملقدرة تسعون ألف دينار دفعة 
واحدة ابتداء من األسبوع القادم وفيما 
املنحة  بعد  يستلموا  لم  بالذين  يتعلق 
الثالثة  أو  والثانية  األولى  التضامنية 

واملقدرة بعشرة آالف دينار .
التوجه  عليهم  أن  البيان  أضاف   
يف  أنفسهم  لتسجيل  املكتب  إلى 
أسرع اآلجال حتى يتسنى إمتام عملية 
امللفات  كل  ومعاجلة  اجلميع  إحصاء 
التنفيذية  األمانة  وأكدت  العالقة. 
عنابة  لوالية  واحلرفيني  التجار  إلحتاد 
أنها يف خدمة كل منخر طيها من أجل 
جوي ملف منحة كوفيد 19 بالتنسيق 
مع مصالح مديرية النقل لوالية عنابة.
سليم .ف

طالب سكان و اجلمعيات الفاعلة 
إقليميا  التابعة  الفتاح  عني  ببلدية 
لدائرة فالوسن والية تلمسان التدخل 
و  اجلمهورية  رئيس  للسيد  العاجل 
الوالئية  السلطات  كذا  و  التربية  وزير 
الصعب  الواقع  على  للوقوف  احمللية  و 
الذي يعيشه قطاع التربية على مستوى 
هذه املنطقة و كذا لدعم البلدية بثانوية 

و متوسطة و مدارس إبتدائية.
حتوز  مفتوحة  رسالة  يف  و 
نسخة  على  الوطن«  »أخبار  جريدة 
الناشطة  اجلمعيات  منها،راسلت 
الفتاح رئاسة  على مستوى بلدية عني 
حيث  التربية  وزير  كذا  و  اجلمهورية 
لتالميذ  الكبير  العدد  رغم  أنه  اكدوا 
 260 عددهم  يتجاوز  الذين  املنطقة 
الثانوي  الطور  يف  املتمدرسني  تلميذ 
ظل  يف  املجاورة  البلديات  بثانويات 
تفتقر  البلدية  مازال  صعبة  ظروف 
متت  كما  أبنائهم  لتمدرس  ثانوية  الى 
تعرفه  الذي  اإلكتظاظ  الى  اإلشارة 

املتوسطة  كذا  و  اإلبتدائية  املدارس 
التي  و  البلدية  مستوى  على  الوحيدة 
األمر  متمدرس،   570 يفوق  ما  تؤطر 
الذي أصبح يشكل عائقا أمام مردودية 
و  األساتذة  على  و  جهة  من  التالميذ 
جهة  من  مهامهم  أداء  يف  املعلمني 
المباالة  اعتبروه  الذي  أخرى،الشيء 
الفئة و حرمانهم حق  و تهميش لهذه 

يكفله الدستور.
يف  اجلمعيات  ذات  ناشدت  و 
و  اجلمهورية  رئيس  السيد  رسالتها 
و  التدخل  اجل  من  الوصية  الوزارة 
كذا  و  متوسطة  و  ثانوية  البلدية  منح 
أبنائهم  معاناة  إلنهاء  ابتدائية  مدارس 
،حيث أكدوا أنهم رغم االحتجاجات 
احمللية  للسلطات  و مراسالتهم  املتكررة 
و كذا املتتخبني إلى أنهم لم يجدوا اذنا 
صاغية معلقني كل أمالهم على مشروع 

اجلزائر اجلديدة.
بن خالد عبد القادر

دعا  سكان بحي االرشبي يف العفرون  إلى 
و  ،مسؤوليهم  البليدة  الوالية  مقر  من  الغرب 
نتيجة  يتهيئة حيهم ،  التعجيل  منتخبيهم ،  
التي  و   ، عليها  أصبح  التي  الكارثية  الوضعية 
 ، كاملة  سنة   30 عن  يقل  ال  ما  منذ  طالت 

خاصة مع تساقط األمطار.
غضب  يف  العتيق  احلي  من  سكان  عبر 
و  منتخبيهم،  قبل  من  حيهم  تهميش  عن 
الوعود  من  بالرغم  الساعة،  لغاية  تهيئته  عدم 
الزيارات املتكررة  على مكاتب  و الشكاوى  و 

بوعود  تنتهي  الغالب  يف  التي  و   ، مسؤوليهم 
فقط ، يف وقت يزداد حيهم تدهورا ، خاصة يف 
جوانب الطرقات غير املعبدة ، و األرصفة غير 
املهيأة و األوساخ ، التي تزين كل ركن و زاوية 
انعدام  أحيانا  و  لنقص   ، املخيف  الظالم  و   ،
أصحاب  يجعل  أصبح  الذي  األمر   ، اإلنارة 
املركبات ، و باألخص سائقي سيارات األجرة 
احلي  هذا  إلى  الزبائن  توصيل  و  نقل  يرفضون 
، و علقوا أنه من غير املقبول و ال املعقول و ال 
أخرى  أحياء  تهيئة  يتم  أن   ، العدل  و  املساواة 

بالضواحي ، مثل ما أصبح عليه حي االرشبي 
باجلهة الشرقية ، بينما هم يستثنون لغاية اليوم 
متييزا  اعتبروه  ما  هو  و   ، التزيني  و  التهيئة  من 
بعض  أن  و  خاصة   ، األحياء  بني  تفضيال  و 
 ، أخرى  أحياء  قبل  تهيئة  عرفت  األحياء 
و  رفضوه  ما  هو  و   ، بها  يقيمون  منتخبني  ألن 
أن  التنفيذي ،  املسؤول األول عن اجلهاز  دعوا 
يتدخل و ينصفهم مخافة تصعيد يف حركاتهم 

االحتجاجية السلمية .  عبدالناصر حمودة

جمال بوالديس   
يف  ممثل  املدني  املجتمع  أسرة  كانت  و 
جمعية ترقية املجتمع املدني و املواطنة و مدير 
مجمع الشفاء بالقل، قد رفعوا إلعادة بعث هذا 
الوالية  والي  مع  األخير  إجتماعهم  يف  املشروع 
أن  و  خاصة  التنفيدين،  املدراء  كل  بحضور  و 
يهدد  سرطان  باتت  بومهاجر  العمومية  املفرغة 
تتوسط  و  مواطن  ألف   200 من  أزيد  حياة 
تقدميهم  بعد  و  يوميا،  تتوسع  سكنية  جتمعات 
من  العديد  تنامي  تؤكد  ووثائق  مصورا  تقريرا 
تسبب  كما  املواطنني،  بني  الفتاكة  األمراض 

لم يسلم منها اي  املفرغة يف كارثة كبيرة  تلك 
بعث  اعادة  يف  الوالي  أقنع  ما  هو  و   ، شخص 
لنفايات لدائرة القل  التقني  الردم  مشروع مركز 
بوشوك«  »خناق  منطقة  له  تخصيص  مت  الذي 
مت  حيث  السكنية،  التجمعات  عن  البعيدة 
تخصيص له غالف مالي قدره 17 مليار سنتيم 
املعنية  املصالح  تقنية تضم كل  ايفاد جلنة  و مت 
املنقطة  معاينة  مت  حيث   ، البيئة  مدير  بقيادة 
على وضع  املوافقة  امضاء محضر  و  من جديد 
هذا املشروع يف املنطقة التي سيستفيد سكانها 
 ،  45 الى  تصل  التي  الشغل  مناصب  من 

مبواصفات  و  للبيئة  صديقا  املركز  سيكون  كما 
قانونية.

من  العديد  يتخوف  االطار  هذا  يف  و 
املواطنني يف مناطق احمليطة باملنطقة من تبعات 
اإلحتجاج،  إلى  بهم  يدفع  ما  املشروع  هذا 
بقوة  و  بإجنازه  متسكه  البيئة جدد  مدير  أن  غير 
املدني  املجتمع  أسرة  باملناسبة  دعا  و  القانون، 
املشككني  إقناع  دورها األخالقي يف  لعب  إلى 
الدي سيكون صديقا  املشروع  املواطنني يف  من 
الفالحية  لثروتهم  ضرر  أي  يحمل  ال  و  للبيئة 

و احليوانية.

  سكـــان حــــي  » االرشـــبـــي «  سكـــان حــــي  » االرشـــبـــي «
 فـــي العفــــرون يطالبــــون بالتهــــيئة فـــي العفــــرون يطالبــــون بالتهــــيئة

يقضي على المفرغة السرطان و .....سكان متخوفون  

جمعـــيات محليــة تقنــع الوالــي بإحيـــاء جمعـــيات محليــة تقنــع الوالــي بإحيـــاء 
مشــروع مركـــز الــردم التقنـــي فــي القــلمشــروع مركـــز الــردم التقنـــي فــي القــل

أوالد يعيش  بالبليدة   
 مكتتبــــو  مكتتبــــو 100100 مسكـــــن » البيـــــا «  مسكـــــن » البيـــــا « 

يستعجلــــون انهـــــاء يستعجلــــون انهـــــاء االشغـــــالاالشغـــــال
جدد  ممثلون عن 

مكتتبي مشروع 
100 مسكن تطوري 

مدعم بأوالد يعيش 
، دعوتهم مسؤولي 

الوكالة الوالئية 
العقارية ، إلى إيجاد 

حل سريع لتوقف 
األشغال مبشروعهم 
و عدم جتسيد سوى 

30 باملائة منها ، و 
الذي كان يفترض 
تسليمه يف 2013 .

جنحت، جمعية ترقية 
املجتمع املدني و مدير 

مجمع الشفاء، يف إقناع 
والي والية سكيكدة بإعادة 

بعث مشروع مركز الردم 
التقني لنفايات الذي مت 

برمجته نهاية سنة 2017 
يف منطقة »خناق بوشوك« 
الذي يتوسط  بلديات القل 
، بني زيد و الشرايع، و هي 
أصال بعيدة عن التجمعات 
السكنية التي ميتهن اهلها 

الفالحة اجلبلية.

من خالل صب المنحة في حسابات المستفيدين

مديريــة النقـــل عنـــابة مديريــة النقـــل عنـــابة 
تلتــزم بطـي تلتــزم بطـي ملـــف ملـــف 
منحــــة كــورونـا منحــــة كــورونـا 

في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية 
و وزير التربية

جمعــيات و سكـــان بلديــة جمعــيات و سكـــان بلديــة 
عيــن الفتـــاح عيــن الفتـــاح يطالبـون يطالبـون 
بثانـويـة و متــوســـطةبثانـويـة و متــوســـطة
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أخبار السر ايا

أطلقت   مؤسسة بريد اجلزائر، عرضا للتجار واملتعاملني 
اإلقتصاديني، لالستفادة من اخلدمة اجلديدة التي أطلقتها 

»بريد باي«.
ووذكر بيان   املؤسسة  انه على   التجار، االشتراك يف هذه 

اخلدمة، من خالل التقدم  إلى املديرية الوالئية لبريد اجلزائر، 
وتقدمي ملف االنضمام.ويتكون امللف من نسخة من السجل 

التجاري، ونسخة من بطاقة التعريف الضريبية، ونسخة من 
بطاقة التعريف لصاحب احملل أو الوكيل، وصك بريدي مشطب.

وأكد البيان، إن مصالح بريد اجلزائر، ستزود املعنيني، برمز 
اإلستجابة السريعة  لعرضه على الزبائن.

وبالتالي ميكن للزبائن، الدفع الكترونيا عن طريق مسح رمز 
االستجابة، باستعمال هواتفهم النقالة.

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى، باملسيلة، إيداع 
رئيس مركز الدفع بصندوق الضمان االجتماعي »كناس« بعني 

احلجل، احلبس املؤقت، على خليفة قضية فساد.
وجاء يف بيان أمن والية املسيلة، الصادر اجلمعة، أّن املصالح 

ذاتها، متكنت من معاجلة قضية تخص صندوق الضمان 
االجتماعي للعمال األجراء، حيُث  تورط فيها 6 أشخاص، 

تتراوح أعمارهم ما بني 29 و60 سنة.
وتعود وقائع القضية، وفق املصدر ذاته، على إثر إكتشاف ثغرة 

مالية قيمتها 200 مليون سنتيم، مبركز الدفع بعني احلجل 
باملسيلة، مت مباشرة التحقيق، الّذي مكن من حل خيوط 

القضية.
وقد مت التوصل للمشتبه فيهم وتوقيفهم، وبعد إستيفاء كافة 

اإلجراءات القانونية، مت إجناز ملفات جزائية للمتورطني.
وتوبع املعنيني يف قضية إختالس أموال عمومية، إساءة إستغالل 

الوظيفة، التزوير وإستعمال املزور يف وثائق إدارية ومحاسبية 
وإخفائها، التواطؤ والتصريح الكاذب.

يرتقب ان يعاود مطار البيض نشاطه بداية من الثالثاء القادم بعد 
برمجة رحالت داخلية من املطار باجتاه العاصمة مبعدل رحلتني يف 
األسبوع و بإجتاه وهران مبعدل رحلة واحدة يف األسبوع . الرحالت 
ستشرف عليها اخلطوط اجلوية اجلزائرية التي ستعاود النشاط 

على مستوى املطار من جديد بعد إنقطاع ألزيد من سنة حسب 
مدير النقل بالبيض و الذي صرح أن نشاط الشركة مرتبط بتوفر 

الرحالت و إقبال املواطنني على التنقل جوا باجتاه العاصمة و وهران 
. من جانب أخر اثار مبلغ الرحلة الدي حددته اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية عدم رضى املواطنني حسب األصداء التي جمعتها اخبار 
الوطن حيث حدد مبلغ الرحلة ذهابا و إيابا بإجتاه العاصمة بستة 
آالف دج و هو مبلغ ليس يف مقدور أغلب املواطنني توفيره اذا علمنا 

ان ثمن التنقل يف احلافله ذهابا و ايابا يقدر بحوالي 2500 دج . 
املبلغ الكبير للرحلة من شأنه ان يؤثر على انتظام الرحالت اجلوية 

كما حدث قبل إنقطاعها حيث ان السبب املباشر لتوقفها حسب 
مدير النقل بالبيض هو غياب املردودية و النجاعةيف نشاط هذا 

اخلط بالنسبة لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية مايحتم إعادة 
النظر فيه و مراعاة ظروف وواقع سكان الوالية .

جديـد بريد الجزائر»بريد باي«

فحص غيــر عادي...

فضيحة بالمسيلة تذكـــــرة غاليـــــة 

    موقف غريب ذلك الذي وقع فيه مواطن بأحد مستشفيات 
البالد، والذي اصطحب طفلته البالغة من العمر أربع سنوات 
قصد إخضاعها لكشف طبي واحلصول على عالج حلساسية 

أصابت وجهها، إلى هنا األمر عادي، لكن الغريب يف املوضوع أن 
املعني تفاجأ بطبيبة هناك تطلب منه اإلذن لتصوير وجه 

طفلته قصد إرسال الصورة عبر تطبيق املسينجر لطبيبة أخرى 
الستشارتها حول هذه احلالة بعد عجزها عن تشخصيها، 

والطامة الكبرى هي أن الصديقة أرسلت ردا يحتوي على قائمة 
باألدوية الواجب وصفها أيضا والتي أكد أحد الصيادلة للولي 

أن أحدها ذو جرعة زائدة وال تتناسب مع سن الطفلة، فهل تعلم 
الوزارة بهذا التطور العكسي الذي طرأ بقطاعها؟

    يقال أن اخلالف الشخصي الكبير الذي يكون قد وقع بني والي جيجل وبعض ممثلي الوالية 
بالبرملان منذ مدة ليست بالطويلة هو السبب وراء االنتقادات الالذعة التي طالت الوالي 

كلكال على خلفية تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد املصابني به، حيث وصل األمر إلى حد 
املطالبة بإقالته نظرا لفشله يف تسيير األزمة الصحية وعدم مبادرته لطلب الدعم للمؤسسات 

اإلستشفائية التي عانت نقصا فادحا يف اإلمكانيات. هذا األمر خلف خيبة أمل لدى بعض 
املواطنني الذين كانوا يعتقدون أن املنتخبني املعنيني بات لهم صوت قوي يدافع عنهم ليظهر يف 

النهاية أن األمر ال يعد سوى »هوشة بيناتهم«.

خـــــالف شخصــــي

 مصطفــى باشـــــا 
ليـس »باركينــغ«

قال وزير الصحة والسكان و السكان واصالح املستشفيات، 
بخصوص االكتظاظ الذي يشهده مستشفى مصطفى 

باشا، اكد الوزير عن دراسة للتقليل من دخول السيارات 
املؤسسات االستشفائية يف إطار تخفيف الضغط على 

مصالح االستعجاالت، وضمان تكفل أمثل باملرضى، على أن 
تعمم العملية بباقي املستشفيات.

 ويعرف مستشفى مصطفى باشا بانه اكبر حظيرة 
 للسيارات يف العاصمة يف غياب حظائر توقف

 السيارات بالعاصمة .
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املصلون يستحسنون القرار

افتتـــاح 130 مسجـــدا 
عبـر 51 بلدية بالمدية

الصحي  للبروتوكول  الصارم  احترامهم  املساجد  رواد  أثبت  أن  بعد 
الـمساجد بشكل تدريجي مت  لعملية فتح  العبادة واستمراًرا  أماكن  داخل 
عن  تزيد  التي  االستقبال  طاقة  ذات  الـمساجد  بفتح  يقضي  قرار  إصدار 
500 مصلي، شريطة التقّيد الصارم للتدابير والبروتوكوالت الصحية للوقاية 
ـ 19 القرار دخل حيز التنفيذ بدءا  واحلماية من انتشار فيروس كورونا كوفيدـ 

من ظهر يوم األربعاء  املاضي .
بلغ  والتي  الفتح  بعملية  املعنية  املساجد  من  العديد  القرار  ومس    
عددها 130 عبر 51 بلدية منها 108 مسجد ستقام به الصلوات اخلمس 
أداء  آخرا  على  22 مسجد  فتح  اقتصر  بينما  إلى جانب صالة اجلمعة 

الصلوات اخلمس فقط .
وسيتم  الفتح حسب بيان مديرية الشؤون الدينية لوالية املدية  حتت 
مراقبة وإشراف املدير الوالئي للشؤون الدينية واألوقاف ، من خالل موظفي 
الـمساجد وجلان الـمساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح احلماية الـمدنية 
و مساهمة رؤساء املجالس  الشعبية البلدية ودعم جلان األحياء و احلركات 

اجلمعوية الـمحلية .
مبساجد  اجلمعة  صالة  شعيرة  بإقامة  خاص  بروتوكول  وضع  مت  كما 
الوالية املعنية بالفتح اجلزئي املتمثل يف فتح املساجد للجمعة 15دقيقة قبل 
الثاني  لآلذان  يؤذن  ،يف حني  الوقت  دخول  فور  يرفع  الذي  األول  اآلذان 
بينما اخلطبة والصالة  املنبر  دقيقتني بعد اآلذان األول  بعد صعود اإلمام 
فور  الصالة  ليتم غلق املسجد بعد  بربع ساعة  مجتمعني حيث قدر وقتها 

انتهائها مع اخلروج بالدور تفاديا لالزدحام .
تعقيم  الصحي من  بالبرتوكول  االلتزام  املساجد  رواد  يتعني على  كما 
التباعد   ، الواقي  القناع  واستعمال   ، للمسجد  الدخول  قبل  اليدين 
إحضار   ، خاص  كيس  يف  احلذاء  وضع    ، املصافحة  جتنب  اجلسدي، 
السجادة ، واجتناب التجمع والتزاحم عند الدخول واخلروج من املسجد ، 
قرار الفتح استحسنه كثيرا املصلون واعتبروه تخفيفا  الضغط على املساجد 

املفتوحة من ذي قبل ويزيل متاعب املواطنني يف التنقل إليها .
عمر ب

بغية استغالل العقار يف انجاز مشاريع تعود 
بالفائدة ىلع الصالح العام

هــدم 50 محال تجارية 
فوضويـا بسيدي نعمـان 

شرقــي المديــة
أصدر مؤخرا املكلف بشؤون تسيير بلدية سيدي نعمان 45 كم شرق 
املتواجدة  الهشة  الفوضوية  التجارية  احملالت  هدم  يتضمن  قرارا  املدية 
داخل السوق األسبوعية واملقدر عددها مبا يقارب 50 محال ، وهذا بغية 
استغالل العقار املنشأة عليه هذه احملالت يف اجناز مشاريع تعود بالفائدة 

على الصالح العام .
جاء قرار الهدم تبعا مبراسلة والي املدية -مديرية اإلدارة احمللية - حتت 
التجارية  احملالت  معاينة  حملضر  وتبعا   2018 سبتمبر   2 بتاريخ   929 رقم 
بنفس التاريخ ،مصالح البلدية بدورها كانت قد قامت كخطوة أولية بتوجيه 
اعذارات كتابية إلى جميع التجار املعنيني بعملية هدم احملالت منذ قرابة 
غير  محالتهم  للتجار إلخالء  آنذاك  أيام   10 مهلة  لهم  ومنحت  الشهرين 
أنه لم يتم تهدمي احملالت وقتها و يف آخر شهر نوفمبر 2020 مت إصدار قرار 
الهدم حتت رقم 117 والقاضي بهدم احملالت التجارية الفوضوية القصديرية 

املتواجدة داخل السوق األسبوعية .
 وكان التجار قد قاموا برفع دعاوى قضائية ضد بلدية سيدي نعمان يف 
الطلبات  احملكمة اإلدارية باملدية غير أن القسم االستعجالي رفض جميع 

مع رفض الدعوى لعدم التأسيس يف القضاء العادي .
احملالت  على  الكهربائى  التيار  بقطع  سونلغاز  مصالح  تكليف  مت  وقد 

الفوضوية ونزع العدادات حال اشعارها بذلك.
عمر ب

رئيس املجلس الشعبي الوالئي، حسين برينط، لـ«أخبار الوطن«:

الوضعيـة الوبائيــة بواليـة جيجل 
مستقـرة ولكـن الحـذر مطلـوب

ب. زهرة
   وأرجع املسؤول هذا التحسن إلى تزايد 
وعي املواطنني بخطورة الوضع، إذ مت تسجيل 
اتباع  على  املواطنني  كبير من طرف  حرص 
الكمامات،  كارتداء  الصحية  القواعد 
وااللتزام مبسافة التباعد االجتماعي، إضافة 
الصحي  للبروتوكول  الصارم  التطبيق  إلى 
العائلية  التجمعات  منع  على  شدد  الذي 
وأيضا  واجلنائز،  الزفاف  حفالت  وإقامة 
غلق بعض احملالت التجارية واملقاهي، وهو 
إيجابية.  نتيجة  املتحدث  أعطى حسب  ما 
ويف  املجلس  فرئيس  ذلك،  ورغم  لكن 
واحلذر  واحليطة  اليقظة  على  تصريحه شدد 
احلالي  املناخ  أن  قال  حني  التهاون  وعدم 
وعلى  الفيروس  هذا  لتكاثر  مناسبا  يعتبر 
كل مواطن السعي حلماية نفسه وعائلته من 
األمان،  ومسافة  الكمامة  التعقيم،  خالل 
كما دعا إلى ضرورة  اإلبقاء على كل تدابير 
وتطبيق  حاليا  املتبعة  الوقاية  وإجراءات 
اللقاح  انتظار وصول  البروتوكول الصحي يف 
املواطنني،  وتلقيح جميع  بالفيروس  اخلاص 
موجها نداء للمؤسسات واإلدارات العمومية 
هذه  ملختلف  التعقيم  حمالت  ملواصلة 
التضامنية  الهبة  أيضا  مثمنا  املقرات، 
العمومية،  املؤسسات  اخليرية  للجمعيات 
البسطاء،  واملواطنني  املرقني  املستثمرين، 
التبرعات  جلمع  حمالت  يف  شاركوا  الذين 
لفائدة املستشفيات ولفائدة جميع السكان، 
قائال أن املجتمع اجليجلي معروف بالتكافل 

والتضامن عند األزمات.
تفاؤل باستجابة الوزير 
األول ىلع مطلب رفع 

التجميد
    يف سياق آخر، أبدى السيد برينط 
باستجابة  الكبير  تفاؤله  الوطن«  »أخبار  لـ 
بخصوص  املنتخبني  ملطالب  األول  الوزير 
دعم قطاع الصحة ورفع التجميد عن مشاريع 
املستشفيات التي استفادت منها جيجل قبل 
للوزير  التقرير املوجه  سنوات. حيث ورد يف 
نسخة  الوطن«  »أخبار  متلك  والذي  األول 
بجيجل  املوجودة  املستشفيات  أن  عنه، 
بغرض  الثمانينات  سنوات  منذ  بنيت 
نسمة   471.319 لـ  الصحية  الرعاية  توفير 
الوقت،  ذلك  يف  جيجل  سكان  عدد  وهو 
تضاعف  سنة  ثالثني  من  أكثر  وبعد  لكن 
جعل  ما  وهو  نسمة.  ليبلغ789.667 
قادرة  غير  الثالث  اإلستشفائية  املؤسسات 
من  الوالية  سكان  مبتطلبات  التكفل  على 
التقرير  حسب  األمر  هذا  الصحية،  الرعاية 

كان محل اهتمام السلطات احمللية لتسجيل 
غرار  على  جديدة  صحية  عمومية  مرافق 
الذي  منصورية  بزيامة  سرير   60 مستشفى 
 )04( ثالث  األشغال،  يف  تقدما  يعرف 
متيزار  من  بكل  اخلدمات  متعددة  عيادات 
مزغيطان  معروف،  سيدي  العوانة،  ببلدية 
على  لكن  الشقفة.  وكذا  جيجل  بلدية 
العكس من ذلك، هناك مشاريع املستشفيات 
التقشف  سياسة  جراء  التجميد  طالها  التي 
أسعار  تدني  بسبب  الدولة  اعتمدتها  التي 
يف  املجمدة  املشاريع  وتتمثل  احملروقات، 
وهو  بالطاهير  سرير   240 مستشفى  مشروع 
مستشفى  مشروع  تعويضي،  مستشفى 
ومشروع  العنصر  ببلدية  ببلغيموز  سرير   60
دعا  أين  بجيجل،  سرير   240 مستشفى 
املنتخبون إلى رفع التجميد عن هذه املشاريع 
التي من شأنها ضمان استمرارية اخلدمات 

الصحية بالشكل الكايف.
احتياجات املستشفيات 
تنتظر التفاتة وزير الصحة

الصحة  لوزارة  املوجه  التقرير  رصد     
باملستشفيات  املوجودة  النقائص  كافة  أيضا 
أن  ذكر  مت  إذ  والبشرية،  املادية  واحتياجاتها 
االحتياجات املتعلقة بالعنصر البشري على 
اإلستشفائية  العمومية  املؤسسات  مستوى 
امليلية( شملت  الطاهير،  الثالث )جيجل، 
التدخل  يستدعي  ما  وهو  تخصصات  عدة 
لتدعيم  الصحة  وزارة  طرف  من  العاجل 
املستشفيات مبختلف األسالك وخاصة منهم 
وغيرهم،  واملمرضني  األخصائيني  األطباء 

احلاجة  عن  كذلك  التقرير  حتدث  كما 
تتوفر  الوالية  أن  فرغم  باملمرضني،  للتدعيم 
أن  إال  الطبي  للشبه  متخصص  معهد  على 
املوجود  والعدد  قائمة  مازالت  االحتياجات 
إحتياجات  أما  القطاع،  ومتطلبات  يفي  ال 
الثالث  اإلستشفائية  العمومية  املؤسسات 
يف  طبيا   49 بـ  فتقدر  األخصائيني  لألطباء 
كل من التخدير واإلنعاش، األشعة، اجلهاز 
الهضمي، جراحة األطفال، أمراض النساء 
والتوليد، تصفية الدم، األمراض الصدرية، 
جراحة  العظام،  جراحة  القلب،  أمراض 
الداخلية،  األمراض  البولية،  املسالك 
اجلراحة العامة، األمراض املعدية، جراحة 
بالنسبة  العظام.  جراحة  البولية،  املسالك 
بحاجة  فاملستشفيات  املادية،  لإلحتياجات 
مكثف  جهاز  يف  تتمثل  الطبية  أجهزة  إلى 
الصناعي،  التنفس  جهاز  األكسجني، 
إلكترونية،  حقن  األكسجني،  قارورات 
كهربائي  مولد  الكهربائي،  القلب  مخطط 
كواشف  املخبر،  عتاد  الدم،  تصفية  بقسم 
بعض  املراقبة،  رصد  آلة  التشخيص، 
وكذلك  واحلماية،  الوقاية  ووسائل  األدوية 
مواد  باستثناء  كاف  بشكل  األدوية  توفير 
الصيدلية  مع  التعامل  طلب  التخدير، 
املركزية بالعاصمة مباشرة نظرا لتوفرها على 
التعامل  أن  كون  الالزمة  اإلمكانيات  كامل 
وفرة  يؤثر على  بعنابة  اجلهوية  الصيدلية  مع 
بعض األدوية، توفير وسائل النقل املختلفة 
املؤسسات  مستوى  على  الكايف  بالقدر 
اإلسعاف،  )سيارات  الثالثة  اإلستشفائية 

سيارات إدارية ....(.

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوالئي، حسين برينط، في تصريحات لـ »أخبار الوطن«، أن الوضعية 
الوبائية بوالية جيجل أضحت مستقرة في المدة األخيرة بفضل وعي المواطنين والتطبيق الصارم 

لتدابير الوقاية الصحية، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة الحيطة والحذر.

كشف والي والية تبسة  "محمـد البركة 
ملرافقة  خاصة  جلنة  تشكيل  عن  داحاج" 
املشاريع االستثمارية وتطهير تام لهذا القطاع 
لم  الذين  املستثمرين  إحصاء  خالل  من 
ميدانيا  مشاريعهم  جتسيد  يف  بعد   ينطلقوا 
منذ فترة طويلة نظرا  لعدم احترام  الشروط  
استرجاع  يستوجب   ما  وهو  عليها  املتفق 
جدد   ملستثمرين  وتسليمها  العقاري   الوعاء 
بالواقع  للنهوض  جادة   أخرى  مشاريع  و 

االقتصادي احمللي وامتصاص البطالة.
ويف ذات السياق أكّد ذات املتحدث ، 
يبلغ  لم  تبسة  والية  يف  االستثمار  ملف  أن 

بعد األهداف املرجوة منه نظرا  لتسجل عدد 
باملوافقة من  التي حظيت  امللفات  من  كبير 
يف  بعد  تنطلق  لم  ولكنها  املعنية  اجلهات 
وهو  الواقع،  أرض  على  مشاريعها  جتسيد 
الوالية  جعلت  التي   األسباب  بني  من 
تبقى داخل قوقعة العراقيل البيروقراطية من 
جانبني سواء  من جهة املستثمر الذي  يعتمد 
على أسلوب احليلة لقضاء مصالح أخرى أو 
من اجلهات اإلدارية، وكل ذلك  تزامنا  و 
تنتظر  األخرى  امللفات  من  العديد  وجود 
املوافقة ألسباب مختلفة، وهي امللفات التي 
وضع  أجل  من  دراستها   إعادة  الوالي  أكد 

ملف االستثمار يف طريق االنتعاش.
ولإلشارة ، فإن اللجنة املشكلة من طرف  
الوالي انطلقت منذ فترة يف  تشخيص  شامل 
التي   املشاريع  للوضعية االستثمارية، خاصة 
األراضي  استرجاع  قصد  انطالقا  تعرف  لم 
هذه  على  القضاء  أجل  من  للدولة  التابعة 
التصرفات التي متنع من تقدم الوالية، خاصة 
الذين  الوالية  أبناء  توجه  على  الوقوف  بعد 
أخرى  لواليات  ومالية  فكرية  امكانيات  لهم 
على  حصولهم  لعدم  وهذا  االستثمار  قصد 

فرصة  لتجسيد  مشاريعهم  يف واليتهم .
فيروز رحال

تشكيل لجنة خاصة  لتطهير ملف االستثمار في تبسة
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ربورتـــاج 

الجرار لنقل التالميذ و المرضىالجرار لنقل التالميذ و المرضى
فيها  يتخّبط  التي  املشاكل  أبرز  من  النقل  مشكل  ُيعد 

سكان قرية بوساطور يف ظل النقص الفادح للمركبات .
واحدة  حافلة  توجد  فانه   القرية  سكان   ممثل  وحسب   
للوصول  اجلرار  استخدام  إلى  التالميذ  ويضطر  اخلدمة   قيد 
للمدرسة  مما جعل املواطنني يواجهون جملة من املتاعب مبجرد 
املجاورة  البلدية  عيادة  إلى  التنقل  للمنزل، السيما  مغادرتهم 
التي تبعد عنهم ب 4 كلم كي يصطدمون يف كل مرة مبشكل 
الكلوندستان  وحتى  الطاكسي  وسيارات  احلافالت  نقص 
أو  طويلة  االنتظار ساعات  يضطرهم  الذي  األمر  موجود،  غير 
اخلروج للطريق الوطني الرابط بني بلدية احلروش وبلدية سيدي 
مزغيش للظفر مبقعد يف حافلة عابرة للطريق، كل هذه األمور 
جعلت مستعملي وسائل النقل باملنطقة يعّبرون عن سخطهم 
وامتعاضهم األمر الذي يؤدي إلىعرقلة حركتهم وصعوبة قضاء 

حاجياتهم اليومية. 

طرقات وحلية و إنارة عمومية غائبة طرقات وحلية و إنارة عمومية غائبة 

يف حديثنا مع ممثل السكان أكد لنا أن الطريق تتحول إلى 
أن  .موضحا  املاطرة  الفصول  خالل  األوحال  و  املياه  من  برك 
القرية استفادت من مشروع تعبيد الطريق لكنه لم ينجز منه إال 
شطر واحد من املشروع مشيرا لنا أن املنطقة ثورية بامتياز و التي 
معروفني  ابطال  مع  سرية  لقاءات  لعقد  للشهداء  ملجأ  كانت 
القرية  يطالب سكان  بهذا  و  يوسف  زيغود  الشهيد  غرار  على 
الوقوف  أجل  من  للقرية  زيارة  ببرمجة  سكيكدة  والية  والي 
على معاناتهم التي ال تزال متواصلة يف ظل إقصائهم من طرف 

السلطات احمللية.

خزان مائي يعاني الجفاف منذ سنواتخزان مائي يعاني الجفاف منذ سنوات

كشف لنا ممثل سكان  أن القرية تتوفر على خزان مائي فارغ 
يعاني اجلفاف مت إجنازه منذ سنوات لكن يبقى مشكل تزويده 
غير  أجل  الى  للسكان ساري  توزيعه  ثم  من  و  الشروب  باملاء 
معلوم املشكل الذي طرحه السكان على السلطات احمللية لكن 
الحياة ملن تنادي .أين اضطر السكان إلى االستنجاد بصهاريج 
املاء  الذي يصل سعره الى 1200 دينار للصهريج الواحد و ذكر 
مبلغ  بدفع  تعليمة  جاءت  األسبق  املير  زمن  يف  أنه  املتحدث 
مالي يقدر ب 1600 دينار من كل عائلة كي يتم تزويدهم باملاء 

الشروب لكن لم يجسد الى يومنا هذا.

السكان ينتظرون نصيبهم من الغاز السكان ينتظرون نصيبهم من الغاز 
الطبيعيالطبيعي

الطبيعي  الغاز  من  حرمانهم  السكان  أكد  املجال  هذا  يف 
بربط  يطالبون  بحيث  مرة،  ُيعاد طرحها يف كل  قدمية  مشكلة 

البلديات األخرى وتزويدهم  بالغاز الطبيعي على غرار  قريتهم 
بهذه املادة احليوية، انعدام الغاز يبقى الهاجس األكبر للسكان 
أرهقت كاهلهم،  التي  البوتان  قارورة غاز  يف ظل معاناتهم مع 
بحيث يصل سعر القارورة الواحدة يف عز فصل الشتاء إلى 400 
دج، ويف حديث ألحد السكان أكد بأن “هذا األمر أصبح يثير 
حفيظتهم خاصة يف فصل الشتاء، حيث تبرز قساوة الطبيعة”، 
ويف هذا الصدد ُيطالب السكان السلطات احمللية بالتعجيل يف 
ربط بيوتهم بغاز املدينة بغية رفع الغنب عنهم وحتسني أوضاعهم 

املعيشية خاصة مع قدوم عواصف البرد والثلوج.

التنقل لكلومترات من أجل الدراسة التنقل لكلومترات من أجل الدراسة 

أبنائهم  أن  املتحدث  لنا ذات  أكد  التمدرس  و بخصوص 
بلدية سيدي  الى  يتنقلون  االبتدائي  الطور  يدرسون يف  الذين 
مزغيش املجاورة من أجل الدراسة اين يضطر األولياء الى ترك 
النقل  عن  و  أبنائهم  مرافقة  أجل  من  رزقهم  مصدر  أعمالهم 
املدرسي يقول املتحدث غائب متاما و نحن نطالب ببناء قسمني 

على األقل يف القرية وإال توفير النقل املدرسي لتسهيل 

البلدية عاجزة عن خلق مشاريع من البلدية عاجزة عن خلق مشاريع من 
ميزانية محدودةميزانية محدودة

لنائب رئيس بلدية احلروش السيد  »محمد  ويف مقابلتنا 
الهادي بومود« بهدف طرح انشغاالت سكان القرية و محاولة 
منا االستفسار عن سبب تهميش املنطقة  أكد لنا أنه مت يف وقت 
سابق إجناز بطاقة تقنية و فنية حول جميع املشاكل و النقائص 

املوجودة على مستوى القرية السيما املاء،الطرقات،الغاز.
شطرين،  سجلنا  املتحدث:  يقول  الطرقات  وبخصوص 
يبقى  منه،   90٪ إجناز  مت  الثاني  أنهيناه،الشطر  األول  الشطر 

الشطر الثالث سيتم تسجيله بالبرنامج القادم .
أما عن املاء الشروب اوضح لنا املتحدث عن وجود خزان 
باملاء  تزويده  مشكل  يبقى  لكن  سنوات  قبل  إجنازه  مت  بالقرية 
وارجع األمر إلى سلطات بلدية سيدي مزغيش لربط القرية و 

توصيل املاء للخزان بحكم قصر املسافة بينهم .
هذا  بخصوص  الدائرة  رئيس  مع  حتدثوا  أنهم  وأضاف 
املوضوع و أنهم أرسلوا طلبا للوالي والقضية حسبه قيد الدراسة 

يف انتظار الرد.
هذه  البلدية  مصالح  ستقوم  العمومية  اإلنارة  بخصوص 
األيام بإرسال فريق الصيانة لتصليح مصابيح اإلنارة العمومية 

مؤقتا حلني إجناز مشروع جديد يف هذا الشأن.
إلى  يطمحون  أنهم  املتحدث  أوضح  املشاريع  باقي  عن 
للبلدية  املادية  اإلمكانيات  األسف  مع  لكن  كلها  حتقيقها 

التسمح خللق مشاريع من ميزانية محدودة
ب10  تقريبا  عاجزة  عنه  ماكشف  حسب  البلدية  ألنه 
انطالق  سيتم  انه  لنا  أكد  املبرمجة  املشاريع  وعن   . ماليير 

األشغال بها يف بداية العام اجلديد بحول اهلل.

مصالح البلدية تكتفي بتوزيع الوعود

بوســاطـــور منطقــــة بوســاطـــور منطقــــة 
تحـت مستـوى الظـل بسكيـكدة تحـت مستـوى الظـل بسكيـكدة 

 تعرف قرية بوساطور بسكيكدة  أنها  منطقة  
معزولة و منسية منذ عقود ومطالب  السكان  لخصت 
في زيارة الوالي لقريتهم و الوقوف على معاناتهم أو 

باألحرى أوجاعهم التي لم تشف بعد
نسيـــــبة شالبــــــي
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جنم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  حتدث 
املرة  يف  للروسونيري  انضمامه  كواليس  عن  ميالن، 

األولى، باإلضافة إلى اختياره لالعتزال يف الثانية.
شبكة  مع  أجراه  حوار  يف  إبراهيموفيتش،  وقال 
يف  هنا  أكون  »عندما  إيطاليا«:  سبورت  »سكاي 
هنا  لي  األول  اليوم  فعله.  علي  ما  كل  أفعل  ميالنو 
منذ 10 سنوات. أتذكر الوجوه، كما أنني قبل ذلك 
بأسبوع كنت ألعب ضد ميالن يف مباراة ثم انضممت 
للفريق«. وأضاف: »لقد جاء جالياني إلى منزلي يف 
منزلك  من  أحترك  )لن  قائال  سترته  وخلع  برشلونة، 

حتى تنضم مليالن(«.
برشلونة،  يف  حساس  وضع  هناك  »كان  وتابع: 
وحتى اليوم لم أفهم املشاكل املوجودة يف هذه التجربة. 
لم أستطع حل األشياء التي لم أكن أعرفها، ويف ذلك 
الوقت ميالن كان مهتًما، عرفت ميالن منذ لعبت مع 
ميالن ضمك،  طلب  وإذا  املدينة،  وأعجبتني  إنتر، 

فمن الطبيعي أن ذلك يحفزك«.
وواصل: »أحب كل حتٍد، عندما يتحدث الناس 
عنك فإن ذلك يشحنني ومينحني الطاقة واألدرينالني 
يف  عنه.  تتحدثون  الذي  الشيء  لست  أنني  إلظهار 
التجربة األولى لي مع ميالن لم يكن الوضع كما هو 
احلال اليوم. اآلن حتٍد آخر. قالوا إنه حتٍد مستحيل، 

وهذه األشياء حتفزني«.
وأكمل: »قلت إنه من األفضل أن أصعد مبيالن 
فرق  مع  الفوز  يف  االستمرار  من  بدال  القمة  إلى 

مليالن؟  االنتقال  قبل  بخوف  شعرت  هل  أخرى.. 
مع  وقعت  عندما  املوقف  نفس  عشت  لقد  ال.. 
لكني  السن،  يف  كبير  إنني  قالوا  يونايتد،  مانشستر 

أفعل عكس ما يقوله اجلميع«.
واستمر: »املقارنة بني إبرا اآلن وقبل 10 سنوات؟ 
اليوم ال أفعل األشياء التي فعلتها قبل 10 سنوات، 
ال أشعر بالضعف الشديد وإال أفقد طاقتي. قبل 10 
رائعة  بشخصية  يتمتعون  العبون  هناك  كان  سنوات 

يف الفريق«.
أن  اعتدت  أخرى،  جتربة  لدي  »اليوم  وأردف: 
أعامل اجلميع بنفس الطريقة يف مسيرتي، لكن اآلن 
إذا رأيت أن طريقة ال تعمل مع شخص ما، أحاول 
أقبل  وال  الفريق،  من  الكثير  أطلب  أخرى.  بطريقة 

متريرة خاطئة«.
واستطرد: »البعض يفضل اللعب دون التدريب 
فأنت  التدريب،  يف  استرخيت  إذا  لكن  بجدية، 
البدالء. رمبا يكون األمر  أيًضا تسترخي على مقاعد 
ثم  بهدوء  يتدربون  إنهم  للبرازيليني،  بالنسبة  مختلًفا 

يستعرضون يف املباراة«.
إبرا:  قال  بيولي،  ستيفانو  لعب  طريقة  وحول 
»أحب الطريقة التي يلعب بها املدرب. هناك توازن 
ما  أفضل  تقدمي  لضمان  طريقة  وجد  لقد  جيد، 
وأحياًنا  طبيعي  أمر  إنه  اللعب،  دائًما  أريد  لدي. 
أفضل الراحة، لكنه يخبرني أن ألعب. يف الدوري 
أحترمه  فقط.  دقيقة   45 العب  لي  قال  األوروبي 

وأشعر بهذه املسؤولية وأحبها«.
واسترسل: »التجديد مع ميالن؟ قلت يف البداية 
إن هذا يكفي، أفكر يف االعتزال والبقاء مع العائلة يف 
السويد، حيث قدمت 6 أشهر جيدة، لكن لن أجدد 
وقالي لي سأحترم  بيولي بذلك،  لعام آخر وأخبرت 
القرار«.وأمت: »اتصل بي بيولي يف يوم آخر وقال لقد 

اجتماع  لدينا  وكان  األولى،  املرة  يف  بسهولة  تركت 
إن  لنفسي  وقلت  إجازة  ثم ذهب يف  اليوم.  ذلك  يف 
التحدي كان جيًدا، وال أرغب يف الندم على تركه. 
وأخبرته  برايوال  واتصلت  العائلة  إلى  حتدثت  لذلك 

لنمضي قدًما ونغلق كل شيء بشأن التجديد«.
القسم الرياضي

زالتان إبراهيموفيتش، نجم ميالن

»فكـرت فـي االعتـزال ولـم أفهـم مشكلتـي مـع برشلونـة«

ريـال مدريــد مهتـم بخدمـات صانـع 
ألعـاب ريـد بـول سالزبـــورغ

بشأن  جديد  تطور  عن  السبت،  امس  أملاني،  صحفي  تقرير  كشف 
امليركاتو الشتوي املقبل لريال مدريد. ووفًقا لصحيفة »بيلد«، فإن ريال مدريد 
 20( دومينيك سوبوسالي  املجري  مع  للتعاقد  اجلادة،  اخلطوات  أولى  بدأ 

عاًما(، صانع ألعاب ريد بول سالزبورغ.
أجرى  امليرنغي،  مدرب  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أن  إلى  وأشارت 

اتصااًل مع الالعب، خالل األيام القليلة املاضية.
يف  برنابيو«  »سانتياغو  إلى  باالنتقال  سوبوسالي  إقناع  زيدان  وحاول 
امليركاتو الشتوي، وأن يكون بدياًل إليسكو، الذي طلب الرحيل عن النادي 

امللكي.
رغم  مدريد،  ريال  مع  اللعب  بفكرة  سعيد  سوبوسالي  أن  وأوضحت 
وصول ناديه إلى مراحل متقدمة من املفاوضات مع اليبزيغ إلجراء صفقة 

بني الناديني التابعني للمؤسسة نفسها.
وقالت الصحيفة، إن سوبوسالي لم يتخذ قراره بعد بشأن مستقبله، 

لكنه شعر مبفاجأة كبيرة بعد أن تلقى اتصااًل من زيدان.

أليغــري: »أرغب في تجربة 
بالدوري اإلنجليزي الممتـاز«

كشف ماسيمليانو أليجري، املدير الفني السابق مليالن ويوفنتوس، عن رغبته يف خوض جتربة 
جديدة يف عالم التدريب.

وقال أليغري يف تصريحات أبرزتها صحيفة تاميز »أود جتربة الدوري اإلجنليزي املمتاز«.
وأضاف »كنت يف ميالن ملدة 4 سنوات، باإلضافة إلى 5 سنوات يف يوفنتوس. اآلن أتوقع أن 

أعمل مرة أخرى يف إيطاليا، لكن هذا األمر صعب، أو قد أذهب إلى إجنلترا«.
وتابع »تتحسن الكرة اإلجنليزية اآلن، ألن هناك الكثير من املدربني األجانب. هناك تكتيكات 
أكثر مقارنة بالعشر سنوات املاضية. أصبحت إجنلترا اآلن أكثر تطوًرا واهتماًما باألمور التكتيكية، 

لكنها حتترم أيًضا تقاليد الكرة اإلجنليزية«.
التكتيكي  واألسلوب  اجلديدة  واجلودة  اإلجنليزية  الكرة  روح  بني  توازن جيد  »هناك  وواصل 
عن  إجنلترا  تختلف  حيث  اخلاص،  تاريخه  بلد  لكل  أن  املهم  »الشيء  وأمت  اجلدد«.  للمدربني 

إيطاليا، واألمر كذلك بالنسبة إلسبانيا وأملانيا، ومن الصعب تغيير تاريخ البلد«.

المبارد يريد البقاء في تشيلسي
قال فرانك المبارد، مدرب تشيلسي، إنه يرغب يف متديد تعاقده مع النادي اللندني، وأن 

يصبح جزًءا من مشروع البلوز على املدى الطويل.
 2019 جويلية  يف  ساري  ملاوريسيو  خلفا  تشيلسي  تدريب  تولى  عاما(   42( المبارد  وكان 

وينتهي عقده احلالي بعد 18 شهرا.
وقاد المبارد، تشيلسي للحصول على املركز الرابع يف نهاية املوسم املاضي، وهو يعمل حاليا 
على دفع الفريق نحو املنافسة على اللقب، بعد أن أعاد هيكلة التشكيلة بتكاليف بلغت نحو 200 
مليون جنيه إسترليني خالل فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة. وقال المبارد يف مؤمتر صحفي 

»بالنسبة لعقدي مع النادي فإن الوقت مير بسرعة هائلة«.
ونوه »اآلن أرغب يف أن أكون جزًءا من املشروع على املدى الطويل هنا. التعاقدات اجلديدة 

متت يف الصيف وفيما عدا تياغو سيلفا، فإن التعاقدات هي من أجل احلاضر واملستقبل«.

فيرنانديــز يقلـب الطاولــة 
علــى أندية »البريميرليغ«

وسط  فيرنانديز، العب  برونو  البرتغالي  حقق 
منذ  البرمييرليغ  يف  مميًزا  رقًما  يونايتد،  مانشستر 

انضمامه إلى الشياطني احلمر يف جانفي املاضي.
اإلجنليزي  للدوري  الرسمي  للحساب  ووفًقا 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  املمتاز، 
يف  نقاط  حصد  ناٍد  أكثر  هو  يونايتد  مانشستر  فإن 
املسابقة منذ املباراة األولى لفيرنانديز مع الشياطني 

احلمر.
وأشار احلساب الرسمي إلى أن معدل حصول 
نقطة   2.09 بلغ  فيرنانديز  النقاط مع  يونايتد على 

للمباراة الواحدة.
لشبونة  سبورتنغ  من  انتقل  فيرنانديز  أن  يذكر 
كمبلغ  أورو  مليون   55 نظير  يونايتد  مانشستر  إلى 

ثابت، باإلضافة إلى متغيرات بقيمة 25 مليون أورو. ويحتل مانشستر يونايتد حالًيا املركز 
التاسع يف جدول ترتيب البرمييرليغ، برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

مدرب مانشستر يونايتد، سولسكاير:

»تفكيرنا ينصب على المدى البعيد«

سولسكاير،  غونار  أولي  رحب 
إدارة  بدعم  يونايتد،  مانشستر  مدرب 
يستطيع  ال  أنه  أكد  لكنه  له،  النادي 
املدى  على  الفريق  نتائج  أهمية  جتاهل 
اجلمهور  منتدى  أيًضا.ويف  القصير 
رئيس  نائب  وودوارد  إيد  قال  مؤخرا، 
إن  للنادي،  التنفيذي  اإلدارة  مجلس 
فريق سولسكاير يحقق تقدما رغم أدائه 

غير املستقر يف بداية املوسم احلالي.
املدرب  طاردت  املتاعب  لكن 
النرويجي من جديد بعد هزمية اليونايتد 
والتي  باريس سان جيرمان،  أمام   1-3
حرمته من ضمان التأهل ألدوار خروج 

قبل  أوروبا  أبطال  دوري  يف  املغلوب 
اجلولة األخيرة من دور املجموعات.

صحفي  مؤمتر  يف  سولسكاير  وقال 
مع  ومحادثاتي  خبرتي  خالل  »من 
النادي، فإن تفكيرنا ينصب على املدى 
أيًضا  القصير  املدى  وعلى  البعيد.. 
الست  املباريات  جتاهل  ميكنك  ألنه ال 

املقبلة كذلك«.
وأضاف »بعد تراجع األداء والنتائج 
األداء اجليد  استعادة  إلى  أنت بحاجة 
من جديد. سنعمل على تقدمي أفضل 
أداء ممكن وسنستمر يف ذلك أطول مدة 
ونتقدم  موقعنا،  على  وسنحافظ  ممكنة 

إلى مراكز أفضل يف قائمة الترتيب«.
التاسع  املركز  يونايتد  املان  ويحتل 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  فرق  بني 
توتنهام  عن  نقاط   5 بفارق  متخلفا 
لكن  الصدارة،  صاحب  هوتسبير 
من  أقل  مباراة  لعب  سولسكاير  فريق 
تدريب  ملويس  اللندني.وسبق  املتصدر 
 2014 يف  أشهر   10 ملدة  يونايتد  املان 
يقر  أيًضا  سولسكاير  لكن  إقالته.  قبل 
النجاح  لتحقيق  لضغوط  يتعرض  بأنه 
توقعات  إلى  بالنظر  احلالي  الوقت  يف 
السابقة  النادي  وإجنازات  اجلمهور 

ومكانته احمللية واألوروبية.
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قال أن تأهل »العميد« إلى الدور املقبل سيكون طبيعيا

نغيـز: » اللقاء أمام الصفاقسي التونسـي نغيـز: » اللقاء أمام الصفاقسي التونسـي 
عبـارة عــن نهائــي قبــل األوان«عبـارة عــن نهائــي قبــل األوان«

»لم  قائال  املولودية  مدرب  وصرح 
اجلزائر،  إلى  البنيني  الفريق  يتنقل 
وسيكون تأهلنا للدور املقبل طبيعيا. فنحن 
إستغلينا حضورنا مبلعب 5 جويلية خلوض 
لقاء تطبيقي بني الالعبني، خاصة وأنهم 
شهر  منذ  األرضية  هذه  على  يلعبوا  لم 

مارس املاضي«.
يف  العميد  يواجه  أن  املقرر  ومن 
التونسي  الصفاقسي  النادي  املقبل  الدور 
على  ميدانه  الذهاب خارج  لقاء  الفائز يف 
وعن   5-0 بنتيجة  زجنبار  ماالنديج  نادي 
ناد  مواجهة  »أفضل  نغيز  يقول  اللقاء  هذا 
جنوب  من  افريقي  نادي  على  مغاربي 
الصعبة  املناخية  للظروف  نظرا  الصحراء، 
الصفاقسي  أمام  اللقاء  »سيكون  وأضاف 
نهائيا قبل األوان، قبل الدخول يف مرحلة 
»سنلعب  حديثه  ليواصل  املجموعات«، 
يف  سواء  ممتازة  أرضية  على  الداربي  هذا 

صفاقس أو اجلزائر«.
إلى  بحاجة  زال  ال  فريقه  بأنه  مشيرا 
وتيرة اللعب خاصة يف بداية هذا املوسم، 

وهو ما سيعكف على معاجلته قبل املباراة 
املزدوجة أمام النادي الصفاقسي، واضاف 
دقيقة   90 لعب  الصعب  »من  ايضا  يقول 
عن  جدا  بعيدون  الننا  الوتيرة،  بنفس 
هذا املستوى، هناك فترات قوية يجب أن 
ايضا  وعلينا  فعالية،  ذات  خاللها  نكون 
تسيير الفترات الصعبة بنجاح. فقبل لقاء 
ديسمبر   22-23 بني  املقرر  املقبل  الدور 
لعب  ايقاع  رفع  على  سنعمل  اجلاري، 
املطلوبة  اآلليات  على  واحلصول  التشكيلة 
ولن يتأتى ذلك إال من خالل مشاركتنا يف 
منافسة البطولة الوطنية والعمل على تدارك 

النقائص املسجلة«.
جدير بالذكر أن الكونفدرالية اإلفريقية 
سيتم  أنه  أعلنت  »الكاف«  القدم  لكرة 
بوفالو  املولودية  منافس  دراسة ملف غياب 
دي بورغو البنيني، من طرف جلنة تنظيم 
منافسات األندية، وأشارت الهيئة القارية 
الرسمي«يف  موقعها  على  نشرته  بيان  عبر 
إطار الدور التمهيدي )إياب( لرابطة أبطال 
اجلزائر  مولودية  لقاء  يلعب  لم  إفريقيا، 

احملدد.  تاريخه  يف  بورغو،  دي  بوفالو   -
لم  البينيني،  النادي  مسؤولي  وحسب 
بسبب  باجلزائر  االلتحاق  فريقهم  يتمكن 
البلدين«.  بني  اجلوية  الرحالت  غياب 
امللف  »الكاف«:«سيحول  بيان  واختتم 
إلى جلنة تنظيم منافسات األندية وتسيير 
نظام منح اإلجازات األندية التي ستتخذ 

القرار«.
مطار  إلى  »العميد«  إدارة  وتنقلت 
النادي  وفد  الستقبال  الدولي  اجلزائر 
اخلميس،  وكذا  األربعاء  يوم  البينيني 
باريس،  من  رحلة  عبر  منتظرا  كان  الذي 
لكن فريق بوفالو دي بورغو لم يظهر له أثر.
يف  املشاركة  اجلزائر  مولودية  وكانت 
سجلت  قد  إفريقيا  أبطال  رابطة  منافسة 
التعادل يوم السبت املاضي على ميدان بافلز 
بورقو البنيني بنتيجة 1-1، يف مباراة الذهاب 
للدور التمهيدي، بينما لم جتر مباراة اإلياب 
التي كانت مقررة اول أمس اجلمعة مبلعب 5 

جويلية بسبب غياب املنافس.
محمد هشام

يف إفتتاح الجولة الثانية من الرابطة املحترفة األولى

جميعــة عيــن مليلــة يحقـق فـوزه األول جميعــة عيــن مليلــة يحقـق فـوزه األول 
والتعـادل يسيطر على بقيـة المقابالتوالتعـادل يسيطر على بقيـة المقابالت

بكوكبة  مليلة  عني  جمعية  التحقت 
مقابالتها  أول  يف  فوزها  بفضل  املقدمة 
مقرة  جنم  حساب  على  اجلديد  املوسم  يف 
بقية  اجراء  انتظار  يف   ،1-0 بنتيجة 
الثالث  يف  التعادل  ساد  بينما  املقابالت، 
االنطالقة  على  كدليل  االخرى  مقابالت 
احملتشمة لبطولة الرابطة احملترفة األولى لكرة 
القدم، يف افتتاح جولتها الثانية التي لعبت 

اول أمس اجلمعة.
مليلة دخوال  فريق جمعية عني  أحرز 
2020- اجلديد  املوسم  بطولة  يف  موفقا 
2021، حينما انتصر مبيدانه على جنم مقرة 
بهدفني  املاضي-  األسبوع  بفوزه  -املنتشي 

لهدف واحد.
حمزة  املهاجم  تألق  املباراة  وشهدت 
فريق  شباك  يف  ثنائية  توقيعه  إثر  دمان، 
أبناء »احلضنة«، األول جاء من ركلة جزاء 

يف  الفوز  هدف  أضاف  ثم   ،8 الدقيقة  يف 
الدقيقة 80، بينما وقع فقاص يف الدقيقة 
وبهذا  مقرة.  لنجم  التقليص  هدف   16
الطليعة  بأندية  »العقارب«  فريق  التحق 

برصيد 3 نقاط.
الثانية يف  البرج بنقطته  وسجل أهلي 
مطلع هذا املوسم، بعدما فرض عليه احتاد 
الضيوف   ،1-1 التعادل  نتيجة  بلعباس 
يف  عباس  عبر  للتسجيل  السباقني  كانوا 
الدقيقة 45، قبل أن يعدل قتال يف الدقيقة 

70  الكفة لتشكيلة »البرايجية«.
وشباب  بارادو  نادي  لقاء  وشهد 
بالعاصمة،  البيضاء  الدار  مبلعب  قسنطينة 
جاءت  كاملة، حيث  أهداف  أربعة  توقيع 

النتيجة بهدفني يف كل شبكة.
بوابة  بوعلي  بن  املهاجم  وافتتح 
التهديف عند الدقيقة 29، مضيفا الهدف 

الثاني يف عداده، ليضيف قناوي يف الدقيقة 
39، اإلصابة الثانية لفريق »األتليتيك«.

املغترب محمد  تألق الالعب  باملقابل 
لهذه  الثانية  الثنائية  بتوقيع  طاهر،  بن 
يف  جزاء  بضربة  عداده  مفتتحا  اجلولة، 
الرمق  يف  الثاني  الهدف  ثم   ،41 الدقيقة 
نقطة  مهديا   ،)90+1( الدقيقة  األخير يف 

ثمينة ألبناء مدينة »اجلسور املعلقة«.
وانتهت مقابلة مولودية وهران- شبيبة 
القبائل، كما انطلق بنتيجة بيضاء 0-0، 
اجلديد  املدرب  بقيادة  »الشبيبة«  لتعجز 
التونسي  خلف  الذي  بوزيدي،  يوسف 
لها.  فوز  أول  حتقيق  عن  الزلفاني،  يامن 
»احلمراوة«  لفريق  بالنسبة  األمر  نفس 

الذين أحرزوا تعادلني يف مقابلتني.
م.هشام

الثاني يف منافسة  املمثل اجلزائري  سيسعى 
شباب  القدم،  لكرة  اإلفريقية  األبطال  رابطة 
التأهل،  تأشيرة  واقتطاع  املهمة  إمتام  الى  بلوزداد 
مبناسبة مواجهته للنصر الليبي هذا األحد مبلعب 
»بيترو سبور« بالعاصمة املصرية القاهرة ابتداء من 
الساعة اخلامسة مساءا بتوقيت اجلزائر، يف إطار 

إياب الدور التمهيدي.
وسيحاول شباب بلوزداد املواصلة على نفس 
املاضي  األحد  املسجل  االنتصار  بعد  الوتيرة 
ومنه   ،2-0 بنتيجة  األوملبي  جويلية   5 مبلعب  
ملنافسة  عودته  مبناسبة  طموحاته  عن  الكشف 

رابطة األبطال بعد غياب دام حوالي 20 عاما.
فرانك  للشباب،  الفرنسي  املدرب  ويقول 
ما  ندرك  الفوز،  لتحقيق  مصر  إلى  »ذهبنا  دوما 
على  أعتمد  لن  املوسم  هذا  بداية  يف  ينتظرنا، 

تشكيلة أساسية بل على مجموعة«.
ورغم أن بطل اجلزائر سيكون مرشحا للتأهل 
أمامه  سيجد  أنه  إال  الهدفني،  فارق  بفضل 
تشكيلة ليبية، التي يشرف على تدريبها املصري 
محمد عودة، مصممة على قلب الطاولة وتفنيد 

كل التكهنات.
يستغني  أن  املتوقع  من  للتعداد،  بالنسبة 

العب  خدمات  عن  أخرى  مرة  بلوزداد  مدرب 
الوسط بالل تاريكات الذي تبقى مشاركته محل 
العضالت  مستوى  على  اإلصابة  نتيجة  شك 
الكأس  مباراة  خالل  لها  تعرض  التي  املقربة 

اجلزائرية املمتازة أمام احتاد اجلزائر.
نفس الشيء بالنسبة لالعب الوسط اآلخر، 
عانى  والذي  اصابة  من  العائد  ساملي،  حسني 
من آالم جعلت املدرب يقوم بتعويضه يف مباراة 
تونسي  حتكيم  طاقم  اللقاء  وسيدير  الذهاب. 
اسماعيل  أمين  ومساعدة  حسني  نعيم  بقيادة 

وأمني برك اهلل.
يف  بلوزداد  شباب  يواجه  التأهل،  حال  يف 
بني  املزدوجة  املواجهة  من  املتأهل  األول  الدور 

اجليش الرواندي وغور ماهيا الكيني.
م.هشام

الدور التمهيدي إياب لرابطة أبطال افريقيا  

شبـاب بلوزداد من أجـل حسم شبـاب بلوزداد من أجـل حسم 
التأهـل أمام النصـر الليبـيالتأهـل أمام النصـر الليبـي

بلعباس،  احتاد  لنادي  الفني  املدير  أعلن 
الفريق  تدريب  من  انسحابه  بوغرارة،  اليامني 
التي  والتنظيمية  املالية  املشاكل  خلفية  على 

يعاني منها.
وتعادل احتاد بلعباس مع مضيفه شباب أهلي 
الثانية  اجلولة  أمس، يف  اول   ،1-1 إيجابا  البرج 
ظهور  أول  وهو  املخترفة،  األولى  الرابطة  من 

رسمي للفريق هذا املوسم.
تدريب  من  انسحابي  »أعلن  بوغرارة  وقال 
احتاد بلعباس بسبب »، وأضاف »قبلت باإلشراف 
على مباراة اليوم حتى ال أترك الالعبني لوحدهم 
وأشكرهم على ما بذلوه من مجهودات، خاصة 
لم  الذين  ومن  الرديف  الفريق  من  أغلبهم  وأن 

يلعبوا كثيرا املوسم املاضي«.
شهرين  منذ  الفريق  يف  متواجد  »أنا  واشار 
جئت  السلبية.  األمور  من  الكثير  على  ووقفت 
احتاد  مثل  كبير  فريق  يف  النجاح  وحتقيق  للعمل 
العالقة  املالية  مبستحقاتي  أطالب  ال  بلعباس. 
»سأعود  وتابع  اجلدد«،  الالعبني  بتأهيل  ولكن 

يف  العمل  مواصلة  ميكنني  ال  ألنه  منزلي،  إلى 
مثل هذه الظروف«.

اآلن  حتى  بلعباس  احتاد  إدارة  تتمكن  ولم 
تسديد  عدم  بسبب  اجلدد  الالعبني  تأهيل  من 

الديون املستحقة لالعبني القدماء.

بوغرارة يعلن انسحابه من تدريب »املكرة«

»ظــروف العمــل ال تشجعنـــي »ظــروف العمــل ال تشجعنـــي 
علـــى المواصلــــة«علـــى المواصلــــة«

كشف مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز، أن النادي ضمن تأهله إلى الدور القادم من منافسة رابطة األبطال 
اإلفريقية بسبب غياب المنافس بافلز بورقو البنيني عن مباراة اإلياب التي كانت مقررة اول أمس على الساعة 

الثالثة مساءا بملعب 5 جويلية األولمبي بالعاصمة.

النتائـــج:

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 2-1
أهلي البرج - اتحاد بلعباس 1-1

نادي بارادو - شباب قسنطينة 2-2
مولودية وهران - شبيبة القبائل 0-0

سرار مستشاًرا وناطقا باسم وفاق سطيفسرار مستشاًرا وناطقا باسم وفاق سطيف
أعلن مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، اول أمس، بقيادة املدير العام فهد حلفاية، تعيني عبد 

احلكيم سرار، ناطقا رسميا باسم الفريق، ومستشارا رئيسيا للنادي.
بعد  حلفاية،  العام  املدير  "قام  "فيسبوك"  على  عبر صفحته  بيان  السطايفي، يف  النادي  وقال 
استئناف مهامه عقب رفع التجميد عن منصبه من قبل مجلس إدارة النادي، بتعيني عبد احلكيم 

سرار، مستشاًرا رئيسًيا للنادي، وناطًقا رسمًيا باسمه".
للوفاق "بصفتي مديًرا عاًما للشركة احملترفة لنادي  وقال حلفاية يف تصريح للحساب الرسمي 
وفاق سطيف، قمت بتعيني سرار ناطقا رسميا باسم النادي". وأضاف "من اآلن فصاعدا، كل من 

يريد أية معلومة، أو استفسار، أو تصريح صحفي، عليه االتصال بعبد احلكيم سرار".
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سليم بن اعمارة لـ »أخبار الوطن«:سليم بن اعمارة لـ »أخبار الوطن«:

»مايكـيال« روايـة واقعــــــية »مايكـيال« روايـة واقعــــــية 
تصنــــف ضمــن أدب الصحـراءتصنــــف ضمــن أدب الصحـراء

حوار: صارة بوعياد

قال الروائي وأستاذ التكوين املهني سليم 
بن اعمارة لـ »أخبار الوطن«، أن روايته 

الثانية ستصدر قريبا عن دار ميم للنشر 
والتوزيع حتت عنوان »مايكيال نصف قبر 

وربع ذاكرة«، بعد صدور روايته »شاهد 
على شفرة الكنيف« عن دار املاهر.

الصادر عن دار يوتوبياالصادر عن دار يوتوبيا

»دليــــل موظفــي »دليــــل موظفــي 
التربيــة الوطنيــــة« التربيــة الوطنيــــة« 

جديـد الكاتـب رقيـق ميلـودجديـد الكاتـب رقيـق ميلـود

يف طبعتها الثانيةيف طبعتها الثانية

دعوة للمشاركة في مسابقة دعوة للمشاركة في مسابقة 
الكتابة اإلبداعية بالمسيلةالكتابة اإلبداعية بالمسيلة

ما هي مضامني روايتك الثانية »مايكيال«؟
ــة تصنــف ضمــن أدب الصحــراء، بعــد ســتة ســنوات  ــة واقعي رواي
ــه،  ــه مســتعيدا شــريط أيام ــاب ليراجــع ذاكرت ــود ذي و«بتمنراســت«، يع
بعــد تورطــه رفقــة بوبكــر الرابحــي مــع مجموعــة تهريــب، انطالقــا مــن 
مدينــة واد ســوف وصــوال إلــى مــكان اختطــاف الســياح بـــ »إليــزي« هناك 
يلتقيــان بالســائحة األملانيــة مايكيــال، ويشــكلوا بعــد فتــرة رفقــة التارقــي 
أمومــن الصّيــاد مجموعــة تتمــرد علــى املختطفــن مبحاولــة فــرار ليصارعــوا 

بعدهــا بقاءهــم، ويكتشــفوا حقيقــة الصحــراء بقيظهــا وغموضهــا.
ــدا عــن فوضــى الصــراع داخــل اجلماعــة  ــدا عــن احلركــة وبعي بعي
ــق  ــا يف عم ــوص معه ــاني، ونغ ــب اإلنس ــس اجلان ــة لنالم ــا الرواي تنقلن
ــى  ــة إل ــا الرواي ــت. تأخذن ــس الوق ــة يف نف ــاحرة والالذع ــراء الس الصح
عمــق ذلــك املــكان الروحــي واألســطوري، لتمنحنــا أنفــاس وأســرار 
التــوارق، وننتقــل معهــا لنكتشــف الوجــه اآلخــر لــكل شــخوص الروايــة.
مايكيــال، ذيــاب، ألبــرت، امللثــم األحــدب، التارقــي أمومــن 
الصّيــاد، اجلــرادي، بوبكــر الرابحــي، الــزواوي وغيرهــم، كلهــم شــخوص 
ــام  ــر أي ــم آخ ــاول أن ترس ــة لتح ــة قدمي ــح صفح ــي تفت ــة الت ــذه الرواي ه
الســائحة األملانيــة املختطفــة »مايكيــال سبيســتر« رفقــة مجموعــة كبيــرة 

ــر. ــراء اجلزائ ــنة 2003 بصح ــياح س ــن الس م
ملاذا بالتحديد جاء اختيار عنوان »مايكيال 

نصف قبر وربع ذاكرة«؟
ــي  ــة الت ــائحة األملاني ــام الس ــر أي ــى آخ ــوء عل ــلطت الض ــة س الرواي
ــق عنهــا، عــن حقيقــة نهايتهــا، عــن مــكان  ــر مــن احلقائ ُغّيبــت الكثي
قبرهــا، عــن ســبب وفاتهــا، لذلــك جــاء العنــوان بنصــف قبــر، حيــث 
ــاب  ــة واشــترك معهــا ذي ــر مكتمل اســترجعت الذاكــرة وهــي مغّيبــة، غي
ــب عــن مدينتــه وقريتــه بســبب  وبوبكــر الرابحــي يف ذلــك، فــاألول ُغّي
ــرك  ــذي يتح ــاب ال ــك الش ــل ذل ــي ميث ــية، والثان ــه القاس ــرده وظروف تش
ليصنــع عاملــه مختفيــا مغّيبــا رغــم دوره الكبيــر يف محيطــه، الروايــة 
ــه  ــان ذاكرت ــت واحلــي، وته ــه املي ــب في ــذي يغّي ــم ال تالمــس هــذا العال

ــب شــواهده. ــن ترتي ــرق ب ــه ويف ــر أموات ــذي ُيقب ــم ال ــذا العال ه
أشرت أن الرواية تدخل يف نطاق أدب الصحراء، 

ملاذا اجتهت إلى هذا النوع؟
عندمــا أكملــت كتابــة روايتــي األولــى والتــي كانــت تصنــف ضمــن 
مــا يســمى بــأدب األزمــة، كنــت أريــد أن أتنصــل مــن نفــس األســلوب، 
لذلــك حاولــت أن أغيــر مــن طريقــة الســرد واللغــة التــي أشــتغل عليهــا 
ــد  ــراء يف ح ــف ألن الصح ــذا الصن ــرت ه ــردي، اخت ــاء الس ــى البن وحت
ــوا عــن الصحــراء  ــاء قــد كتب ــن مــن األدب ذاتهــا ملهمــة رغــم أن الكثيري
إال أنهــا ورغــم فضاءهــا املكشــوف الزالــت تخفــي الكثيــر مــن أســاطيرها 
رمالهــا، جمالهــا  بــن  يندفــن  ومــا  ورموزهــا  رســومها  وحكاياتهــا، 
وفتنتهــا، قســاوتها وســكونها ورمبــا ألنهــا قــد متنحنــي شــعرية الصحــراء 

جمــاال وقــدرة علــى وضــع املتلقــي يف جــو مــن التعلــق بالقــص.

كيف هي اإلجراءات واملعامالت بدار النشر ميم؟
ممــن للســيدة مديــرة دار ميــم للنشــر لتبنيهــا لهــذا املنجــز الروائــي، 
األمــور ســارت مــن الوهلــة األولــى بسالســة، وإلــى اليــوم وهــي تصــر أن 
تكــون الروايــة علــى أحســن صــورة لتصــل إلــى القــارئ مكتملــة، أبانــت 

علــى كــّم مــن اخلبــرة واجلّديــة يف العمــل.
وما هي مضمون روايتك األولى »شاهد على 

شفرة الكنيف«؟
ــرية  ــالل العش ــري خ ــاة اجلزائ ــا معان ــور لن ــة تص ــة واقعي ــي رواي ه
الســوداء، وتــدور أحداثهــا بأحــد مناطــق واليــة اجللفــة الغيــر بعيــدة عــن 
ــم عــن فضاعــة ذلــك الزمــان، لتجمــع بــن  ــة تتكل جبــل بوكحيــل رواي
املتخيــل والواقــع هــذه الروايــة ســتعري حقيقــة اإلرهــاب الــذي لطاملــا قــد 
زج الديــن يف هــذا التطــرف واختــزل دوافــع القتــل والتنكيــل بــه، وحتــاول 
ــام عــن تلــك الوجــوه التــي تخفــي بشــاعتها  ــك اللث ــح ذل ــة أن تزي الرواي

وراء دوافــع كاذبــة إلميانهــم بــاهلل أو الوطــن.
من املعروف أنك اجتهت نحو كتابة الرواية املبنية 

على الواقعية مع بعض اللمسات اخليالية، ملاذا 
بالتحديد هذا االجتاه؟

لنقــول أن الروايــة الواقعيــة هــي نقــل مــن الواقــع إلــى اخليــال، ويف 
نفــس الوقــت هــي نقــل مــن اخليــال إلــى الواقــع أوال األمــر الــذي يتحكــم 
يف اختيــار نــوع الروايــة هــو طريقــة إيصــال فكــرة النــص أو مضمونهــا، ال 
ميكــن أن أتقيــد بنــوع أو صنــف الروايــة بقــدر مــا يهمنــي كيفيــة التحكــم 

بأدواتــي لبنــاء عالــم النــص ومادتــه.
ماذا عن روايتك القادمة »الفصول املؤجلة« هل 

ستدخل هي األخرى يف خانة األدب الواقعي؟
ــوان اخلــاص  ــا، والعن ــت أشــتغل عليهــا حالي ــة القادمــة ال زل الرواي
بالروايــة رمبــا ســيتغير، فــال ميكــن أن أمتســك بــه مــن البدايــة، وحصــل 
معــي يف الروايتــن الســابقتن، ووجــدت يف النهايــة صعوبــة كبيــرة 
ــوع  ــن ن ــت م ــة ليس ــول املؤجل ــة الفص ــي، رواي ــوان النهائ ــار العن الختي
ــر أن  ــرها غي ــد نش ــى موع ــا حت ــد نوعه ــأترك حتدي ــة، وس ــة الواقعي الرواي
املــكان الــذي ســتدور فيــه أحــداث هــذه الروايــة هــي مدينتــي بوســعادة.
 ما هي املشاريع التي يطمح لها سليم بن اعمارة؟

املشــروع كلمــة كبيــرة كمــا قلتهــا يف أحــد حواراتــي ســابقا. لــكل 
كاتــب هــدف ومشــروع ورمبــا رؤيــة، لكــن صعــب جــدا حتقيــق كل 
ــك  ــى ذل ــظ عل ــة وأن أحاف ــي الثالث ــام روايت ــق يف إمت ــى أن أوف ــك أمتن ذل
ــة انطــالق  ــا ســيكون بداي ــذي رمب ــط كل نصوصــي وال ــذي يرب ــط ال اخلي
ــة،  ــي الثالث ــد صــدور روايت ــا بع ــل. ســيتضح رمب ملشــروع ســردي متكام
كمــا أشــكركم علــى تواصلكــم معــي. شــكرا لــدار ميــم و آلســيا الســيدة 
احملترمــة. شــكرا لعطيــة عــزالوي األســتاذ واملفتــش لتدقيقــه ودعمــه يف 

ــد. ــب أو بعي ــي مــن قري ــكل مــن دعمن نشــر هــذا املنجــز ول

أصــدرت  دار يوتوبيــا للنشــر والتوزيــع بواليــة تيــارت، كتابــا للكاتــب واألســتاذ رقيــق ميلــود موســوم 
»دليــل موظفــي التربيــة الوطنيــة يف التشــريع املدرســي علــى ضــوء النصــوص اجلديــدة«.

الكتــاب املوجــه لرجــال ســلك التعليــم مــن ممارســن للمهنــة يف مختلــف الرتــب وخاصــة املقبلــن 
علــى التكويــن يف املعاهــد الوطنيــة لتكويــن إطــارات التربيــة وكــذا املقبلــن علــى االمتحانــات والترســيم، 
واحــد مــن بــن اإلصــدارات التعليميــة والتكوينيــة يف مجــال التشــريع والتقــومي والتســيير املالــي واملــادي 
ــدار  ــة إعــداد مذكــرات التخــرج للمتكونــن، التــي ستشــرع ال ــوي و منهجي والتســيير البيداغوجــي والترب

علــى طبعهــا.
يف الســياق، يقــول عــن هــذا الكتــاب األســتاذ محمــد تروزيــن وهــو أحــد قامــات مؤطــري املعاهــد 
الوطنيــة للتربيــة الوطنيــة بأنــه كتــاب تعليمــي ُيقــدم حتليــال منطقيــا واضحــا داال ومــُـختصرا، يجــد فيــه 

ــادئ الرئيســية التــي يجــب أن يعرفوهــا يف التشــريع املدرســي. ــم املب موظفــو التعلي
ــاع  ــي قط ــن موظف ــة بتكوي ــي ذات صل ــريع املدرس ــع يف التش ــاب األول مواضي ــذا الكت ــن ه ويتضم
التربيــة الوطنيــة مبختلــف رتبهــم يف املعاهــد الوطنيــة املتواجــدة عبــر التــراب الوطنــي، وذات صلــة وأهميــة 
يف ممارســة مختلــف وظائــف التربيــة والتعليــم واإلدارة والتســيير املالــي واملــادي ملؤسســة التربيــة والتعليــم 

ــا. ميداني
ق.ث

ــابقة  ــات املس ــيلة فعالي ــم باملس ــودراي بلقاس ــهيد ب ــية الش ــة الرئيس ــي للمكتب ــادي األدب ــم الن ينظ
ــخ 18  ــق لتاري ــة املواف ــة العربي ــي للغ ــوم العامل ــبة الي ــة مبناس ــا الثاني ــة يف طبعته ــة اإلبداعي ــة للكتاب الوطني

ديســمبر 2020.
وقــد حــددت اجلهــة املنظمــة 10 ديســمبر اجلــاري، آخــر أجــل إليــداع املشــاركات، علــى أن ترســل 
مرفــق   ،B.L.P.MSILA@GMAIL.COM الرئيســية  للمكتبــة  االلكترونــي  البريــد  عبــر 

ــف. ــم الهات ــة ورق بالســيرة الذاتي
وكان اختيــار مناســبة اليــوم العاملــي للغــة العربيــة، كــون أن لغــة مــن أقــدم اللغــات الســامية، وأكثــر 

لغــات املجموعــة الســامية حتدًثــا، وإحــدى أكثــر اللغــات انتشــاًرا يف العالــم.
ق.ث
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إشهار

Akhbar elwatane  ANEP : 2016019684   -    LE  06-12-2020 N° 334

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية اجللفة 

مديرية  التعمير و الهندسة املعمارية و البناء لوالية  اجللفة 

N.I.F :099817019002328

 إعالن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ..... 2020/08 

تعلن مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية اجللفة عن طلب عروض مفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا متعلقة بإجناز أشغال حصة الصرف الصحي قرية أوالد عبيد اهلل بلدية اجللفة

على املتعهدين املؤهلني املهتمني بهذا اإلعالن واحلائزين على الشروط اآلتية : 

القدرات املهنية :   درجة الثانية فما فوق يف الري كنشاط رئيسي أو ثانوي بشهادة التأهيل .
القدرات التقنية :  تتمثل يف اشتراط املراجع املهنية: أن يكون قد أجنز على األقل مشروع أو 

أكثر يف الصرف الصحي أو املياه الصاحلة للشرب مببلغ إجمالي يقدر ب 10,000,000,00  دج أو أكثر ، 
من سنة 2017 إلى غاية تاريخ أجل إيداع العروض.

ميكن سحب دفتر الشروط مجانا من مديرية التعمير و الهندسة املعمارية و البناء )مكتب رقم 08 
الطابق األول (  الكائن بحي احلدائق باجللفة. 

الوثائق املطلوبة :
I - (  الظرف األول ) ملف الترشح ( ويحتوي على الوثائق التالية:

1 - التصريح بالترشح )حسب النموذج  ( مملوء وممضي ، مختوم و مؤرخ من طرف املتعهد.
2 -  التصريح بالنزاهة )حسب النموذج( مملوء وممضي ، مختوم و مؤرخ من طرف املتعهد.

 3 -  القانون األساسي للمؤسسة )إن وجدت(.
4 -   شهادة إيداع احلسابات االجتماعية لسنة 2019.

5 -  الوثيقة اخلاصة بالتفويض باالمضاء ملسير املؤسسة .
6 -  الوثائق التي تسمح بتقييم قدرات الترشح:

أ/ قدرات مهنية: شهادة التأهيل املطلوبة ) صاحلة ( 
ب/ قدرات مالية : حوصلة مالية للمقاولة لثالث سنوات 2017 - 2018 - 2019 مؤشرة من طرف 

مصالح الضرائب و معتمدة من طرف محافظ احلسابات لألشخاص املعنوية أو من طرف محاسب 
معتمد بالنسبة لألشخاص الطبيعية

 ج/ قدرات تقنية :
1/ وسائل بشرية: القائمة اإلسمية للمتدخلني مبررة بالعدد املصرح  بها لدى صندوق 
الضمان االجتماعي CANS + شهادة االنتساب الصادرة عن CNAS )لكل إطار تكون 

مستخرجة خالل مدة حتضير العروض( مع شهادات النجاح اخلاص بهم ، كما تبرر 
CNAS عدد العمال املصرح بهم.

2/  وسائل مادية: قائمة العتاد املعدة للمشروع للمقاولة مع الوثائق اإلثباتية ) نسخ من 
البطاقات الرمادية وشهادة تأمني صاحلة للعتاد املتحرك )ملك او تأجير مبرر  بوثيقة 

رسمية( أو أي وثيقة معادلة للعتاد غير املتحر ك )وثيقة رسمية(.
3/ مراجع مهنية: شهادات حسن اإلجناز ممضية من طرف املصالح املتعاقدة العمومية .  

II - ( الظرف الثاني )العرض التقني ( ويحتوي على الوثائق التالية:
1  - تصريح باال كتتاب ) مملوء،  مؤشر، مؤرخ و ممضي من طرف املتعهد(. 

2  - الوثيقة التقنية التبريرية مملوءة  و ممضية ، مختومة و مؤرخة من طرف املتعهد
3 -  دفتر الشروط مملوء، مؤشر، مؤرخ وممضي من طرف املتعهد و مكتوب عبارة »قرئ و قبل « 

بخط اليد يف  اخر دفتر الشروط
4 - مخطط اجناز األشغال 

III - ( الظرف الثالث )العرض املالى( ويحتوي على:
- رسالة العرض مملوء ، مؤرخة ، ممضاة ومختومة من طرف املتعهد

-  جدول األسعار الوحدوية مملوء ، مؤرخ، ممضي و مختوم من طرف املتعهد
-  الكشف الكمي و الكيفي. مملوء ، مؤرخ، ممضي ومختوم من طرف املتعهد

العروض يجب أن تودع لدى العنوان التالي : 

مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية اجللفة ، حي احلدائق اجللفة 
الظرف اخلارجي مبهم يحتوي بداخله 3 أظرفة ، )ملف الترشح (.)عرض تقني ( ، )عرض مالي ( 

حسب تعليمات دفتر الشروط
وال يحمل إال عبارة: 

إلى السيد مدير التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية اجللفة - حي احلدائق -  اجللفة
طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم :........2020/08 

* حصة : الصرف الصحي قرية أوالد عبيد اهلل بلدية : اجللفة
» طلب عروض ال تفتح إال من طرف جلنة فتح و تقييم العروض «

              تودع العروض يف اليوم )08( الثامن من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن يف اليوميات الوطنية أو 
يف النشرة الرسمية للمتعامل املتعاقد من الساعة   08.00  سا إلى الساعة 00 . 12 سا ، - إذا صادف 

هذا اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية، فإن يوم إيداع العروض يؤجل إلى يوم العمل املوالي. 
يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما + مدة حتضير العروض.

           فتح االظرفة التقنية و املالية يكون يف جلسة علنية على الساعة  13.00 سا يوم إيداع العروض 
مبقر مديرية التعمير و الهندسة املعمارية و البناء، املتعهدون مدعوون حلضور جلسة فتح االظرفة .
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الجــامعة الجزائريـــة الجــامعة الجزائريـــة : : 
 أي مسـار أي مسـار  وو  أية حصيـلة؟أية حصيـلة؟

أوال :  وظـــائــــف اجلـــــــامعة :
ــب و  ــتاذ، الطال ــة  األس ــي ثالثي ــة ف ــي الجامع ــون ف ــدد الفاعل يتح
ــط  ــة مرتب ــة البيداغوجي ــاح العملي ــي. و نج ــل الجامع ــي الحق ــف ف الموظ

ــرف. ــاهمة كل ط ــة مس ــالل فعالي ــن خ ــي م ــذا الثالث به
تتمثــل وظيفــة الجامعــة فــي التكويــن ، البحــث العلمــي و االنفتــاح 
ــر  ــو و تطوي ــة تنمي ــادي بغاي ــيو اقتص ــط السوس ــات المحي ــى حاجي عل

ــع . المجتم
ــري و  ــن النظ ــع بي ــذي يجم ــة ال ــوط بالجامع ــن المن ــوص التكوي بخص
ــل  ــب قاب ــج طال ــى تخري ــدف إل ــج - يه ــم البرام ــي تصمي ــي- ف التطبيق
ــم   ــى تناغ ــرص عل ــرورة الح ــى ض ــل بمعن ــوق العم ــي س ــف ف للتوظي
المعادلــة : التكويــن / التشــغيل وهــذا يســتوجب عالقــة تفاعليــة بيــن 
ــة... أي  ــة، الثقافي ــة ، االداري ــددة: االقتصادي ــات المتع ــة و المؤسس الجامع

ــيواقتصادي. ــا السوس ــة و محيطه ــن الجامع ــل بي ــة تواص عالق
ــري،  ــه النط ــي بأنواع ــث العلم ــة البح ــا مهم ــة أيض ــوكل للجامع        ي

ــكاري( ــري )االبت ــي و التطوي التطبيق

ثانيا: اجلــامعــة اجلزائــريــة : محــــاولة 
رســـم املســــار و تقييـــم احلصيــــلة

1.       البنية البشرية و  التحتية للجامعة اجلزائرية:
عمــدت الجزائــر منــذ الســبعينات إلــى بنــاء الجامعــات  فــي العواصــم  
الكبــرى لجهاتهــا اســتجابة لحاجيــات التنميــة و لألهــداف المنشــودة  إضافة 
إلــى المعاهــد و المــدارس الوطنيــة فــي المحروقــات ، الفالحــة و التســيير...
ــبكة  ــوزع الش ــد تت ــي التزاي ــة ف ــة التحتي ــرة البني ــتمرت وتي و اس
الجامعيــة ال 106 مؤسســة جامعيــة  علــى  50 جامعــة ،13   مركــزا جامعيــا 
،20مدرســة وطنيــة عليــا ،10 مدرســة عليــا ،11 مدارســة عليــا لألســاتذة و 
ــة   ــة الجزائري ــك الجامع ــث تمتل ــاكل البح ــا هي ــن . أم ــن جامعيتي ملحقتي
30 مخبــرا علميــا علــى المســتوى الوطنــي، 1400 مخبــرا داخــل الجامعــات 
ــراب  ــتوى الت ــى مس ــث عل ــجيل 2000 باح ــع تس ــات، م ــف التخصص بمختل
ــي  ــم الجامع ــول الموس ــع حل ــا م ــتاذا جامعي ــف أس ــاء 70 أل الوطنيوزه

ــب. ــي طال ــن مليون ــة الجامعيي ــدد الطلب ــغ ع 2020/2021. و بل
     و تــوكل إلــى المديريــة العامــة للبحــث العلمــي و التطويــر التكنولوجي 
ــا  ــي تتبناه ــي الت ــث العلم ــة البح ــة سياس ــذ و متابع DG-RSDTتنفي

.MESRS الــوزارة الوصيــة : وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي
ــة   ــام بالصيان ــاب االهتم ــجل غي ــة  نس ــاكل الضخم ــذه الهي ــع ه وم

ــاكل. ــد الهي ــة عدي ــى وضعي ــلبا عل ــس س ــذي انعك ال
2 .   األستاذ اجلامعي : جدلية السوسيومهني و العلمي:

ــف  ــي التعري ــال ف ــة دورا فاع ــر العلمي ــي و المخاب ــث العلم ــب البح لع
ــاهم  ــا س ــذا م ــي ه ــري و العلم ــادل الفك ــالل التب ــن خ ــث الجامعيي بالباح
ــة فــي  فــي مــد الباحــث الجزائــري يآخــر التطــورات و المســتجدات الحاصل
ــه  ــه و معارف ــن مدارك ــع م ــه ووس ــي إلي ــذي ينتم ــي ال ــل المعرف الحق

ــة. ــة و التطبيقي النظري
فــي المقابــل يعانــي األســتاذ الجامعــي فــي الجزائــر مــن عــدم تثمين 
لوضعيتــه السوســيو مهنيــة  حيــث يصنــف أجــر األســتاذ الجامعــي مــن 

أضعــف إن لــم يكــن األضعــف فــي العالــم مقارنــة بنظرائــه.
 إضافــة إلــى ضعــف الخدمــات االجتماعيــة الموجهــة لهــذة الشــريحة 
كالســكن ، الخدمــات الصحيــة و الترفيهيــة ممــا ولــد شــعورا بالغبــن لــدى 

هــذه الفئــة.

3. الطالب اجلامعي :  بني العلم و مشقة احلياة اجلامعية 
من جهة و جدل الكيف و الكم من حهة أخرى :

تشــهد الجامعــة كل ســنة توافــد عــدد هائــل  مــن الطلبــة  كمخرجــات 
ــظ  ــد . و المالح ــوع البل ــي رب ــرة ف ــات المنتش ــن الثانوي ــل م ــدد الهائ للع
تدخــل السياســي فــي تحديــد نتائــج البكالوريــا خــالل أكثــر مــن عقديــن 
ممــا انعكــس ســلبا علــى نوعيــة  المدخــالت للجامعــة و ســبب اكتظاظــا 
فــي كثيــر مــن التخصصــات و ال ســيما النوعيــة منهــا و أصبــح الكــم مدعاة 
للتباهــي مــن الجهــات الرســمية علــى حســاب النوعيــة و التميــز. و تحــول 
تفــوق الطالــب و نبوغــه  اســتثناء فــي كثيــر مــن التخصصــات الجامعيــة 
ــم تعــد جاذبــة و ربمــا منفــرة فــي أحيــان ألســباب  فــي ظــل جامعــة ل

ذاتيــة

ــب،  ــة للطال ــة  حقيقي ــة و احاط ــاب مرافق ــل : غي ــة مث و موضوعي
ــة  ــة جامعي ــن، مكتب ــج التكوي ــي برام ــي ف ــاب التطبيق ــاظ، غي االكتظ
ــواء و  ــروف االي ــبب ظ ــرة بس ــة منف ــاء جامعي ــاكلها، أحي ــي مش ــط ف تتخب

ــة... ــه المزري ــام و الترفي االطع
4. املوظـــــف اجلــــامعي:  أي حـــــوكـــمة إدارية ؟

ــاح  ــاندة لنج ــل المس ــن العوم ــة م ــل الجامع ــف داخ ــد الموظ       يع
ــذا  ــن ه ــل م ــات تجع ــظ كمثبط ــو مالح ــا و ماه ــي أداء دوره ــة ف الجامع
ــر  ــة غي ــة التعاقدي ــور، الوضعي ــة األج ــف منظوم ــزم : ضع ــدور مق ال
ــة فــرص الترقيــة المهنيــة... وهــذا مــا  الدائمــة ، ضعــف التكويــن و قل

ــة ــة للجامع ــة و البيداغوجي ــة االداري ــى الحوكم ــلبا عل ــس س انعك
5. برامج التكوين اجلامعــي: االصالح الفاقد للجــدوى:

ــانس. ــام ليس ــا نظ ــة آخره ــات متعاقب ــة اصالح ــهدت الجامع      ش
ماســتر.دكتوراه   L.M.Dفــي ســبتمبر 2004 و طبــق تدريجيــا إلــى أن عمــم 
علــى جميــع التخصصــات مــا عــدا العلــوم الطبيــة و الــذي عــوض النظــام 

ــيكي. الكالس
ــاورات  ــل مش ــن مح ــم  يك ــا و ل ــد فوقي ــام الجدي ــذا النظ ــق ه      طب
جماعيــة فــي الوســط الجامعــي بيــن فاعليــه بــل طبــق وســط مقاومــات 
مــن األســاتذة و الطلبــة معــا . أهــم نقطــة واردة فــي هــذا النظــام هــي 
التقــارب بيــن الجامعــة و محيطهــا السوســيواقتصادي أي ضــرورة انفتــاح 
الجامعــة علــى عالــم المؤسســات و اعتمــاد الدراســة فــي ظــل هــذا النظام 
علــى الخرجــات الميدانيــة ... و رغــم جاذبيــة هــذه المســألة إال أنهــا بقيــت 
ــع  ــات م ــرام اتفاقي ــي اب ــمة ف ــاوالت المحتش ــم المح ــى ورق رغ ــرا عل حب
بعــض المؤسســات بقيــت بدورهــا غيــر مفعلــة . بــل يطبــق اليــوم  فــي 
الجامعــة نظــام هجيــن بيــن الكالســيكي و ل.م.د و المبتغــى هــو الرفــع 
ــع  ــاح للجمي ــة : النج ــودة و النوعي ــاب الج ــى حس ــاح عل ــبة النج ــن نس م
ــدأ  ــم تب ــة و ل ــالح متواصل ــة االص ــى فمعرك ــذا المعن ــى ! و به ــن أب إال م

حقيقــة.

الـــــدول املتطـــورة 
هــــي بالضـــــرورة 
تلك التـي متتـلك 
جامعـــات قويــة 
باشعــاعـها العلي
 و التكنــولوجــي 

حيـــــث تلعــــب
 دورا محـــــوريا 

يف اقتصـاديــات 
تـــلك الــــــدول 
بل محركـــــــها 

األســــاس 
نحــو التنمــية 

بأبعــادها 
املختلـــفة،  لــذلك 

عمـــدت الــــدول 
إلى تشيـــــــيد 
جـــــامعــــــاتها 

منــارة الفكـــر و 
العلــــوم مدركـة 
أن مصيــــــــرها 

مرتبـــط عضــويا 
بكينـــــونتــــــها.

اخلـــــــالصة:  اخلـــــــالصة:  
الواقــــــع و املأمــــــــــول :الواقــــــع و املأمــــــــــول :

تعــد اجلامعــة فضــاء إجتماعيــا و علميــا لهــا مهمــة إســتراتيجية يف 
املجتمــع مبختلــف مؤسســاته السوســيو- إقتصاديــة و التــي تؤثــر كمــا 

تتأثــر بــه. و كلمــا كانــت هــذه اجلدليــة فاعلــة
و ناجعــة كلمــا إنعكــس ذلــك إيجابــا علــى مــآل و مصيــر مؤسســات 

املتعــددة. املجتمــع 
إّن املتابــع للواقــع اليــوم، ولســيرورة هــذه اجلدليــة بــني اجلامعــة ، مــن 
جهــة و احمليــط السوســيو- إقتصــادي ،مــن جهــة أخــرى يخــرج بفكــرة 
ــا  ــا و اجلزافيــة أحيان مفادهــا مختــزل يف تبــادل التهــم - املوضوعيــة أحيان
أخــرى- بــني الطرفــني، فاجلامعــة ُتّمــل احمليــط السوســيو- إقتصــادي 
السوســيو-  احمليــط  يتهــم  املقابــل  يف  و  القطيعــة   تلــك  يف  املســؤولية 
إقتصــادي اجلامعــة يف مــا يتعلــق بنوعيــة مخرجاتهــا  و التــي يصفهابنقــص 

التأهيــل و املهــارة.
     و بهــذا املعنــى مــن الضــروري اشــراك املؤسســة أو الصناعــي  يف تصميــم 
الحــداث  اجلامعــة  مجالــس  يف  متثيلهــم  خــالل  مــن  اجلامعيــة  البرامــج 

ــغيل. ــن و التش ــني النكوي ــم ب التناغ
     تثمــني الوضعيــة املهنيــة لألســتاذ اجلامعــي أصبــح مطلبــا ملحــا و 
ضــرورة قصــوى مــن خــالل منظومــة أجــور محفــزة تكافــئ العمــل و اجلهــد 
و الــذكاء و هــذا مــن شــأنه أن يدفــع بقــوة نوعيــة التعليــم اجلامعــي كقطــاع 

جــار جلميــع القطاعــات.
دون أن ننسى تسيير حقيقي للمسار املهني للموظف داخل اجلامعة 

أمــا بالنســبة للطالــب اجلامعــي فــال مفــر مــن كســب معركــة النــوع علــى 
حســاب الكيــف مــن خــالل اســتقاللية العلمــي عــن السياســي نهائيــا و دون 

رجعــة مــع ارســاء حيــاة جامعيــة مســهلة للتمــدرس
 و احلياة املشتركة بايجابية .

     فعاليــة اجلامعــة مرتبــط أيضــا بنمــط حوكمتهــا املعتمــد حاليــا 
ــد  ــط يعتم ــى من ــه إل ــب تول ــة و الواج ــب القيادي ــني يف املناص ــى التعي عل
ــة   ــد اجلامع ــرورة أن تعتم ــس أي ض ــب و املجال ــاب يف كل املناص ــى االنتخ عل

علــى الدميقراطيــة يف حوكمتهــا...
    عنــد هــذا احلــد ميكــن للجامعــة أن تلعــب دورهــا الريــادي و القيــادي  

يف مجتمعهــا لكســب معركــة التنميــة و الرفــاه.

األستـاذ فــؤاد منصـــوري
-  جـــــامعة عنـــــابــة
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براديــغم الحـــق : 
حـدوده و مفـارقاته 

و لكن كل تلك اإلرهاصات األولى و  األفكار 
السابقة  احلقوقي  اإلنساني  النزوع  ذات  اجلنينية 
عن العصور احلديثة ، ال تبرر القول بأن التأسيس 
تلك  قدم  قدمية  االنسان  حقوق  ملنظومة  النظري 
األفكار ، ألن ظهور خطاب حقوق االنسان ارتبط 
اللحظات  باحلداثة احلقوقية ، و جتلى من خالل 
ضد  بالنضال  عنها  املعبر  النضالية  و  التأسيسية 
كل مظاهر الظلم و التمييز و العنصرية ، و الدفاع 
أساليب  ضد  اجلماعات  و  األفراد  حقوق  عن 
االضطهاد و التعسف ، بداية باللحظة االنكليزية 
املاجنا   « أو   « األعظم  امليثاق   « فيها  فرض  التي 
كارتا » على امللك سنة 1215 بضغط من بارونات 
على  قيود  وضع  على  ساعد  بحيث  إنكلترا 
امللك  احترام  ضرورة  و  امللكية  احلكومة  سلطات 
للحقوق و احلريات ، ثم اللحظة األمريكية يف » 
إعالن االستقالل » مع  »توماس جيفرسون » سنة 
1776 ، مرورا باللحظة الفرنسية الفارقة » حقوق 
االنسان و املواطن » سنة 1789 ، و حلظة  »اإلعالن 
1948 ، ثم توالت  العاملي حلقوق االنسان » سنة 
املفصلة حلقوق  و  الشارحة  البيانات  و  اإلعالنات 
التي  اجلماعات  و  التنظيمات  تكاثرت  و  االنسان 
انطالقا  االنسان  حقوق  خلدمة  جهدها  كرست 
املجيشة  و  للمشاعر  احلاشدة  التعبوية  النزعة  من 
للعواطف ، إلى درجة أن هذه اللحظة تكاد تغيب 
و تخفي اجلوهر الفكري و النظري خلطاب حقوق 

االنسان .

 فالفكرة اجلوهرية التي استندت إليها منظومة 
حقوق االنسان هي فكرة احلق ذاته ، فعلى ضوء 
صاحبة  كذات  يفكر  االنسان  أصبح  احلق  فكرة 
احلقوق ، أي باعتباره ذاتا أو فردا مستقال ، حيث 
االجتماعي  الكل  األولوية يف  و  باألهمية  يحظى 
، و أن املجتمع هو يف احملصلة نتاج احتاد و توافق 
حر بني األفراد الذين أسسوه بهدف حتقيق اخلير 
و السعادة للجميع ، كما أن احلق الطبيعي الذي 
تستند إليه منظومة حقوق االنسان هو احلق النابع 
و كما  أخر  مبعنى    ، ذاتها  اإلنسانية  الطبيعة  من 
تقول » دانيال لوشاك »   » لم تعد قواعد القانون 
الطبيعي هي تلك التي ينبغي اكتشافها يف طبيعة 
األشياء ، أو البحث عنها يف اإلرادة اإللهية ، بل 
هي تلك التي يعرف االنسان » طبيعيا » مبا هو كائن 
...إن  ألشباهه  و  له  نافعة  و  ضرورية  أنها  عاقل 
قانونية  لغة   « دشن   الذي  الذاتي  احلق  مفهوم 
جديدة » سيشكل األساس الضروري لبناء نظرية 
طبيعية   « املسماة  احلقوق  هذه   ، االنسان  حقوق 
إليها  سينظر   ، اإلنسانية  للطبيعة  مالزمة  ألنها   «
باعتبارها حقوقا ذاتية ، يتمتع بها كل فرد و يحتج 

بها ضد السلطة » .

  مما يكرس فكرة أن حقوق االنسان هي حقوق 

ذاتية تقتضيها الطبيعة اإلنسانية و هي ال حتتاج إلى 
مسوغات خارجة عنها سواء من الطبيعة و قوانينها 
للحق  علمنة  هناك  أن  أي   ، إرادته  و  اهلل  من  أو 
الطبيعي من خالل فصله عن كل مرجعية دينية و 
وصله بالعقل اإلنساني احلر ، أي حقوق االنسان 
مقابل حقوق اهلل ، و أولوية حقوق االنسان على 
ما دونه من الكائنات  األخرى،  و هذا ما اعتبر 
للفرد » حيث تصدر  الكوبيرنيكية  الثورة   « مبثابة 
الفرد املشهد املجتمعي و حتول إلى فاعل حر سواء 
املبادرة  روح  االقتصادي من خالل  املستوى  على 
االقتصادية التي قامت على أساس حرية التملك 
و  السوق  و حرية  احلركة  و حرية  العمل  و حرية 
حرية التنافس  » دعه يعمل دعه مير » ، أو على 
املستوى الديني حيث اكتسب الفرد حرية القراءة 
فحرية   ، الدين  رجال  على  حكرا  كانت  بعدما 
و  احلر  التأويل  ممارسة  الفرد يف  تعني حق  القراءة 
النظر املستقل يف الكتاب املقدس ، و أنه مسؤول 
وحده أمام اهلل و أن خالصه هو صنيعة إرادته احلرة  
الكهنوت  طبقة  و  الدين  رجال  يدي  بني  ليس  و 
الفرد  استعاد  حيث  الفكري  املستوى  على  أو   .
الوصايات  من  التحرر  و   ، العقل  استخدام  حق 
عقله  إعمال  يف  حقه  تسلبه  كانت  التي  املختلفة 
يف  حقه  أيضا  و   ، مسؤولية  بكل  و  حرية  بكل 
و  جملة  العام  الشأن  تسيير  و  تنظيم  املشاركة يف 
الذاتي  فاالستقالل   . املختلفة  السياسية  احلقوق 
الضرورية  القاعدة  هو  و  حياته  مدار  هو  للفرد 

حلماية الشخص و اختياراته املختلفة .

تعريف  فإن  اليوم  احلقوقي  املنظور  من  و   
و  معيبا  تعريفا  أصبح  عاقل  كائن  بأنه  االنسان 
باحلق ،  االنسان  تعريف  بل من األجدر  ناقصا ، 
فاإلنسان هو كذلك من حيث كونه له حقوق ، و 
يف مقدمة تلك احلقوق احلق يف احلرية و ذلك كما 
يقول » محمد املصباحي » هو : » االنقالب األول 
الذي قامت به الفلسفة احلديثة بصدد نظرتها إلى 
باحلق  العقل  ملفهوم  ترجمتها  هو  إذا ،   ، االنسان 
بني  التالزم  أصبح  هكذا  و   . باحلرية  احلق  و   ،
االنسان و حقوق االنسان تالزما ذاتيا ، فاإلنسان 
له حقوق ألنه إنسان ، أي أن الكالم عن احلق ال 
ميكن أن يكون إال  باإلنسان و إلى االنسان » طبعا 
و االنسان املقصود هنا بالدرجة األولى هو االنسان 

الفرد .

مفهوم  جعل  باحلق  االنسان  مفهوم  حتديد  و   
الن   ، الذاتية  مفهوم  عن  منفصل  غير  الشرعية 
مشروعية القوانني تنبثق من الذوات العاقلة التي 
تخضع بدورها لسلطة تلك القوانني التي أقرتها ، 
الن حقوق االنسان بهذا املفهوم ال تضاف لإلنسان 
إمنا تستخلص من طبيعته و تعكس ماهيته ، و  و 
أن  أي  احلرية ،  تلك احلقوق احلق يف  على رأس 

الناس  يكون االنسان حرا ، و أن تتساوى حقوق 
يف احلرية ، الن مفهوم احلق كما سبق القول انتقل 
من كونه حق طبيعي موضوعي إلى حق طبيعي 
ذاتي يوضع و يحدد من طرف العقل و اإلرادة ، 
نظام محايث  يتضمنه بصيغة مسبقة  ليس حقا  و 
للعالم  أو نظام مفارق  يكمن يف طبيعة األشياء ، 
يكمن يف اهلل ، و ال يهم الكيفية التي نستدل بها 
التي  هي  الطبيعة  هل  و   ، االنسان  حقوق  على 
أم  القوانني  أم  السماوية  الديانات  أم  له  كفلتها 
نهائي  و  ثابت  بشكل  تقر  ما  بقدر   ، هو  طبيعته 
النظر عن كل شيء  بغض  للحقوق  موضوع  بأنه 
أخر ، و هذه احلقوق هي ما يسميه : جون لوك » 
اخليرات املدنية » و أن السلطة لها وظيفة واحدة و 

هي احلفاظ على هذه احلقوق و ترقيتها .

  و هذه املصدرية الذاتية لفكرة حقوق االنسان 
تطرح الكثير من املفارقات و التناقضات ، و منها  
غياب مرجعية معيارية مستقلة عن الذات البشرية 
جعل  مما   ، مطالبها  و  للرغبات  القيمة  ارتهان  و 
متناهي  ال  و  مفرط  بشكل  تتناسل  احلقوق  قوائم 
أيضا ، فالكثير من النزوات و احلاالت املرضية و 
املختلفة  الشذوذ  و حاالت   النفسية   العصابات 
حتولت إلى حقوق يحميها القانون ، حيث يجري 
احلديث عن حقوق املثليني و السحاقيني و غيرهم 
احلق يف  إعطاءهم  بحجة  االجتماعية  الفئات  من 
حتولت  الشكل  بهذا  و   ، فيه   يرغبون  ما  ممارسة 
معايير  لبناء  الوحيد  املصدر  إلى  االنسان  حقوق 
أن  أي   ، األخالقية  القواعد  وضع  و  التشريع 
و  األولى  املرجعية  هي  االنسان  حقوق  منظومة 
أن  كما   ، األخالقية  القواعد  األخيرة يف صياغة 
االنسان  بحقوق  عنه  املعبر  الغربي  احلق  براديغم 
أن  درجة  إلى  الواجبات  بفكرة  كثيرا  أضر 
بالواجب  االنسان أصبح يعرف باحلق و ال يعرف 
، و من هنا يجري احلديث عن نهاية الواجب أو 
و  األخالقي  الصعيد  على  خاصة  الواجب  أفول 
من  إال  تستقيم  ال  احلياة  أن  العلم  مع   ، القيمي  
خالل التوازن بني منطق احلقوق و منطق الواجبات 
، كما أن صعود قيم الفردية املسندة بفكرة احلق 
و إعطاء األولوية للفرد على حساب اجلماعة من 
شأنه أن يهدد الوجود االجتماعي و يعجل بزوال 
و   ، مثال  كاألسرة  االجتماعية  املؤسسات  بعض 
يضر بقيم العيش املشترك و أكثر من ذلك يكرس 
املعايير  تلك  منطلق  أن  دام  ما  املعايير  فوضى 
ملطالب  االرتهان  و  الفردية  جتذير  هو  غرضها  و 
الرغبة و اللذة املعبر عنها بتحقيق أكبر قدر ممكن 
براديغم  مفارقات  بعض  هي  تلك   ، لالشباعات 
احلق يف الفكر احلقوقي الغربي و الذي يراد فرضه 

على باقي الثقافات .   

      إن ارتباط فكرة 
حقوق االنسان بعصور 

الحداثة الفكرية ، ال 
تعني أنها وليدة لحظة 
الحداثة ، حيث نجد لها 

جذورا تاريخية في األفكار 
اليونانية عن االنسان 

الفرد ، و في النظرية 
الرومانية عن القانون 
و الحقوق ، و قبل ذلك 

في التأمالت الدينية 
المختلفة عن االنسان ، و 

باألخص عن المسؤولية 
اإلنسانية تجاه اآلخرين 

، من خالل تعبيراتها 
المختلفة بواسطة 

نصوصها و وصاياها و 
شرائعها و حتى طقوسها 

الدكتور : مصطفى كيحل

متابعات عابرة                                                     
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أعالي القصبة بالجزائر العاصمة

إنقــاذ ثمانيـة أشخـَاص إثـَر ُسقوط بنايـَة َقديَمـة

بجاية 

 َمصـرُع َشخصيـن فــي َحادث َسير
لوالية  املدنية  احلماية  مصالح   تدخلت 
تسجيل  إثر  السبت،   أمس  صباح  بجاية، 
الطريق  مستوى  على  وقع   أليم  مرور  حادث 
ببوجليل،  أالغان  املسمى  باملكان  السريع، 
الذي  املميت،  احلادث  متثل  .و  بجاية  والية 
الستينات  يف  رجل  ضحيتني هما  خلف 
السياحية  بالسيارة  كانا  األربعينات   يف  وامرأة 
وينحدران من سيدي عيش، يف اصطدام سيارة 
احلماية  مصالح  تكفلت  وعليه،   . مبركبة  من 
مصلحة  إلى  الضحيتني  جثث  بنقل  املدنية 
مصالح  فتحت  فيما  لتازمالت،   اجلثث  حفظ 

األمن املتخصصة إقليميا حتقيقا يف احلادث. 
نبيلة بن يحي

البيـــض

ُنفـــوُق 9 ُرؤوس مــن 
الَماشيـة فـي َحادث َسير

مستوى  على  أمس  يوم  وقع  شاحنتني  اصطدام   خّلف 
الرابط  والبنود، يف شطره  البيض  بني  الرابط  الوطني  الطريق 
وتسجيل  املاشية  من  رؤوس   9 نفوق  وتيميمون،  البنود  بني 
مصالح  حسب  الشاحنتني،  ركاب  لدى  خفيفة  إصابات 

احلماية املدنية بالبيض.
نوع  من  وشاحنة  مقطورة  شاحنة  بني  االصطدم  وقع 
الرمال على حافتي  تراكم  باألغنام وسببه  »اسيزي« محملة 
الطريق، مع العلم أن هذا الطريق يعرف بتراكم الرمال جراء 

الزوابع الرملية التي تعصف باملنطقة.
الطريق  املرات مستعملو هذا  الكثير من  وقد طالب يف   
القائمني على مديرية األشغال العمومية وبلدية البنود بتنقيته 

من الرمال حفاظا على أرواح السائقني .
نورالدين رحماني

ُل  ـِ الَجزائـُر تسّج
772 إصابـــة 
جديدة  بُكورونا 

كشف عنه  أمس 
السبت الناطق 

الرسمي للجنة رصد 
ومتابعة فيروس 
كورونا- الدكتور 

جمال فورار ، 
تسجيل   772 
إصابة جديدة 

بفيروس كورونا 
)كوفيد19-( و 9 

حاالت وفاة خالل 
الـ24 ساعة األخيرة 

يف اجلزائر، يف 
الوقت الذي متاثل 

فيه 538 مريضا 
للشفاء .

 مت، أمس السبت، إنقاذ وإجالء ثمانية أشخاص 
بأعالي  قدمية  بناية  وساللم  خارجي  جدار  انهيار  إثر 
تسجيل  دون  العتيقة،  العاصمة  باجلزائر  القصبة 

ضحايا،  بحسب ما علم من مصالح احلماية املدنية.
و أّكد املالزم أول املكلف باإلعالم باحلماية املدنية 
به  أدلى  تصريح  يف  خلف،  بن  خالد  اجلزائر  لوالية 
لوكالة األنباء اجلزائرية، أنه »مباشرة بعد سقوط جزء 
من هذه البناية القدمية املوجودة بـ 5 شارع نفيسة بأعالي 
القصبة العتيقة، تدخل أعوان احلماية املدنية من أجل 

إجالء ثمانية أشخاص كانوا يقطنون بها«.
مت  حيث  بالضحايا  الّتكفل  مت  أنه  املصدر  وذكر 
إسعاف  سيارات  وثالث  شاحنات  ثالث  تخصيص 

وفرقة لإلنقاذ.
و من جهة أخرى، أكد رئيس بلدية القصبة أعمر 
زتيلي عن سقوط هذه البناية القدمية التي تتشكل من 
مت  حيث  والسطح«  أول  وطابق  أرضي  طابقني«طابق 
»إإجالء أربع عائالت تقطن بها والتكفل بهم يف أحسن 

الظروف«، مشيرا إلى أن »السلطات املعنية من 
سلطات محلية وأعوان احلماية املدنية سارعت 
فور وقوع احلادث ملساعدة هذه األسر، السيما 
األحوال  بسوء  املتميز  بالذات  الوقت  هذا  يف 

اجلوية وتساقط األمطار وبرودة الطقس«.
اجلزائر  والي  أن  البلدية  رئيس  وأوضح 
»موافقته  جهته،  من  أعطى،  العاصمة 
إلعادة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من 
بأن  مذكرا  املتضررة«،  العائالت  هذه  إسكان 
»بعضا من سكان هذه البناية الهشة كانوا قد 

استفادوا من عملية ترحيل يف 1987 ».
 80 نحو  أن  إلى  الشأن،  هذا  وأشار، يف 
باملائة من النسيج العمراني للقصبة قدمي وهش 
اخلانة  يف  مصنفة  بناية   1300 من  أزيد  وأن 

احلمراء تستدعي ترحيل قاطنيها.
ق.م

الوادي

 َتفِكيـــُك َشبكـــــة ُمتَخِصَصــة 
وابـع الجَبائّية فــي َتزويـر الطَّ

الوطني  الدرك  قوات   فككت 
شبكة  األسبوع،،  نهاية  بالوادي،  
من  اجلبائية  الطوابع  تزوير  متتهن  وطنية 
فئة 150 دج،  وهي متكونة من ثالث 
أشخاص متكونة من ثالثة أشخاص .

»أخبار  لـ  عليمة  مصدر  وأوضح 
أوقفت  الوطني  الدرك  قوات  أن  الوطن« 
من  متكونة  وطنية  تزوير  شبكة  عناصر 
الثالث  العقدين  يف  أشخاص  ثالثة 
وبعد  عناصرها  كان  العمر،  من  والرابع 
التحريات األولية،  يزورون طوابع بريدية 
جبائية من فئة 150دج، والتي تستعمل 
الوثائق  من  عدد  استخراج  عادة  عند 
يف  مفقودة  باألساس  وهي  اإلدارية، 

املكاتب مبدينة الوادي وما جاورها،  حيث عثر بحوزة العصابة على أزيد من 3500 طابع جبائي كلها من 
فئة 150 دج،  إضافة إلى معدات إعالم آلي ومعدات  طباعة،  كما أن عناصر الشبكة املتخصصة يف 
التزوير كانت تنشط عبر ثالث واليات قريبة من والية الوادي . يذكر أن مصالح األمن عرضت املوقوفني 

الثالثة على وكيل اجلمهورية لدى محكمة الوادي، للتحقيق معهم بتهمة تزوير وثائق رسمية.
رشيد شويخ

تدخلت مصالح احلماية املدنية لبلدية ذراع امليزان، جنوبي والية تيزي وزو، مساء أمس 
كليا بسبب حريق  تفحمت  قد  العمر92سنة، كانت  تبلغ من  لتحويل جثة عجوز  السبت، 
مهول كان قد شب مبسكنها العائلي بعني الزاوية، حسب ما كشفت عنه لـ »أخبار الوطن« 
مصادر مسؤولة من احلماية املدنية . يذكر أن املصالح ذاتها حولت جثة الضحية إلى مستشفى 

ذراع امليزان لتشريحها.
 جمال ع

تيزي وزو

الُعثــوُر علــى ُجثــة َعجــوٍز 
ُمتفّحَمــة بــذراْع الميـزان

      َوحَدها َمصاِلُح األرصاِد 
اجَلوّيِة َتتَكّفُل بإعالِم 

قِس  راِت الطَّ امُلواطِن بَتَغيُّ
بِة على  وامَلخاطِر امُلترتِّ

قلباِت اجَلوّيِة، إذ َدأَبت   التَّ
نواِت  امَلصاِلُح َذُتها ، يف السَّ

األِخيَرِة،  على إعالِم امُلواِطن 
قِس قبَل  بَتنبؤاِت الطَّ

َساعاٍت وأحياًنا قبَل أّياٍم عن  
وِم امَلوُعود، مَبا ُيساِعُد  اليَّ
امُلواطَن الَواِعي على  أخِذ 

احِتياَطاِته.
      هذِه الَعملّيُة اإلعالِمّيُة، 

وما َيترّتُب َعنها من َتفاٍد 
خَلسائَر ُمحتَملٍة - أو على 
األقلِّ َتقِليِصها إلى أدَنى 

ُمستوياِتها - َتطرُح أسِئلًة 
ِجّديًة حوَل ِغياِب َهيئاٍت 

ُماّثلٍة؛ وِلتُكن َمراِكَز 
ِدراَساٍت َتدرُس احَلاِضَر، 
َتتنّبُأ بامُلستقبِل وَتضُع 

االحِتياطاِت الاّلزمَة للّتعاُمل 
ا،  ا، إسِتراتيجّيً مَعُه ِسياسّيً

ا  ا وِدبُلوماسّيً ا،َثقافّيً اقِتصادّيً
على اعتَباِر أّن ِميزاَن 

ولّيِة ال َيعِرُف  الَعالقاِت الدَّ
االْسِتقراَر؛ َبل هَو ُمعّرٌض إلى 

حوالِت  أرُجِح حسَب التَّ التَّ
الّتي َيشهُدها الَعالُم، والّتي 
َتتحّكُم يِف َتواُزناِتها َمصالُح 

كُتالِت  عوِب ، والتَّ وِل والشُّ الدُّ
أيًضا.

لم َتسَتِطع احُلكوَماُت 
امُلتعاِقبُة، منُذ االسِتقالِل إلى 

راَساِت  الّيوِم، َبعَث َمركٍز للدِّ
واألبحاِث امُلستقَبِلّيِة، وال 
راساِت اإلسِتراتيجّيِة.  للدِّ

وحّتى اجَلامعاِت الّتي 
َتكاثرْت كالِفطرّياِت 

راساِت  َتخّلت عن َمهاِم الدِّ
واألْبحاِث؛ َفقد َتّولْت إلى 
َثانوياٍت بعَد أن َتفّرَدْت كلُّ 

ِواليٍة ِبَجاِمعتَها، ما دفَع أحَد 
اِقمنَي على الَوضِع  الُكّتاِب النَّ

إلى َوصِفها )اجَلاِمعات( بـ 
»ُدوِر َحضانٍة للِكَبار«.

راَساِت    ِغياُب َمراكِز الدِّ
واألبحاِث، وكذلَك َمراِكُز َسبِر 
اآلراِء وَقيِس اجُلمهوِر أّدى يف 
َكثيٍر من األحَياِن إلى َتصاُدِم 
ياَساِت امُلسّطرِة مع َواقِع  السِّ

الّناِس، وَيتجّلى ذلَك بُوضوٍح 
يف اعِتراِض امُلواِطننَي على 

الَكثيِر من الَقراراِت امُلّتخذِة 
لطاِت الُعمومّيِة أو  من السُّ
االسِتياِء ِمنها- يف أحَسِن 

األحواِل!
ميقراطّيِة  يف األْنِظَمة الدِّ

الَقائمِة على االنِفتاِح 
ياَساُت  فاِفّيِة، السِّ والشَّ

راَساِت  َتصنُعها َمراِكُز الدِّ
واألبَحاِث وَتتكّفُل احُلكوَماُت 

بإيَجاِد َمخاِرَج لَتنفيِذها؛ 
ي  أّما يف األنِظَمة امُلغلَقِة والتِّ

ما َتزاُل إَداراُتها بُجدراٍن 
ِح؛ َفمركُز  من اإلسَمنْت امُلسلَّ
اجُح  راساِت الَوحيُد النَّ الدِّ

ي  عبوّية« الذِّ هو »َمركُز الشَّ
َيتفّوُق حّتى على َمصالِح 

األرصاِد اجَلوّيِة.  ولعلَّ نسَخ 
اسُخ وامَلنُسوخ( الَبراِمج  ) النَّ

من َرئيٍس إلى آخَر، وِمن 
ُحكوَمٍة إلى أخَرى وِمن ُمديٍر 

إلى آخَر خيُر دليٍل على ما 
َتقّدَم!  

بلسان: ريـــــاض هـــــــــويلي

 ْيِجــــيْب 
َرِبــــْي..!



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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