
د. مصطفــى كيحــل 	

خطـاُب ُحقـوِق اإلنسـان 
واإليديولوجيـــــَا

 األصل يف الكثير من األفكار أنها تولد 
نبيلة وعظيمة وراقية وإنسانية،  ال 

يهمها يف املقام األول واألخير إال 
خدمة اإلنسان واالنتصار لقضاياه 

العادلة والدفاع عن كرامته وحقوقه 
املشروعة،  بغض النظر عن عرقه أو 
لونه أو دينه أو ثقافته وحضارته. 

وهذا األمر يصدق على فكرة حقوق 
اإلنسان التي تعّبر عن يقظة الضمير 
اإلنساني وعن اكتمال الوعي البشري.
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عنابة

ُعّمــــال الَمركــــِز 
االسِتشفــاِئي »ابـــن 
رشــد« يحَتجـــوَن! 

06
بجاية

َمطالٌب بإنَشاِء ُصندوٍق 
الَمناطـق الّريفّيـة! 

08
أدرار

َكارثــٌة إيُكولوجّيـــٌة 
ُتهــّدُد سكــاَن قَصــر 
»قصَبــة لحـــَرار«

0404
اخَلارجّيُة اجَلزاِئرّيُة يف َبياٍن لها:

إعــالُن تَرامــب ليـَس لـُه أثـــٌر 
قانونــّي وَموقفنــا ثابــــٌت

أكدت اجلزائر، يوم أمس السبت، أن إعالن الرئيس األمريكي املنتهية 
عهدته، دونالد ترامب، القاضي باعترافه بسيادة املغرب املزعومة على 
الصحراء الغربية، »ال أثر قانوني له«، مؤكدة على أن النزاع هو مسألة 

تصفية استعمار. 0404
فيُر الّصحراوُي خالَل َيوٍم ِدراسيٍّ : السَّ

األَمــُم الُمّتحـَدة َتعّمدت عـدَم َتعييِن 
َمبعــوث لألميــــن الَعـــام 

صّرح سفير اجلمهورية الصحراوية باجلزائر عبد القادر طالب عمر، 
أمس السبت، باجلزائر العاصمة، بأن األمم املتحدة تعمدت عدم إرسال 
مبعوث أممي للصحراء الغربية بغرض إيصال فكرة للشعب الصحراوي 

مفادها  تقبل الوضع.

02

 َتحّركـاٌت َمشبوهـٌة علـى الُحدوِد  َتحّركـاٌت َمشبوهـٌة علـى الُحدوِد 
َهدفهــا َضــرُب الَجزائــــر َهدفهــا َضــرُب الَجزائــــر 

َسنة على انتخاب  عبد املجيد تّبون رئيًسا للُجمهورّيِة

ر: الَوزيُر األّول َعبد الَعزيِز جّراد ُيحذِّ

 فـي انتَظــار  فـي انتَظــار 

  حّذر الوزير األول، عبد 
العزيز جراد، أمس السبت، 
من حتركات خطيرة حتدث 

عبر حدودنا وتهدف إلى 
ضرب استقرار اجلزائر، 

وهو ما يؤكّده بروز دالئل 
تشير إلى وجود تهديدات 

حقيقية على حدود اجلزائر 
التي »وصل إليها الكيان 

الصهيوني«.

أعــــاَد  َرئيــُس  اجلمهورّيـــِة  األفـــــــــالن: 
غييــــِر! التَّ فــي  األمـــَل  للَجزاِئرييـــَن 

الَحِصيلة..!الَحِصيلة..!
ــــون جنــــَح  ئيــــُس تبُّ ـَاط برَكاِنــي: الرَّ    بقـ

ـَا! فــي احِتــواِء وبــاِء ُكورونـــــ

 َصــــادق دِزيــِري: الَوضــــــــــُع يــــزداُد ُســـوًءا 
ربيـــــــِة!   فـــي ِقطـــــاِع التَّ

03
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الحــدث
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مستشارة الرئيس الصحراوي:

المغــرب بــاع القضيـــة 
الفلسطينية مقابل تغريدة!

النانة  الرئيس الصحراوي  قالت مستشارة 
اعتراف  إن  السبت،  أمس  الرشيد،  لبات 
ترامب للمغرب بالسيادة الوهمية على الصحراء 
الغربية » ال حدث«، مشيرة إلى أن نظام املخزن 
على  تغريدة  مقابل  الفلسطينية  القضية  »باع 

التويتر«.
وأوضحت نانة لبات الرشيد، يف تصريح 
الرئيس  أن  اجلزائرية،  األنباء  لوكالة  به  أدلت 
ميلك  ال  واليته  ترامباملنتهية  دونالد  األمريكي 
السيادة على الصحراء الغربية، وسيدها األوحد 
هو الشعب الصحراوي، الذي ميلك وحده دون 
سواه حق تقرير مصيرها عبر استفتاء حر وعادل 

ونزيه، وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.
إلى  االنتباه  ذاتها  املسؤولة  لفتت  و 
األمريكي  الشعب  لفظه  أن  »بعد  األبيض  البيت  أيامه يف  آخر  يعد  الذي  ترامب  أن 
أهدى إسرائيل آخر هدايا حكمه حني فرض على املغرب كدولة عربية بشمال إفريقيا 

االلتحاق بركب التطبيع القذر، مقابل تغريدة له بشأن الصحراء الغربية«.
الشعب  إلى  بالنسبة  ترامب  قرار  أن  متصل،  سياق  يف  املتحدثة،  وأبرزت 
الصحراوي » الحدث، ألنه لن يغير من جوهر وحقيقة القضية الصحراوية من منظور 
القانون الدولي«، كما أنه« لن يقوض نضال الشعب الصحراوي يف سبيل حترير أرضه 

واستقاللها«.
ما نعلمه - تضيف املتحدثة- هو أن » هذا القرار ال يلزم إال ترامب وحده«، مشيرة 
إلى أّنه خلف ردود فعل كبيرة جدا على مستوى الدول والهيئات والشخصيات الدولية، 
خاصة يف أمريكا، كما أن العديد من أعضاء الكونغرس أكدوا أن إعالن ترامب انتهاٌك 
للشرعية الدولية، التي طاملا كانت الواليات املتحدة أحد رعاتها، باعتبارها دولة عظمى 

ضمن هيئة األمم املتحدة.
ق.د

السويـد تؤكد على حق تقرير 
الشعـب الصحـراوي مصيـَره 

يظل  الغربية  الصحراء  قضية  يخص  فيما  موقفها  أن  السويدية  اخلارجية  أكدت 
»ثابتا دون أدنى تغيير ويدعم بشكل قوي احلل العادل والدائم على أساس أن يضمن 

حق تقرير املصير للشعب الصحراوي، متاشيا مع القانون والشرعية الدولية«.
وجاء موقف اخلارجية السويدية يف تغريدة لرئيسة الدبلوماسية، أن ليندا، تعليقا 
بالسيادة  االعتراف  ترامب،  دونالد  واليته،  املنتهية  األمريكي  الرئيس  إعالن  على 

املزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
السياسي  للحل  الداعم  التقليدي  موقفها  السويد »ستظل على  إن  ليندا  قالت  و 

الذي يضمن حق الصحراويني يف تقرير املصير والقائم على القانون الدولي«.
كما جددت وزيرة اخلارجية السويدية التأكيد أيضا على مواصلة حكومة بالدها 
دعم العملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة، إلنهاء النزاع على الصحراء الغربية 

على »النحو املنصوص سلفا، واملؤكد يف كل قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن«.
وتكون السويد بهذا املوقف قد انضمت إلى املواقف املعبر عنها من قبل أعضاء يف 
مجلس الشيوخ األمريكي وشخصيات أمريكية بارزة وكذا حكومات وحتالفات أحزاب 
أوروبية ومنظمات غير حكومية، أيدت هي األخرى حق الشعب الصحراوي يف تقرير 

املصير كحل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية.
يشار إلى أن موقف الرئيس املنتهية واليته قد ردت عليه األمم املتحدة على لسان 
ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة، الذي قال إن األمني العام 
أنطونيو غوتيريش يؤكد أن إعالن دونالد ترامب »لن يغير من موقف األمم املتحدة وبأنه ما 
يزال يرى إمكانية التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذه القضية، يف إطار قرارات مجلس 

األمن الدولي والشرعية الدولية«.
ق.د

دعا إلى التنديد بالصفقة 

المؤتمر الوطني اإلفريقي 
يستهجـن إعـالن ترامـب 

املتحدة  الواليات  رئيس  إعالن  »باستغراب«  اإلفريقي  الوطني  املؤمتر  تلقى حزب 
املزعومة  املغرب  سيادة  باعتراف  القاضي  ترامب،  دونالد  عهدته،  املنتهية  األمريكية 
على الصحراء الغربية احملتلة، داعيا كافة القوى الدولية والتقدمية يف القارة إلى التنديد 

بهذا االتفاق، حسب بيان صدر يوم اجلمعة عن حزب جنوب إفريقيا.
وذكر البيان أن اململكة املغربية، بصفتها عضو يف االحتاد اإلفريقي وبالتالي ملزمة 
وهو  الغربية،  الصحراء  على  سيادة  أي  متلك  ال  وقراراته،  التأسيسي  ميثاقه  باحترام 
موقف معترف به يف العديد من لوائح االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة وكذا قرار محكمة 

العدل الدولية سنة 1975.
وكتب احلزب :«الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن سيادته 
مع  دبلوماسية  عالقات  بإقامة  القاضي  املغرب  قرار  يعتبر  إذ  مصيره،  وتقرير  اخلاصة 
الفلسطيني يف  الشعب  الصهيوني »مؤسفا«، يف حني مازال قمع ونكران حق  الكيان 

تقرير مصيره متواصال دون انقطاع«.
غير  الفلسطيني  والشعب  الغربية  الصحراء  أن حقوق شعب  منديال  وأكد حزب 

قابلة للتصرف فيما يخص تقرير املصير، مؤكدا أن احلرية »لن متسها صفقة ترامب«.
التعاون  منظمة  تترأس  التي  املغرب  ململكة  تعيس  يوم  »هذا  أن  البيان  وأضاف 

اإلسالمي وجلنة القدس، جراء قبول »صفقة« ترامب.
وحسب املصدر ذاته، »يواصل املؤمتر الوطني اإلفريقي دعم حق تقرير مصير شعبي 

الصحراء الغربية وفلسطني باعتبار ذلك حقا مكرسا يف لوائح احلزب.
الداعم حلل هاتني  املتحدة  واألمم  اإلفريقي  ملوقف االحتاد  وجدد احلزب مساندته 

القضيتني بصفة دميقراطية وسلمية وعاجلة.
إلى  والعالم  القارة  يف  والتقدمية  الدولية  القوى  كافة  إفريقيا  جنوب  حزب  ودعا 
»إدانة هذا االتفاق ومواصلة العمل على تنفيذ قرارات األمم املتحدة واالحتاد اإلفريقي«.
ق.د

الوزير األول عبد العزيز جراد يحذر :

مخــاوف مــن وصــول الكيــــان 
الصهيونـــي إلــى حدودنــــا

ق.م
احتضنها  فعاليات  على  اإلشراف  وخالل 
 60 الـ  للذكرى  تخليدا  الوطني،  األرشيف  مقر 
العزيز  عبد  أكد   ،1960 ديسمبر   11 ملظاهرات 
احمليط  يشهده  ما  إغفال  عدم  على ضرورة  جراد 
استقرار  عدم  عن  ناجمة  مخاطر  من  اجلهوي 
املنطقة، ليؤكد بأن »اجلزائر بالذات مستهدفة ».
و نّبه الوزير األول إلى وجود حتركات أجنبية 
ليضيف  البالد«،  استقرار  ضرب  إلى  تهدف   «
»ها هي الدالئل اليوم تتلخص فيما نراه يحدث 
على طول حدودنا«، مستدال يف هذا الصدد مبا 
املغاربي واإلفريقي احمليط باجلزائر  الفضاء  يعرفه 

من مخاطر وعدم استقرار وحروب.
ولفت جراد النظر إلى وجود »إرادة حقيقية« 
قال-  -كما  يؤكده  ما  وهو  اجلزائر،  لضرب 

»وصول الكيان الصهيوني قرب احلدود«.
إلى  جراد  توجه  الوضع،  هذا  وإزاء 
اجلزائريني بالقول: »حذار، عندما نقول للشعب 
مشاكلنا  وحل  التكاتف  علينا  إنه  اجلزائري 
الداخلية فيما بيننا فإنه يتعني عليه إدراك أهمية 
جهود التضامن واألخوة يف إيجاد أحسن الطرق 
باملواطنني  مهيبا  األزمة«،  هذه  من  للخروج 
باملرصاد  »يبقوا  بأن  والنخبة  السياسية  والطبقة 
وأن يعملوا على احلفاظ على استقرار البالد ».

و ذّكر جراد مبرامي الشعب اجلزائري الذي 
يبغي »بناء دولة اجتماعية- دميقراطية، انطالقا 
ما  وهو  والدينية«،  الوطنية  الثوابت  احترام  من 
أما  األهم،  على  »التركيز  -حسبه-  يستدعي 
بالتسيير  املتعلقة  التقنية األخرى وتلك  القضايا 
حتقيق  مع  تدريجيا  حللها  دائما  واقفون  فنحن 

االستقرار وارتفاع أسعار النفط«، مثلما أكد.
قناعته  تسجيل  إلى  األول  الوزير  خلص  و 
الشعب  أفراد  بني  حقيقي  »تضامن  بوجود 
اجلزائري وإرادة حقيقة من قبل رئيس اجلمهورية 
إخراج  أجل  من  هوادة  دون  للعمل  واحلكومة 

بالدنا من هذه األزمة الظرفية«.

لها، أن  بيان  يف  حمس،  حركة   أكدت 
مع  التطبيع  مسار  يف  املغربي  النظام  انخراط 
اجلوار،  لدول  تهديدا  يعتبر  الصهيوني  الكيان 
بإدخالها يف دائرة االضطرابات التي كانت بعيدة 
الكيان  مع  التطبيع  قرار  هذا  أن  موضحة  عنها. 
احلدود  إلى  العدو  مكائد  سيجلب  الصهيوني، 

اجلزائرية.
وجود  تطبيع  مشروع  أن  البيان   وأضاف 
الكيان الصهيوني احملتل يف قلب األمة العربية هو 
ركيزة من ركائز استمرار االحتالل وكسر القضية 

الفلسطينية.
وعن الصحراء الغربية، كشفت حمس أن 
التآمري  البعد  القرار املغربي بالقضية يؤكد  ربط 
عند  باألجنبي  االستعانة  واجتاه  لها،  الدولي 

صاحب القرار املغربي.
وجاء يف البيان »رغم خطورة املوقف وآثاره، 
نؤكد يف احلركة ثقتنا يف العقالء الرسميني ويف 
واالجتماعية  السياسية  القوى  موقف  ثبات 

والثقافية«.
جهدا  يدخروا  »ولن  ذاته:  البيان  وأورد 

الوسائل  مبختلف  املغاربة،  شرف  حفظ  يف 
دائما  ديدنهم  كان  كما  السلمية،  التعبيرية 

كقدوة يف هذا الشأن«.
بعض  من  التطبيع  تبرير  أن  »كما  وأضاف 
مع  باملشاكل  رأيهم  على  ومن  املغاربة  األشقاء 

اجلزائر تبرير باطل كذلك وال أساس له«.
واعتبرت حمس »أنه مهما كانت اخلالفات 

واحد  العربي شعب  املغرب  فإن سكان  شديدة 
واملتصهني  املتآمر  األجنبي  إدخال  يقبلون  وال 
بينهم«.وأضاف البيان »إن ارتكاز البيان امللكي 
الرسمي على قضية التعايش بني األديان لتبرير 

التطبيع باطل وخارج املوضوع«.
م.ر

يف بيان أصدرته »حمس«

التطبيـــع  »المغربـــــي- الصهيونـــي« 
يدخـل الـدول المغاربيـة فـي اضطرابـات

حّذر الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس السبت، من تحركات خطيرة تحدث في حدودنا هدفها ضرب استقرار 
الجزائر وهو ما يؤكده بروز دالئل تشير إلى وجود تهديدات حقيقية على حدود الجزائر التي »وصل إليها 

الكيان الصهيوني«. 

بأوالد  الصوفية  العلمية  الزاوية  استنكرت 
اجلمعة  تلمسان،يوم  لوالية  )مغنية(  الشارف 
املاضي، يف بيان لها، إقدام اململكة املغربية على 
وصفت  الصهيوني،حيث  الكيان  مع  التطبيع 
ذلك بـ »املوقف الذي متليه املصالح الضيقة للنظام 
الشعب  ومواقف  مشاعر  حساب  على  املغربي 

املغربي«.
 وأعربت الزاوية الصوفية عن استغرابها من 
األقصى  جتاه  املغربية  للسلطات  املفاجئة  اخلرجة 

تتمسك  عقيدة  باعتبارها  املرابطني،  وأبنائه 
نصرة  العربي  املغرب  وحكومات  شعوب  بها 
وعلماء  مشايخ  من  ألسالفنا  ووفاء  للمقدسات 
على مر الزمان. كما أبدت استغرابها من إقدام 
املغرب على التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي 
تعاديه معظم الدول اإلفريقية من أجل فلسطني، 
التي  هي  العربي  املغرب  بالد  أن  يعتبرون  وهم 
مناصرة  ووجوب  الدين  مبادئ  إليهم  حملت 
إلى سيدي  الغوث  بومدين  فلسطني من سيدي 

أولياء  وبقية  التجاني  أحمد  سيدي  إلى  املغيلي 
اهلل الصاحلني.

و أكد البيان، يف األخير، استغراب الزاوية 
مع  اخلالف  قضايا  دعم  على  املغرب  إقدام  من 
ببيع قضية فلسطني  الغربية  الصحراء  جيرانه يف 
التي هي أمانة يف عنق كل مسلم إلى يوم الدين 

مهما تآمر عليها األعداء واحلاقدون.
بن خالد عبد القادر

الزاويــة الصوفيــــة العلميــــة بمغنيـــة 
تستنكـــر التطبيــع المغربــــي
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َسنٌة ىلع انِتخاِب َعبد امَلِجيد تّبون رئيًسا للُجمهورّيِة

فــــي انتَظــــار 
الَحصيلــــــة..!

رئيس عمادة األطباء بقاط بركاني: 

الرئيس تبون نجح في احتواء وباء كورونا

 أكــد عضــو اللجنــة العلميــة 
ومتابعــة تطــور ورصــد تطــور وبــاء 
األطبــاء،  عمــادة  ورئيــس  كورونــا 
اتصــال  خــال  بركانــي،  بقــاط 
هاتفــي ربطــه بـــ » أخبــار الوطــن« أن 
املقاربــة التــي وضعهــا الرئيــس تبــون 
يف مواجهــة جائحــة كورونــا كانــت 
بالــدول  مقارنــة  وفعالــة  ناجحــة 
األخــرى، وخيــر دليــل علــى هــذا 

األرقــام التــي مت تســجيلها بخصــوص 
اإلصابــات،  وكــذا  الشــفاء  نســبة 
مــن  متكنــت  اجلزائــر  أن  مضيفــا 
التحكــم يف الوضــع بفضــل توصيــات 
املتابعــة  علــى  وحرصــه  الرئيــس 

والتقييــم. املتواصلــة 
ــي أن السياســة  وأوضــح بركان
التــي وضعهــا رئيــس اجلمهوريــة 
االحترازيــة،  إجــراءات  مــن 

ــريح  ــي وتس ــر الصح ــق احلج وتطبي
البروتوكــول  واســتخدام  العمــال 
دواء  يتضمــن  الــذي  العاجــي 
ــن  ــر م ــت اجلزائ الكلوروكــن، مكن

تخطــي عتبــة اخلطــر.
ــوار  ــة احل ــى لغ ــاط إل ــوه بق ون
تبــون،  الرئيــس  اعتمدهــا  التــي 
منــذ  لرئيــس  يســبق  لــم  حيــث 
االســتقال أن قــام بإشــراك جميــع 

ووالة  مهنيــن  مــن  الفاعلــن 
طاولــة  يف  القطاعــات  ومختلــف 
مســتديرة ألجــل مناقشــة األوضــاع 
ــات  ــا أن اإلصاح ــة، مضيف الراهن
مــا تــزال متواصلــة حتــت وصايــة 
مــع  بالتنســيق  وذلــك  الرئيــس 
األمــن  لتطويــر  الوطنيــة  الوكالــة 
ــي  ــم احلال ــي، إال أن تركيزه الصح

اجلائحــة. علــى  يتوقــف 

املستشار عبد الرحمن عبدلي: 

المدرسة النموذجية تجربة فعالة
ــق  ــة، تتعل ــة التربوي ــص املنظوم ــتعجالية تخ ــرارات اس ــون ق ــد تب ــد املجي ــة عب ــس اجلمهوري ــدر رئي   أص
أساســا بإبعادهــا عــن اجلــدل السياســي وعــدم املســاس باملناهــج، مــن خــال تقدميــه خلارطــة طريــق قائمــة علــى 
حتســن جــودة التعليــم والتكفــل بالتاميــذ مــن حيــث ظــروف التمــدرس وتثمــن الكفــاءة واالســتحقاق بإدمــاج 
جميــع الفاعلــن يف القطــاع. وبحســب الدكتــور واملستشــار يف التربيــة والتكويــن، عبــد الرحمــن عبدلــي، خــال 
حديثــه لـــ »أخبــار الوطــن«، فــإن الرئيــس تبــون حــرص علــى منــع االجتماعــات غيــر البيداغوجيــة يف املــدارس 
وذلــك حفاظــا علــى األهــداف املتعلقــة بالتربيــة والتعليــم، إذ جــاء علــى لســان رئيــس اجلمهوريــة »مدرســتنا 
ليســت حقــل جتــارب، بــل يجــب أن تكــون مدرســة بشــخصيتها اجلزائريــة، حتــى ال نبنــي مجتمعــا مقطــوع 

الصلــة بجــذوره.«
وفصــل املستشــار اجلوانــب اإليجابيــة التــي حــرص الرئيــس تبــون علــى تطبيقهــا واملتعلقــة بعــدم تغييــر 
ــى  ــة، إل ــة البيداغوجي ــير العملي ــى س ــا عل ــك حفاظ ــة، وذل ــنة اجلاري ــال الس ــية خ ــج الدراس ــج والبرام املناه

ــات العصــر. ــي متاشــيا مــع متطلب ــدءا مــن االبتدائ ــة القطــاع ب ــى رقمن جانــب حرصــه عل

رئيس االتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري : 

الوضع في قطاع التربية يزداد سوءا
علــى النقيــض، انتقــد صــادق دزيري رئيــس االحتــاد الوطنــي لعمــال التربيــة والتكوين، خــال تصريــح 
أدلــى بــه لـــــ »أخبــار الوطــن« وضــع قطــاع التربيــة الــذي مــا يــزال يتخبــط يف جملــة مــن املشــاكل، بــل قــال 
إن الوضــع يــزداد ســوءا، داعيــا إلــى فتــح أبــواب احلــوار عمــا بتوصيــات رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون،  
وذلــك مــن أجــل إعــادة النظــر يف املطالــب االجتماعيــة والبيداغوجيــة أهمهــا ملفــي األجــور والقانون األساســي.
ــات  ــق توصي ــدم تطبي ــررا لع ــس مب ــاد لي ــه الب ــر ب ــذي مت ــري أن الوضــع الصحــي ال وأوضــح صــادق دزي

ــرف. ــت أي ظ ــا حت ــن اتخاذه ــرارات كان ميك ــون، وأن الق ــس تب ــود الرئي ووع
ــه يجــب إعــادة النظــر  ــري إن ــال صــادق دزي ــة، ق وبخصــوص أهــم امللفــات العالقــة يف مبنــى وزارة التربي
ــى غــرار التصنيــف  ــة عل ــي لعمــال أســاك التربي ــق باملســار املهن ــة املتعل ــون األساســي ألســاك التربي يف القان
والترقيــات والرتــب، وضــرورة منحــه مكانــة اجتماعيــة حقيقيــة مــن خــال وضــع قانــون خــاص بقطــاع التربيــة 
مســتقل عــن الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب مهنيــة وماديــة باعتمــاد التحفيــزات الســتقطاب الكفــاءات.

 
الخبير االقتصادي واملالي أبو بكر سالمي: 

ال نستطيــع تقييــــم األداء 
فــي ظـل جائحـة كورونـا

 ويف الشــق االقتصــادي، قــدم تبــون يف برنامجــه االنتخابــي جملــة مــن التعهــدات املتعلقــة بإعــادة بنــاء 
اقتصــاد ينهــي التبعيــة للنفــط، ووضــع حلــول ســريعة ملشــاكل مزمنــة،  إال أنهــا )أي احللــول( لــم جتــد طريقهــا 
ــري  ــاد اجلزائ ــجل االقتص ــد أن س ــاد،  بع ــة االقتص ــلت عجل ــي ش ــة الت ــة الصحي ــبب األزم ــيد،  بس للجس

ــا. ــروس كورون ــات في ــة 2020 جــراء تداعي ــة خــال الســنة اجلاري انكماشــا بنســبة 6,4 باملائ
فمنــذ تولــي الرئيــس منصبــه، واجهتــه سلســلة أزمــات أهمهــا انخفــاض أســعار البترول واألزمــة 
ــامي أن  ــر س ــو بك ــي، أب ــادي واملال ــر االقتص ــد اخلبي ــياق، أك ــذا الس ــا. ويف ه ــات كورون ــة وتداعي االقتصادي
الرئيــس تبــون واجــه مشــكلتن أساســيتن أولهمــا تلــك املتعلقــة باألزمــة االقتصاديــة ومــا تبعهــا مــن انخفــاض 
يف أســعار البتــرول، خاصــة بعــد فقــدان اجلزائــر مخزونهــا بالعملــة الصعبــة، مقابل غيــاب اإلمكانــات واالعتماد 
علــى مداخيــل احملروقــات إلــى جانــب جائحــة كورونــا التــي عطلــت جميــع القطاعــات«؛ وعليــه، قــال أبــو بكــر 
ســامي » ال نســتطيع تقييــم النظــام احلالــي بســبب األزمــة اخلانقــة التــي عطلــت القطــاع االقتصــادي ويجــب 

أن نتــرك للرئيــس الفرصــة للنهــوض بالقطــاع.«

األفــالن: الرئيس تبون أعاد 
للجزائريين األمل في التغييـر

أن  الوطنــي  التحريــر  جبهــة  حــزب  أكــد 
حكــم الرئيــس تبــون خــال ســنة  قــد مكــن 
مــن اســترجاع األمــل لــدى اجلزائريــن يف التغييــر 
واإلصــاح وحتقيــق العدالــة ومســاواة اجلميــع أمــام 
القانــون، وجعــل مؤسســات الدولــة يف خدمــة 

الشــعب.
ــار  ــه » أخب ــوز علي ــذي حت ــان ال ــح البي  وأوض
الصعبــة  الظــروف  مــن  بالرغــم  أنــه  الوطــن« 
التــي عرفتهــا بادنــا والعالــم أجمــع، خــال 
الســنة املاضيــة، بســبب انتشــار فيــروس وبــاء 
كوفيــد19-،  واآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والنفســية الصعبــة التــي خلفهــا الوبــاء، إال أن 

قطــار التغييــر يف اجلزائــر اجلديــدة لــم يتوقــف، مثلمــا لــم تتوقــف محاربــة الفســاد، وتقــومي مؤسســات الدولــة، 
وإنصــاف الكفــاءات، مــا أعطــى أمــا كبيــرا خاصــة للشــباب يف املشــاركة يف بنــاء اجلزائــر، واإلســهام يف وضــع 

السياســات وصناعــة القــرار.

باألمــس، مــرت ســنة بالتمــام والكمــال علــى انتخــاب الرئيــس عبــد املجيــد تبــون رئيســا للجمهوريــة يف ظــروف سياســية متيــزت بالتشــنج بــن الســلطة االنتقاليــة 
التــي متســكت مبســار الدســتور ملعاجلــة األزمــة وبــن حــراك كان مطلبــة رحيــل رمــوز النظــام.

بعــد ســنة مــن االنتخابــات الرئاســية، أســئلة كثيــرة تطــرح، لعــل أبرزهــا : مــا لــذي حتقــق مــن وعــود الرئيــس؟ هــل اجلزائــر اجلديــدة التــي يتــم التســويق لهــا مــن 
قبــل الســلطة املنبثقــة عــن انتخابــات 12 - 12 تلبــي مطالــب كل اجلزائريــن؟ اقتصاديــا مــاذا مت إجنــازه؟ دبلوماســيا مــاذا حتقــق؟

يف الواقــع، ال ميكــن إجــراء تقييــم دقيــق إلجنــازات ســنة، يف ظــل إحجــام مؤسســات الدولــة علــى تقــدمي حصيلــة لســنة مــن حكــم الرئيــس، ســنة طغــت عليهــا 
مخــاوف صحيــة إثــر أزمــة »كوفيــد 19« التــي شــلت عجلــة احليــاة دوليــا وليــس محليــا فقــط.

ــه  ــون يف برنامج ــس تب ــرح الرئي ــيا، ط  سياس
االنتخابــي 54 تعهــدا تتمحــور يف القطيعــة مــع 
الدميقراطــي،  احلكــم  وإرســاء  الســابق،  العهــد 
لعائــدات  التبعيــة  ينهــي  اقتصــاد  بنــاء  وإعــادة 
النفــط، فضــا عــن إعــادة البــاد إلــى دورهــا 

واإلقليميــة. الدوليــة  الســاحتن  يف  احملــوري 
 دون أن ننســى أهــم التعهــدات خــال حملتــه 
االنتخابيــة باســتعادة األمــوال املهربــة، حيــث أكــد 
ــف  ــده دون أن يكش ــيد تعه ــة لتجس ــك خط ــه ميل أن

عــن فحواها. 

النــور  عبــد  السياســي  احمللــل  وبحســب 
ــن«،  ــار الوط ــه بـــ »أخب ــث ربط ــراح، يف حدي بولف
ــة،  ــت صعب ــون كان ــى للرئيــس تب ــام األول ــإن األي ف
بحيــث كان عليــه ترتيــب ملفــات عالقــة التــي 
تركهــا حكــم ســلفه عبــد العزيــز بوتفليقــة، خاصــة 
مــع اســتمرار االحتجاجــات الشــعبية املطالبــة بإنهــاء 
ــي النفــط  ــة ألزمت أي وجــود للنظــام الســابق، إضاف
ووبــاء كورونــا كانتــا مــن أبــرز التحديــات التــي 
واجهــت الرئيــس اجلزائــري عبــد املجيــد تبــون« 
ــعبي،  ــراك الش ــرات احل ــتمرار مظاه ــاف » باس وأض

ــون  ــوم 22 فيفــري2019، حــاول تب ــق ي ــذي انطل ال
ــم  ــارع، لكنه ــرك الش ــن بت ــاع احملتج ــة إقن يف البداي
ــترجاع  ــن باس ــر مطالب ــوا يف التظاه ــوا،  وواصل رفض
لــم مينعهــم مــن  تبــون  املهربــة، لكــن  األمــوال 
االســتمرار يف التظاهــر بــل بــارك احلــراك شــريطة أن 

ــلميا. ــون س تك
ــن  ــن م ــون مك ــس تب ــور إن الرئي ــال الدكت  وق
ــوزراء  ــس ال ــة ومجال ــات الدول ــة ملؤسس ــادة الهيب إع
وفعــل نشــاطاتها كمــا أنــه عمــل علــى تفعيــل 

منظومــة اإلعــام.

املحلل السياسي عبد النور بولفراح: 

تبـون أعــاد هيبـة مؤسسـات الدولــة

أسمــاء بوصبيــــع
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صــّرح ســفير اجلمهوريــة الصحراويــة باجلزائر 
الســبت،  أمــس  عمــر،  طالــب  القــادر  عبــد 
ــدت  ــدة تعم ــأن األمم املتح ــة، ب ــر العاصم باجلزائ
عــدم إرســال مبعــوث أممــي للصحــراء الغربيــة 
بغــرض إيصــال فكــرة للشــعب الصحــراوي تفيــد 

ــع. ــل الوض ــرورة تقب بض
علــى  ألقاهــا  كلمــة  يف  الســفير  وقــال 
ــورات  ــر التط ــول آخ ــي ح ــوم الدراس ــش الي هام
بالصحــراء الغربيــة، الــذي مت تنظيمــه باملعهــد 
الوطنــي للدراســات اإلســتراتيجية الشــاملة، إنــه 
ــاع املشــترك  ــدأ الدف ــى مب ــن الضــروري أن نتبن م
البحــث عــن حلفــاء جــدد يؤمنــون بالقضيــة 

الصحراويــة ويثمنوهــا كمــا تفعــل اجلزائــر.

وأشــار طالــب عمــر إلــى أن املغــرب بنفســه 
وقــع علــى امليثــاق التأسيســي الــذي يحتــرم 
بــأن  مصرحــا  الصحــراوي،  والوجــود  احلــدود 
التغييــر يف ميــزان القــوى هــو مــا يجعــل املغــرب 

يعتــرف نهائيــا بالصحــراء الغربيــة كدولــة.
يف الســياق ذاتــه، قــال املتحــدث إن التهويــل 
اإلعالمــي لتغريــدة ترامــب هــو مــا جعلهــا تأخــذ 
أكثــر مــن حقهــا، مضيفــا أن املغــرب تعمــد 
التعتيــم اإلعالمــي مــن جهــة عــدم الســماح 
مبراقبــة حقــوق اإلنســان حتــى ال تظهــر حقيقتــه 

ــي. ــام العامل ــرأي الع لل
محمد رضوان بلعروسي

الخارجية الجزائرية تصدر بيانا

إعــالن ترامــــب ليــس لــه أثر 
قانونــي وموقفنــا ثابـــت!

 م.ر
الشــؤون  وزارة  وقالــت 
“إن  لهــا،  بيــان  يف  اخلارجيــة، 
النــزاع يف الصحــراء الغربيــة هــو 
ــة اســتعمار ال ميكــن  مســألة تصفي
حلــه إال مــن خــالل تطبيــق القانون 
ــأمم  ــخة ل ــدة الراس ــي والعقي الدول
ــذا  ــي به ــاد األفريق ــدة واالحت املتح
اخلصــوص، أي املمارســة احلقيقيــة 
الصحــراوي  الشــعب  قبــل  مــن 
القابــل للتصــرف يف  حلقــه غيــر 

ــا  ــتقالل، وفق ــر واالس ــر املصي تقري
رقــم  األمميــة  الالئحــة  ألحــكام 
ــتقالل  ــح االس ــة من 1514 املتضمن
املســتعَمرة،   والشــعوب  للبلــدان 
حَتتِفــُل  التــي  الالئحــة  وهــي 
بذكراهــا  الدوليــة  املجموعــة 

الســنة”. هــذه  الســتني 
واعتبــرت اخلارجيــة اجلزائريــة 
املعلــن  ديســمبر   4 “إعــالن  أن 
نفســه  الشــهر  مــن   10 يف  عنــه 
ــه  ــي، ألن ــر قانون ــه أي أث ــس ل لي
يتعــارض مــع جميــع قــرارات األمم 

املتحــدة، وخاصــة قــرارات مجلــس 
الصحــراء  مســألة  بشــأن  األمــن 
رقــم  القــرار  وآخرهــا  الغربيــة، 
ــر  ــخ 30 أكتوب ــادر بتاري 2548 الص
2020، الــذي صاغــه ودافــع عنــه 

األمريكــي”. اجلانــب 
ــذا  ــه أن ه ــدر ذات ــد املص وأك
اإلعــالن مــن شــأنه تقويــض جهود 
بذلــت  التــي  التصعيــد  خفــض 
علــى جميــع األصعــدة مــن أجــل 
مســار  إلطــالق  الطريــق  تهيئــة 
سياســي حقيقــي وإقنــاع طــريف 

ــة  ــة وجبه ــة املغربي ــزاع، اململك الن
البوليســاريو، بضــرورة االنخــراط يف 
احلــوار بــدون شــروط، حتــت رعايــة 
ــاد  ــن االحت ــم م ــدة وبدع األمم املتح

األفريقــي”.
بيانهــا  اخلارجيــة  وختمــت 
“اجلزائــر  أن  علــى  بالتأكيــد 
إلــى  موقفهــا  يســتند  التــي 
منطــق  ضــد  الدوليــة  الشــرعية 
ــدد  ــبوهة جت ــات املش ــوة والصفق الق
دعمهــا الثابــت لقضيــة الشــعب 

العادلــة”. الصحــراوي 

فيما دعا إلى تبني مبدأ الدفاع املشترك، السفير الصحراوي:

األمــم المتحـدة تعمدت عدم 
تعيين مبـعوث لألمين العـام 

أكدت الجزائر، أمس السبت، أن إعالن الرئيس األمريكي المنتهية عهدته، دونالد ترامب، القاضي باعترافه بسيادة المغرب 
المزعومة على الصحراء الغربية، “ال أثر قانوني له”، مؤكدة على أن النزاع هو مسألة تصفية استعمار.

وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات البروفسور بن بوزيد 

الوضعيــة الوبائيــة فــي الجزائـــر 
تسّجــــل منحـــى تنازليـــا

ــالح  ــكان وإص ــة والس ــر الصح ــف وزي كش
بــن  الرحمــان  عبــد  البروفســور  املستشــفيات 
»إعــداد  عــن  اجلمعــة،  يــوم  مســاء  بوزيــد، 
ــح  ــة التلقي ــتعدادا لعملي ــة اس ــتراتيجية وطني إس

ضــد فيــروس كورونــا بعــد اقتنائــه«.
ــدى  وأوضــح املســؤول األول عــن القطــاع ل
ــج احلصــة األســبوعية  ــى برنام ــا عل ــه ضيف نزول
الثالثــة  التلفزيونيــة  القنــاة  تديعــه  الــذي 
األيــام  الوبائيــة خــالل  الوضعيــة  بخصــوص 
ــا  ــا »، م ــى تنازلي ــجل »منح ــا تس ــرة أنه األخي

ــن األســرة  ــة م ــى شــغل نســبة 40 باملائ أدى إل
ــي، أي  ــت احلال ــي يف الوق ــى املســتوى الوطن عل
ــي  ــرير الت ــف س ــني 20 أل ــن ب ــريرا م 5212 س
ــة  ــن جه ــد م ــع. وأك ــة الوض ــا ملواجه مت جتنيده
ــت يف  ــد بلغ ــرة ق ــغل األس ــبة ش ــرى أن نس أخ
ــكانية  ــة س ــرف كثاف ــي تع ــات الت ــض الوالي بع

90 باملائــة.
الطبيــة  الوزيــر »أن األســالك  وأوضــح 
التــي تتابــع احلــاالت اكتســبت جتربــة يف 
تصــف  وأصبحــت  الفيــروس  مــع  تعاملهــا 

.« حالــة  األدويــة حســب كل 
كمــا كشــف، مــن جهــة أخــرى، عــن 
إعــداد دراســات ملتابعــة احلــاالت التــي متاثلــت 
ــك  ــروس وذل ــة بالفي ــد اإلصاب ــفاء بع ــى الش إل
للتكفــل باألعــراض التــي تعانــي منهــا بعــد 
املــرض كاشــفا عــن تخصيــص لقــاءات اللجنــة 
العلميــة لأســبوع القــادم لهــذا املوضــوع، حتــى 
املؤسســات  ملختلــف  توجيهــات  إعــداد  يتــم 

االستشــفائية للتكفــل بهــذه األعــراض.
 ق.م

لويــزة  الســبت،  أمــس  أكــدت، 
أن  العمــال  حلــزب  العامــة  األمينــة  حنــون 
العربيــة  اجلامعــة  مــن  على اجلزائر اخلــروج 
والتخلــص مــن كل االتفاقيــات، مــن بينهــا 
العربيــة  التجــاري  التبــادل  منطقــة  اتفاقيــة 
ــد  ــي بع ــاد األوروب ــع االحت ــراكة م ــة الش واتفاقي

هذه الهيئــات،  علــى  الصهيونيــة  الهيمنــة 
 . حســبها

 وقالــت حنــون يف كلمــة ألقتهــا يــوم أمــس 
يف اجتمــاع املكتــب السياســي للحــزب إن ترامــب 
املنتهية واليتــه قــرر إشــعال النيــران قبــل رحيلــه 
يف منطقــة املشــرق واملغــرب، واســتهداف الشــعب 

الفلســطيني مــن خــالل “أذنابــه يف املنقطــة”.
العمال بخطــوة  حــزب  رئيســة   ونــددت 
ــان  ــع مــع الكي ــة بالتطبي ــة القاضي اململكــة املغربي
مقايضــة  بأنها “عمليــة  ووصفتهــا  الصهيونــي 
ــر. ــار اجلزائ ــن حص ــد م ــور يزي ــة” وتط مفضوح

علــى  اجلزائــر  إن حفــاظ  حنــون  وقالــت 
موقفهــا املبدئــي يف دعــم الشــعب الفلســطيني 
ــه  ــف ذات ــو املوق ــتقالله ه ــه اس ــتعادة حقوق الس
الــذي تتبنــاه اجلزائــر يف القضايــا اخلارجيــة ومنهــا 
قــرارات  ويتطلــب  الغربيــة،  الصحــراء  قضيــة 

ــام. ــن النظ ــمة م حاس
م.ر

نددت بالخطوة املغربية

 حنــون تدعــــو الجزائـــــر 
إلى االنسحاب من الجامعة العربية

املسيلة

 20سنة سجنا لمتهمين بالتواصل 
مـــع الجماعـات اإلرهابيــة 

االبتدائيــة  اجلنايــات  محكمــة  قضــت   
مبجلــس قضــاء املســيلة غيابيــا بســجن متهــم 
20ســنة ســجنا مــع األمــر بالقبــض،  كمــا 
آخــر  متهــم  بســجن  أيضــا  غيابيــا  حكمــت 
ــا  ــض،  فيم ــر بالقب ــع األم ــجنا م ــنوات س 10س
حكمــت علــى متهــم ثالــث باحلبــس ا 18شــهرا 
نافــذة، وعلــى آخريــن بالعقوبــة 18 شــهرا موقوفــة 

ــر.  ــا آخ ــرأت متهم ــا ب ــذ، فيم التنفي
 يذكــر أن املتهمــني توبعــوا عــن جنايــات 
واالتصــال  اإلعــالم  تكنولوجيــات  اســتعمال 
للتواصــل مــع اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة، 
ودعــم أعمالهــا وأنشــطتها ونشــر أفكارهــا بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، واإلشــادة وتشــجيع 
ــة علــى ارتكابهــم  األعمــال اإلرهابيــة،  باإلضاف
جنحــة عــدم التبليــغ عــن جنايــة، وهــي القضيــة 
التــي عاجلتهــا مصالــح الشــرطة القضائيــة التابعــة 

ــبتمبر2019. ــهر س ــح ش ــني املل ــرة ع ــن دائ ألم
 ويف جلســة احملاكمــة، حــاول كل متهــم 
صــد التهمــة عــن نفســه، خاصــة املتهمــني 

ــان  ــران يبيع ــا تاج ــدا أنهم ــن أك ــني اللذي املوقوف
املــواد الغذائيــة،  حيــث نفيــا أن تكــون لهمــا 
ــة، مــن الداخــل  اتصــاالت باجلماعــات اإلرهابي
أو اخلــارج، كمــا نفيــا امتالكهمــا حســاب علــى 

ــوك. ــس ب الفاي
 وعــن تهمــة عــدم التبليــغ عــن التحــاق 
املتهمــني املجوديــن يف حالــة فــرار باجلماعــات 
اإلرهابيــة، أكــد املتهمــان أن كل املدينــة تتحــدث 
ــا أي  ــة دومن ــات اإلرهابي ــا باجلماع ــن التحاقهم ع
دليــل، وهــو مــا جعلهمــا ال يبلغــان عــن ذلــك، 
فيمــا أكــد متهــم آخــر أن هاتفــه ضــاع منــه، فيمــا 
ــقطت  ــون س ــد تك ــه، وق ــريحة بجيب ــى الش أخف
ــس  ــة الفاي ــح صفح ــتعمالها لفت ــم اس ــه، ليت من
ــة  ــزال عقوب ــس إن ــام التم ــق الع ــل احل ــوك. ممث ب
08ســنوات ســجنا نافــذا يف حــق جميــع املتهمــني 
احلاضريــن. وبعــد املــداوالت، نطقــت محكمــة 
ــر. ــالفة الّذك ــكام س ــة باألح ــات االبتدائي اجلناي
حنان.م

بسبب تأخر أشغال اإلنجاز وعدم احترام اآلجال التعاقدية 

وكالــــة عـــــدل بقسنطينــة توجــه 
إعـــذارا لشركــة بــورواق للبنــاء 

أمهلــت الوكالــة الوطنيــة لتحســني الســكن 
تطويــره »عــدل« شــركة بــورواق للبنــا ثمانيــة 
ــكنا  ــع 981 س ــل مبوق ــرة العم ــريع وتي ــام لتس أي
ــاد  ــم الورشــة بالوســائل البشــرية والعت مــع تدعي
ومــواد البنــاء الاّلزمــة، يف أول إعــذار وجهتــه 
ــدة  ــاز 2000 وح ــة وإجن ــة بدراس ــركة املكلف للش
بلديــة  يف  باإليجــار  البيــع  بصيغــة  ســكنية 
ــر يف  ــبب التأخ ــنطينة، بس ــة قس ــروب بوالي اخل
اإلجنــاز وعــدم احتــرام اآلجــال التعاقديــة املتفــق 
عليهــا. وطلبــت الوكالــة مــن شــركة بــورواق 
نصــب ثــالث ورشــات مســتقلة إلجنــاز أشــغال 
ــه،   ــع نفس ــة باملوق ــبكات املختلف ــات والش الطرق
ــد  ــدم التقي ــال ع ــة يف ح ــخ الصفق ــددة بفس مه

ــا. ــروط تنفيذه بالش
يخــص  اإلعــذار  أن  الوكالــة  وكشــفت 
ــاز ودراســة 1019 مســكنا  ــة بإجن ــة املتعلق الصفق
باملوقــع  موقــع  حميميــم،  بــوادي   1 باملوقــع 
981 مســكنا،  مت  الــذي يضــم  2 ماسينيســا 
باإلجنــاز،  املكلفــة  بــورواق  لشــركة  توجيهــه 
وعــدم  األشــغال  إمتــام  يف  تأخرهــا  بســبب 
جانــب  إلــى  التعاقديــة،  اآلجــال  احترامهــا 
إخاللهــا بتعهدهــا بإمتــام األشــغال يف مــدة ثالثــة 
أشــهر، خــالل االجتمــاع املنعقــد خــالل شــهر 
ــة  ــر العــام للوكال ــر املنصــرم، بإشــراف املدي أكتوب
ــذا  ــث ومبوجــب ه ــي، حي محمــد طــارق بلعريب
ــاز  ــركة اإلجن ــدل ش ــة ع ــت وكال ــذار، طالب اإلع

ــرة العمــل  ــة وتســريع وتي ــام األشــغال املتبقي بإمت
ــع 981  ــة مبوق ــّجل خاص ــر املس ــتدراك التأخ الس
ســكنا، مــع تدعيــم الورشــة بالوســائل البشــرية 
والعتــاد ومــواد البنــاء الاّلزمــة، وتنصيــب ثــالث 
الطرقــات  أشــغال  إلجنــاز  مســتقلة  ورشــات 
والشــبكات املختلفــة باملوقــع، فيمــا أمهلــت 
الوكالــة شــركة اإلجنــاز مــدة ثمانيــة أيــام، ابتــداء 
مــن تاريــخ أّول نشــر لهــذا اإلعــذار يف الصحافــة 
الوطنيــة مــن أجــل تنفيذ هــذه التعليمــات، على 
ــروط  ــا للش ــة طبق ــراءات الّردعي ــذ اإلج أن تتخ
املنصــوص عليهــا يف الصفقــة، خاصــة فســخها 
ــذ. ــدم التنفي ــة ع ــة يف حال ــق املقاول ــى عات عل
أمينة. ب

مجلس قضاء تيبازة

 تأجيــل قضيــة “مايــــا” 
ابنـة بوتفليقـة المزعومـة

 
قــرر مجلــس قضــاء تيبــازة تأجيــل النظــر يف قضيــة مــا يعــرف بـ”مــدام مايــا” ابنــة بوتفليقــة 
املزعومــة والتــي وّرطــت وزراء ومســؤولني كبــار، إلــى تاريــخ 26 ديســمبر اجلــاري بطلــب مــن دفــاع 
ــة  ــي زوليخ ــر املاض ــف أكتوب ــت منتص ــد قض ــة، ق ــراقة، بالعاصم ــة الش ــت محكم املتهمني.وكان
نشــناش املدعــوة بـــحبس “مــدام مايــا” 12 ســنة ســجنا نافــذا و7 مليــون دج غرامــة مــع مصــادرة 

جميــع ممتلكاتهــا العقاريــة.
كمــا حكــم علــى كل مــن عبــد الغنــي هامــل ومحمــد الغــازي وعبــد الغنــي زعــالن ومحمــد 
شــريف بـــ 10 ســنوات حبســا ومليــون دج غرامــة، مــع حرمانهــم مــن ممارســة حقوقهــم املدنيــة ملــدة 

5 ســنوات.
أمينة شابوني
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لواليــة  املدنيــة  اجلماعــة  عناصــر  تدخــل 
املــوت  مــن  شــخصا    14 إلنقــاذ    الطــارف 
ــيبوس«  ــاه وادي »س ــم مي ــا حاصرته ــا بعدم غرق
ببوســفاتة يف بلديــة شــيحاني بواليــة بالطــارف.
مــن  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  ومتكنــت   
مــن  الوقايــة  وســائل  بواســطة  إجالءهــم 
الغــرق،ومت إنقــاذ األشــخاص األربعــة عشــر 
مــن الغــرق، أول أمــس اجلمعــة بســبب ارتفــاع 
منســوب ميــاه الــواد عقــب األمطــار الغزيــرة 
املوســمية التــي واصلــت التهاطــل علــى املنطقــة 

بيــان  وبحســب  األخيريــن،  اليومــن  خــالل 
ــد  ــارف أك ــة الط ــة لوالي ــة املدني ــح احلماي ملصال
أن عناصــر احلمايــة املدنيــة للوحــدة الثانويــة 
ــوا  ــا كان ــاذ 14 مواطن ــن إنق ــوا م ــان متكن بالذرع
محاصريــن علــى إثــر إرتفــاع منســوب ميــاه 
ــا أدى  ــة شــيحاني مم واد ســيبوس بوســفاتة بلدي
منطقــة  مــن  إجالءهــم  مت  حيــث  حملاصرتهــم 
ــن  ــجيل حلس ــن دون تس ــكان آم ــى م ــر إل اخلط

احلــظ أي خســائر بشــرية.
ف سليم

وفاتــن مســجلة بذلــك تراجعــا محسوســا 
يف عــدد حــوادث الســير مقارنــة بحصيلــة نفــس 
ــا يف  ــا ملحوظ ــة وتراجع ــنة املاضي ــهر يف الس الش
عــدد حــاالت اجلرحــى كمــا أفــاد بيــان ملصالــح 

ــة ســطيف. أمــن والي
ــى  ــة ســطيف إل ــن والي ــح أم وعمــدت مصال
تكثيــف أنشــطتها التحسيســية الوقائيــة والردعيــة 
ــة  ــرور بتأطير 1282 عملي ــن حــوادث امل للحــد م

الســائقن،  اســتهدفت  مباشــرة  حتسيســية 
ثابتــة  أمنيــة  مراقبــة  وتأطير 755 حاجــز 
ومتنقلــة، وتأطير 20 وضعيــة مراقبــة بواســطة 
جهــاز الــرادار أدت إلــى حتريــر 5419 مخالفــة 
كل  شــملت  مروريــة  و1387 جنحــة  مروريــة 

أنــواع مخالفــات املــرور.
جمال الدين الواحدي

بوعباني. زهرة
وقــد أكــد بعــض التالميــذ القاطنــن ببلديــة 
بودريعــة بــن ياجيــس يف تصريحــات لـــ »أخبــار 
الوطــن«، أن النقــل املدرســي ميثــل أزمــة كبيــرة 
إلــى  العــودة  إذ يجبــرون علــى  إليهــم،  بالنســبة 
تتعــدى  وملســافة  األقــدام  علــى  مشــيا  منازلهــم 
اخلمســة كيلومتــرات كاملــة وأحيانــا كثيــرة يتــم 
ــى  ــر إل ــذا بالنظ ــرة، وه ــواء ماط ــر يف أج ــذا األم ه
أن اجلهــات املعنيــة توفــر حافلــة لهــؤالء لنقلهــم 
ــة  ــذه اخلدم ــن ه ــر، لك ــاح الباك ــة يف الصب للمدرس
ــد  ــدوام املدرســي عن ــة ال ــدى نهاي ــة ل تكــون منعدم
منتصــف النهــار أو مســاء خــالل املواســم الدراســية 
النقــل  حافــالت  أن  املتحدثــون  وأكــد  العاديــة. 
العمومــي تكــون وســيلتهم الوحيــدة للعــودة إلــى 
ــواص  ــن اخل ــدود للناقل ــدد احمل ــن الع ــم، لك منازله
ــرى  ــى مشــاتي وق ــة إل ــر اخلطــوط املؤدي العاملــن عب
هــذه البلديــة بســبب إجــراءات وتدابيــر الوقايــة 
الصحيــة مــن فيــروس كورونــا كثيــرا مــا يجعــل الظفر 
مبقعــد حلــم صعــب املنــال ممــا يجعلهــم يســيرون يف 
مجموعــات عــدة عبــر طرقــات املنطقــة الوعــرة وذات 
التضاريــس الصعبــة. نفــس الوضــع يعانــي منــه 
أبنــاء منطقــة بوزنــة ببلديــة بوســيف أوالد عســكر، 

مجمــع  إجنــاز  بضــرورة  ســكانها  يطالــب  والتــي 
التالميــذ  أن  مؤكديــن  املنطقــة،  بهــذه  مدرســي 
يضطــرون إلــى التنقــل عبــر مســافة تقــدر بأكثــر 
مــن ثــالث كيلومتــرات إلــى أقــرب مجمــع مدرســي 
ــر  ــن مصي ــة دروســهم، متســائلن ع ــة ملزاول بالزويتن
ــة يف  ــه املنطق ــذي اســتفادت من ــع املدرســي ل املجم

لـــ2015-2019. ــي  ــج اخلماس ــار البرنام إط
•   أقسام تتحول إلى غرف تبريد

ــذ  ــن تالمي ــد م ــزاول العدي ــك، ي ــل ذل يف مقاب
ــة  ــك الواقع ــة تل ــة وخاص ــات التربوي ــض املؤسس بع
ــة  ــية للغاي ــروف قاس ــتهم يف ظ ــل دراس ــق الظ مبناط
ــنة  ــذه الس ــرف ه ــذي يع ــتاء ال ــل الش ــالل فص خ
يف  الفــت  وانخفــاض  لألمطــار  كبيــرا  تســاقطا 
ــد  ــح أح ــب تصري ــؤالء وحس ــرارة، فه ــات احل درج
أقســامهم  يدخلــون  الوطــن«  »أخبــار  لـــ  األوليــاء 
ــن دون أن  ــن م ــديد، لك ــرد ش ــن ب ــون م ــو يعان وه
تتوفــر هــذه األقســام علــى التدفئــة التــي تعيــد 
بعــض الــدفء ألجســادهم التــي ترتعــش بــدون 
توقــف. وهــو مــا يجعــل تركيزهــم غائبــا طــوال 
الفتــرة الزمنيــة املخصصــة للــدروس، حتــى الكتابــة 
يعجــز عنهــا التالميــذ بحكــم أن أصابعهــم الصغيــرة 
أصيبــت هــي األخــرى بالتجمــد وأضحــت عاجــزة 

ــرا  ــت حك ــاة ليس ــذه املعان ــالم. ه ــل األق ــن حم ع
ــى املعلمــن واألســاتذة  ــط، فحت ــذ فق ــى التالمي عل
ــم  ــع تالميذه ــق يتقاســمون م ــذه املناط ــن به العامل

ــروف. ــذه الظ ه
•مشاريع لتوفير التدفئة بـ 78 مدرسة 

يف مناطق الظل

ــأن  ــة جيجــل ب أســرت مصــادر مطلعــة مــن والي
الســلطات احملليــة خصصــت مبلغــا ماليــا هامــا مــن 
ــل  ــه جيج ــتفادت من ــذي اس ــي ال ــج التأهيل البرنام
قبــل ســنتن، بهــدف تدعيــم التدفئــة املركزيــة 
باملناطــق  تربويــة  مؤسســة   78 مســتوى  علــى 
ــم  ــاز 37 مطع ــما، اجن ــاز 99 قس ــذا إجن ــة وك اجلبلي
ــم 28 مدرســة،  ــض وترمي مدرســي، توســيع، تعوي
إال أن األشــغال بهاتــه املشــاريع ال تــزال تســير بوتيــرة 
بطيئــة، حيــث مت الشــروع يف عمليــة تهيئــة وترميــم 
مدرســة بودغدغإبراهيــم بتنفــدور، إجنــاز التدفئــة 
ــة  ــاز التدفئ ــب، إجن ــري الطي ــة زويك ــة مبدرس املركزي
املركزيــة مبدرســة بوكــروح مولــود الواقعــة مبنطقــة أوالد 
ــن  ــد م ــن أن العدي ــة، يف ح ــة امليلي ــد، ببلدي بوزي
ــط. ــى األوراق فق ــرا عل ــزال حب ــاريع ال ت ــذه املش ه

شــّن عامــالت وعمــال املركــز االستشــفائي اجلامعــي بعنابــة وقفــة 
احتجاجيــة بســبب متاطــل مصلحــة األجــور يف تســديد مســتحقات العمــال 

ــددة. ــا احمل يف آجاله
ونــدد العمــال الغاضبــن مــن هــذا التكــرار يف التأخــر لصــرف رواتبهــم 
الشــهرية مــن قبــل مســؤولي مصلحــة األجــور مــا أدى إلــى غضــب العمــال 
ــن رفعــوا يف عــدة مناســبات انشــغالهم ملمثليهــم ورغــم تدخــل الفــرع  الذي
ــة  ــي الراح ــل يوم ــور بالعم ــة األج ــزام مصلح ــة وإل ــل املعضل ــي حل النقاب
ــم  ــن حقوقه ــة وإســتفادة املســتخدمن م ــام العملي ــة والســبت( إلمت )اجلمع

ــا. ــى حاله ــزال عل ــة ال ت إال أن الوضعي
ــرض  ــفائي بغ ــز االستش ــر املرك ــارم ملدي ــل ص ــن بتدخ ــب احملتج وطال
ــوا عنهــا  ــول دائمــة جتنبهــم تكــرار مثــل هــذه االفعــال التــي قال إيجــاد حل
ــد  ــإن بع ــياق ف ــذا الس ــم. ويف ه ــد تعبيره ــى ح ــة » عل ــر« بريئ ــا غي بأنه
ــفائيإبن  ــز اإلستس ــام للمرك ــر الع ــدى املدي ــي ل ــرع النقاب ــي الف ــل ممثل تدخ
رشــد بعنابــة مت التدخــل وســيتم متكــن العمــال مــن راتبهــم الشــهري مــع 
مطلــع الشــهر اجلــاري مــع التعهــد بعــدم تكــرار أي تأخــر يف صــرف الراتــب 

ــة.          ــتحقات املالي وكل املس
     ف سليم

ــيدار  ــع س ــع ملجم ــار التاب ــب احلج ــع مرك وق
ــم  ــرة تفاه ــال، مذك ــع إمييت ــرع مجم ــة، ف بعناب
واتفاقيــة عمــل مع شــركة »نفطــال« بغــرض 
ــة  ــر امللحم ــب غي ــن األنابي ــم م ــاز 1100 كل إجن
ــر  ــع )GPL(، عب ــي املُمي ــاز البترول ــل الغ لنق
العاصمــة،  واجلزائــر  والشــلف  أرزيــو  خــط 
ــارورات  ــع ق ــح لتصني ــن بالصفائ ــك التموي وكذل
طاريــق  وذلك بحضور بوســالمة  الغــاز، 
الرئيــس املديــر العــام ملجمــع »إمييتــال« وحســب 
بيــان مؤسســة« إمييتــال » املنشــور عــب وقــع 
ــة،  ــع ســيدار بعناب ــع ملجم مركــب احلجــار التاب
ــة  ــم واتفاقي ــرة تفاه ــال، مذك ــع إمييت ــرع مجم ف
إجنــاز  بغــرض  »نفطــال«  مع شــركة  عمــل 
ــل  ــة لنق ــر امللحم ــب غي ــن األنابي ــم م 1100 كل
الغــاز البترولــي املُميــع )GPL(، عبــر خــط 

أرزيــو والشــلف واجلزائــر العاصمــة، وكذلــك 
التمويــن بالصفائــح لتصنيــع قــارورات الغــاز، 
ــر  ــس املدي ــق الرئي ــالمة طاري وذلك بحضور بوس
ــمية  ــا الرس ــال«. ر صفحته ــع »إمييت ــام ملجم الع
ــد ُوقعــت مذكــرة التفاهــم  ــى )فايســبوك( فق عل
ــة  ــة، رئيس ــوض جميل ــن لبي ــرف كل م ــن ط م
ــيد،  ــر رش ــار، وياغي ــيدار احلج ــس إدارة س مجل
ــا  ــع لنفطــال. كم ــرول املُمي ــاز البت ــرع غ ــر ف مدي
حضــر جلســة التوقيــع أوشــيش خلضــر، الرئيــس 
املديــر العــام ملجمــع ســيدار وبلحــاج رضــا، 
ــد،  ــد محن ــام لســيدار احلجــار وايبلعي ــر الع املدي
ــك الشــريك  ــود يف نفطــال وكذل ــرع الوق ــر ف مدي
اإلجتماعــي ممثــل عــن أعضــاء نقابةلشــركة 
واجلديــر  احلجــار.  ســيدار  لشــركة  املؤسســة 
بالذكــر أن يف إطــار تســوية ممتلــكات مركــب 

ــي »  ــن برمي ــال الدي ــار، كان »جم ــيدار احلج س
والــي واليــة عنابــة مبعيــة أشــرف أواخــر الشــهر 
الفــارط رفقــة رئيــس املجلــس الشــعبي الوالئــي 
باملديريــة العامــة ملجمــع ســيدار، علــى مراســيم 
حتويــل احلقــوق العقاريــة ملركــب ســيدار احلجــار 
مــن املؤسســة الوطنيــة للحديــد والصلــب ســابقا 
إلــى ســيدار احلجــار حاليــا يف إطــار إعــادة هيكلــة 
هــذه املؤسســة الوطنيــة وقــد مت امضــاء العقــد من 
طــرف كل مــن املفتــش اجلهــوي املكلــف بتســيير 
ــر  ــة، خلض ــة عناب ــة لوالي ــالك الدول ــة أم مديري
ــيدار  ــع س ــام ملجم ــر الع ــس املدي ــيش الرئي اوش
والســيدة لبيــوض جميلــة رئيســة مجلــس اإلدارة 

ــار.  ــب احلج ملرك
ف.سليم

ســجلت مصالــح أمــن واليــة ســكيكدة1401 
متعلقــة  تســجيل119 مخالفــة  منهــا  مخالفــة 
وتســجيل  اجلســدي  التباعــد  احتــرام  بعــدم 
ــة  ــداء الكمام ــدم إرت ــة بع ــة متعلق 1170  مخالف

خــالل االســبوع املاضــي.
باإلضافــة إلــى تســجيل 101 مخالفــة متعلقــة 
بعــدم إحتــرام البروتوكــول الصحــي يف الفضــاءات 
ــدم  ــة بع ــة متعلق ــجيل 11 مخالف ــة وتس التجاري

إحتــرام البروتوكــول الصحــي يف وســائل النقــل. 
ــي  ــن التحل ــرطة املواطن ــح الش ــو مصال و تدع
باإلجــراءات  باإللتــزام  واملســؤولية  بالوعــي 
كورونــا  جائحــة  انتشــار  مــن خطــر  الوقائيــة 
ــر يعــرض  ــه التدابي ــف لهاتـ ــر أن كل مخال وتذك
صاحبــه الــى تطبيـــق العقوبــات املنصــوص عليها 

ــا. قانون
نسيبة شالبي

متكــن أعــوان احلمايــة املدنيــة ببلديــة الشــريعة 
بتبســة، صبــاح أمــس، مــن توليــد ســيدة تبلــغ 

مــن العمــر 40 ســنة داخــل ســيارة اإلســعاف.
وحســب بيــان مــن مديريــة احلمايــة املدنيــة، 
فقــد تدخلــت عناصــر احلمايــة يف حــدود الســاعة 
اخلامســة صباحــا بنــاء علــى اتصــال عاجــل مــن 
ــا  ــدد نقله ــذي كان بص ــل وال ــيدة احلام زوج الس
مــن منزلــه الكائــن بالطريــق االجتنابــي إلــى 
تنقــل  وعنــد  الشــبوكي،  مستشــفى محمـــد 
ــة  ســيارة االســعاف لعــن املــكان اتضــح أن حال
الســيدة حرجــة، ممــا اضطــر األعــوان لتوليــد 
الســيدة يف ســيارة االســعاف وهــي العمليــة التــي 
تكللــت بالنجــاح يف ظــروف جيــدة أيــن أجنبــت 
ــى، مت وضعهمــا مبصلحــة  ــود مــن جنــس أنث مول
األمومــة والطفولــة والتأكــد مــن متتعهمــا بصحــة 
الطواقــم  قبــل  مــن  فحصهمــا  بعــد  جيــدة، 
الطبيــة املناوبــة التــي أثنــت علــى هــذا العمــل.
فيروز رحال

رغم المشاريع العديدة المسجلة لتوفير التدفئة وتدعيم النقل المدرسي 

تالميـــذ يزاولــون دروسهــم فـي ظـروف تالميـــذ يزاولــون دروسهــم فـي ظـروف 
قاســية قاســية فــي المنـاطــق الجبلــية بجيـــجلفــي المنـاطــق الجبلــية بجيـــجل

عنابة 

اتفاقــية بيـن »الحجـار« و»نفطـــال«اتفاقــية بيـن »الحجـار« و»نفطـــال«
إلنجــاز أنابيـــب نقـــل الغـاز الُمميـــعإلنجــاز أنابيـــب نقـــل الغـاز الُمميـــع

عمــال المركـز االستشفـائي »ابـن رشـــد« يحتجــــــونعمــال المركـز االستشفـائي »ابـن رشـــد« يحتجــــــون

سكيكدة
تسجيــــل تسجيــــل 14001400 مخالـــفة إلجــراءات  مخالـــفة إلجــراءات 

الوقــــاية مـــن الجـــــائـحةالوقــــاية مـــن الجـــــائـحة

تبسة
سيـــدة تضـــع مولــودها فــي سيـــدة تضـــع مولــودها فــي 
سيـــارة إسعـــاف بالشريــــــعةسيـــارة إسعـــاف بالشريــــــعة

 الطارف
إجـــالء إجـــالء 1414 شخصــا حـــاصـرتـــهم  شخصــا حـــاصـرتـــهم 

ميــــاه وادي سيبــــــوسميــــاه وادي سيبــــــوس

سطيف
تراجـــع محســوس فــي حــــوادث تراجـــع محســوس فــي حــــوادث 
المــــرور خـــالل شهـــــر نوفمبـــرالمــــرور خـــالل شهـــــر نوفمبـــر

يعاني التالميذ الذين 
يقطنون املناطق اجلبلية 

واملعزولة مبختلف بلديات 
جيجل معاناة كبيرة 

للوصول إلى مؤسساتهم 
التربوية، وهذا رغم 

استفادة بلديات جيجل 
من حصص متتالية من 
حافالت النقل املدرسي. 
يضاف إلى هذه املعاناة، 

انعدام التدفئة يف األقسام 
ما جعلهم يتلقون دروسهم 

يف ظروف غير مواتية 
خاصة يف فصل الشتاء.
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أخبار تيزي وزو
دعـــم مخبــــر جـــامعة دعـــم مخبــــر جـــامعة 
مولــود معمــري بــــ مولــود معمــري بــــ 
55 مالييــــن سنتيــــم  مالييــــن سنتيــــم 

 قّدم املجلس الشعبي الوالئي بتيزي وزو، أمس السبت، إعانة مالية ملخبر التحاليل التابع جلامعة 
مولود معمري بقيمة 5 ماليني دينار, من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا. 

 العملية تندرج يف اطار مرافقة ذات املجلس ملختلف الهيئات الرسمية, السيما يف ظل استمرار 
موجة كورونا ,و تقرر اقتناء جتهيزات التشخيص ضد الوباء هذا يف الوقت الذي سبق وان قدم املجلس 
الوالئي ملختلف االبتدائيات مبلغ 2مليار سنتيم ,من اجل شراء مختلف اللوازم التي يحتاجها الطاقم 

التربوي من معقمات واقنعة وغيره من مواد الوقاية.
-    نسبة امتالء سّد تاقصبت بلغت 19 %

إلى  ارتفاع منسوب سد تاقصبت  إلى  املتساقطة يف األيام األخيرة بوالية تيزي وزو  أدت األمطار 
حدود 19 باملائة، انتقاال من نسبة 15 باملائة التي سجلت نهاية نوفمبر الفارط.

و قال مسؤول مبديرية الري بالوالية، إنه مت جمع ما اليقل عن 6ماليني متر مكعب من مياه االمطار 
التي دخلت الى السد حيث انه مع حلول شهر مارس ميتلئ السد بكثرة اال ان املشكل احلاصل بتيزي 
وزو اليوم هو عدم االستفادة بشكل اوسع من االمطار املتساقطة ,التي تذهب يف واد سيباو بدل استغاللها 
على االقل يف الفالحة بسبب نقص السدود الفالحية ذات احلجم الصغير,و اضاف املسؤول ذات انه مت 
اطالق يف وقت سابق عمليات تنظيف سد تاقصبت من خالل نزع االتربة واالوحال املتراكمة فيه, من 

اجل حتسني جودة املياه املوجهة لالستهالل احمللي.
-  انهيار أرضي على الطريق الوالئي 174بايت عيسى ميمون

أرضي  انهيار  اليوميني األخيرين يف  تيزي وزو خالل  بغزارة على  تهاطلت  التي   تسببت األمطار 
باملكان   174 رقم  الوالئي  الطريق  من  كبيرا  جزءا  األمطار  جرفت  بعدما  ميمون،  عيسى  آيت  مبنطقة 

املسمى لفضاحي.
 مصالح البلدية تنقلت رفقة جلنة مختصة الى عني املكان حيث تقرر الشروع بداية من بعد غد 
اعداد خريطة طريقة جديدة من اجل  الناجمة عن سوء االحوال اجلوية, مع  االثنني اصالح االضرار 

التعجيل يف فتح املمر من جديد امام حركة املرور.
-  عمال مركز التكوين املهني بواسيف يعتصمون

طالب عمال مركز التكوين املهني بدائرة واسيف بوالية تيزي وزو امس من مديرية التكوين, بضرورة 
التعجيل يف الغاء القرار اخلاص بتحويل عاملتيني الى بلدية اخرى, االمر الذي دفعهم الى التوقف عن 

العمل وشن اعتصام امام مقر املديرية الوصية. 
و حسب تصريحات بعض احملتجني لـ«اخبار الوطن« فانه من غير منطقي اصدار مثل هذا القرار 
الذي وصفوه بالتعسفي بعدما مت ابعاد العاملتيني عن مقر سكناهما الى منطقة اخرى ,يف الوقت الذي 
مت االستعانة بعمال اخرين خارج املنطقة ,وقد ناشد هؤوالء اجلهات الوصية بضرورة حل املشكل قبل 

تفاقمه مع مطالبتهم بالتحقيق يف هذه القضية.
جمال ع

 عبد السالم قريشي
 وأجمع األميار الذين التقت بهم » أخبار الوطن 
تتقاسم  البلديات  أن جل هذه  بهو والية بجاية  » يف 
خاصة  برامج  تتطلب  التي  التنموية  العراقيل  نفس 
النزوح  ظاهرة  وطأة  من  للحد  معتبرة  مالية  ومبالغ 

الريفي التي تتفاقم من يوم آلخر.
البلديات  رؤساء  ذكرها  التي  العراقيل   أولى 
العقارية  األوعية  أن معظم  إذ  العقار  تكمن يف نقص 
عنها  التنازل  يرفضون  الذين  للخواص  ملكيتها  تعود 
يف  حتى  البعض  عجز  وقد  املشاريع  مختلف  إلقامة 
احلال  هو  مكان التخاذه كمفرغة عمومية كما  ايجاد 
بالنسبة لبلديات اجلهة الشرقية للوالية كأوقاس درقينة 
600 مليون سنتيم قصد  التي تخصص مبلغ  خراطة 
بوالية سطيف نفس  الروى  القمامة مبفرغة عني  رمي 
املشكل بالنسبة لبلدية ذراع القائد أين يطارد السكان 
القمامة  رمي  ومينعونها من  النظافة  شاحنات مصلحة 

حتى يف أماكنها السابقة.
البلديات  معظم  تعيش  أخرى  جهة   ومن 
الدعم  نظرا إلعتمادها على  كبيرا  ماليا  اجلبلية عجزا 
دعم  وهو  أخرى  موارد  غياب  يف  الدولة  تقدمه  الذي 

شبكات  اجناز  من  للبلديات  ميكن  ال  محدود  جد 
حيث  من  باملدارس  والتكفل  الصحي  والصرف  املياه 
الصيانة والتجهيز وكذا توفير النقل املدرسي واإلطعام 

للتالميذ. 
 « السيد  القائد  ذراع  بلدية  رئيس   وحسب 
الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  »إن  » ف  موهوب مسعود 
النقائص  وحجم  بلدية  كل  خصوصيات  يراعي  ال 
التي تعاني منها فهو يوزع بشكل عشوائي دون األخذ 
بعني اإلعتبار مساحة البلدية أو عدد السكان القاطنني 
البلديات  بني  تنموي  توازن  ال  نالحظ  وبالتالي  بها 
الريفية واحلضرية وكمثال على ذلك عدد سكان ذراع 
أيت  بلدية  بينما سكان  نسمة  ألف   35 يناهز  القائد 
اسماعيل 10 آالف نسمة وكالهما بنفس امليزانية » 
تزال تعاني من  البلديات اجلبلية ال  » كما أن بعض 
وعربات  احلافالت  أصحاب  جعل  مما  طرقاتها  تدهور 
النقل وهو ما يضيف  النقل يعزفون عن ممارسة نشاط 
البلديات املطالبون بتوفير  أعباًء إضافية على مسؤولي 
إتفاقيات مع اخلواص  واإلمضاء على  املدرسي  النقل 
»خالف  السيد  يضيف   « املدرسي  النقل  توفير  قصد 
الصحية  التغطية  أما  درقينة  بلدية  رئيس   « رشيد 

عن  البعد  كل  بعيدة  فهي  اجلبلية  البلديات  جل  يف 
تفتقر  بلديات  سبعة  فهناك  اجلوارية  الصحة  مفهوم 
واليات  مع  منها  احلدودية  سيما  صيدليات  إلى 
أخرى كما أن اخلدمات العالجية تقتصر على مداواة 
عليها  أكل  عالج  قاعات  يف  احلقن  وضع  اجلروح 
وغياب  وضعيتها  وتدهور  لضيقها  نظرا  وشرب  الدهر 
وهي  والطبيب«  املمرض   « بعضها  يف  الطبي  التأطير 
الوضعية التي أجبرت املرضى إلى التنقل نحو الدوائر 
فهو  الشباب  أما  أشعة  أو  بسيطة  فحوصات  إلجراء 
للعمل  بجاية  إلى  يتجه  فمعظمهم  األمرين  يعاني 
وترك  األخرى  املدن  إلى  التنقل  أو  البناء  ورشات  يف 
اجلمل مبا حمل أمام نفاذ صبرهم من حتسن أوضاعهم 
يف بلدياتهم األصلية يف حني جند فئة أخرى تعمل يف 
إطار تشغيل الشباب بأجرة زهيدة ال تسد الرمق وبناءا 
اجلبلية  البلديات  فرؤساء  املزرية  األوضاع  هذه  على 
التي تقاوم قساوة الطبيعة وشح برامج التنمية يطالبون 
من السلطات ضرورة اإللتفات إليها من خالل إقتراح 
إنشاء صندوق خاص باملناطق اجلبلية لتحريك مؤشر 

التنمية الذي يدور بوتيرة جد بطيئة.

مناطق  من  عائلة   225 استفادت 
الظل مبداشر الطواهرية واخلنق ببلدية وامري 
بذلك  مودعة  بالغاز،  الربط  املدية من  غربي 
واحلدث  تزامنا  وذلك  الغاز،  قارورة  معاناة 
التاريخي الهام الذي احتفلت به كافة الدوائر 
املخّلدة  الستني  ى  للذكر  والبلديات بإحياء 
شهر  من  عشر  احلادي  مظاهرات  ألحداث 

ديسمبر 1960.
قد  الرسمية  االحتفاالت   كانت 
الدفء  بإدخال  األسبوع  نهاية  انطلقت 
أمس  لتستمر  طويال،  عانت  عائالت  على 
اشراف  حتت  املناسبة  بذات  االحتفاالت 
األسرة  وبحضور  الوالية  والي  موس«  »جهيد 

الثورية.
عمر ب

سجلت مصالح أمن والية بجاية خالل شهر 
نوفمبر املنقضي مخالفة 2391 شخصا إلجراءات 

احلجر الصحي اجلزئي ببجاية.
 11207 مراقبة  إحصاء  مت  اإلطار  هذا   ويف 
إجراء  محل  شخصا   584 توقيف  مع  شخصا، 
قضائي بسبب عدم اإللتزام باحلجر املنزلي، كما مت 
مراقبة 8165 مركبة، وضع 72 منها يف احملشر، يف 
نفس السياق مت تسجيل 1480 مخالفة تتعلق بعدم 
بالبيع  تتعلق  مخالفة  و22  الواقي،  القناع  إرتداء 
مخالفة  و35  السالمة،  بقواعد  اإللتزام  دون  من 
تتعلق بعدم اإللتزام مبسافة األمان، باإلضافة إلى 

حترير 30 مخالفة يف مجال النقل، منها 06 مخالفة 
تتعلق  مخالفات  و03  احلضري،  بالنقل  تتعلق 
بالناقلني بدون رخصة، و18 مخالفة تتعلق بالنقل 
اجلماعي، و03 مخالفات تتعلق بسيارات األجرة، 
التجارية فقد مت  وبالنسبة ملراقبة نشاطات احملالت 
خالل هذه الفترة مراقبة 1230 محل جتاري، على 
إعذار،  و126  مخالفة،   226 تسجيل  مت  إثرها 
متابعة   25 إلى  باإلضافة  غلق،  قرار   50 وتنفيذ 

قضائية.
عبدالسالم.ق

تسبب تهاطل أمطار معتبرة على والية بجاية 
أرضية  انزالقات  يف  الشمالية  نظيراتها  غرار  على 
وسقوط أكوام من األتربة والصخور على الطرقات 
الوالئية والوطنية كما أن فيضان األودية أدى إلى 
إحلاق أضرار جسيمة باملنشآت وممتلكات الشركات 
العمومية واخلاصة التي تقع معظمها على ضفاف 

وادي الصومام.

بناحية  الصومام  وادي  فيضان  جرف  و 
كانت  مقطورة  نصف  شاحنة  أمس  القصرليلة 
مركونة بحظيرة مؤسسة إفري للمياه املعدنية والتي 
لم تسلم هي األخرى إذ جرفت مياه الوادي جزءا 
مادية دون تسجيل  وتسبب ذلك يف خسائر  منها 

خسائر بشرية حلسن احلظ
عبدالسالم قريشي

بجاية 

رؤســـاء البلديـــات الجبليــة رؤســـاء البلديـــات الجبليــة 
يطالبـــون بإنشـــاء صنــدوق يطالبـــون بإنشـــاء صنــدوق 

المناطـــق الريفـــيةالمناطـــق الريفـــية

 ربـــــــط  ربـــــــط 225225 مسكـــــنا مسكـــــنا
 ببلــــــــدية وامـــــــري  ببلــــــــدية وامـــــــري 
بشبـــكة الغـــاز الطبيعـــيبشبـــكة الغـــاز الطبيعـــي

وادي الصومــــام يجـــرف شــــاحـنة وادي الصومــــام يجـــرف شــــاحـنة 
وجـــزءا من حظيــــرة سيــــاراتوجـــزءا من حظيــــرة سيــــارات

ناشد معظم رؤساء البلديات اجلبلية بوالية بجاية السلطات العليا يف البالد دعم املناطق اجلبلية 
ببرامج تنموية خاصة، كون اإلعانات احلالية ال ترتقي إلى مستوى تطلعات سكان املناطق الريفية 

باملقارنة مع معاناة املواطن اليومية، نظرا إلى طبيعة املناطق اجلبلية والتضاريس الوعرة واملناخ 
القاسي ونقص املرافق الضرورية التي تضمن العيش الكرمي.

إحصــــاء إحصــــاء 23912391 شخصـــا مخـــــالفا  شخصـــا مخـــــالفا 
إلجـــراءات الحجـــــر الصحـــــيإلجـــراءات الحجـــــر الصحـــــي
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أخبار السر ايا

     متنى بعض سكان بلدية امليلية شرق والية 
جيجل أن يقوم الوالي عبد القادر كلكال 

مبباغتة البروتوكول اخلاص به وكذا مسؤولي 
البلدية ويغير املسار الذي رسم له خالل الزيارة 

التي قادته إلى املنطقة مبناسبة إحياء ذكرى 
مظاهرات 11 ديسمبر يوم اجلمعة املاضي، 

مؤكدين أن هذا املسؤول كان سينصدم ال محال 
من الوضعية املتدهورة التي تتواجد عليها طرقات 
البلدية خاصة يف هاته األيام التي تعرف تساقطا 
قياسيا لألمطار أدى إلى تعرية سريعة للبريكوالج 

املمارس طيلة سنوات، فهل ميكن أن يستجيب 
الوالي إلى هذه املطالب مستقبال..

انتشر فيديو  لسيدة  من  بلدية  شلغوم العيد  الواقعة 
جنوب والية ميلة ، عبر الفايسبوك  أين كانت  تعبر  عن  

مدى سخطها الشديد  جتاه سلطات الوالية،  جراء  ما 
اعتبرته متاطل الوالية   حول قضية  اإلفراج عن قائمة 
السكن االجتماعي ،  حسب ما هو متداول   ان هذا املشروع 
مت تسليمه يف سنة 2012 حيث مت تسليم جزء منه يقدر 
ب 950 سكن يف مارس 2018 و تبقى منه حصة 350سكن 

لم توزع منذ أكثر من سنة  ، ويكشف الفيديو ان السكنات 
جاهزة مبا يكفي لتوزيعها وهو ما أثار سخط املرأة التي 

ظلت تصرخ وهي تتفقد الشقق.
 الفيديو اثار موجة كبيرة من التعاليق املستعجلة للتوزيع 

، دون ان تتحرك مصالح والية ميلة للتوضيح.

مستشفى بوعالم شرق والية البيض مسجل 
منذ سنة 2012 و انطلقت به األشغال سنة 2014 

و من وقتها و السكان ينتظرون دخوله اخلدمة 
و هو األمر الذي لم يحدث إلى اليوم ما أهله 

لدخول كتاب غينس لألرقام القياسية يف مدة 
اإلجناز . ستة سنوات من أجل إجناز مستشفى 

بستني سرير أمر لم يتقبله سكان بلدية بوعالم 
خاصة و أنهم يعانون مشاكل كبيرة للحصول 

على خدمات صحية يف مستوى بلدية مقر دائرة 
و تعد من أعرق بلديات والية البيض . و الغريب 
أن املستشفى زاره على األقل 6 وزراء أخرهم وزير 

الصحة خالل زيارته للبيض  .

تعريــــة البريكـــــوالج

قدسيـــة الرايـــــة 
الوطنيـة خـط أحمـر

امـراءة تفضــــح كتــاب غينيــس فـي البيــض
قطاع السكن بميلة

بالرغم من حرص جميع املسئولني 
على إيالء الراية الوطنية األهمية 

البالغة التي تليق بها من خالل 
التذكير يف عديد املراسالت اإلدارية 

بأهمية الراية الوطنية واستبدال 
البالية منها يف مؤسسات الدولة غير 
أن بعض املسئولني احملليني ال يولون 

أهمية  لذلك خاصة يف املناسبات 
الوطنية أين يقومون بتعليق الرايات 

يف األعمدة والالفتات احتفاال 
باملناسبة دون حرصهم على بقائها 
على حالتها ،ففي كثير من األحيان 
تتسبب العوامل الطبيعية خاصة 

الرياح يف متزق هذه الرايات وتلقي 
بها يف األرض وهو حال الرايات املعلقة يف املدخل الغربي 

لبلدية جواب شرقي املدية ووقفت عليها » أخبار الوطن« 
،فهل ينتبه مسئولو هذه البلدية للحالة التي تتواجد عليها 
األعالم التي سقط من أجلها مليون ونصف املليون شهيد أم أن 
تعليمات قدسية الراية الوطنية  واحملافظة عليها ال تعنيهم.

قامت مصالح بلدية بريحان 
بوالية الطارف اجلمعة بحضور 

السلطات الوالئية واألمنية 
والعسكرية واألسرة الثورية 

بوضع النصب التذكاري للرئيس 
الراحل املجاهد »الشاذلي 
بن جديد« وذلك مبناسبة 

االحتفاالت املخلدة للذكرى 
الستني وملظاهرات 11 ديسمبر 

.1960
وباملناسة الوالي حرفوش بن عرعار ويف تصريح له أمام وسائل اإلعالم أثنى على 

الدور الذي قام به رئيس بلدية بريحان حميد شارف من أجل وضع متثال الرئيس 
الراحل الشاذلي بن جديد مبسقط رأسه بالسبعة.

وانتقد نشطاء محليون تأخر تكرمي الرئيس الراحل  وقالوا   إن والي الطارف 
احلالي حرفوش بن عرعار ووزيرين يف احلكومة، جتاهلوا يف 6 أكتوبر املاضي، 

ذكرى رئيس اجلمهورية األسبق.
وقصدوا وزيري التضامن الوطني كوثر كريكو واملوارد املائية أرزقي براقي، خالل 

زيارة قادتهما إلى الطارف يف نفس اليوم الذي كان متحف الطارف ينظم ندوة 
مصغرة حول بن جديد.

تمثال للراحل الشاذلي بن جديد يحيي االنتقادات

مهلــة الوالـــي
 فتح والي البيض  النار على مدير التربية على إثر االحتجاجات األخيرة 

التي عرفتها عديد املؤسسات التربوية يف غياب التدفئة بإضراب التالميذ و 
األساتذة بشكل متواصل متزامنة مع انخفاض كبير يف درجة احلرارة . الوالي 

أمهل مدير التربية األسبوع اجلاري للقضاء على املشكل و اتهمه من جهة 
اخرى  مدير بتغليطه بتقارير غير دقيقة عن الدخول املدرسي عندما صرح 
أنه سيكون جيدا و يف ظروف حسنة غير أن األحداث أثبتت أن صيانة أجهزة 
التدفئة و مراقبتها باملؤسسات التربوية بالبيض لم يكن يف املستوى واملطلوب 

بدليل االحتجاجات و اإلضرابات التي اندلعت باملؤسسات التربوية والتي 
طالبت على إثرها نقابات من  القطاع برحيل مدير التربية .
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أخبار الداخل

وضعــت مصالــح الشــرطة بأمــن واليــة إليــزي 
118 مركبــة يف احملشــر مــع حتريــر محاضــر مخالفات 
ضــد أصحابهــا بســبب خرقهــم التوقيــت اخلــاص 
ــه  ــاده ب ــا أف ــي، حســب م باحلجــر الصحــي املنزل
بيــان خليــة اإلعــام واالتصــال والــذي حتصلــت 

»أخبــار الوطــن« علــى نســخة منــه. 
واضــح البيــان انــه منــذ ســريان مفعــول احلجــر 
ــا 36  ــة منه ــع 118 مركب ــة مت وض ــي بالوالي اجلزئ
دراجــة ناريــة لعــدم احتــرام التوقيــت اخلــاص 
باحلجــر املنزلــي كمــا ســجلت 49 مخالفــة تتعلــق 
بعــدم ارتــداء كمامــة وكــذا 09 مخالفــات تتعلــق 

بالنقــل اجلماعــي لألشــخاص باإلضافــة الــى 
مخالفتــن لســيارات األجــرة مخالفــة يف حــق 

ــدون رخصــة.  ــن ب الناقل
وكمــا ســجلت املصالــح األمنيــة للشــرطة 421 
ــة  ــات واألقنع ــداء الكمام ــية الرت ــة حتسيس عملي
بتدابيــر  االلتــزام  بضــرورة  املواطنــن  وحــث 
ــرورة  ــا وض ــاء كورون ــة وب ــذة ملجابه ــة املتخ الوقائي
التقيــد بكافــة اإلجــراءات التــي مــن شــانها 

ــع.  ــامة اجلمي ــى س ــة عل احملافظ
براهيم مالك

 عبداهلل مجبري 
وأوضــح الســكان املنطقــة قــي تصريــح لهــم لـ«أخبار 
ــة  الوطــن« إنهــم قامــوا برفــع مطالبهــم للســلطات احمللي
ــرف  ــوات الص ــد قن ــل جتدي ــن أج ــل م ــرورة التدخ بض
ــت، إال أن  ــة وتصدع ــت مهترئ ــي أصبح ــي الت الصح
طلباتهــم، قوبلــت بالوعــود لــم يتــم جتســيدها إلــى 
غايــة اليــوم، األمــر الــذي أثــار اســتياء مواطنــي القريــة 
ــة  ــذه الوضعي ــوا ه ــد بوســعهم أن يتحمل ــم يع ــن ل الذي

ــة. املزري
و أكــد املواطنــون أنهــم علــى هــذا احلالــة ملــا يقــارب 

ــة لهــذه  ــب الناقل ــدم أنابي ــى أن ق ــا مشــيرين إل 15 يوم
امليــاه املســتعملة هــو الســبب الرئيســي الــذي أدى 
ــا يف بعــض األماكــن  ــوات وإنفجاره ــى انســداد القن إل
ــح  ــا رائ ــث منه ــذرة تنبع ــاه الق ــن املي ــركا م ــكلة ب مش
كريهــة، وحولــت املــكان إلــى مســرح النتشــار كل 
أنــواع احلشــرات والبعــوض، ومــع تــأزم الوضــع يطالــب 
الســكان الســلطات الوالئيــة واملصالــح املعنيــة بضــرورة 
التدخــل العاجــل، واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لوضــع 
ــل  ــرة فنوغي ــس الدائ ــه رئي ــن جهت ــم. م ــد ملعاناته حل

ــس  ــب رئي ــع نائ ــل م ــك تنق ــن أمبيري ــان ب عبدالرحم
املجلــس الشــعبي إلــى عــن املــكان أيــن متــت معاينــة 
ــي  ــرف الصح ــاة الص ــق مي ــوس يف تدف ــاع احملس االرتف
ــة  ــور قصب ــية لقص ــاة الرئيس ــذ القن ــتوى منف ــى مس عل
حلــرار وأوالد مــوالي عومــار حيــث طمــأن بــن أمبيــرك 
ــا  ــل كم ــا للح ــة يف طريقه ــذه الوضعي ــن أن ه املواطن
طلــب مــن مصالــح البلديــة ضــرورة اإلســراع يف اتخــاذ 
ــارة  ــرات الض ــار احلش ــع انتش ــة ملن ــراءات الازم اإلج

ــوض كالبع

 أطلــق بنــك القــرض الشــعبي اجلزائــري ســتة 
للزبائــن كمرحلــة  منتجــات جديــدة  عــروض 
أولــى مــن مجمــوع تســعة منتجــات للصيرفــة 
باألغــواط  وكالتــة  مســتوى  اإلســامية،على 
ادخاريــة  منتجــات  ثــاث  منهــا   ،301 رقــم 
وثــاث  إســامية  بنكيــة  حســابات  تخــص 
عــروض منتجــات تخــص التمويــات يف صيغــة 
املرابحــة لشــراء الســيارات والعقــار والتجهيــزات، 
وســيتم قريبــا الشــروع يف تســويق ثــاث منتجــات 

ــرى. أخ
أحياء ببلدية احلاج املشري تغرق يف 

األوحال
ــري  ــاج املش ــة احل ــاء بلدي ــض أحي ــت بع غرق
وبــرك  األوحــال  طبقــات  االغــواط يف  شــمال 
املنطقــة  علــى  تتســاقط  التــي  األمطــار  ميــاه 
ــا  ــاري لتصريفه ــدام مج ــراء انع ــبوع، ج ــذ أس من
وانســداد قنــوات الصــرف الصحــي املغشوشــة 
وغيــاب التهيئــة واألمــر الــذي أعــاق حركــة 

املواطنــن وصعــب مــن مــرور أطفالهــم لالتحــاق 
مبقاعــد الدراســة، وأدى إلــى جتمــع األوســاخ 
ــذه  ــات، وناشــد ســكان ه ــر بالطرق وانتشــار احلف
األحيــاء الســلطات بإيجــاد حــل لهــم خاصــة وأن 
مــدة تســاقط األمطــار والثلــوج باملنطقــة قــد ميتــد 
ــتفادت  ــد اس ــة ق ــير أن البلدي ــهر، ونش ــدة أش لع
ــرق  ــزت بط ــة أجن ــدودة للتهيئ ــات مح ــن عملي م

ــام.  ــرور األي ــر مب ــا أث ــق له ــم يب ــوائية ل عش
 ..وعائات تطالب بربطها بشبكة الغاز

مــن جهــة أخــرى تطالــب عــدة عائــات 
وراء  العمرانــي  النســيج  مــن  بالقــرب  تقطــن 
ــل  ــق الظ ــج مناط ــن برنام ــم ضم ــل بإدراجه اجلب
لربطهــم بشــبكة الغــاز التــي متــر بأقــل مــن 1كلــم 
ميــر  الــذي  الطريــق  وتعبيــد  ســكناتهم،  مــن 
ــذي  ــت وال ــة تقيس ــاه منطق ــم باجت ــرب منه بالق
ــا  ــى عشــرات الســكان وعــادة م ــة عل يفــك العزل
يتعــرض لانقطــاع خــال فصــل الشــتاء بســبب 

بســبب االمطــار والثلــوج ويعــزل الســكان.
ع. نورين

متكنــت عناصــر الشــرطة بأمــن 
توقيــف  مــن  صالــح  عــن  دائــرة 
شــخصن يبلغــان مــن العمــر 42 
احليــازة  قضيــة  عــن  ســنة،  و55 
ــواد  ــازة م ــدرات وحي ــرة باملخ واملتاج
قصــد  رخصــة  دون  صيدالنيــة 

البيــع.
ــان  ــب بي ــة حس ــات القضي حيثي
ــة  ــات العام ــال والعاق ــة اإلتص خلي
حتصلــت  متنراســت  واليــة  ألمــن 
ــخة  ــن نس ــن م ــار الوط ــدة أخب جري
ــا  ــات مفاده ــى معلوم ــود ال ــه تع من
وجــود شــخص يقــوم بالترويــج وبيــع 
املهلوســة  واألقــراص  املخــدرات 
بوســط  مســكنه  مســتوى  علــى 
ــداد  ــد إع ــح، وبع ــن صال ــة ع مدين

خطــة أمنيــة محكمــة مــن طــرف عناصــر األمــن وبالتنســيق مــع الســيد وكيــل اجلمهوريــة لــدى 
ــخصن وحجز  ــف ش ــث مت توقي ــر، حي ــالف الذك ــكن الس ــش املس ــح مت تفتي ــن صال ــة ع محكم
كميــة مــن املخــدرات )كيــف معالــج ( يقــدر وزنهــا بـــ 191.8 غــرام، كمــا مت العثــور علــى أدويــة 
صيدالنية باإلضافــة الــى مبلــغ مالــي مــن عائــدات الترويــج قــدر بـــ 662255 دج، كيتــور 

وســكن ليتم حتويــل املشــتبه فيهمــا واحملجــوزات إلــى املقــر وفتــح حتقيــق يف القضيــة.
بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق مت تقــدمي املشــتبه فيهمــا أمــام اجلهــات القضائيــة املختصــة 
ــه  ــي صــدر يف حق ــه الثان ــداع واملشــتبه في ــر إي ــه الرئيســي أم ــي أصــدرت يف حــق املشــتبه في الت

رقابــة قضائيــة.
أحمد كرزيكة

عبداهلل مجبري
املســتلزمات  لكافــة  البلديــة  توفيــر   عــن 
البيداغوجيــة للمــدارس االبتدائيــة مبافيهــا الواســائل 
التــي تدخــل يف البرتوكــول الصحــي املعمــول بــه مــن 

ــا.  ــاء كورون ــن وب ــة م ــل الوقاي أج
كماحمــل رئيــس املجلــس املســؤولية ملديــري 
حضورهــم  لعــدم  االبتدائيــة  املــدارس  بعــض 
ــة للتطــرق  ــر البلدي ــد يف مق ــي تعق ــات الت االجتماع
علــى  احلاصلــة  والنقائــص  االنشــغاالت  ألهــم 

التربويــة.  املرافــق  مســتوى هــذه 
علــى  الظــل  مناطــق  احتياجــات  وبخصــوص 
مســتوى البلديــة فقــال محدثنــا إن مشــاريع الصــرف 
ــد انطلقــت  ــاء والغــاز ق الصحــي وتوســعة شــبكة امل

يف قصــور وأحيــاء البلديــة علــى غــرار قصــر تســفاوت 
وبنهمــي وأعبانــي إلــى جانــب قصــور أوالد مــوالي 

ــار.  ــوالي عوم حلســن وأوالد م
وصــرح موســاوي أن مصاحلــه باشــرت حملــة 
ــت يف  ــمنتية واألميون ــب اإلس ــى األنابي ــاء عل القض
كل مناطــق البلديــة يف إشــارة لإلجابــة عــن انشــغال 
ــوا  ســكان قصــر القــدمي بحــي تســفاوت الذيــن مازال
ــب  ــذه األنابي ــر ه ــة عب ــادة احليوي ــذه امل ــزودون به يت
مضيفــا أنــه أمــر أحــد أعضــاء املجلــس بتفقــد 
شــبكة امليــاه حتــى يتــم جتديدهــا وربطهــا بالشــبكة 
الرئيســة يف أقــرب اآلجــال. وعــن حالــة قاعــات 
العــاج املوجــودة بالقصــور قــال أن أغلبهــا اســتفادت 
غــرار قصــر ســيدي  علــى  ترميــم  مــن مشــاريع 

ــم قاعــة العــاج بقصــر  يوســف وباعمــور وودغــة في
تســفاوت فهــي أيضــا يف الئحــة االنتظــار وهــذا مــا 
عطــل مــن اســتغالها مؤكــدا علــى افتقارهــا ألبســط 

الضروريــات
ــة  ــد منطق ــل تع ــة فنوغي ــر أن بلدي ــر بالذك  جدي
ــي  ــة الت ــات فاحي ــل احمليط ــاز بفض ــة بامتي فاحي
غــرار  غلــى  الوطنــي  يف  االقتصــاد  يف  ســاهمت 
ســطح عــزي الــذي ينتــج فيهــا كميــات هائلــة مــن 
القمــح ويف الســنوات األخيــرة صــاروا ينتجــون الذرى 
ــاال  ــون آم ــوا يعلق ــون مازال ــن الفاح ــراء. ولك الصف
كبيــرة علــى الســلطات مــن أجــل مســاعدتهم علــى 
القضــاء علــى بعــض املشــاكل كالتســويق وحــل 

ــة. ــالك الفاحي ــاز املس ــاء واجن ــكل الكهرب مش

ــري  ــن احلض ــرطة باألم ــوات الش تمكنت ق
الثانــي ببســكرة مــن وضــع حــد للــص الهواتــف 
الــذي قــدم عــدد معتبــر مــن املواطنــن شــكاوي 
بحقــه حيــث قــارب ضحايــاه يف املــدة االخيــرة 

ــن 19 و50  ــم ب ــراوح أعماره ــن تت عشــر مواطن
ســنة، وبعــد فتــح حتقيــق معمــق وباالســتعانة 
ــا  باملعلومــات واملواصفــات التــي قدمهــا الضحاي
وتكثيــف عمليــات البحــث والتحــري مت التوصل 

للمشــتبه فيــه الــذي اتضــح أنــه متــورط يف عــدد 
ــف  ــا الســرقة واخلطــف للهوات ــن قضاي ــر م معتب
ــر  ــه أم ــدر يف حق ــة ص ــه للعدال ــة وبتقدمي النقال

ــارك ــن مب ــداع.                          م. ب إي

بسبب تسرّب المياه القذرة إلى بساتينهم
كـــارثة إيــكولــوجــية تهــــّدد كـــارثة إيــكولــوجــية تهــــّدد 

سكــان قصــر »قصبــة لحــرار« بــأدرارسكــان قصــر »قصبــة لحــرار« بــأدرار

 رئيس بلدية فنوغيل بادرار لـ»أخبار الوطن«:
 سنــــوّزع  سنــــوّزع 370370 قطــــعة أرض موجـــــهة  قطــــعة أرض موجـــــهة 

لالستصــــالح علـــــى الشبـــــابلالستصــــالح علـــــى الشبـــــاب

بسكرة
األمـــن يقبــض علــى ســـارق الهواتـــف النقـــالةاألمـــن يقبــض علــى ســـارق الهواتـــف النقـــالة

 أكد موساوي محمد 
رئيس املجلس 

الشعبي البلدي 
لبلدية فنوغيل، 
لـ«أخبار الوطن«، 
استفادة البلدية 

من 370 قطعة أرض 
موجهة لالستصالح 

سيستفيد منها 
شباب املنطقة يف 
محيطات سيدي 
يوسف وباعمور، 
وهذا يف انتظار 

استكمال اإلجراءات 
اإلدارية. 

 يعاني سكان »قصبة حلرار« التابعة لبلدية فنوغيل جنوبي والية أدرار من تسرب املياه القذرة إلى بساتينهم، 
والتي صارت تنبعث منها روائح كريهة عكرت صفو حياتهم وباتت تهددهم بكارثة إيكولوجية.

ورقلة
سكـــان قريــــة الحـــــدب سكـــان قريــــة الحـــــدب 

يطالبــــون بتزفيـــــت الطرقـــــاتيطالبــــون بتزفيـــــت الطرقـــــات

عين صالح
القبـــض علـــــى مروجــــي القبـــض علـــــى مروجــــي 
المخــــدرات والمهــلـوســــاتالمخــــدرات والمهــلـوســــات

إليزي
حجـــز حجـــز 118118 مركبــــة خــــالف  مركبــــة خــــالف 
أصحـــابها إجــراءات الحجــر الصحـيأصحـــابها إجــراءات الحجــر الصحـي

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com
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غليزان

 فوضـى بالمجلـس الشعبي 
البلــدي لواريـــزان

شرقي  كلم   45 الواقعة  واريزان  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  شهد 
عاصمة الوالية غليزان خالل الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي حالة 
على  املجلس  أعضاء  صادق  حيث  املنتخبني،  األعضاء  وسط  الغليان  من 
فيما   ،2021 لسنة  األولية  امليزانية  َنْت  تَضَمّ الذي  الدورة  أعمال  جدول 

انقسم األعضاء بني املساندين للرئيس واملعرضني له.
منذ  املجلسيعيش  أن  البلدية  داخل  من  املطلعة  مصادرنا  وكشفت 
املجلس  انقسام  إلى  باإلضافة  األعضاء،  الغليان وسط  من  أسبوعني حالة 
التطورات  سياق  ويف  البلدية،  لرئيس  وموالية  مساندة  جهة  جهتني  إلى 
احلاصلة باملجلس، أن عدد من أعضاء املجلس وعددهم 08 منتخبينقرروا 
بعدم املصادقة على امليزانية األولية للبلدية يف املقابل قرر األعضاء املنتخبني 
أكدوا  أين  املداوالت،  على  واملوافقة  باملصداقة   10 وعددهم  األخرين 
من  هم  للبلدية  األعضاء  بعض  وأن  عادي  بشكل  تسير  كانت  األمور  أن 
اْستقرار باملجلس بسبب مصالح شخصية حسب معلومات  الاَلّ  وراء حالة 
ملف  حديثهم  أثناء  البلدي  الشعبي  املجلس  أعضاء  وتناول  استقيناها، 
األزمة الصحية فيروس كورونا كوفيد 19،، ناهيك عن العديد من البرامج، 
وعلى رأسها برنامج البناء الريفي، والتغطية بالغاز والكهرباء وتهيئة الطرقات 
أعمال  جدول  بحيث  البلدية  لدواوير  الصحي  الصرف  ومشاريع  وتعبيدها 
الدورة للمصادقة على امليزانية األولية واملداوالت كانت كلها حول القضايا 
ثانوية،  قضايا  األسد على حساب  أخذت حصة  التي  للسكان،  اجلوهرية 
كل  حيث  املجلس،  أعضاء  بني  االنسداد  يتجلى  أصبح  هذا،  كل  وَبعد 
الدورات السابقة تخللتها عدة خالفات سياسية وشخصية، جعلت املجلس 

يعيش انسدادا غير معلن، رغم مصادقة املنتخبني على املداوالت.
طاهر مسفك

سيدي بلعباس

مشرفو التربية بثانوية »بوزيدي 
عبــد القــادر« ُيضربـــون

التربية  مشريف  نقابة   تعتزم 
الدخول  بلعباس  سيدي  بوالية 
يف إضراب مفتوح بثانوية بوزيدي 
عبد القادر الواقعة بدائرة الضاية 
اليوم  من  ابتداء  الوالية  جنوبي 

األحد. 
فشل  بعد  اخلطوة   جاءت 
مديرية التربية يف انصاف مشريف 
حسب  املؤسسة  داخل  التربية 
حديث ممثل النقابة والتي طالتهم 
املعاناة والتهميش من قبل بعض 
بعد  واإلداريني خاصة  األساتذة 
قبل  املشرفني  أحد  شتم  حادثة 

إلى  دفعهم  الذي  األمر  املأل  أمام  الفرنسية  اللغة  أستاذة  قبل  من  شهرين 
االحتجاج على هذا التعدي اخلطير والغير أخالقي داخل املؤسسة ما استلزم 

إقامة اضرابات متكررة السترجاع حق املشرف لكن دون أي جدوى.
 واضاف نفس املتحدث أن تبني هذه اخلطوة جاء بعد استنفاد كامل 
الطرق حلل هذا املشكل اذ صار املشرف التربوي عرضة لشتى انواع األمناط 
السلوكية السلبية داخل املؤسسة ما بات يعرقل سيرورة عمله اليومي كل ذلك 
يحدث وسط تستر مديرية التربية التي قامت بتحركات عقيمة ساهمت يف 
يعكس  ما  وهو  التربوية  مؤسسات  من  العديد  مستوى  على  الظاهرة  تنامي 
حالة الفوضى داخل املنظومة التربوية احمللية التي تشهد اختالالت باجلملة. 
عن  وتغاضيها  املعنية  اجلهة  من صمت  استغرابه  السياق  نفس  يف  مؤكدا 
مشاكل املؤسسة يف حني عملت على تدارك األمر يف الكثير من املؤسسات 
سيكون  الشامل  اإلضراب  أن  مشددا  املشكل  نفس  التي شهدت  التربوية 

مفتوح إلى غاية تسوية األمر. 
حواش أمني

بيوتهم قصدير وحياتهم أضحت سعيرا 

العزلــة تطــوق سكــان قريـــة العزلــة تطــوق سكــان قريـــة 
»العابــــد« بتلمســـان!»العابــــد« بتلمســـان!

عبد القادر بن خالد
تصريح  يف  املنطقة  سكان  ممثلو  وقال 
لـ«أخبار الوطن« أن البرامج التنموية منعدمة 
بالقرية على غرار املنشآت الثقافية والرياضية 
هاجسا  اصبح  الذي  البطالة  مشكل  وكذا 
حلم  تبدد  بعد  البلدية  شباب  لدى  كبيرا 
منجم الزنك الذي وعد بتشغيل 700 عامال 
العابد  نهائيا ويصدم شباب  يتوقف  ان  قبل 

ويقضي على احالمهم. 
وحسب القائمني على املنطقة فإن قرية 
العابد احلدودية تشهد نسبة مرتفعة للبطالة 
الكلية  نسبة  من  باملائة   35 من  بأزيد  تقدر 
للوالية، حيث ال يتواجد باملنطقة اي نشاط 
صناعي او استثمار خاص يف مجال الفالحة 
الشباب  لنا  اكده  ما  وهو  املواشي،  تربية  او 
»ان  أكدوا  تلقيناها حيث  التي  رسالتهم  يف 
منطقة العابد اصبحت منسية متاما من طرف 
على  التنموية  الناحية  من  احمللية  السلطات 

مشكل  وتفاقم  الريفية  االنارة  انعدام  غرار 
البطالة وقلة السكنات الريفية واالجتماعية 
تهدد  »ثالوثا«  املشاكل  حيث اصبحت هذه 

حياتنا اليومية«.
العابد  سكان  يطالب  اخر  جانب  من 
احلدودية بتوفير اطباء اخصائيني يف مختلف 
السكري،  داء  غرار  على  املزمنة  االمراض 
القلب والشرايني والضغط الدموي والسرطان 
من  ازيد  البلدية  بذات  يتواجد  حيث 
مختلف  من  يعاني  مزمن  مريض   3000
الى  يضطرون  سابقا  املذكورة  االمراض 
الوالية  مقر  أو  كلم   60 سبدو  الى  التنقل 
املنطقة  شباب  عن  أما  للعالج.  كلم   100
ملوقعها  نظرا  املخذرات  بهم  عصفت  الذين 
يجرهم  ولم  املغربية  اململكة  مع  احلدودي 
وجدوا  فقد  »الزطلة«  بارونات  طوفان 
شبكة االعالم االلي واالنترت التي وفرتها 
خالل  من  اجلزائر  اتصاالت  مؤسسة  لهم 

عائلة   400 من  ازيد  ربط  ملشروع  جتسيدها 
بالشبكة العنكبوتية وتوفير فضاءات ومقاهي 
االنترنت فضاء وحيدا يتنفسون من خالله 
ينسيهم من جحيم املعاناة والتهميش الذي 
يعيشونه وذلك لتسهل عليهم اجناز البحوث 
املؤسسات  يف  منهم  املطلوبة  والتطبيقات 
املنطقة  التعليمية، كما يستغل شباب هذه 
عن  للبحث  فرصة  العنكبوتية  الشبكة  من 
عالم  من  وتخرجهم  دائمة  شغل  مناصب 
مع  االتصال  عملية  عليهم  وتسهل  البطالة 
كالفايسبوك  واالفتراضي  اخلارجي  العالم 
القاتل  الفراغ  مللء  وهذا  واليوتوب  وتويتر 
من  ألزيد  املنطقة  شباب  يعيشه  الذي 
سنوات مرت عليهم كجحيم لتحرق حياتهم 
الدولة  الذي رصدت  الوقت  ومستقبلهم يف 
املاليير للنهوض باملناطق السهبية والهضاب 
ولو  العابد  قرية  منها  يصل  لم  والتي  العليا 

قسط بسيط. 
البيض

أحيـاء تعيــش فــي الظــالم وأحيـاء تعيــش فــي الظــالم و1717 مليـار  مليـار 
سنتيـــم فــي مهــب الّريــــحسنتيـــم فــي مهــب الّريــــح

يف  البيض  مدينة  أحياء  عديد  تعيش 
الظالم الدامس منذ أكثر من شهرين، وهي 
من  أي حي  منها  يستثَن  لم  التي  الوضعية 
بوسط  اإلداري  احلي  ماعدا  املدينة  أحياء 

املدينة وشارع أول نوفمبر القريب منه. 
الوطن«  لـ«أخبار  مصادر خاصة  تشير  و 
سنتني  منذ  خصصت  البيض  والية  إن 
مليار سنتيم إلعادة   17 يقارب  مالي  غالف 
ومت  البيض  ملدينة  الكهرباء  شبكة  إصالح 
قامت  التي  كهريف  لشركة  الصفقة  منح 
الصمام  مبصابيح  القدميه  املصابيح  باستبدال 

الثنائي الباعث للضوءغير أن هاته النوعية من 
املصابيح لم تعمر طويال ووقعت بها أعطاب 
دعا  املسبوقة  غير  الوضعية  هاته  كثيرة. عن 
ألن  التدخل  إلى  البلدية  مصالح  املواطنون 
الظالم يشكل خطرا عليهم وعلى ممتلكاتهم 
كما  والسرقة  السطو  عمليات  يسهل  ما 
ويف  الظالم  بعدحلول  املواطنني  حركة  يعيق 
الصباح الباكر. زوبير صلعة أحد سكان حي 
مدينة  أحياء  أكبر  من  يعد  والذي  الشروق 
البيض تساءل عن سبب هذا الظالم وتوقف 
عمليات الصيانة التي تعودت عليها البلدية 
العاجل  القريب  يف  الوضع  بتدارك  مطالبا 

والسرقة  السطو  حاالت  تزايد  الى  مشيرا 
باألحياء. رئيس بلدية البيض صرح لشبكة 
إعادة صيانة شبكة  أن مشروع  الوطن  أخبار 
احمللية  اإلدارة  مديرية  به  تكفلت  الكهرباء 
غير  كهريف  لشركة  الصفقة  منحت  والتي 
ان املشكل يف نوعية املصابيح التي وضعتها 
والتي  التلف  سريعة  فهي  كهريف  شركة 
مرة  كل  يف  استبدالها  إلى  الشركة  تضطر 
إستالمهبعدمن  يتم  لم  املشروع  أن  مضيفا 
كبيرة  مشاكل  يخلق  وبات  كهريف.  شركة 

للبلدية اجتاه املواطنني.

طالب سكان قرية العابد التابعة لبلدية البويهي، والموجودة بأقصى الشريط الحدودي لوالية تلمسان، وتبعد عن عاصمة 
الوالية بأزيد من 100 كلم، السلطات العليا بالتدخل عاجال النتشالهم من المشاكل الكبيرة التي تطوقهم وتنغص معيشتهم جراء 

األوضاع المزرية التي يعيشونها.

البيض

توزيـــع توزيـــع 20512051 وحـــدة سكنيــة خـــالل السنــة الجاريـــة وحـــدة سكنيــة خـــالل السنــة الجاريـــة
مت توزيع 2051 وحدة سكنية ذات طابع عمومي 
البيض، والتي  السنة اجلارية بوالية  إيجاري خالل 
استفاد منها على اخلصوص سكان بلديات البيض 
ديوان  مدير  به  أفاد  ما  حسب  وبريزينة،  وبوقطب 

الترقية والتسيير العقاري بالبيض. 
االحتفال  هامش  على  صرح  املتحدث   ذات 

بالنظر  مهمة  تعتبر  احلصة  أن  ديسمبر   11 بذكرى 
إلى الصعوبات التي يتلقاها الديوان مع إمتام البرامج 
مع  خاصة  الوالية  عليها  حتصلت  التي  السكنية 
مع  حدث  كما  املشاريع  استلمت  التي  املقاوالت 
بريزينة والتي  ببلدية  1200 سكن  السكنية  احلصة 
إنطلقت بها األشغال منذ إزيد من 5 سنوات والزالت 

تعترض إمتامها مشاكل كبيرة. 
قصارى  يبدل  الديوان  ان  الى  املتحدث  أشار 
جهده إلجناز البرامج املسندة إليه خالل السنة القادمة 
والتي تقارب 3 آالف وحدة مع تقدمي ضمانات حول 
نوعية جيدة لإلجناز ترضي املستفيدين. نشير إلى أن 
والية البيض تعاني عجزا كبيرا يف السكن العمومي 

املنظمة  غرار  على  مصادرنا  تقدره  حيث  اإليجاري 
الوطنية للشباب والشغل بالبيض بأكثر من 40 ألف 
وحدة سكنية كما نشير إلى أن عدد ملفات املوجودة 
حاليا على مستوى دائرة البيض. لوحدها للراغبني يف 
االستفادة من السكن يقدر بأكثر من 25 ألف ملف. 
نورالدين رحماني

 نورالدين رحماني
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السنة 02  - العدد 360 -االحد  28 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 13 ديسمبر 2020م   

البرازيلي ريفالدو نجم »البلوغرانا« السابق
»برشلـــونة سيضحــي بكومـــان »برشلـــونة سيضحــي بكومـــان 
ومغــامــــرة مارسيلـــــــو ومغــامــــرة مارسيلـــــــو 
مــع الريــــال انتهـــــت«مــع الريــــال انتهـــــت«

وجه البرازيلي ريفالدو، جنم برشلونة السابق، حتذيًرا إلى الهولندي رونالد كومان، املدير الفني للبرسا، بضرورة 
تعديل مسار الفريق، وإال سيتم التضحية به.

ويعاني برشلونة من تراجع على صعيد النتائج يف الليغا، حيث خسر 4 مباريات من أصل 10، كما ُمني بهزمية 
كبيرة يف دوري األبطال أمام يوفنتوس، بثالثية نظيفة.

هو  كومان  سيكون  األمور،  تتحسن  لم  »إذا  الكتالونية:  »سبورت«  نقلتها صحيفة  تصريحات  يف  ريفالدو  وقال 
أول األشخاص املغادرين لبرشلونة«. وأضاف: »يف كرة القدم، اللوم األكبر يقع على عاتق املدرب، والضغوطات يف 
برشلونة كبيرة للغاية، خصوصا إذا استمرت األمور على حالها اآلن، ورغم أن النادي مير بظروف صعبة للغاية، سيتم 
توجيه اللوم إلى كومان«. وتابع ريفالدو: »الفترة املقبلة ستكون مبثابة اختبار حقيقي لكومان، والطريقة ملعرفة القيمة 

احلقيقية لبرشلونة«.
فيفري،  الفريق حتى شهر  مستوى  تطوير  تركيزه يف  كامل  فعله وضع  كومان  على  يجب  »ما  ريفالدو:  وأوضح 

استعداًدا للمنافسة احلقيقية عندما يستأنف دوري األبطال من جديد«.
وأردف: »برشلونة مهدد بفقدان التواجد يف املراكز األربعة األولى لليغا ألول مرة منذ سنوات طويلة للغاية، فالفريق 
يترنح وال يقدم مستويات مقنعة، لذلك البد من العمل أكثر وتغيير تلك الصورة، قبل أن تصبح واقًعا أليًما«. وأكمل 
النجم البرازيلي: »ال أرى أن برشلونة قادر على املنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لكن األمور ميكن أن تتغير إذا 

تأهل الفريق لربع النهائي، وقتها سيستعيد الثقة«.
من ناحية أخرى، يرى ريفالدو أن مسيرة مواطنه مارسيلو مع ريال مدريد قد انتهت، مشيًرا يف الوقت ذاته إلى 
أنه ما زال لديه الوقت للعب يف ناٍد كبير. وواصل: »مارسيلو صنع التاريخ يف ريال مدريد، لكنه اآلن ال يتلقى التقدير 
الذي يستحقه، وال ُيعامل بشكل جيد، وأعتقد أنه حان الوقت لنقول له وداًعا«. وأكد ريفالدو: »ما زال لديه الوقت 
لالنضمام إلى ناٍد كبير، واملنافسة على األلقاب األوروبية«. كما نصح ريفالدو إدارة ريال مدريد بالتجديد للثالثي من 

سيرجيو راموس، لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.
وختم: »مع األخذ يف االعتبار تاريخ الثالثي الكبير، وما ميثلونه جميًعا للنادي، مسؤوليتهم يف حتقيق األلقاب 

العظيمة لريال مدريد السنوات املاضية، يجب أن تدفع اإلدارة لتجديد عقودهم دون غضاضة«.
القسم الرياضي

عنـــاد زيـــدان يجمـد 
تحركــات ريـال مدريـد

عن  السبت،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
الشتوي  امليركاتو  يف  مدريد  ريال  وضع  بشأن  جديد  تطور 

املقبل.

ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن هناك 
مفاوضات بني ريال مدريد ودافيد أالبا، ظهير بايرن ميونخ، 

لكن إذا متت الصفقة ستكون يف الصيف فقط.

وأشارت إلى أن موقف ريال مدريد يف امليركاتو الشتوي 
مدرب  زيدان،  الدين  زين  لكن  فقط،  أالبا  جتاه  ليس 
امليرنغي، استبعد قيام الفريق بأي تعاقد يف جانفي املقبل.

يف  لزيدان  األول  ليس  املوقف  هذا  أن  وأوضحت 
أنه  عديدة،  مناسبات  يف  أظهر  لكنه  الشتوي،  امليركاتو 

ليس صديًقا لالنتقاالت التي تتم وسط املوسم.

ورفض  سبق  زيدان  إن  اإلسبانية،  الشبكة  وقالت 
صفقات رائعة لريال مدريد اقتصادًيا، مثل ضم كريستيان 
إريكسن، العب توتنهام السابق وإنتر احلالي، ألنه يفضل 

إنهاء املوسم بالفريق الذي بدأ به.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
دائرة اإلدارية لحسين داي 

 بلدية القبة
 رقم التعريف الجبائی: 41000200001608501011

طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم:25 /2020

 یعلن السید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة القبة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا قصد انجاز المشروع 
التالي:

- أشغال التهيئة المختلفة بحي 310 مسكن المنظر الجميل
 الحصة رقم 01 : اشغال تجديد قنوات الصرف الصحي

الحصة رقم02 :تهينة مختلفة لالرصفة 
الحصة رقم 03 : أشغال تهيئة ملعب جواري

الحصة رقم 01 : اشغال تجديد قنوات الصرف الصحي
 - بإمكان مؤسسات اإلنجاز )المقاوالت( المهتمة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا والذین تتوفر فیهم الشروط 

األتیة :
   • القدرات المهنية: الحاصلین على شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین نشاط رئیسي الري درجة ثالثة )03( او اكثر. 
   •  القدرات المالية : متوسط رقم األعمال الثالث سنوات األخیرة )2017 ، 2018 ، 2019 ( اكبر من أو یساوي 

00 000 000 5  دج. یتم تبریر ذالك بالمراجع المالیة مؤشرة من طرف مصالح الضرائب .
   • القدرات التقنية : .

 المراجع المهنية : الذین قاموا بانجاز مشروع مماثل ویتم تبریر ذالك بشهادة حسن التنفیذ الصادرة والممضاة من طرف 
صاحب المشروع )مؤسسة عمومیة(. 
الحصة رقم02 تهيئة مختلفة لالرصفة

1 -  بإمكان مؤسسات اإلنجاز )المقاوالت(  المهتمة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا والذین تتوفر فیهم 
الشروط اآلتیة :

 • القدرات المهنية:  الحاصلین على شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین نشاط رئیسي البناء أو أشغال عمومیة درجة الرابعة 
)04( او اكثر.

 •  القدرات المالية : متوسط رقم األعمال الثالث سنوات األخیرة )2019 ، 2018 ، 2017 ( اكبر من او یساوي
 00 000 000 15  دج یتم تبریر ذالك بالمراجع المالیة مؤشرة من طرف مصالح الضرائب .

 القدرات التقنية :
 ) VRD المراجع المهنية : الذین قاموا بانجاز مشروع )أشغال تهیئة األرصفة أو الطرقات و الشبكات المختلفة

ویتم تبریر ذالك بشهادة حسن التنفیذ الصادرة والممضاة من طرف صاحب المشروع )مؤسسة عمومیة(.
الحصة رقم 03 : اشغال تهيئة ملعب جواري

 - بإمكان مؤسسات االنجاز) المقاوالت( المهتمة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا والذین تتوفر فیهم الشروط 
اآلتیة :

• القدرات المهنية الحاصلین على شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین نشاط رئیسي البناء اوأشغال عمومیة درجة ثالثة )03( او 
اكثر.

• القدرات المالية : متوسط رقم األعمال لثالث سنوات األخیرة ) 2018، 2017 ، 2016 ( أكبر من او یساوي 
00 000 000 4 دج یتم تبریر ذالك بالمراجع المالیة مؤشرة من طرف مصالح الضرائب .

• القدرات التقنية
المراجع المهنية : الذین قاموا بانجاز مشروع )أشغال تهیئة او إنجاز ملعب كرة القدم بالعشب االصطناعي او ماتیکو ( ویتم 

تبریر ذالك بشهادة حسن التنفیذ الصادرة والممضاة من طرف صاحب المشروع ) مؤسسة عمومیة(. 
 - بإمكان مؤسسات االنجاز المشاركة في حصة واحدة أو أكثر و یمكنه الحصول على حصة واحدة فقط األكبر مالیا ویلغي 

تلقائیا من باقي الحصص
- مدعوون لسحب دفتر الشروط من بلدیة القبة »مكتب الصفقات « الساحة محمد العیشاوي مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دج 

2  - يتكون ملف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من :
 أ. ملف الترشح:

1. التصریح بالترشح مؤرخ و ممضي و مؤشر من طرف المسیر حسب النموذج المرفق . 
2  التصریح بالنزاهة مؤرخة و ممضیة و مؤشرة من طرف المسیر حسب النموذج المرفق.

باقي الوثائق المطلوبة محددة في دفتر الشروط
 ب - الملف التقني :

 1. التصریح باالكتتاب مؤرخة ومؤشر و ممضیة من طرف المسیر حسب النموذج المرفق 
 2  دفتر الشروط ممضي و مؤشر علیه من طرف المتعهد ویحمل في الصفحة األخیرة عبارة »قرئ و قبل « بخط الید

باقي الوثائق المطلوبة محددة في دفتر الشروط. 
ج - الملف المالي:

1-  رسالة التعهد مملوءة و ممضیة من طرف المسیر حسب النموذج المرفق .
2 - جدول االسعار الوحدوي 

3 - تفصیل كمي وتقدیري
.3 - أجال تحضير العروض:

حدد آخر أجل لتحضیر العروض بـ خمسة عشر )15( یوم ابتداء من أول نشر لهذا اإلعالن في الجرائد الوطنیة أو النشرة 
 BOMOP الرسمیة للمتعامل العمومي

4 - تقديم العروض:
یوضع ملف الترشح  ,ملف التقني و الملف المالي في اظرفه منفصلة و مقفلة بإحكام تتضمن أسم الظرف ملف الترشح , ملف 

تقني أو مالي ویجب أن تكون هذه األظرفة في ظرف خارجي مغلق ومبهم یحمل العبارة التالیة :

بلدية القبة
ساحة محمد العيشاوي

طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم : ...../ 2020

-أشغال التهيئة المختلفة بحي 310 مسكن المنظر الجميل
الحصة رقم01 :اشغال تجديد قنوات الصرف الصحي

الحصة رقم 02 :تهيئة مختلفة لالرصفة
الحصة رقم03 : اشغال تهيئة ملعب جواري

»ال يفتح إالمن طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض «

5 -اجال إيداع العروض وفتح االظرفة:
حدد اخر أجل إلیداع العروض بأخر یوم من تحضیر العروض.................................. على الساعة )13:00(
یتم فتح االظرفة في نفس الیوم....................................................................... على الساعة )13:00(

6 - صالحية العروض:
حددت مدة صالحیة العروض بمدة تحضیر العروض زائد ثالثة )03( أشهر

مالحظة: كل عرض ال یستوفي شروط المشاركة  یلغى.
المتعاهدون مدعوون لحضور جلسة فح االظرفة بمقر البلدیة
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مديرية التقنيين والشؤون القانونية
مصلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات و الجمعيات
رقم : 2020/08

تجديـــــد الهيــــــــئة القيــــــاديـة
طبقا ألحكام المادة 18 من قانون رقم 

06/12 المؤرخ في 12جانفي 2012 
المتعلق بالجمعیات . لقدتم تجدید البیئة 

القیادیة للجمعیة الوالئیة المسماة :
الجمعیة الثقافیة أریج جم الریحان
المعتمدة تحت رقم :14 بتاریخ 

. 2016/04/05
الرئیس )8(: تسوري بن تسوري محمد

المقر : المكتبة البلدیة حي الریحان .

مكتب األستاذ/ بركات يحي
محضر قضائي لدی اختصاص 

مجلس قضاء المسيلة ومحاكمه حي سيدي الغزلي المسيلة 
 هـــ /035,36,49,28 

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر
 طبقا للمادة04/412  من -إ-م-إ( 

الفائدة : قصلوش عائشة بنت علي الساكنة)ة( : المعاضید
نحن الموقع أدناء األستاذ/ بركات یحي المحضر القضائي لدى محكمة المسیلة دائرة اختصاص 

بمجلس قضاء المسیلة ، الكائن مكتبه، بحي سیدي الغزلي المسیلة
 بناء على السند التنفیذي المتمثل في الحكم الصادر عن محكمة المسیلة قسم شؤون االسرة 

بتاریخ  2018/03/12 جدول رقم 18/00175 فهرس رقم :18/00942 والممهور بالصیغة 
التنفیذیة

 بناء على األمر باإلذن بالنشر الصادر بتاریخ 19/ 11/ 2020 تحت رقم 20/00821عن 
رئیس محكمة مقرة 

كلفنا السیدة : شبابحي عالوة بن محمد الساكنة)ة( : بلدیة أوالد عدي لقبالة 
بدفع المبلغ التالي:00 813 924 دج )تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وثالثة عشر 

دینار جزائري 
وذلك في خالل مهلة خمسة عشر یوم )15( للوفاء والتنفیذ وإذا لم یمتثل نحتوى السند التنفیذي  

المذكور أعاله نفذ علیهم جیرا بكافة الطرق القانونیة 
واثباتا لكل ما سبق حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه الكل طبقا للقانون

مانشســـتر سيتــــي 
يقتحــم الصـــــراع 
علــــى هــــاالنــد

دخل مانشستر سيتي يف سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ 
الصيفي  امليركاتو  خالل  دورمتوند،  بوروسيا  مهاجم  هاالند، 

املقبل.
وفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن مانشستر سيتي آخر األندية 
التي أبدت االهتمام الشديد بضم هاالند، ليدخل يف صراع على 

الصفقة، مع املان يونايتد وريال مدريد.
للمان  التاريخي  الهداف  أغويرو،  سيرجيو  أن  إلى  وأشارت 
سيتي، سيرحل عن النادي يف الصيف املقبل، لذا يرغب املدرب 
بيب غوارديوال يف ضم بديله، ال سيما عقب التجديد مؤخًرا مع 

النادي.
وأوضحت أن عقد هاالند مع دورمتوند يتضمن شرًطا جزائًيا 
بداية  سارًيا  يصبح  لكنه  إسترليني،  جنيه  مليون   68.7 بقيمة 
النادي  سيطلب  لذا   ،)2021-2022( املقبل  املوسم  نهاية  من 

األملاني رقًما أكبر، إذا قرر بيعه قبل هذا املوعد.
الصفقة قد تكلف مانشستر  إن  البريطانية  الصحيفة  وقالت 
سيتي 91 مليون إسترليني، باإلضافة إلى حصول وكيل هاالند، 

مينو رايوال وعائلة الالعب على 27 مليون إسترليني.

إبراهيموفيـــتش يعلــن 
عــن توقيـت اعتزالـــه

مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  حتدث 
ميالن، عن جتربته احلالية مع الروسونيري، وتوقيت اعتزاله 

لكرة القدم.
اإلذاعة  لهيئة  تصريحات  يف  إبراهيموفيتش  وقال 
املالعب  يف  سأستمر  القدم؟  كرة  »اعتزال  البريطانية 
أفعلها اآلن«.  التي  القيام بهذه األشياء  حتى ال أستطيع 
على  أحافظ  أن  فقط  »يجب  السويدي  النجم  وأضاف 
لياقتي البدنية، بينما ستحل كل األمور األخرى من تلقاء 

نفسها«.
نقوم  نحن  تصدق.  ال  حالة  يف  اآلن  »ميالن  وتابع 
بعمل رائع هذا املوسم، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، علينا 
»املقارنة بني جتربتي  أن نضع ذلك يف االعتبار«. وواصل 
ناٍد  إلى  األولى جئت  املرة  ميالن؟ يف  مع  والثانية  األولى 
إلعادة  جئت  الثانية  املرة  ويف  اللقب،  أجل  من  يقاتل 

النادي والفريق إلى القمة«.
أحبه،  الذي  األمر  وهذا  مختلف،  حتد  »إنه  وأمت 
يكون  ويكاد  للغاية،  صعب  األمر  إن  يقولون  عندما  ألن 
هذه  يف  أشعر  الصورة.  يف  الظهور  أريد  هنا  مستحياًل، 

املواقف أنني ال زلت على قيد احلياة«.

ليفربـــول يستبـــعد 
دييغـــــو جوتـــــا 
مـن مواجــهة فولهــام

أن  السبت،  امس  بريطاني،  تقرير صحفي  أكد 
أحد الالعبني البارزين يف هجوم ليفربول سيغيب عن 
الدوري  12 من  مواجهة فولهام، هذا األحد، باجلولة 

اإلجنليزي املمتاز.
فإن  البريطانية،  »إكسبريس«  لصحيفة  ووفًقا 
دييغو  البرتغالي  استبعاد  قرر  لليفربول  الفني  اجلهاز 

جوتا من مواجهة فولهام، بسبب اإلصابة.
بشأن  قلقون  ليفربول  مسؤولي  أن  إلى  وأشارت 
مستوى  على  جوتا  منها  يعاني  التي  اإلصابة  حجم 

الركبة، ومدة غياب الالعب عن املباريات.
وكان األملاني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قال 
يف املؤمتر الصحفي للمباراة، إن جوتا يعاني من كدمة، 
ومشاركته أمام فولهام غير مؤكدة. يذكر أن جوتا انتقل 
الصيفي  امليركاتو  يف  ليفربول  إلى  وولفرهامبتون  من 

املاضي، نظير 44 مليون أورو.
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مدرب املنتخب الوطني ألقل من 20 سنة، بن سماعين:

»نسعــى إلـى كسـب إحـدى التأشيرتين »نسعــى إلـى كسـب إحـدى التأشيرتين 
المؤهلتين لكأس أمم إفريقيـا المؤهلتين لكأس أمم إفريقيـا 20212021««

»الهدف  قائال  سماعني  بن  وصرح 
من مشاركتنا هو كسب إحدى التأشيرتني 
املؤهلتني لكأس أمم إفريقيا 2021 مبوريتانيا، 
حيث نؤمن بكامل حظوظنا ووجهنا رسالة 
لالعبني على ضرورة دخول كل املقابالت 

بنية الفوز من أجل حتقيق التأهل«.
يزال  ال  الفريق  أن  »صحيح  وأضاف 
جاهزا  وليس  النقائص  بعض  من  يعاني 
ملدة  التحضيرات  توقف  بسبب  كلية 
لكن  كورونا.  جائحة  بسبب  أشهر  سبعة 
احلظوظ ستكون متساوية بني املنتخبات يف 
على  سنقف  الرياضي.  املوسم  بداية  ظل 
ألننا  الدورة  انطالق  مع  خصومنا  مستوى 
مستواهم  على  وافية  معلومات  منتلك  ال 

احلقيقي يف الفترة احلالية«.
شمال  دورة  اجلزائر  أواسط  ويستهل 
إفريقيا املؤهلة إلى العرس القاري  مبوريتانيا 
 15 يوم  التونسي  نظيره  ضد   ،2021
ديسمبر اجلاري مبلعب »حمادي العقربي« 
الثانية  اجلولة  يف  يواجهون  بينما  برادس، 
املنتخب املغربي يوم 18  ديسمبر اجلاري، 
قبل التباري مع املنتخب الليبي يوم 21 من 

نفس الشهر يف اجلولة الثالثة.
»نسعى  الوطني  الناخب  وقال 

خرجة  أول  يف  إيجابية  نتيجة  لتحقيق 
معنوي  دافع  لكسب  تونس  منتخب  ضد 
إضايف لبقية مشوار وتسهيل مهمة التأهل. 
لكن املأمورية لن تكون باليسيرة أمام البلد 
ضرورة  على  ركزنا  ولهذا  املستضيف، 
نكسب  حتى  الفوز  بنية  لقاء  كل  دخول 
املقعدين  النقاط حلجز أحد  أكبر عدد من 

لكأس أمم إفريقيا«.
وحول تسيير الدورة، أوضح املتحدث 
30 العبا  للمنتخبات باستدعاء  »السماح 
خالل هذه الدورة متاشيا مع األزمة الصحية 
احلالية، يسمح لنا بتدوير التشكيلة يف حال 
لتسيير  البداية  منذ  إيجابية  نتائج  حتقيق 
يف  ستجري  التي  املباريات  وكثافة  ضغط 
فترة قصيرة، دون إغفال دور الطاقم الطبي 
الالعبني  استرجاع  على  سيعمل  الذي 
لقواهم«.ويف األخير شّدد الناخب الوطني 
»مؤمن  فريقه  أن  سماعني،  بن  صابر 
نتائج  لتحقيق  ومتفائل  وحظوظه  بقدراته 
إيجابية، دون التناسي أن كل شيء ممكن 
حيث  منتخبات  بتواجد  القدم،  كرة   يف 
وضعية  أحسن  يف  الفريق  وضع  نحاول 
ممكنة لبلوغ  النتيجة املبتغاة، وكذا حمايته 
هذه  مثل  يف  جتري  التي  الضغوطات  من 

الدورات كل  منتخب يسعى للفوز بشتى 
الطرق املشروعة وغير املشروعة«.

وسيستفيد اجلزائريون من يومني راحة 
قبل اختتام بطولة احتاد شمال إفريقيا لكرة 
 24 يوم  مصر  منتخب  مبواجهة  القدم، 
ديسمبر اجلاري، حلساب اجلولة اخلامسة. 
»حمادي  مبلعبي  املقررة  املنافسة  وستقام 
شكل  على  و«املنزه«،  برادس  العقربي« 
يصعد  ملدة خمسة جوالت  مصغرة  بطولة 
النهائية من كأس  بعدها األوالن للمرحلة 
أمم  إفريقيا، التي ستقام بني 14 فيفري و 

14 مارس 2021 مبوريتانيا.
جدير بالذكر، أن وفد »اخُلضر« تنقل 
جوية  رحلة  عبر  السبت  أمس  تونس  إلى 
خاصة على الساعة العاشرة صباحا خلوض 
غمار دورة شمال إفريقيا مبعية أربعة بلدان 
أخرى، وهي ليبيا وتونس واملغرب ومصر.

حتسبا  الوطني  الناخب  واستدعى 
قائمة  اإلقليمية،  الدورة  هذه  للمشاركة يف 
يف  ينشطون   8 بينهم  من  العبا    30 تضم 
إفريقيا  شمال  احتاد  سمح  حيث  اخلارج، 
ظل  يف  طارئ  ألي  حتسبا  القائمة  بتوسيع 
التدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا.
م.هشام

إدارة شبيـــــة بجايـــة تشـــــرع إدارة شبيـــــة بجايـــة تشـــــرع 
فــي تسويــة مستحقـات الالعبيــنفــي تسويــة مستحقـات الالعبيــن

بجاية  شبيبة  فريق  إدارة  بادرت 
املنتمي إلى بطولة احملترف الثاني إلى تسوية 
تأهيل  أجل  من  الالعبني،  مستحقات 
العناصر اجلديدة استعدادا إلنطالق املوسم 

الكروي اجلديد 2020-2021.
مشكلة  من  اإلدارة  معاناة  وبسبب 
الديون خالل املوسم املاضي، مت اإلستنجاد 
منحهم  من خالل  اجلدد  الالعبني  ببعض 
رواتب متوسطة، علما أن الالعبني القدامى 

جلنة  لدى  ملفاتهم  بايداع  قاموا  قد  كانوا 
برئاسة  الفريق  إدارة  دفع  ما  وهو  املنازعات 
رشيد  املناجير  مع  بالتنسيق  طياب  بوعالم 
رجراج ومحمد عثماني باستدعاء الالعبني 
املعنيني قصد ايجاد تسوية حول املستحقات 
املوسم  خالل  عليها  يتحصلوا  لم  التي 

املاضي.
إلى  الالعبني  من  العديد  وأشار 
من  جزء  عن  للتنازل  استعدادهم 

بفترة  املرتبطة   تلك  سيما  مستحقاتهم 
توقف البطولة بسبب جائحة كورونا، علما 
أن ديون اإلدارة لدى جلنة املنازعات بلغت 

4 ماليير سنتيم.
مسؤولو  عبر  صلة  ذي  سياق  ويف   
الفريق عن أملهم يف إسراع السلطات احمللية 
على صب اإلعانات املالية قصد الشروع يف 

حتضير للموسم اجلديد.
عبد السالم قريشي

عن  الدفاع  حملة  بلوزداد  شباب  استهل 
مضيفه  على  العريض  بفوزه  مدوية  بطريقة  لقبه 
تعادلت  حني  يف   ،3-0 بنتيجة  القبائل  شبيبة 
غليزان  سريع  أمام  الديار  خارج  الساورة  شبيبة 
0-0، يف افتتاح مباريات اجلولة الثالثة من بطولة 
التي جرت  القدم،  لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة 

اول أمس.
مبناسبة  قويا   دخوال  بلوزداد  شباب  وأحرز 
أولى مبارياته يف املوسم الكروي اجلديد، بعدما 
األبطال،  لرابطة  التمهيدي  بالدور  منهمكا  كان 
شبيبة  مستضيفه  اللقب  حامل  اكتسح  حيث 
القبائل بثالثية نظيفة، يف قمة مواجهات اجلولة 

الثالثة.
التسجيل  على  املتعود  بلحول  وافتتح 
منذ  للزوار  التهديف  بوابة  الشبيبة  شباك  يف 
األلعاب  صانع  يضيف  أن  قبل   ،25 الدقيقة 
سعيود اإلصابة الثانية يف الدقيقة 30، للشباب 
فعل  ردة  أي  نسجل  لم  باملقابل  البلوزدادي. 
املدرب  بقيادة  »الكناري«  لتشكيلة  حقيقية 
املدرب  أشبال  وواصل  بوزيدي.  يوسف  اجلديد 
مجريات  على  دوما، سيطرتهم  فرانك  الفرنسي 
من حسم  متكنوا  الثاني حتى  الشوط  اللعب يف 
اللقاء ملصلحتهم عبر هدف ثالث جسده املهاجم 
تابتي يف الدقيقة 70،  إثر عمل هجومي وتبادل 
كروي متناسق بني سعيود بلحول وتابتي. لينال 
»الشباب« النقاط الثالث التي تضعه مباشرة يف 
شبيبة  رصيد  جتمد  حني  يف  السادس،  الصف 
مباريات  ثالث  أصل  من  نقطتني  عند  القبائل 

ودون أدنى فوز عند املركز الـ 14.
بارادو  نادي  بني  العاصمي  الداربي  وانتهى 
البيضاء  الدار  مبلعب  اجلزائر  مولودية  وضيفه 
1-1، حيث  اإليجابي  التعادل  نتيجة  وقع  على 
كان شبان »األتليتيك« سباقني لهز الشباك عبر 
الهداف بوزوق، الذي يفتتح عداده لهذا املوسم 

من ركلة جزاء يف الدقيقة 18.
وانتظر »العميد« الرمق األخير من املواجهة 
لتعديل الكفة بواسطة مهاجمه املتألق فريوي يف 
الدقيقة 90، لينقذ فريقه ويسجل ثالث أهدافه 

يف البطولة الوطنية.
الصف  كوكبة  مع  »املولودية«  تبقى  وبهذا 
الثاني برصيد 4 نقاط، بينما عجز »الباك« عن 
املوسم، حيث عاش  انتصاراته هذا  أولى  حتقيق 
اجلولتني  سيناريو  نفس  مالك  املدرب  أشبال 
قسنطينة  وشباب  غليزان  سريع  امام  السابقتني 
الصف  كوكبة  مع  نفسه  بارادو  نادي  ليجد   ،

السادس برصيد 3 نقاط.
اجلديد  الصاعد  أحرز  البالد،  شرق  ويف 
شبيبة سكيكدة، أول فوز له يف قسم األضواء منذ 
الغياب، وتأتى ذلك على حساب  33 عاما من 
0-1، حيث  بنتيجة  بوعريريج  أهلي برج  ضيفه 
االنتصار  هدف   ،69 الدقيقة  يف  خّناب  أهدى 
أبناء »روسيكادا« يف  والنقاط الثالث التي تضع 
عجز  حني  يف  املوسم،  انطالق  مبناسبة  أريحية 

»البرايجية« عن انتزاع فوزهم األول.
مبيدانه  بالتعادل  داي  حسني  نصر  واكتفى 
أمام جمعية عني مليلة بنتيجة 1-1،  وهو ثالث 
دون حتقيق  لكناوي  نذير  املدرب  تعادل ألشبال 
الظهير  سجل  جوالت.  ثالث  خالل  فوز  أي 
»النصرية« من ركلة  لفريق  ربيع مفتاح  املخضرم 
جزاء يف الدقيقة 12، وعدل جعبوط لـ »اجلمعية« 
بنفس الطريقة يف الدقيقة 68، الفريق العاصمي 

يبقى بثالث نقاط واجلمعية بأربع نقاط.
نفس املصير عرفه فريق مولودية وهران بنيله 
ثالث تعادل على التوالي، مبنسابة تنقله ملواجهة 

أوملبي املدية 1-1،
خلف اهلل يف الدقيقة 40، سجل للمحليني 
الكفة   ،67 الدقيقة  يف  موطراني  يعدل  أن  قبل 
مقابل  لهم  نقطة  أول  املدية  أبناء  لينال  للزوار. 

ثالث نقاط لـ »احلمراوة«.
وانتهى لقاء سريع غليزان - شبيبة الساورة 
بنتيجة 0-0، كما انطلق بالتعادل السلبي، وهو 
اخفق  حيث  »السريع«   لتشكيلة  تعادل  ثالث 
له، يف حني  فوز  أول  انتزاع  يف  اجلديد  الصاعد 
تضعهم  ثمينة  بنقطة  إيغيل  املدرب  أشبال  عاد 

مؤقتا يف كرسي الريادة مبفردهم.
م.هشام

بوزيدي يخفق يف إيجاد الوصفة املناسبة  

شبــاب بلــوزداد يعمـــق شبــاب بلــوزداد يعمـــق 
مـن جـراح »الكنــاري«  مـن جـراح »الكنــاري«  

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم ألقل من 20 سنة، صابر بن سماعين، أن فريقه يطمح لكسب 
إحدى التأشيرتين المؤهلتين لكأس أمم إفريقيا 2021، من خالل مشاركته في دورة اتحاد شمال 

إفريقيا، المقررة  بتونس بين 15 و 27 ديسمبر الجاري.

بطولة العالم للمصارعة املشتركة

دخــول خمســة رياضييـــــن دخــول خمســة رياضييـــــن 
جزائرييـن المنافسـة اليــومجزائرييـن المنافسـة اليــوم

يدخل خمسة رياضيني جزائريني من املنتخب الوطني للمصارعة إغريقو-رومانية  اليوم منافسات 
الدور األول التصفوي لبطولة العالم للمصارعة املشتركة أكابر )رجال وسيدات( التي جترى فعالياتها من 

12 الى 18 ديسمبر بالعاصمة الصربية بلغراد.
ويتعلق األمر بكل من لعوني عبد النور )60 كلغ(، جباري عبد اجلبار )63 كلغ(، دوالش شوقي 
)83 كلغ(، بوجملني آدم )97 كلغ( وحلوي حمزة )130 كلغ( يف اختصاص املصارعة إغريقو-رومانية.
لبلغراد )8 مصارعني يف اختصاص  العاملي  املوعد  الوطني بعشرة مصارعني يف  املنتخب  ويشارك 
إغريقو- رومانية واثنان يف املصارعة احلرة(، بقيادة الطاقم الفني املتكون من معزوز بن جدعة، فيصل 

عون ومسعود زغدان.
ودخل املنافسة أمس السبت كل من فرغات عبد الكرمي )55 كلغ( وأوكالي عبد الكرمي )77 كلغ( 

وسيد عزارة بشير )87 كلغ(، كلهم ابطال إفريقيا يف اختصاص املصارعة إغريقو-رومانية.
ويف املصارعة احلرة يشارك خرباش عبد احلق )57 كلغ( يوم 16 ديسمبر اجلاري بينما يدخل بن 

عطاء اهلل عبد الغني )61 كلغ( املنافسة يوم 17 ديسمبر اجلاري.
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مــــن خــــالل رســـــالة معبــــــرة مــــن خــــالل رســـــالة معبــــــرة 

زهـــور ونيســـي بعيـــون الكاتبـــة زليـــخة سعـــــوديزهـــور ونيســـي بعيـــون الكاتبـــة زليـــخة سعـــــودي

تقدمي: املهندس األخضر رحموني

تعد األديبة زهور  ونيسي من أبرز 
املجاهدات املثقفات، فقد فرضت 
نفسها يف مسيرة التاريخ الوطني 

بنضالها عن طريق القلم اإلبداعي، 
والدفاع عن املقومات األساسية 

للشخصية الوطنية ممثلة يف اللغة 
العربية والدين احلنيف، منذ أن 
كانت تلميذة يف مدارس جمعية 

العلماء املسلمني اجلزائريني.

ــر  ــة خي ــر يف سلســلتها الثاني ــدة البصائ ــى صفحــات جري ــا املنشــورة عل ــزال كتاباته  وال ت
ــي  ــا، والت ــت يف وجدانه ــي تغلغل ــة الت ــم النبيل ــامية والقي ــادئ الس ــكها باملب ــى متس ــل عل دلي
ــنطينة،  ــة قس ــم مبدين ــة والتعلي ــة التربي ــة، أو مبدرس ــات دروس العائل ــا يف حلق ــبعت منه تش

ــتقالل. ــتعادة االس ــد اس ــى بع وحت
واصلــت نفــس النهــج باملســاهمة يف إنشــاء معظــم املنظمــات اجلماهيريــة، وكانــت مشــرفة 
ــر  ــنة 1963 باجلزائ ــدرت س ــي ص ــبوعية الت ــر- األس ــدة – اجلماهي ــرأة بجري ــة امل ــى صفح عل
العاصمــة، وكان رئيــس حتريرهــا الروائــي الطاهــر وطــار، كمــا نشــرت مقــاالت حــول نضــال 
املــرأة ومشــاركتها يف مرحلــة البنــاء والتشــييد، وتعالــج القضايــا املصيريــة للوطــن علــى 
صفحــات جريــدة الشــعب واملجاهــد الثقــايف ومجلــة اجليــش التــي تعتبــر مــن بــن مؤسســيها 

ــاال يف أول عــدد منهــا. ــا مق ــت له ــا الدائمــة، فقــد كتب وأقالمه
ويف ســنة 1970 أسســت مجلــة – اجلزائريــة – التــي تعــد أول مجلــة نســائية يف اجلزائــر، 
وكانــت لســان حــال اإلحتــاد الوطنــي للنســاء اجلزائريــات، وترأســت إدارة حتريــر املجلــة ملــدة 
اثنتــي عشــرة ســنة، والهــدف مــن إصدارهــا هــو إيصــال صــوت املــرأة اجلزائريــة بــكل صــدق 
إلــى اجلهــات املســئولة مــن أجــل االهتمــام باالنشــغاالت اليوميــة للمــرأة اجلزائريــة، وإيجــاد 

حلــول ملشــاكلها االجتماعيــة.
ــت  ــل يف صم ــاد تعم ــة واجله ــة اإلصالحي ــليلة احلرك ــي س ــور  ونيس ــة زه ــت األديب فكان
وســط هــذا احمليــط املضطــرب، وتدافــع بقــوة عــن الهويــة الوطنيــة لألمــة اجلزائريــة، يف مقــاالت 
ثوريــة جريئــة، ويف كتابــات أدبيــة متنوعــة، وهــي التــي جتهــل اخلياطــة ألنهــا اختــارت نســج 
ــل يف  ــة جيج ــي بجامع ــاء أدب ــت يف لق ــا صرح ــات كم ــص والرواي ــة القص ــات وحكاي الكلم

ــارس 2004. م
ــق أســرة متماســكة  ــا األساســي خلل ــا يف بحــار عامله ــة زهــور  ونيســي دوم وتغــوص الكاتب
ــم  ــو انتصــار دائ ــة ه ــة التحريري ــام املعرك ــق أي ــذي حتق ــرى أن االنتصــار ال ــا ت ــة، ألنه ومتعاون
ــام بالواجــب  ــة يف القي ــرأة تقــدس املســؤولية املنوطــة بهــا، املتمثل ــا دامــت كل ام ــدي، م وأب
ــة باملنفعــة اخلاصــة مــن أجــل الصالــح  الوطنــي والتفانــي يف اخلدمــة االجتماعيــة، والتضحي
ــة  ــى غاي ــر إل ــن اجلماهي ــل ب ــت تناض ــن، وبقي ــدي احملتكري ــن أي ــن م ــاة بالوط ــام، والنج الع

ــة. ــة الوطني ــرة للتربي ــم وزي ــة ث ــة االجتماعي ــرة للحماي ــا منصــب وزي تقلده
ونتعــرف علــى الصــراع القائــم بــن التوجــه العروبــي والتوجــه التغريبــي الســائد يف تلــك 
ــر املعاصــرة، بــن أســطر الرســالة الشــخصية التــي وجهتهــا الكاتبــة  الفتــرة مــن تاريــخ اجلزائ
زهــور  ونيســي بتاريــخ 20/11/1971 إلــى زميلتهــا يف النضــال الوطنــي التحــرري األديبــة 

ــي  ــوية الت ــماء النس ــرز األس ــن أب ــد م ــي تع ــعودي ) -1943 1972( الت ــة الس ــة زليخ الراحل
ــادي  ــي خريجــة ن ــوع، وه ــا املتن ــزارة نتاجه ــد االســتقالل بغ ــة بع ــرت يف الســاحة األدبي ظه
اإلصــالح مبدينــة خنشــلة، ويعــد عمهــا وأســتاذها الشــيخ أحمــد الســعودي مــن بــن تالمــذة 
ــة  ــة مبنطق ــة واإلصالحي ــيرته التربوي ــوا مس ــن واصل ــس الذي ــن بادي ــد ب ــد احلمي ــيخ عب الش
ــدن  ــن يف م ــلمن اجلزائري ــاء املس ــة العلم ــرة جلمعي ــدارس ح ــرا مل ــث كان مدي األوراس، حي

ــة. ــة وعناب خنشــلة وباتن
ــد  ــد املجي ــتاذ عب ــرف األس ــن ط ــلمتها م ــي تس ــة - الت ــالة التاريخي ــذه الرس ــف ه وتكش
ــل هــي  ــة، ب ــة باللغــة العربي ــة خنشــلة - املوقــف احلقيقــي ملثقف الســعودي ســنة 2000 مبدين
ــاح  ــرأة، واالنفت ــوق امل ــن حق ــاع ع ــى الدف ــا إل ــايف بدعوته ــط الثق ــا الوس ــرة عرفه ــة ثائ صرخ
علــى العالــم يف كل مجــاالت املعرفــة العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة، مــع تشــجيع فتــح بــاب 
االجتهــاد، للخــروج مــن دائــرة اجلهــل واجلــور، شــريطة االحتفــاظ بجوهــر الديــن احلنيــف، 
وهدفهــا هــو تقــدمي صــورة مثاليــة وحافــزة للمــرأة اجلزائريــة الطموحــة لاللتحــاق مبواكبــة التطــور 

والتقــدم.
ويشــعر قــارئ الرســالة بتشــجيع املناضلــة زهــور  ونيســي وبطريقتهــا الذكيــة للكاتبــة زليخــا 
الســعودي باعتبارهــا مثقفــة بالعربيــة مثلهــا علــى الدخــول إلــى معتــرك الكفــاح االجتماعــي 

لرفــع الغــن املســلط علــى املــرأة. 
ــب  ــة، واإلســهام يف النشــر املســتمر، وإضــاءة بعــض اجلوان ــة الكتاب ــا بواصل ــا تطالبه كم
ــد  ــذي يشــكل كل جناحــات تري ــا هــو املوضــوع ال ــه يف تصوره ــرأة، ألن ــون امل مــن مشــروع قان
حتقيقهــا املــرأة،  جلزائــر املســتقبل يف جانبهــا املــادي واملعنــوي، خالصــة وأن هــذا املوضــوع كان 
أحــد احملــاور املطروحــة يف امللتقــى اخلامــس للتعــرف علــى الفكــر اإلســالمي املنعقــد عــام 1971 

مبدينــة وهــران، تاريــخ كتابــة الرســالة. 
ــا  ــت تربطه ــي كان ــة الت ــة األدبي ــن العالق ــي ع ــور ا ونيس ــة زه ــت األديب ــارة، حتدث لإلش
ــار األدبيــة الكاملــة  بالراحلــة زليخــة الســعودي يف الكلمــة التــي وشــحت بهــا كتــاب – اآلث
ــن  ــاب اجلزائري ــة زليخــا الســعودي – الصــادر ســنة 2001 عــن منشــورات احتــاد الكت لألديب
ــة  ــة يف اللغ ــة متحكم ــة، كاتب ــا اهلل.. مبدع ــعودي رحمه ــا الس ــا ) زليخ ــول عنه ــث تق حي
ــا  ــذي أعطاه ــر ال ــا األم ــن حوله ــا م ــاملة للقضاي ــفافة، وش ــة ش ــرة تأملي ــاعرية، ذات نظ الش
القــدرة علــى التعبيــر والتخيــل، وحتــى علــى التحليــل النفســي لشــخوص قصصهــا، والذيــن 

ــا. ــة جــدا منه ــة القريب ــاة االجتماعي ــع احلي ــن واق ــم م اختارته

نـــــص الرســـــالة :
اجلزائر يف 20/11/1971

حضرة األخت الفاضلة زليخة 
سعودي احملترمة

حتية أخوية نضالية عميقة، وبعد :
ــد  ــم، وق ــك القي ــالتك وموضوع ــت رس ــعادة تلقي ــد الس مبزي
اكتســت  التــي  واحلمــاس  الصــدق  صيغــة  عواطفــي  هــزت 
ــر  ــي أنظ ــرأ وكأنن ــا اق ــت وأن ــي كن ــول أنن ــة أق ــك، وللحقيق مقال

أفــكاري ومبادئــي مســطرة علــى الــورق بقلــم أخــرى.
إنهــا يــا عزيزتــي املأســاة الكبــرى التــي ال مبــرر لهــا اآلن، وال 
ســاتر ممــا ســبق واســتعملناه يف تهدئتنــا لــألرواح املعذبــة املهانــة.. 
ــر  ــغ األم ــوم، وبعــد أن بل ــا. .و شــاباتنا. ..والي نســاؤنا.. أمهاتن
هــذا احلــد مــن اخلطــورة، لــم يبــق لنــا إال الكفــاح نعــم - وليــس 
غيرنــا نحــن مثقفــات العربيــة يكافــح -..إن األخريــات واآلخريــن 
مــن املثقفــن بالفكــر الغربــي اســتطاعوا – مــع الدهشــة وال أقــول 

األســف – أن يتلمســوا احلقائــق قبلنــا.
وأن يعرفــوا طريقهــم ويســددوا بهــذه املعرفــة ســهام حججهــم 
بــن  اخللــط  مــن  النــوع  هــذا  إن  املتأخــر،  لفكرنــا  الدامغــة 

ــا،  ــل عندن ــه الرج ــذي ميارس ــي ال ــراف االجتماع االنح
وبــن الديــن يــكاد يقضــي علــى كل قيمنــا، وحتــى علــى 

إرادتنــا وأملنــا يف املســتقبل.
يــا عزيزتــي عندمــا أخاطبــك، فألننــي  ولكننــي 
ــن  ــا تتصوري ــر مم ــا أكث ــدا، رمب ــدا جي ــع جي ــم الوض أتفه
ــدة  ــوة عتي ــل ق ــذا العم ــتوى ه ــى مس ــك عل ــي مع ولقائ
ــدم  ــائي ق ــاد النس ــإن اإلحت ــم ف ــق، وللعل ــة احل ــع كلم لرف
ــل..  ــرأة »العم ــص امل ــة تخ ــول كل نقط ــا ح ــرا قيم تقري
ــات  ــزواج باألجنبي ــة. .و تعــدد الزوجــات.. وال احلضان
وغيــره مــن املواضيــع« قــدم ذلــك للســلطة الثوريــة بطلــب 

ــرة.  ــون األس ــع قان ــه بوض ــد علي ــى يعتم ــا حت منه
جانفــي،  شــهر  يف  للنشــر  ســيوضع  موضوعــك 
ــدة  ــك، مؤك ــار كل إنتاج ــا يف انتظ ــي دوم ــي أنن واعلم
ــى رســائلك التــي ســتجد صديقــة مخلصــة  ــه، وعل علي

ــور ــدا. زه أب
يف الهامش / كل عام وأنتم جميعا بخير. 

مالحظــة: كتبــت األديبــة زليخــة ســعودي علــى 
هامــش ورقــة الرســالة بخطهــا هــذه الكلمــات :

»مــا زلــت أتذكــر تلــك الكلمــات يــا صديقتــي 
املخلصــة«. .أيتهــا  قلبــي.  كل  مــن  زهور..أحبــك 
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المقاطعة اإلدارية بني عباس 
دائـــــرة كــــــرزازة 
بلـــــدية كــــــرزازة

 إعــــــــــالن عــــن المنــــــــح مـــــــؤقـــــت 

       لعمـــــــلية : تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر احياء 
كرزازة مركز )بريقة- وسط المدينة (

        وفقا ألحكام المادة  65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ  في 2015/09/16 
المتضمن تنظيم  الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

ينهي السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية كرزازة والية بشار إلى علم كافة المشاركين  في 
اإلعالن عن طلب العروض المفتوح رقم 2020/03 بتاريخ 2020/11/17 و الخاصة بعملية: 

 تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب عبر احياء كرزازة مركز )بريقة- وسط المدينة (
                      و بناءعلى محضر لجنة تقييم العروض بتاريخ : 2020-12-07 

 تمنح العملية مؤقتا حسب الجدول المسطر أدناه لـــــــ :

يمكن للعارضين المشاركين في هذه االستشارة و الراغبين  في االطالع  على النتائج المفصلة لتقييم 
العروض االتصال بالمصلحة التقنية للبلدية في اجل أقصاه )03( ثالثة أيام ابتداء من اليوم األول 
لصدور هذا اإلعالن و على كل من له  احتجاج أو طعن أن يتقدم به كتابيا  إلى  رئيس المجلس 
الشعبي البلدي خالل مدة ال تتجاوز عشرة )10 أيام ( من تاريخ نشر هذا اإلعالن و إذا صادف 

اليوم العاشر يوم راحة قانونية يمدد إلى يوم العمل الموالي 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية عين الدفلى  

مديرية التجهيزات العمومية 
التعريف الجبائي : 099944019061117

 إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
رقم 2020/16 

   مديرية التجهيزات العمومية الكائن مقرها بشارع قلواز موسى -عين دفلى ، تعلن عن  طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
 ZHUN من أجل دراسة و متابعة إلنجاز ثانوية صنف 200/800 وجبة بالعبادية الجديدة

الحصة رقم 06 : جدار االسناد 
المقاوالت المؤهلة في ميدان البناء األشغال العمومية و الري و المتحصلة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين نشاط رئيسي في البناء درجة 
01 فما فوق سارية المفعول و أنجزت خالل ثالث سنوات األخيرة معدل رقم األعمال بــــ 00 000 000 6 دج  و أنجزت مشروع مصنف 
من الدرجة أ  فما فوق أو مشروع سكن) أقل من 11مسكن (أو مشروع من نفس الطبيعة األشغال المذكورة في دفتر الشروط ، و المهتمة بهذا 

اإلعالن يمكنها سحب دفتر الشروط من مديرية التجهيزات العمومية مكتب سحب دفاتر الشروط رقم 22 بشارع قلواز موسى -عين دفلى- 
بدون مقابل .

الوثائق المطلوبة هي الوثائق المنصوص عليها في المادة  رقم 11 صفحة 05 و 06 بدفتر الشروط -تعليمات للمتعهدين و ال سيما منها : 
أ  -  ملف الترشح: 

1  -  التصريح بالترشح مملوء،ممضي مؤرخ من طرف المتعهد )حسب النموذج المرفق (
2  -  التصريح بالنزاهة  مملوء،ممضي مؤرخ من طرف المتعهد )حسب النموذج المرفق (

3  - نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين بالنسبة للمقاوالت المؤهلة في البناء 
ب -  العرض التقني :

1 -   التصريح باالكتتاب مملوء،ممضي مؤرخ من طرف المتعهد )حسب النموذج المرفق (
2 -  دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحة عبارة ) قرئ و قبل ( مكتوبة بخط اليد 

3 -  المخطط الزمني لألشغال مؤرخ و موقع عليه  من طرف المتعهد 
ج - العرض المالي :

1 - رسالة تعهد مملوء ، ممضي ، مؤرخ من طرف المتعهد )حسب النموذج المرفق (
2 - جدو ل األسعار الوحدوية
3 - تفصيل  الكمي و التقديري

تكون  العروض مرفقة بجميع الوثائق سارية المفعول المطلوبة في دفتر الشروط ، توضع في ثالث أظرفة مختلفة مغلقة و مختومة، ظرف 
يحتوي على عرض تقني ، ظرف يحتوي على عرض مالي، ظرف يحتوي على ملف الترشح .

توضع األظرفة ) التقني ،المالي  وملف الترشح (داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم التسمية و يحمل العبارة التالية :

إلى السيد مدير التجهيزات العمومية 
تعـــــهد ال يفتــــــــح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : .......2020/16 
 ZHUN دراسة و متابعة إلنجاز ثانوية صنف 200/800 وجبة بالعبادية الجديدة

)الحصة :......................)مع تحديد الحصة((

    حددت مدة تحضير العروض ب  15  يوم  إبتداءا من تاريخ  أول صدورهذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
أوإحدى الصحف  الوطنية.

حددت تاريخ إيداع العروض يوم الـــ 15   قبل الساعة  12 سا 00 الموافق آلخر يوم من مدة تحضير العروض. إذا صادف هذا اليوم يوم 
عطلة أو يوم راحة قانوني ، يؤجل إلى يوم العمل الموالي ،  و تودع  لدى مديرية التجهيزات العمومية رقم 08 بالطابق األول الكائن مقرها 

بشارع قلواز موسى -عين دفلى.
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائدة ثالثة )03( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض .

هذا اإلعالن يعد أيضا بمثابة دعوة للمتعهدين لحضور عملية فتح األظرفة في اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة )12 سا ( 
بمقر التجهيزات العمومية  رقم 08 بالطابق األول الكائن مقرها بشارع قلواز موسى -عين دفلى. إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم 

راحة قانوني ، يؤجل إلى يوم العمل الموالي و في نفس المكان 
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متييز العرضمدة االجناز

60 يـــــوم       عرض  مقبول 40 نقـطة  7,802,547,00 دج 182080700185156 01 
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البحــــــث العلمـــي و ثقـــافة التواصـــل   البحــــــث العلمـــي و ثقـــافة التواصـــل   
بيـــــــن المــــــد و الجـــــــزربيـــــــن المــــــد و الجـــــــزر

األستـــــاذ  فـــــؤاد منصــــــورياألستـــــاذ  فـــــؤاد منصــــــوري
 جــــامعــة عنـــــابـة جــــامعــة عنـــــابـة

مقــــــــــــدمــة :

 يشيرالتنظيم  إلى 
تفاعل ثالثة أنواع من 
املوارد : بشرية ، مالية 
و مادية    ضمن جدلية 

مستمرة ألنه يهدف 
دائما إلى تخفيض 

التكلفة بجميع أشكالها 
:جهد، مال، مادة أولية  
كما أنه يسعى إلى مد 
الفرد بهامش أكبر من 
املبادرة   و حرية الفعل.

و ترتبط فكرة تخفيض 
التكلفة بزيادة الفعالية 

و االبتكا ربنجاعة 
التنظيمات على أشكالها 

و التي من بينها  ذات 
الطابع العلمي و الثقايف 
والسيما يف زمن العوملة 

حيث يحتل البحث 
العلمي مكانة رائدة يف 

املجتمعات احلديثة
  و املتطورة،  هذا ما أدى 
إلى رسم استراتيجيات 

جريئة للمضي به قدما 
نحو حتقيق مساعي

 و أهداف املجتمع.

أوال : ثقافة التواصــل وتوجهــات العولمـــة 
:

يتحدد مفهوم العولمة )الكوكبة، الكونية، الشمولية( في دالالت 
متعددة و الذي مرده تعدد المواقف االنطولوجية، االبستمولوجية 

و اإليديولوجية .....

التضارب  و  تارة  بينها  التداخل  مبرزا  الدالالت  تلك  سأعرض  و 
تارة أخرى.

في  توجهين  أو  مجموعتين  تحديد  يمكننا  عام  وجه  على  و 
تحديد مفهوم العولمة .

أ- المجموعة األولى ) التوجه األول ( :

و تنبني أطروحة هذه المجموعة أو التوجه على كون العولمة 
مساوية للهيمنة و إلغاء الخصوصية  .

للرأسمالية، فهي  امتداد  أنها  العولمة على  أمين  يعرف سمير 
التكنولوجي،  التطور  مرجعيته  الذي  االستعمار  تطور  مرحلة 
المؤسسات  خالل  من  هيمنته  يمارس  الذي  و  العلمي  و  التقني 

الدولية صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، الناتو ...
و يعرف الطيب التيزيني العولمة على أنها هيمنة اقتصادية 

و ثقافية في الوقت نفسه .
و يؤكد هذا المنحى محمد عابد الجابري بحيث يعتبر العولمة 

إرادة للهيمنة.
وبهذا المعنى فهي قمع و إقصاء للخصوصي.

كما تحدد العولمة حسب صادق جالل العظم :
» هي حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعاء في 

ظل هيمنة دول المركز بقيادتها  و تحت سيطرتها في ظل سيادة 
نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ » .

ب- المجموعة الثانية ) التوجه الثاني( :

علينا  طبيعية  حالة  يعتبرها  و  للعولمة  مدعم  توجه  هو  و 
التفاعل معها إيجابا.

انهيار   ( برلين  جدار  بانهيار  مرتبطة  العولمة  أن  المؤكد  و 
المعسكر الشيوعي ( أي أنها مرتبطة بفترة أفول القطبية الثنائية 
لدالالت  المراجعة  منها  و  الجديد،  الدولي  النظام  ظهور  إعالن  و 
المصلحية  الدولة  نجد  الوطنية  الدولة  فمقابل  الوطنية  السيادة 

ذات الحدود المطاطية .
مع  اإليجابي  التفاعل  ضرورة  على  غليون  برهان  يؤكد  و 
العولمة باعتبارها ال تلغي حسبه التنوع الثقافي بل تعمل على 

زيادة التفاعل بين الثقافات المختلفة فيعتبرها :
» الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية و التقنية و 

االقتصادية معا في التطور الحضاري الذي يصبح فيه مصير 
اإلنسانية موحدا و نازعا للتوحيد «. 

عند  شيخاوي  أرسالن  أيضا  إليه  ذهب  ما  التوجه  هذا  يؤكد  و 
يتميز  طبيعي  تاريخي  إفراز  أنها  على  العولمة  لمفهوم  تحديده 
بالصناعات البرمجية، األتمتة، الذكاء االصطناعي و إلغاء الحواجزأو 

العوائق أمام حرية تنقل المعلومات ، الممتلكات و البضائع
 ) توفيقي  توجه   ( وسيطة  مجموعة  وجود  إلى  االشارة  مع 
في  التوجه  هذا  رؤية  تنحصر  الذكرو  السالفتي  المجموعتين  بين 
التفاعل الحذر و النقدي مع العولمة ) ال نرفضها جملة و ال نقبلها  

جملة( .
إفرازاتها  بكل  العولمة  زمن  نعيش  أننا   ، حوله  الشك  مما  و 
عدم  أو  لالنضمام  دعوة  ليست  المعنى  بهذا  فهي   ، تناقضاتها  و 

االنضمام ، فالمسألة ليست مواجهة بقدر ما هي تعامل نقدي 
  و ايجابي مع العولمة من خالل إنتاج ثقافة تقبل و تتفاعل 
المتبادل  االعتراف  ظل  في  التواصل  جسور  له  تمد  و  اآلخر  مع 

بخصوصيات كل مجتمع و كل ثقافة .
و لعل ما هو منتظر على وجه عام من كل هيئات و مراكز البحث 
متمحورة  قيم  إنتاج  -هو  العلمي  للبحث  مميز  كفضاء  العلمي- 
حول التواصل و االتصال اإلنساني في ظل تعدد الثقافات ، األديان 

،النظريات و المقاربات .

ثانيا :مخابر البحث العلمي و نشر ثقافة التواصل 
)حالة جامعة عنابة(

 
بجامعة  مخبر  مدير   12 مع  استجوابات  إجراء  إلى  عمدنا  لقد 

عنابة لمعرفة عالقة
و   التواصل  ثقافة  نشر  في  العلمي  البحث  مخابر  دور   و 

تعزيزاالتصال العلمي و االنساني.
الذي  التبادل  أهمية  على  استثناء  دون  الجميع  اتفق  لقد  و 

يحدث بينهم و بين نظرائهم في دول العالم.
فلقد ساهم هذا التبادل في معرفة تجارب اآلخرين المعرفية و 
العلمية، و االطالع على مستجدات كل حقل معرفي )آخر التقنيات 

و آخر المقاربات النظرية في كل حقل معرفي(
العديد من  التبادل من جهة أخرى في سقوط  كما ساهم هذا 

األحكام المسبقة و األفكار المغلوطة حول ثقافة األنا.
مما صحح الصورة لدى الباحثين )األوروبيين على وجه خاص( 
و مما أيضا ساهم في مد جسور متينة للمثاقفة في اطار احترام 

خصوصيات كل طرف.
مع  المستجوبين  الباحثين  مخابر  لدى  العلمي  التبادل  تركز  و 

فئات الدول اآلتية:

 أ-             الدول األوربية )في المقام األول( و ال سيما فرنسا، ثم 
تأتي في الدرجة الثانية : )ايطاليا، بلجيكا، انجلترا، ألمانيا، بولونيا، 

روسيا(.
الثاني( و ال سيما تونس،   ب-       الدول العربية )في المقام 
المغرب و سوريا، ثم تأتي في الدرجة الثانية: )األردن، مصر، ليبيا، 

العراق، اليمن، فلسطين، لبنان، السعودية، البحرين، قطر(.
 ج-         دول القارة األمريكية : )في المقام الثالث( : و ال سيما 

كندا و الواليات المتحدة األمريكية.

الخــــــالصــة :
العلمية بجامعة عنابة دورا فاعال  المخابر  لقد لعبت           
و  خاص  وجه  على  الجامعة  بهذه  الجامعي  بالباحث  التعريف  في 

بالباحث الجزائري و العربي عموما.
         و تجسد هذا الدور من خالل التبادل الفكري و العلمي و 

اإلنساني بين المخابر الجزائريةو مخابر الدول التي تعاملت معها .
         هذا ما ساهم في مد الباحث الجزائري بآخر التطورات و 
المستجدات الحاصلة في الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه، هذا من 
جهة، و  سقوط العديد من القوالب الجاهزة التي كانت لدى اآلخر 
حول خصوصيات ثقافة المجتمع الجزائري )و العربي عموما(، من 

جهة أخرى.
         يبقى أنه ال بد من ترك الحرية للعقل حتى يمارس الفعل 
النقدي لإلجابة عن األسئلة الهامة المطروحة في مجتمعاتنا دون 
خجل أو خوف أو إقصاء حتى يحقق البحث العلمي غاياته النهائية 
دون تحكم إيديولوجي من أي جهة، هذا ما من شأنه أن يجعل من 
عالقتنا باآلخر عالقة مثاقفة أي تبادل نقدي و فاعل دون هيمنة 

و تسلط.
)بالنسبة  التكتل  االشتغال بمنطق  أن  اعتقادنا  و في           
للعالم العربي و اإلسالمي( ال بد أن يتجسد أكثر بالنسبة للممارسة 
البحثية في مختلف الحقول بتبادل الخبرات و الكفاءات و المنافع 
للوصول إلى فعل التنمية الشاملة التي يشترك فيها كل الفاعلين 

االجتماعيين و في مقدمتهم النخب في شتى المجاالت.
         و يبقى في تصورنا أن الرهان الحقيقي هو مسألة تثمين 
يجوز  ال  قيمة  أنها  على  إنسانيته  إلى  النظر  و  العربي  اإلنسان 

المساس بها من خالل احترام الحريات الفردية و الجماعية
و احترام حق المواطنة و حق االختالف و التمايز، ألنه ال يمكن 
تصور سيرورة فاعلة للبحث العلمي دون هامش واسع من الحرية 
الفكرية التي من شأنها تفعيل الذات العربية و استوضاح هويتها 
بين  حقيقية  مثاقفة  عالقة  إطار  في  اآلخر  إزاء  خصوصيتها  و 

الطرفين. 
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خطـــاب حقـــوق اإلنســان 
وااليـــدولـــــوجـــــيا

  و لكن سرعان ما حترف تلك األفكار عن 
مقاصدها النبيلة و حتول إلى نقيض ما جاءت 
أن نسميه  ما ميكن  و هذا  البدء ،  خلدمته يف 
أو  فالكبوة   ، الفكرية  الردة  أو  الكبوة  بظاهرة 
الردة هي أن تنتهي األفكار إلى نقيض ما ظهرت 
من اجله ، كأن تنتهي الدعوة إلى التحرر إلى 
تكريس نقيضه   أي إلى االستبداد و الظلم  ، 
و تؤول الدعوة إلى التقدم إلى نقيض التقدم 
الدعوة  تنتهي  و  التأخر ،  و  التخلف  إلى  أي 
العقالنية  إلى نقيض  التنوير  و  العقالنية  إلى 

أي إلى الظالمية و اخلرافة .

   و ظاهرة الكبوة لم تنج منها فكرة حقوق 
اإلنسان ، فإذا سلمنا أن حقوق اإلنسان ظهرت 
مع الرواد املؤسسني كفكرة بريئة نبيلة هدفها 
األسمى هو االعتراف بالكرامة املتأصلة عند 
يف  األمل  و   ، البشرية  األسرة  أعضاء  جميع 
ظهور عالم إنساني يحوز فيه الفرد على احلرية 
مع  ظهرت  نعم   ، الفزع  و  الفقر  من  يتحرر  و 
الواليات  يف  احلال  هو  كما  املؤسسني  الرواد 
 ، االستعباد  مظاهر  ضد  األمريكية  املتحدة 
خاصة مع » توماس جيفرسون » مالك العبيد  
 « االستقالل  إعالن   « مسودة  كتب  الذي 
نؤمن  نحن   « فيه  الذي جاء  و   ،  1776 سنة 
أن  البديهيات ، و هي  بأن احلقائق اآلتية من 
أن خالقهم  و   ، متساوين  البشر خلقوا  جميع 
قد حباهم بحقوق معينة ال ميكن انتزاعها ، من 
بني هذه احلقوق حق احلياة و احلرية و السعي 
إلى حتقيق السعادة  » ، كما تضمن » إعالن 
سنة  الفرنسي   « املواطن  و  اإلنسان  حقوق 
1789 و الذي صاغه » املاركيز دي الفييت » 
التأكيد على  أن حقوق اإلنسان طبيعية و ثابتة 
أحرارا  يعيشون  و  الناس  يولد  و   ، مقدسة  و 
حقوقا  ليست  هي  و   « احلقوق  يف  متساوين 
للناس مقابل احلقوق اإللهية ، بل هي حقوق 
ما  نفس  هو  و    ، بعض  إزاء  بعضهم  الناس 
العاملي  اإلعالن   « من  األولى  املادة  تضمنته 
حلقوق االنسان » الذي أقرته األمم املتحدة سنة 
1948 و الذي جاء فيها » يولد جميع الناس 

أحرارا و متساوين يف الكرامة و احلقوق » .

حتولت  اإلنسان  حقوق  منظومة  لكن  و    
أصبحت  عندما  إيديولوجية  إلى  فشيئا  شيئا 
لتبرير  العظمى  القوى  عليها  تستند  أداة 
ابتزازها و تدخلها يف شؤون الدول و الشعوب 
اللبيرالي  التصور  فرض  على  العمل  و   ،
حلقوق االنسان على باقي الثقافات األخرى ، 
بالرغم من أن فكرة احلقوق ال ميكن فصلها عن 
السياق الثقايف و القيمي و الديني للشعوب و 

املجتمعات ، و من هنا تنشأ نسبيتها ، بسبب 
اختالف و تعددية مرجعيات تلك احلقوق ، 
 ، الفكرة  تاريخ  ليس جديدا يف  األمر  هذا  و 
فقد أشار » كارل ماركس » يف كتابه : »املسألة 
من  االنسان  حقوق  مفارقات  إلى   « اليهودية 
هي  حسبه  امللكية  فحق   ، اللبيرالي  املنظور 
بها  التصرف  و  بثروته  التمتع  اإلنسان يف  حق 
 ، الناس  بسائر  االهتمام  دون   ، مشيئته  وفق 
احلق يف  إنه   ، املجتمع  عن  مستقلة  بصورة  و 
األنانية ، و هذه احلرية الفردية مع تطبيقها ، 
البورجوازي  املجتمع  أساس  تؤلف  التي  هي 
هذه  يف   ، إليه  منظورا  ليس  فاإلنسان   ...
بل   ، اجتماعي  بشري  كائن  مبثابة   ، احلقوق 
على العكس متاما ، فإن احلياة البشرية نفسها 
خارجي  إطار  مبثابة  تظهر   ، املجتمع  أي   ،
و   . األولية  حلريته  حتديد  مبثابة   ، الفرد  عن 
الرابطة الوحيدة التي توحد بينهما ، إمنا هي 
الضرورة الطبيعية ، حاجة املصلحة اخلاصة ، 
و شخصيتها  مبلكيتها  االحتفاظ  يعني ضرورة 

األنانيني .

و  للمنطلقات  املاركسي  النقد  هذا  و    
يستند   ، اإلنسان  حلقوق  اللبيرالية  األسس 
الليبرالي  التصور  بني  املوجود  التناقض  إلى 
باجلماعة  الفرد  لعالقة  االشتراكي  التصور  و 
على  اللبيرالية  اإلنسان  حقوق  تقوم  حيث   ،
مستقل  ككائن  للفرد  األولوية  يعطي  تصور 
عموما  و   ، االجتماعي  الكل  حساب  على 
و  حقوقية  خطابات  ثالثة  بني  التمييز  يتم 
هي حسب » لوك فيري » : خطاب ليبيرالي 
احلريات  حقوق  إلى  اإلنسان  حقوق  يرجع 
وحدها ، و يرى يف تلك احلقوق أسس احلد 
ذي  اشتراكي  خطاب  و   ، الدولة  فعالية  من 
نفحة ماركسية يجعل من احلقوق / الديون و 
من تدخل الدولة شرطا إلمكانية حتقيق حقوق 
احلريات ، تلك احلقوق التي توضع يف مرتبة 
دون مرتبة احلقوق األولى ، و خطاب فوضوي 
ينتقد هذين الشكلني من احلقوق باعتبار أنهما 

يفترضان معا وجود الدولة .

و هذا التصنيف حلقوق اإلنسان يف الثقافة 
ارتباطها  على  قاطع  دليل  الغربية  السياسية 
و  فلسفية  رؤى  و  سياسية  بإيديولوجيات 
متوضعها يف سياق ثقافات بعينها ، و أكثر من 
ذلك فهي متثل األساس اإليديولوجي لليبرالية 
الدميقراطية التي تعمل على فرض قناعاتها و 
الشعوب  إنصاف  عن  بعيدا  مصاحلها  خدمة 
أن حقوق  مبعنى   ، و حفظ حقوقها  أو صيانة 
و  التاريخ احلديث  انبثقت كفكرة يف  اإلنسان 

مقيتة  إيديولوجيا  إلى  ما حتولت  لكن سرعان 
بحقوق  األولى  الدرجة  يف  أضرت  و  هددت 
اإلنسان نفسها ،  و هذا متاما ما يشدد عليه » 
عبد اإلله بلقزيز » عندما يتأمل حتوالت فكرة 
و  األولى  العاملية  احلرب  بعد  اإلنسان  حقوق 
االنتقال  بدا  حيث   ، الثانية  العاملية  احلرب 
لبناء  مشروع  و  فكرة  من  االنسان  بحقوق 
الدولة القومية احلديثة إلى إيديولوجيا تسخر 
الغاية  تعد  لم  و   ، امبريالية  أهداف  خلدمة 
سلطة  مقاومة  هي  اإلنسان  حقوق  فكرة  من 
الدولة املتغولة و التي تنتهك و ال حتترم حقوق 
يتمثل  بل أخذت شكال جديدا   ، املواطنني 
يف الضغط على دول و مجتمعات قصد حتقيق 
مآرب أخرى بعيدة عن قيم العدالة و اإلنصاف 
و روح حقوق االنسان ، و الهدف األسمى من 
وراء ذلك هو ترسيخ السردية اللبيرالية و رفع 
العمل  و  الكونية  إلى درجة  الغربي  النموذج 
و  لإلنسان  مفاهيمه  و  تصوراته  علمنة  على 
لتبرير عملية فرضه  الفرد و املجتمع  الثقافة و 
و   ، الثقافات  و  الشعوب  باقي  على  بالقوة 
النموذج  انتصار  غداة  عنه  التعبير  مت  ما  هذا 
اللبيرالي بعد سقوط املعسكر االشتراكي ب 
» نهاية التاريخ » و » صدام احلضارات« بهدف 
و  بكونية  التسليم  ضرورة  على  العالم  إرغام 
النموذج  عقالنية  و  إنسانية  حتى  و  تفوق 
الغربي  التفوق  هذا  و   ، الغربي  احلضاري 
حول حقوق اإلنسان إلى إيديولوجيا ليبرالية 
باقي اإليديولوجيات  و فشل  نهاية  معبرة عن 
األخرى ، فباسم حقوق اإلنسان تعمل الدول 
باقي  على  إيديولوجيتها  فرض  على  الغربية 
ال  التي  باحلقوق  األمر  تعلق  سواء   ، العالم 
تعترف بها ثقافات الدول غير الغربية ، أو إقرار 
مبدأ حق التدخل و انتهاك سيادة الدول ، و 
ينص  الذي  املتحدة  األمم  ميثاق  احترام  عدم 
على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ، 
بفعل  تتحول  اإلنسان  حقوق  جعل  ما  هذا  و 
تهم  و  رمادية  إيديولوجية  إلى  القوة  إرادات 
التي  السياسية  األنظمة  لبعض  توجه  جاهزة 
ترفض االنخراط يف السياسات الغربية و هي 
و  نبيل  هو  ما  كل  قوضت  التي  السياسات 
إنساني يف خطاب و منظومة حقوق اإلنسان . 
فالكيل مبكيالني و محاولة سحب منوذج ثقايف 
معني حلقوق اإلنسان على العالم بأسره ال ميكنه 
على  يعمل  ما  بقدر  اإلنسان  حقوق  خدمة 

تدميرها و تفتيت ما تبقى فيها من شرعية .

    األصــل في الكثــير 
من األفكـــار أنها تولــد 
نبيـلة و عظيمة و راقـية 

و إنسـانيـة ، ال يهمـــها 
فــي المقــــام األول 

و األخير إال خدمة االنسـان 
و االنتصــار لقضايـــاه 
العــادلة و الدفاــــع 

عــن كرامتـه و حقـوقه 
المشـروعة ، بغــــض 
النظـر عن عرقــــه أو 
لونـه أو ديـه أو ثقافتـه 

و حضـارته. و هـذا األمر 
يصـدق على فكرة حقوق 
اإلنسـان التـي تعبـــر 

عن يقظة الضمير اإلنساني 
و عن اكتمال الوعي البشري 

بضرورة إحـداث تحـوالت 
و منعطـفات جوهـرية 
في تاريــخ البشــرية 
، و هو التاريخ الذي طبع 
في غالبيته بالعــدوان 
و الطغـيان و اإلبـــادة 

التي تمارس ضـد جماعات 
بشرية ضعيفة و مغلوبة 
علـى أمــرها مـن طرف 

جمــاعات بشـرية أخـرى 

د .  مصطفـــى كيـــــحل
Kihalmostafa@

yahoo.fr

متابعات عابرة                                                     
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األحد  28 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 13 ديسمبر 2020م

البرنامج سيمّس تجمعات سكانية أخرى 

ربــُط 367 َمسكًنــا بَشبكــة غـاز الَمديَنـة بالجلَفــة 

 ُأخَذت قبل 42 سنًة

إيُهـــود َبــاراك ينشــُر صــورًة 
لــه مــع َملــك الَمغـــــرب 

االحتالل  حكومة  وزراء  رئيس  نشر 
الصهيوني األسبق إيهود باراك صورة له جتمعه 
بالعاهل املغربي امللك محمد السادس، وذلك 
عن تطبيع  األمريكي  الرئيس  أعلن  بعدما 

العالقات بني املغرب والكيان الصهيوني.
نشر  وفيسبوك،  تويتر  على  حسابيه  وعبر 
قائال  سنة،   42 إلى  تعود  التي  الصورة  باراك 
والده  احلالي يف قصر  املغربي  امللك  التقى  إنه 
امللك  وكان  الثاني،  احلسن  امللك  الراحل 
 16 العمر  من  يبلغ  حينه  يف  السادس  محمد 

سنة.
وأعلن باراك أيضا أنه قدم حينها هدية للملك محمد السادس عبارة عن لعبة حاسوب.

والكيان  املغرب  توصل  املنقضي،  اخلميس  يوم  أعلن،   ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  يذكر 
الصهيوني إلى اتفاق لتطبيع العالقات بشكل كامل بني الطرفني.

بعد  أشهر  الصهيوني، خالل  الكيان  مع  التطبيع  تعلن  عربية  دولة  رابع  املغرب   - بذلك   - لتصبح   
اإلمارات والبحرين والسودان.

وكاالت

قسنطينة

َمصــرُع شــاب وإَصابـُة 
َصديَقيه فــي َحادث سير

املدنية  للحماية  الرئيسة  الوحدة  أمس،  مساء  تدخلت، 
الثانوية  والوحدة  باخلروب،  الشريف«،  محمد  اهلل  عطاء  »بن 
السّيار  الطريق  مستوى  على  بقسنطينة،  سليمان«  »سيساوي 
إثر  وزواغي،  بني سيساوى  الرابط  الشطر  يف  غرب«   - »شرق 
باحلاجز  واصطدامها  سيارة  انحراف  عن  جنم  سير  حادث 

الفاصل. 
 يذكر أن احلادث خّلف 03 ضحايا من جنس ذكر، وهم 
الضحية )ي. د( البالغ من العمر23 سنة تويف يف مكان احلادث، 
وأكد وفاته طبيب احلماية املدنية قبل نقله إلى مصلحة حفظ 
يدعى  الثانية  الضحية  قسنطينة.  اجلامعي  باملستشفى  اجلثث 
)س. د( ويبلغ من العمر 27 سنة، أصيب بجروح يف رأسه، 
أما الضحية الثالثة فيدعى )و. م( ويبلغ من العمر 24 سنة،  
أصيب بانخالع يف كتفه األيسر وبجرح على مستوى الرأس. 
وعليه، قدمت لهما مصالح احلماية املدنية اإلسعافات الالزمة 

يف مكان وقبل نقلهم إلى املستشفى اجلامعي.
 أمينة. ب 

الجزائـُر تسّجـل 
517 إَصابــة 
جديِدة بُكورونا
ُسجلت 517 إصابة 
جديدة بفيروس 

كورونا خالل الـ24 
ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه أمس 
السبت الناطق 
الرسمي باسم 

جلنة رصد ومتابعة 
تفشي كورونا، 
الدكتور جمال 

فورار.

استفادت 221 عائلة من الربط بشبكة الغاز الطبيعي بحرابات بالبيرين شمالي 
اجللفة، باإلضافة إلى استفادة 146 مسكنا بالبرج ببلدية سلمانة. 

هذا  أن  الوطن«  »أخبار  لـ  خديجة  صغير  اجللفة  لوالية  الطاقة  مديرة  وأكدت 
البرنامج يهدف إلى توصيل التجمعات السكنية الثانوية والبعيدة ذات الطابع الريفي 
بغاز املدينة،  كما مت رصد 1080 مليون دج لربط قرية وادي الصدر بعني اإلبل، وقرية 

حجر امللح بعني معبد واملصران ببلدية حاسي بحبح بغاز املدينة. 
إلى حمام  بالنسبة  أخرى  مشاريع   3 تسجيل  أنه حتقق  الطاقة  مديرة  وأضافت 
الشارف ومنطقة التوازي، حيث سيتم ربط 434 سكنا بشبكة غاز املدينة كذلك، 

حيث وصلت نسبة األشغال إلى 45 باملائة وشبكة النقل إلى 75 باملائة. 
تصبح  لم  الطبيعي  الغاز  مادة  بأن  الوطن«  لـ«أخبار  اجللفة  والية  والي  وصرح 
من الكماليات ومن حق أي جتمع سكاني االستفادة منها، مضيفا أن هذا البرنامج 
سيغطي أكثر من 1570 مسكنا بالتجمعات السكانية احلضرية والتي هي على وشك 
بـ  للجماعات احمللية  التضامن  ثان يف إطار صندوق  برنامج  إلى  االنتهاء، باإلضافة 
108 مليار سنتيم الذي سيغطي جزءا كبيرا من الريف، وبرنامج تكميلي لسنة 2021 
الذي سيوجه إلى قرية أم الشقاق لتستفيد منه أزيد من 500 عائلة، مبجموع 2900 

ربط بشبكة الغاز يف هذا البرنامج. 
حمزة بن حلرش 

املسيلة

07 َسنـــوات سجًنـــا لُمّتهــم 
بارتكــاب جنايـة الَقتـل الَعمد

أدانت، أمس السبت، محكمة اجلنايات االبتدائية مبجلس قضاء املسيلة،  متهما بالتهم املنسوبة إليه، 
وقضت بسجنه 07 سنوات نافذة، الرتكابه جناية القتل العمد مع سبق اإلصرار.

وبالعودة إلى بيان الوقائع، فإنه يف شهر أكتوبر 2019،  تلقت مصالح األمن بوالية املسيلة مكاملة هاتفية 
من املؤسسة االستشفائية العمومية الزهراوي،  تؤكد استقبالها ضحية يف حالة خطيرة بعد تعرضه للطعن،  
ما استدعى إجراء عملية جراحية مستعجلة للضحية، وهو ما أدى إلى وضعه حتت العناية املركزة إلى غاية 

وفاته متأثرا بإصابته. 
وجاءت حتريات الضبطية القضائية لتفيد بأن الضحية أصيب بطعنة سالح أبيض،  وهذا على مستوى 

املنطقة الصناعية بعاصمة الوالية املسيلة. وبعد التحقيقات مت توقيف املتهم يف قضية احلال. 
املداوالت، جاء  وبعد  املتهم.  اإلعدام يف حق  تسليط عقوبة  التمس  العام، من جهته،  احلق   ممثل 
منطوق هيئة احملكمة املدون أعاله،  وهذا بعد إعادة تكييف التهمة من جناية القتل العمد إلى جناية الضرب 

واجلرح العمد املفضي إلى وفاة دون قصد إحداثها.
حنان.م

    سكيكدة.. الوالية 
التي متتّد من حدود 

امليلية بجيجل إلى أبواب 
برحال بعنابة، ومن تخوم 

قاملة وقسنطينة إلى 
البحر األبيض املتوسط 
تعتبر واحدة من أغني 

الواليات اجلزائرية؛ نظرا 
إلى مواردها الطبيعية 

ومينائها البترولي الذي 
يدرُّ على بلديتها جباية 

تعادل ميزانية عدد 
من الواليات مجتمعًة. 

ورغم هذا الغنى املفترض 
استوطن الوالية اليأس 

والبؤس؛ فأصبحت الهامش 
والظل معا؛ وجمعت بني 

التخلف والفقر الظاهر يف 
قدرة املسؤولني بها على 

حلحلة واقع التنمية؛ 
وحتريك قطاع احلياة بها.
   لست أبالغ فيما أقول؛ 
فمن الشرق إلى اجلنوب 
ومن الشمال إلى الغرب، 

تفتقر مدن والبلدات 
سكيكدة إلى التهيئة 

احلضرية وتتوق إلى مّد 
الطرقات وتسجيل مشاريع 

جادة متّكن الساكنة من 
االستقرار باملنطقة؛ 

ويكفي أن أذكر ما يحصل 
يف بلديات الوالية 

الغربية، بلديات املصيف 
القلي التي ال تزال تعاني 
من انعدام الغاز الطبيعي 
رغم قسوة الطبيعة هنا، 

ورغم أن أشغال ربط 
بعض املناطق بهذه املادة 

احليوية قد انطلقت؛ 
فقد جرى إقصاء مناطق 

أخرى بحجج واهية. 
ويكفي أن نعرف أن ثانوية 

الزيتونة وهي موجودة 
مبركز الدائرة لم تستقبل 

التالميذ منذ أكثر من 
أسبوع بسبب إضراب 

األساتذة الذين يرفضون 
العمل يف أقسام متجمدة 

بسبب انعدام التدفئة 
دون أن يتحرك أحد من 

املعنيني؛ وكيف يتحركون 
وأبناء قنواع والزيتونة 

الذين يدرسون هناك هم 
ر فيهم وآخر  آخر من ُيفكَّ

من ُينتصر لهم؟! 
  إنهم الهامش يف والية 

الظل؛ والية ال تستطيع 
أن توّفر األمن والنقل 

والدفء ملئات التالميذ، 
الذين يكافحون من أجل 
النجاح؛ وسيرحلون عن 

املنطقة يوما ألن املشاريع 
التي تشدهم إلى الوالية 

ال تعنيهم يف شيء، 
وسيستفيد منها غيرهم؛ 
سيرحلون بحثا عن فضاء 

أرحب بعيدا عن مركز 
الهامش! 

بلسان : عبد العزيز تويقر

غربــــي 
سكيكــدة.. 
الهامــش!

سكيكدة

عصابـٌة َتستولـي علـى ُمجوهـرات 
بقيَمــــة ثالثــة مالييـــــَر

  سطت، ليلة أمس األول، عصابة متتهن السرقة على محل لبيع املجوهرات ببلدية 
متالوس يف سكيكدة، واستولت على مجوهرات بقيمة ثالثة ماليير سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أفراد العصابة استغلوا سوء األحوال اجلوية وقاموا بكسر 
ثالثة ماليير  تتجاوز  بقيمة  واستولوا على مجوهرات  الشلف،  بحي  يقع  الذي  احملل  باب 
سنتيم، كما قاموا بتحطيم وسرقة »الكاميرات«، حتى ال يكتشف أمرهم، ليتفطن صاحب 
احملل بعد طلوع الفجر إلى أنه تعرض للسرقة حيث قام برفع شكوى لدى مصالح األمن التي 

بدورها فتحت حتقيقا للتعرف على املشتبه فيهم.
نسيبة شالبي



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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