
د. عزالديــن معـــزة  	

ولـــِة  إشكاِلّيـــُة الدَّ
فـي الَعالـم الَعربـّي

 يف منتصف القرن العشرين، نالت الدول 
العربية استقاللها وقامت فيها أنظمة سياسية 

سميت باسم »الدولة الوطنية« وأطلقت شعارات 
ثورية تقدمية؛ لكنها اتخذت القمع والترهيب 

منهجا وقاعدة ثابتة لها، ألنها فشلت يف حتقيق 
تطلعات شعوبها يف احلرية والكرامة ودولة 

القانون والتوزيع العادل للثروة الوطنية، أنظمة 
مارست الفساد والنهب وسوء التسيير اإلداري 
واملالي. ومبا أن أيدولوجيتها عسكرية، فإنها 
كرست االستبداد والطغيان والدكتاتورية. 

أقــــالم15
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05
 برج بوعريرج

ُسكان حيِّ »أوالد سالم« 
ريـــَق  يغلقــــوَن الطَّ
الوطنـي رقــم 24!

06
تلمسان

انعـداُم َثانويـٍة ببلِدّيـة 
»الوادي األخضر« َيحرُم 
التَّالميــَذ الّتمــدرَس! 

08
متنراست

الَنقابـاُت َتستنكـــر على 
الَبلدّيات طريقَة َتسييِرها 
الُمؤّسســات الَتربوّيــَة

0404
 يف سؤاٍل وّجهُه َبرملانيٌّ إلى َوزيِر الّتربيِة

َمطالــــٌب بَتمديـــد العمـــــِل 
بالَقوائــــم االحتياطّيـــة 
أبدى الناجحون يف مسابقة التوظيف اخلارجية رتبة مقتصد 

بعنوان سنة 2018، ورتبة مستشار التوجيه، نائب مقتصد، مشرف 
التربية، ملحق رئيس للمخابر، ملحق للمخابر، بعنوان سنة 2019، 
استغرابهم جتاهل وزارة التربية الوطنية ملطلبهم بتمديد العمل 

بالقوائم االحتياطية.
0909

ُعمال »أونيام« يرّدوَن على الّرئيِس امُلديِر الَعام:

َوطنّيـــة ماِشـــي ملِكّيـــــة!
خرج عمال الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية »أونيام« بوالية 

تيزي وزو، أمس اإلثنني، يف مسيرة سلمية حاشدة انطلقت من مقر املديرية 
العامة للشركة بشارع »استيتي« وصوال إلى غاية مقر الوالية.

02

دخول َجامعيٌّ استثنائيٌّ يف ظل انتَشار جائحة كورونا 

 أّكدت وزارة اخلارجية، أمٍس اإلثنني، رفضها القاطع للفكر االستعماري
 يف جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أّنه من حق الصحراء الغربية آخر 

مستعمرة يف إفريقيا أن تتطلع إلى دعم أقوى من املجتمع الدولي.

ة  اخَلارجّيُة اجَلزائريَّ

من حق الّصحراِء الَغربّيِة الُحصوَل 
على َدعم أقوى للُمجتمع الّدولّي

االكتظــاظ..االكتظــاظ..فيروٌس أيًضا!فيروٌس أيًضا!

03

ُُِِ

فعــــــاِت  بـــاُع نظـــاِم الدُّ »كنــــاس«: اتِّ
ـَا مــن شبـح االكتظـــاظ! سيَخّلصنـ

بّقاط برَكاني: 
فتـــــــَح  أقتـــرُح 
الَفنادق  إليواء 

الطلبـــــــــِة! 



02
الحدث
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 األفالن  : الرئيس طمأن شعَبه
ــر  ــة التحري ــزب جبه ــام حل ــن الع ــرد األم غ
ــى  ــور عل ــي، يف منش ــل بعج ــو الفض ــي، أب الوطن
حســابه مبوقــع تويتــر: “احلمــد هلل علــى شــفاء 
رئيــس اجلمهوريــة.. احلمــدهلل علــى ظهــوره ســاملا 
معافــى.. احلمــد هلل الــذي اســتجاب الدعــاء ورفــع 
ــعبه  ــه وش ــى أهل ــه إل ــار عودت ــاء يف انتظ ــه الب عن
ــعبه  ــأن ش ــس طم ــى أن الرئي ــيرا إل ــه”، مش ووطن
ــيما يف  ــاد، الس ــاع يف الب ــه األوض ــد متابعت وأك

ــة. ــة احلساس ــذه املرحل ه
وأضــاف بعجــي يقــول إن الرئيــس أثبــت أنــه 
يتابــع كل صغيــرة وكبيــرة يف البــاد خاصــة عقــب 
ــر  ــي مت ــة الت ــة احلساس ــرة واملرحل ــداث األخي األح

بهــا اجلزائــر.
 

جبهة املستقبل:  حتديات كثيرة 
تنتظر الرئيس

جبهــة  أصــدرت  نفســه،  الســياق  ويف 

جبهــة  ”تلقــت  فيــه:  جــاء  بيانــا  املســتقبل 
إطالــة  كبيريــن  وارتيــاح  باطمئنــان  املســتقبل 
رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون علــى الشــعب 
ــة،  ــه لألم ــه املوج ــال خطاب ــن خ ــري ، م اجلزائ
يطمئنــه فيــه علــى صحتــه وتعافيــه مــــــــــن 
ــات  ــه ملؤسس ــه وتوصيات ــديا توجيهات ــه، مس مرض
اجلمهوريــة يف انتظــار عودتــه قريبــا ملمارســة مهامــه 
ومســؤولياته اجلســيمة يف ظــل الظــروف الراهنــة 
التــي متــر بهــا البــاد ومــا تشــهده الســاحة الدوليــة 

واإلقليميــة مــن تداعيــات. “
 

 األرندي : مواصلة مسار بناء 
اجلزائر اجلديدة

الوطنــي  للتجمــع  العــام  األمــن   أكــد 
الدميقراطــي، الطيــب زيتونــي، مــن جهتــه، يف 
ــس  ــايف رئي ــه لتع ــر  ارتياح ــى تويت ــه عل ــدة ل تغري
اجلمهوريــة، حيــث أعــرب عــن متنياتــه لــه بالعــودة 
ــاء  ــار بن ــة مس ــه ومواصل ــتئناف مهام ــريعا الس س

ــي  ــع الدول ــذا الوض ــل ه ــدة، يف ظ ــر اجلدي اجلزائ
املتــأزم.

حركة البناء : كلمة 
الرئيس  تضمنت استكمال اخليار 

الدستوري
الوطنــي،  البنــاء  حركــة  رئيــس  ورحــب 
التــي  بالتوجيهــات  قرينــة  بــن  القــادر  عبــد 
تضمنتهــا كلمــة الرئيــس القاضيــة باســتكمال 
االنتخابــي  املســار  وتنفيــذ  الدســتوري  اخليــار 
ــى اإلصاحــات التــي  ــدة ُتضــاف إل كخطــوة جدي
ــري، وُيلغــي كل دعــوة  ــا الشــعب اجلزائ ــع له يتطل
بــأن  قناعتــه  مؤكــدا  انتقاليــة،  مرحلــة  تتبنــى 
وال  ناجحــة  تكــون  أن  ميكــن  “اإلصاحــات ال 
ــي  ــوار وطن ــار ح ــا إال يف إط ــي ثماره ــن أن تؤت ميك
غيــر إقصائــي لتجســيد تلــك التعهــدات واملشــاريع 

املســتقبلية”.
م.ر

ــد  ــر، عب ــد الســفير الصحــراوي باجلزائ أك
ــة  ــف وقف ــر تق ــر، أن اجلزائ ــب عم ــادر طال الق
شــموخ مــع القضيــة الصحراويــة، مشــيرا إلى أن 
كلمــة رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، 

ــر  ــأن اجلزائ ــة ب جــاءت لتبشــر الشــعوب املناضل
ــة بشــعبها وجيشــها. قوي

جــاء ذلــك خــال النــدوة الصحفيــة التــي 
املجلــس  رئيــس   ، اإلثنــن  أمــس  نظمهــا، 
اللجنــة  بحضــور  اإلنســان  حلقــوق  الوطنــي 
الشــعب  مــع  للتضامــن  اجلزائريــة  الوطنيــة 

الصحــراوي.
ضغوطــا  إن  الصحــراوي  الســفير  وقــال 
ــا  ــدة لكنه ــذ م ــر من ــا اجلزائ ــرض له ــرة تتع كبي
ظلــت واقفــة وشــامخة جتــاه كل املنــاورات، 
ــد  ــد املجي ــس عب ــاب الرئي ــى أن خط ــار إل وأش
ــعوب  ــري وكل الش ــعب اجلزائ ــر الش ــون يبش تب

ــر. ــر بخي ــأن اجلزائ ــة ب املكافح
 محمد رضوان بلعروسي

أدانــت احلركــة النيجيريــة مــن أجــل حتريــر 
األمريكــي  الرئيــس  قــرار  الغربيــة  الصحــراء 
املنتهيــة عهدتــه دونالــد ترامــب، الــذي اعتــرف 
ــي  ــس املاض ــوم اخلمي ــرها ي ــه نش ــدة ل يف تغري
بالســيادة املزعومــة للمغــرب علــى الصحــراء 

ــة. الغربي
ووصفــت احلركــة النيجيريــة مــن أجــل 
ــا اعــان  ــان له ــة، يف بي ــر الصحــراء الغربي حتري
الرئيــس ترامــب ب«الفعــل املشــن« اذ تــرى 
ــذي  ــي ال ــون الدول ــايف للقان ــرار من ــذا الق ان »ه
يعتــرف بحــق الشــعب الصحــراوي غيــر القابــل 

للتصــرف يف تقريــر مصيــره«.
إن  قائلــة  بيانهــا  احلركــة يف  أضافــت  و 
اعتــراف الرئيــس ترامــب بالســيادة املزعومــة 
للمغــرب علــى إقليــم الصحــراء الغربيــة احملتلــة 
ــي  ــم 1514، الت ــف لائحــة رق ــو أيضــا مخال ه

صادقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة األمميــة يف 
ــح  ــى من ــي تنــص عل 14 ديســمبر 1960 ، والت
االســتقال للــدول والشــعوب املســتعمرة والتــي 
يحتفــل املجتمــع الدولــي هــذه الســنة بذكراهــا 

.»60 الـ 
وأوضحــت اجلمعيــة بهــذه املناســبة أن 
ــهر  ــيات ش ــر رئاس ــذي خس ــب ال ــس ترام الرئي
ــرزة  ــة«, مب ــب »جرمي ــد ارتك ــي ق ــر املاض نوفمب
أن »الشــعب الصحــراوي هــو الوحيــد الــذي لــه 

ــه«. ــى أقاليم ــيادة عل الس
و دعــت احلركــة النيجيريــة مــن أجــل 
حتريــر الصحــراء الغربيــة أيضــا اإلدارة األمريكيــة 
اجلديــدة حتــت قيــادة جــو بايــدن إلــى »اإللغــاء 
ــه  ــد اعتائ ــرة بع ــب مباش ــرار ترام ــوري« لق الف
ســدة احلكــم كرئيــس جديــد للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة.                                      ق.د

 أّكــدت وزارة اخلارجيــة، أمــس اإلثنــن، 
عــن رفضهــا القاطــع للفكــر االســتعماري يف 
ــن  ــه م ــى أّن ــيرة إل ــم، مش ــاء العال ــع أنح جمي
يف  مســتعمرة  آخــر  الغربيــة  الصحــراء  حــق 
إفريقيــا أن تتطلــع إلــى دعــم أقــوى مــن املجتمــع 

ــي. الدول
وجــاء يف بيــان لــوزارة اخلارجيــة، “مــن 
ــع  ــذ املجتم ــراوي أن يتخ ــعب الصح ــق الش ح
ــه الســتكمال  ــا ل ــر حزم ــي إجــراءات أكث الدول
ــي تشــهد  ــة االســتعمار، وهــي الت مســار تصفي
إلــى  املســلحة  للتوتــرات  مقلقــا  تصعيــدا 
ــد  ــة لعق ــاوالت اليائس ــا للمح ــب مواجهته جان

مقايضــات مخزيــة علــى حســاب التطلعــات 
الصحــراوي”. للشــعب  املشــروعة  واحلقــوق 

القاطــع  رفضهــا  اجلزائــر  جــددت  كمــا 
للفكــر االســتعماري وقناعتهــا الراســخة بــأن 
ــي يف  ــر حتم ــتعمار أم ــة االس ــتكمال تصفي اس
جميــع أنحــاء العالــم، مؤكــدة عــن تضامنهــا مع 
جميــع شــعوب األقاليــم غيــر املتمتعــة باحلكــم 

ــي. الذات
ــة أن  ــدت اخلارجي ــر، أك ــب آخ ــن جان م
االحتفــال بالذكــرى 60 لقــرار اجلمعيــة العامــة 
لــألمم املتحــدة 1514، يتيــح الفرصــة لتقييــم 

ــة. ــزات احملقق املنج

 أعلنــت جمهوريــة مالطــا أن موقفهــا بشــأن 
ــا  ــدة دعمه ــر , مؤك ــم يتغي ــة ل ــراء الغربي الصح
حــق الشــعب الصحــراوي يف تقريــر املصيــر, 
حســبما جــاء يف بيــان لــوزارة اخلارجيــة املالطيــة 

ــوم األحــد املنقضــي. ي
وأكــدت الــوزارة »دعــم مالطــا للعمليــة 
التــي تقودهــا األمم املتحــدة بهــدف التوصــل إلــى 
ــة  ــن ممارس ــراوي م ــعب الصح ــن الش ــل ميك ح

ــر«. ــر املصي ــه يف تقري حق

األمريكــي  الرئيــس  إعــان  وســاهم 
املنتهيــة واليتــه دوالنــد ترامــب حــول الســيادة 
املزعومــة للمغــرب علــى الصحــراء الغربيــة، 
يــوم اخلميــس املاضــي، يف بــروز إجمــاع دولــي 
علــى  أكــد  الدولــي  التضامــن  مــن  وزخمــا 
الوضــع القانونــي للصحــراء الغربيــة وعلــى حــق 

الشــعب الصحــراوي يف تقريــر املصيــر.
ق.د

إلــى  األســبق  األممــي  املبعــوث  أكــد 
الصحــراء الغربيــة, كريســتوفر روس, أن املغــرب 
يعرقــل عمــل املبعوثــن األمميــن إلــى الصحــراء 
املبعــوث  اســتقالة  أن  إلــى  مشــيرا  الغربيــة, 
األخيــر هورســت كوهلــر لـــ »أســباب صحيــة«, 
كانــت علــى األرجــح بدافــع »االشــمئزاز« مــن 
ــة  ــوده املبذول ــة جه ــرام املغــرب وعرقل عــدم احت
للدفــع نحــو التســوية، كمــا ســبق وأن فعــل 

ــخصا. ــه ش مع
ــال الدبلوماســي األمريكــي, يف منشــور  وق
عبــر صفحتــه علــى موقــع التواصــل »فايســبوك« 
،  تعليقــا  قــرار الرئيــس األمريكــي املنتهيــة 
واليتــه, دونالــد ترامــب, االعتراف بـ »الســيادة« 
املزعومــة للمغــرب علــى الصحــراء الغربيــة ، إن 

اســتقالة املبعــوث األممــي األخيــر إلــى الصحــراء 
2019 مــن  الغربيــة هورســت كوهلــر, ســنة 
»علــى  كانــت  صحيــة«  »ألســباب  منصبــه 
ــرام  ــدم احت ــن ع ــمئزاز م ــع االش ــح بداف األرج

ــه. ــة عمل ــة لعرقل ــود املبذول ــرب واجله املغ
إخفــاق  ســبب  روس  الســيد  ويرجــع 
األمــن العــام لــألمم املتحــدة يف تعيــن مبعــوث 
ــة  ــدم موافق ــة, وع ــى الصحــراء الغربي ــد إل جدي
حتــى  بهــا  االتصــال  مت  التــي  الشــخصيات 
ــرة  ــى إدراك هــذه األخي ــر, إل اآلن لتخلــف كوهل
بأنهــا ستشــرع يف »مهمــة مســتحيلة« حيــث إن 
ــا  ــا عنه ــد شــخصا ســيكون مدافع ــرب يري »املغ

ــدا«. ــل محاي ــن أن يظ ــدال م ب
ق.د

جمال ع  
رفــع احملتجــون شــعارات »أونيــام   حيــث 
ــاذ  ــة بإنق ــرى  مطالب ــة« وأخ ــي ملكي ــة ماش وطني
مــن  بعثهــا  وإعــادة  الضيــاع,  مــن  »أونيــام« 
جديــد بعدمــا دخــل 1700عامــل بهــا منــذ الفــاحت 

ديســمبر اجلــاري يف عطلــة تقنيــة.
 وكان املتظاهــرون قــد أكــدوا علــى لســان 
هامــش  علــى  مولــود،  وحلــاج  ولــد  ممثلهــم 
الرئيــس  املدخــل  قــرب  املنظــم  االعتصــام 
للمديريــة العــام لـــ »أونيــام« أنهــم ســيوصولون 
القضيــة إلــى الوزيــر األول واحلكومــة لفــك لغزهــا 

ــق  ــا تعل ــا م ــال خصوص ــب العم ــر يف مطال والنظ
بوجــوب رحيــل الرئيــس املديــر العــام لـــ »أونيــام« 
مــوازر جيالــي وطاقمــه املســير إلــى جانــب إلغــاء 

البطالــة التقنيــة املفروضــة عليهــم.
التــي  الشــركة  مــن جعــل  كمــا حــذروا 
كانــت عمــودا لاقتصــاد  ســنوات خلــت »ملكيــة 
طغــى  الــذي  الّتســيير  ســوء  بفعــل  خاصــة« 

حســبهم.  عليهــا- 
وكان العمــال قــد ســاروا بشــوارع مدينــة 
تيــزي وزو باجتــاه الواليــة حيــث قابــل وفــد منهــم 
الوالــي مطالبيــن إيــاه باســتظهار نتائــج التحقيــق 

اخلاصــة بلجنــة وزارة الصناعــة، التــي تنقلــت 
واســتمعت  »أونيــام«  إلــى  األخيــر  األســبوع 
لعديــد األطــراف بخصــوص التوقــف عــن العمــال 
ومشــاكل الشــركة دون أن يتــم التعــرف علــى مــا 

ــه.  ــل إلي مت التوص
مســيراتهم  مواصلــة  العمــال  قــرر  كمــا 
ــم  ــة مطالبه ــة تلبي ــة لغاي ــم االحتجاجي وحركاته
املشــروعة، وكانــت مســيرة أمــس عرفــت حراســة 
مكافحــة  قــوات  طــرف  مــن  مشــددة  أمنيــة 
الشــغب إلــى جانــب تضامــن العديــد مــن العمــال 

اآلخريــن الســيما القادمــن مــن بجايــة.

عقب مخاطبته الشّعبَ الجزائري

أحــــزاب سياســية ترّحــــب أحــــزاب سياســية ترّحــــب 
بظهــــور الرئيـــس تبـــونبظهــــور الرئيـــس تبـــون

السفير الصحراوي بالجزائر:
خطــــاب الرئيـــس تبــون يبـــــّشر خطــــاب الرئيـــس تبــون يبـــــّشر 
الشعـــوب المنـــاضلة بشمـــوخ الجزائــرالشعـــوب المنـــاضلة بشمـــوخ الجزائــر

رفعوا شعار »وطنية ماشي ملكية«

 عمـــال »أونيـــام« ينظمـــون  عمـــال »أونيـــام« ينظمـــون 
مسيــرة منــددة بالمديــر العـاممسيــرة منــددة بالمديــر العـام

الحـــركة النيجيــرية مــن أجــل تحريـر الحـــركة النيجيــرية مــن أجــل تحريـر 
الصحـراء الغربيـة تديــن إعــالن ترامــبالصحـراء الغربيـة تديــن إعــالن ترامــب

الخارجية الجزائرية 
يحـــق للصحـــراء الغربيــة أن تتطلـــّع يحـــق للصحـــراء الغربيــة أن تتطلـــّع 
إلــى دعـــم أقــوى من المجتمـع الدولــيإلــى دعـــم أقــوى من المجتمـع الدولــي

مــــالطا تؤكــد دعـــمها حـــق الشعــب مــــالطا تؤكــد دعـــمها حـــق الشعــب 
الصحـــراوي فـــي تقريـــر المصــــيرالصحـــراوي فـــي تقريـــر المصــــير

كريستوفر روس:
 المغـــرب يعرقــــل عمــل المبعوثيـــن  المغـــرب يعرقــــل عمــل المبعوثيـــن 
األممييــــن إلـــى الصحـــراء الغربـــيةاألممييــــن إلـــى الصحـــراء الغربـــية

عبرت أحزاب وهيئات وشخصيات وطنية  عن ارتياحها أول ظهور لرئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون عبر فيديو نشر على تويتر.وحمل تعقيب األحزاب  رسائل سياسية على غرار التذكير 

بالتحديات الكبيرة التي تنتظر الرئيس وكذا االطمئنان على استكمال املسار الدستوري.

خرج عمال الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية »أونيام« بوالية تيزي وزو، أمس اإلثنني، يف 
مسيرة سلمية حاشدة انطلقت من مقر املديرية العامة للشركة بشارع استيتي لغاية مقر الوالية. 
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دخول جامعي استثنائي في ظل انتشار جائحة كورونادخول جامعي استثنائي في ظل انتشار جائحة كورونا

االكتظـــــاظ.. االكتظـــــاظ.. 
فيـــروس أيــــضا!فيـــروس أيــــضا!

أكــد رضــوان عبــد الباقــي عضــو املجلس 
ــاس«  ــي »كن ــم العال ــاتذة التعلي ــي ألس الوطن
واإلداريــة،  القانونيــة  العلــوم  يف  واألســتاذ 
خــال حديثــه لـ«أخبــار الوطــن«، أنهــم تلقوا 
ــي  ــم العال ــر التعلي ــرف وزي ــن ط ــات م توصي
ــان،  ــن زي ــي ب ــد الباق ــي عب ــث العلم والبح
بخصــوص الدخــول اجلامعــي الــذي ســيكون 
اســتثنائيا نظــرا للظــروف الســائدة بســبب 
ــاع  ــرر اتب ــث تق ــا، حي ــروس كورون ــي في تفش
نظــام الدفعــات حســب الرزنامــة املعتمــدة 
اجلديــد،  اجلامعــي  املوســم  الســتئناف 
ــة  ــذي ســيمكن مــن تقليــص عــدد الطلب وال
يف اإلقامــات اجلامعيــة، إلــى جانــب تقليــص 
ــن  ــبوع م ــن يف األس ــى يوم ــة إل ــام الدراس أي
أجــل إنقــاص عــدد الطلبــة داخــل الكليــات 

ــاظ. ــبح االكتظ ــا لش تفادي
انطــاق  أن  األكادميــي  وأوضــح 
ــذه الســنة ســيطرح عــدة  املوســم اجلامعــي ه
إشــكاليات وتســاؤالت، يف ظــل الرهانــات 
املتعلقــة أساســا بتنظيــم نظــام الدفعــات، 

وهــل  للطلبــة،  الهائــل  للعــدد  بالنظــر 
هــذا  مبزاولــة  ستمســح  املتاحــة  الظــروف 
النمــط التعليمــي؟ وكيــف ســيتم توفيــر هــذه 
ــاؤالت،  ــذه التس ــم ه ــات؟ ويف خض اإلمكان
ــى اإلدارة أخــد  ــه يتعــن عل ــال األســتاذ إن ق
هــذه النقــاط بعــن االعتبــار مــن أجــل توفيــر 
ــة  ــات اجلامعي ــة اخلدم ــق خاص ــع املراف جمي
إلنقــاذ املوســم اجلامعــي، مؤكــدا أنــه مت تقــدمي 
اجلامعــات  لرؤســاء  الصاحيــات  جميــع 

للفصــل يف خطــة الدراســة املناســبة.
ــي  ــد الباق ــوان عب ــور رض ــح الدكت وأوض
ــة  ــس البيداغوجي ــاد املقايي ــيتم اعتم ــه س أن
ــدروس  ــوري وال ــم احلض ــية يف التعلي األساس
التطبيقيــة، علــى أن يتــم تلقــن املقاييــس 
األخــرى عــن بعــد، بالتنســيق بــن األســاتذة 
حرصــت  هيئتهــم  أن  مضيفــا  والطلبــة، 
ــع  ــب م ــة تتناس ــة خاص ــداد رزنام ــى إع عل
نظــام الدفعــات وذلــك بالتنســيق مــع مــدراء 

اجلامعيــة. واملؤسســات 

الطابــي  االحتــاد  يف  العضــو  طالــب 
احلــر، ســمير بولعــاق، مــن جهتــه، بإعــادة 
ــر  ــة عب ــن 400 إقام ــد م ــر يف تســيير أزي النظ
تســّير  التــي  القوانــن  ومراجعــة  الوطــن، 
مبوجبهــا األحيــاء اجلامعيــة، التــي تعــود إلــى 
ــة  ــى امليزاني ــر إل ســنوات التســعينيات، بالنظ
دينــار  مليــار   10 تتعــدى  التــي  املعتبــرة 
ــة  ــات اجلامعي ــض اإلقام ــة بع ــدم جاهزي وع
اخلدمــات  أن  باعتبــار  الطلبــة،  الســتقبال 
 50 أكثــر مــن  اجلامعيــة تســتنزف ســنويا 
وهــو  املخصصــة،  امليزانيــة  مــن  املائــة  يف 
ــات  ــتوى اخلدم ــس مس ــذي ال يعك ــغ ال املبل
املقدمــة، علــى حــد تأكيــده. داعيــا إلــى 

ــات  ــدة وميكانيزم ــات جدي ضــرورة وضــع آلي
ملواجهــة املشــاكل واألزمــات التــي قــد تواجــه 
والظــرف  تزامــن  الــذي  اجلامعــي  املوســم 

الصحــي الراهــن.
أكــد  الطلبــة،  نقــل  بخصــوص  أمــا 
ــك  ــي احلــر أن هنال ــاد الطاب العضــو يف االحت
ووزارة  النقــل  وزارة  بــن  مشــتركة  جلنــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عملــت 
الطلبــة عــن  لنقــل  اتفاقيــة  علــى حتضيــر 
طريــق الســكك احلديديــة، وهــي الوعــود 
التــي ســينتظرون تطبيقهــا خــال اليــوم األول 
مــن الدخــول اجلامعــي، مضيفــا أنــه يف حــال 
عــدم وفائهــا بالوعــود ســيضطرون للتصعيــد.

ــة  ــع الطلب ــام للتجم ــن الع ــب األم ــال نائ ق
اجلزائريــن األحــرار، نذيــر عليتســة، لـ«أخبــار 
الوطــن«، إنــه متخــوف مــن شــبح االكتظــاظ غيــر 
ــات  ــة ببعــض والي ــات اجلامعي املســبوق يف اإلقام
مؤشــرات  إلــى  بالنظــر  الســنة،  هــذه  الوطــن 
علــى  القائمــن  طــرف  مــن  املنتهــج  التســيير 
اإلقامــات اجلامعيــة ببعــض الواليــات، والتــي 
ال تتناســب والظــرف الصحــي الراهــن، بالنظــر 
ــب داخــل اإلقامــة  ــى تســجيل نحــو 1200 طال إل
اجلامعيــة، متســائا يف الوقــت ذاتــه عــن الكيفيــة 
ــة وفــق البروتوكــول  التــي ســيتم بهــا تنظيــم الطلب

الصحي. 
ــة  ــر عليتســة وضــع خط ــرح نذي ــه، يقت وعلي
ــي  ــة والت ــذه األزم ــيير ه ــل تس ــن أج ــة م واضح
ــواء عــدد  ــة أخــرى الحت ــح أفضي ــى فت تعتمــد عل
املتوقــع  الضغــط  تخفيــف  أجــل  مــن  الطلبــة، 
يف بعــض اإلقامــات التــي تعــرف توافــد عــدد 
الطلبــة، خاصــة باملــدن الكبــرى، مضيفــا أن نظــام 
الدفعــات بحاجــة إلــى متابعــة وتنســيق مــع املــدراء 

ــادي االكتظــاظ.  ــذه اخلطــة ولتف إلجنــاح ه

أهــم  بــن  مــن  األخــرى  هــي  اإليــواء  خدمــة 
ــة  ــات اجلامعي ــاع اخلدم ــيواجهها قط ــي س ــات الت التحدي
ــت والظــرف الصحــي  ــا تزامن ــذه الســنة، كونه خــال ه
الراهــن، الــذي ُيلــزم الطلبــة والقائمــن علــى هــذا القطــاع 
ــجيل  ــب تس ــي لتجن ــد االجتماع ــى التباع ــرص عل باحل
اإلصابــات بعــدوى فيــروس كورونــا املســتجد، نظــرا 
ــي حتــوم حــول تســجيل اكتظــاظ يف عــدد  للمخــاوف الت
ــى  ــر إل ــرى، بالنظ ــدن الكب ــة بامل ــات، خاص ــن اإلقام م
ارتفــاع عــدد املســجلن هــذه الســنة، وهــو مــا قــد يرفــع 
عــدد الطلبــة يف الغرفــة الواحــدة إلــى 3 أو أكثــر، وبالتالــي 
فــإن قطــاع اخلدمــات واإليــواء ســيواجه مشــكلة حقيقــة 
ــول الصحــي داخــل احلــرم اجلامعــي. ــق البرتوك يف تطبي
ويف هــذا املوضــوع، أكــد عضــو اللجنــة العلميــة 
ــادة  ــس عم ــا ورئي ــروس كورون ــار في ــد انتش ــة ورص ملتابع
ــار الوطــن«،  ــه لـ«أخب ــي، يف حديث ــاط بركان ــاء بق األطب
علــى أهميــة تقيــد الطلبــة والقائمــن علــى قطــاع البحــث 
العلمــي بالبروتوكــول الصحــي، مــن خــال االلتــزام 
بالتباعــد اجلســدي واالرتــداء الدائــم للقنــاع الواقــي 
خاصــة داخــل األقســام، مضيفــا أن اللجنــة العلميــة 
ملتابعــة ورصــد الوبــاء وجهــت تعليمــات صارمة إلــى وزارة 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي مــن أجــل وضــع خطــة 
محكمــة تتماشــى والنظــام البيداغوجــي واخلدماتــي، 
ــن  ــوري م ــط احلض ــج يف من ــام التفوي ــى نظ ــاد عل باالعتم
التعليــم، إلــى جانــب تخصيــص طالبــن يف كل غرفــة، 
ــات  ــب واحــد بالنســبة لإلقام ــاء بطال ــم االكتف ــا يت بينم
التــي تشــهد عــددا أقــل، إلــى جانــب تســخير أزيــد مــن 
ــة،  ــة الوقائي ــان الصح ــرض لضم ــب و200 مم ــف طبي أل
ــم  ــع حاالته ــة وتتب ــع الطلب ــة جلمي ــات طبي ــداد ملف وإع

ــة. ــراض املزمن ــاب األم ــة أصح خاص
ــن  ــة م ــادق للطلب ــح الفن ــي فت ــاط بركان ــرح بق واقت
أجــل تخفيــف الضغــط علــى اإلقامــات اجلامعيــة، مــن 
خــال توقيــع اتفاقيــات مــع املرافــق احليويــة بالتنســيق مع 
مديــر اخلدمــات اجلامعيــة والــوزارة الوصيــة، مضيفــا أنــه 
ميكــن التوجــه إلــى فتــح أفضيــة أخــرى إن تطلــب األمــر 

مــن أجــل اســتيعاب عــدد الطلبــة وجتنــب االكتظــاظ.
وأكــد عضــو اللجنــة العلميــة أن جنــاح الدخــول 
اجلامعــي مرهــون مبــدى التــزام وانضبــاط األســرة اجلامعيــة 
ــود  ــر اجله ــتدعي تظاف ــذي يس ــي، ال ــول الصح بالبروتوك

ــزالق. ــن أي ان ــي م ــم اجلامع ــاذ املوس ــاذ إنق إلنق

ــن  ــب القائم ــول، بحس ــض ومجه ــر غام مصي
علــى تســيير الدخــول اجلامعــي، يصاحــب اســتئناف 
ــل  ــوم، يف ظ ــب الي ــي املرتق ــول اجلامع ــة الدخ عملي
القطــارات  رأســها  وعلــى  النقــل  وســائل  غيــاب 
وحافــات النقــل بــن الواليــات، زيــادة علــى فــرض 
احلجــر الصحــي املنزلــي احملــدد بالســاعة الثامنــة ليا، 
مــا قــد يصعــب عمليــة التحــاق الطلبــة بجامعاتهــم، 
ــدم  ــل ع ــاظ مقاب ــكل االكتظ ــك مش ــى ذل ــادة عل زي
الســتقبال  اجلامعيــة  اإلقامــات  بعــض  جاهزيــة 
الطلبــة، وهــي التحديــات التــي ســتضع وزارة التعليــم 
ــل  ــة، فه ــة حقيقي ــي يف أزم ــث العلم ــي والبح العال
ســتتمكن هــذه األخيــرة مــن احتــواء الوضــع وإجنــاح 

ــا. ــي يف ظــل جائحــة كورون ــد الدخــول اجلامع موع
  وكان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 
ــع  ــرف بحكــم الواق ــد اعت ــان، ق ــن زي ــي ب ــد الباق عب
أن الدخــول اجلامعــي هــذه الســنة ســيكون اســتثنائيا 
نظــرا إلــى الظــروف الســائدة بســبب تفشــي فيــروس 

كورونــا.
وأشــار بــن زيــان يف إطــار عرضــه ألهــم احللــول 
ولتجــاوز الظــرف االســتثنائي إلــى أنــه مت اعتمــاد 
نظــام الدفعــات مــن أجــل إنقــاص عــدد الطلبــة 
يف اإلقامــات اجلامعيــة، وكذلــك مت تقليــص أيــام 
الدراســة إلــى يومــن يف األســبوع مــن أجــل إنقــاص 

ــات. ــة باجلامع ــدد الطلب ع

 وأكــد الوزيــر أنــه ســيتم اعتمــاد املقاييــس 
األساســية يف التعليــم احلضــوري والــدروس التطبيقيــة 
فقــط، وأن املقاييــس األخــرى يتــم تلقيهــا عــن بعــد 

ــة. ــن األســاتذة والطلب بالتنســيق ب
 أمــا بخصــوص نقــل الطلبــة، كشــف الوزيــر أنه 
هنالــك جلنــة مشــتركة بــن وزارة النقــل ووزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي عملــت على حتضيــر اتفاقية 
لضمــان نقــل الطلبــة عــن طريــق الســكك احلديديــة، 
ــة  ــل الطلب ــرة لنق ــزات محض ــا: “إن كل التجهي قائ

ونحــن ننتظــر قــرار الســلطات العليــا “.
رضوان. محمد

ــي  ــب الوطن ــذا املوضــوع، أكــد عضــو املكت ويف ه
ــاش، خــال  ــن عب ــي احلــر، أم ــام للطاب ــاد الع لاحت
حديــث أدلــى بــه لـــ »أخبــار الوطــن«، أن غيــاب النقــل 
بــن الواليــات، ســيؤثر علــى تنقــل الطلبــة، وســيحرم 
املئــات منهــم مــن االلتحــاق باجلامعــات، خاصــة طلبــة 
اجلنــوب، يف انتظــار جتســيد الوعــود بتســلمهم التذاكــر 

ــة الداخليــة. ونقلهــم عبــر اخلطــوط اجلوي

أمــا بخصــوص النقــل عبــر القطــارات، فقــد 
احلديديــة  الســكك  مؤسســة  وعــدت  وأن  ســبق 
ــا والدخــول اجلامعــي، أي يف  ــا تزامن بانطــاق رحاته
ــا،  ــلطات العلي ــد الس ــة بي ــمبر، إال أن القضي 15 ديس
وهــو مــا جعــل الطلبــة والنقابــات يتخوفــون مــن املوســم 
اجلامعــي، خاصــة وأن اســتئناف الدراســة ســيكون 

حضوريــا وعلــى دفعــات.

الطلبــة  للتجمــع  العــام  األمــن  نائــب  وأكــد 
اجلزائريــن األحــرار »ريــال«، نذيــر عتليســة، مــن 
أنــه مــن املنتظــر أن يتــم منــح تأشــيرات  جهتــه، 
الرحــات لفائــدة طلبــة اجلنــوب، وفــق االتفاقيــة التــي 
ــة وشــركة  ــة اجلزائري أبرمــت مــع شــركة اخلطــوط اجلوي
الطاســيلي، مــن أجــل ضمــان تنقلهــم إلــى احلــرم 

اجلامعــي.

يعود الطلبة، اليوم، إلى مقاعد 
اجلامعات وغرف اإلقامات اجلامعية 
ومطاعمها وسط تساؤالت من قبل 
املعنيني واملتخصصني حول قدرة 

القائمني على اجلامعات على تطبيق 
واحترام البوتوكول الصحي، خاصة 

يف ظل االكتظاظ املزمن الذي تعرفه 
اإلقامات اجلامعية واجلامعات 

بخدماتها من مطاعم وحافالت. ويف 
هذا اإلطار، انقسمت آراء الفاعلني يف 

القطاع ومتخصصني يف الصحة بني 
متشائم ومتفائل ومحّذر.

على خلفية الضغط الذي سيشهده الحرم الجامعيعلى خلفية الضغط الذي سيشهده الحرم الجامعي
بقــاط بركانـــي: أقتــرح فتـح الفنـادق للطلـبة بقــاط بركانـــي: أقتــرح فتـح الفنـادق للطلـبة 
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 ملف:  أسماء بوصبيع

كناس: كناس: 
اّتبـــاع نظـــام الدفعــات اّتبـــاع نظـــام الدفعــات 

سيخلصــــنا مــــــنسيخلصــــنا مــــــن
 شبــــح االكتــــــظاظ شبــــح االكتــــــظاظ

سمير بوعالق: سمير بوعالق: 
1010 مالييــــر دينـــار لتسييــــر  مالييــــر دينـــار لتسييــــر 

الخدمـــــات الجامعــــــية الخدمـــــات الجامعــــــية 
فــــي مهـــب الريــــح فــــي مهـــب الريــــح 

نذير عليتسة: نذير عليتسة: 
نحــن متخوفون مـن تسجـيل نحــن متخوفون مـن تسجـيل 
اإلصـابات بالنظر إلى مشـكل اإلصـابات بالنظر إلى مشـكل 

اكتظاظ اإلقـامــاتاكتظاظ اإلقـامــات

 وزيـــر التعليـــم العالـــي  وزيـــر التعليـــم العالـــي يطمئــــن ولكـــــن..!يطمئــــن ولكـــــن..!

•        إعطاء جميع الصالحيات لرؤساء اجلامعات 
للفصل يف خطة الدراسة 

•         عدم جاهزية بعض اإلقامات اجلامعية 
الستقبال الطلبة يثير جدال واسعا

     •            تخصيص غرفة لكل طالب وتسخير أزيد من 1000 
طبيب باإلقامات اجلامعية



04
الحـــدث

السنة 02  - العدد 362 -الثالثاء  30 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 15 ديسمبر 2020م

ضلعوا يف قضية فساد شهدها قطاع السياحة

تأجيــل محاكمـة ثالثــــة وزراء 
سابقيــن إلـى 28 ديسمبــر

 ق.م
جــرى، أمــس اإلثنــن، مبحكمــة ســيدي 
األول  الوزيــر  محاكمــة  تأجيــل  أمحمــد، 
ــن الســابقن  ــى والوزيري ــد أويحي الســابق أحم
عمــار غــول وعبــد الغانــي زعــان وعــدد مــن 
والة ســكيكدة الســابقن. املتابعــن القضائيــة 
كانــت بتهــم ذات صلــة بالفســاد يف قطــاع 

ــاري. ــمبر اجل ــى 28 ديس ــياحة إل الس
إصابــة  بســبب  اجللســة  تأجيــل  وتقــرر 
بفيــروس كورونــا.  املتهمــن  بعــض محامــي 
وتتعلــق هــذه القضيــة بســوء اســتغال الوظيفــة 
ــوال  ــد أم ــر مســتحقة وتبدي ــازات غي ــح امتي ومن
عموميــة يف قطــاع الســياحة لفائــدة املتعامــل 
االقتصــادي بــن فيســح محمــد املتابــع أيضــا 

ــي  ــد ســبق للقطــب اجلزائ ــة. وق يف هــذه القضي
املاليــة  اجلرائــم  مكافحــة  يف  املتخصــص 
وأن  أمحمــد  ســيدي  مبحكمــة  واالقتصاديــة 
أجــل هــذه القضيــة األســبوع املنقضــي، بســبب 
املتعامــل  بقضيــة  املتهمــن  بعــض  ارتبــاط 
ــت محــل  ــي كان ــن طحكــوت، والت محــي الدي

اســتئناف مبجلــس قضــاء اجلزائــر.

 الثاني إفريقيا ويوظف 500 عامل

عّمـــال مصنـــع الزنـــك بالغــزوات 
يطالبــون بإنقــاذه مـن اإلفــالس 

مبصنــع  عامــل   500 مــن  أكثــر  حّمــل 
الزنــك بالغــزوات مســؤولي مجمــع »إميطــال« 
الذيــن ال يزالــون يلعبــون دور املتفــرج يف قضيتهــم 
العالقــة منــذ أكثــر مــن 05 ســنوات بفعــل غلــق 
مصنــع الزنــك وتشــريد عمالــه، مطالبــن بغلــق 

ــع. املجم
 كمــا عّبــروا عــن غضبهــم مــن رئيــس 
مجلــس اإلدارة الــذي اعتبــروه املشــكل الرئيــس 
تــزداد  التــي  باملؤسســة  يحــدث  مــا  كل  يف 
أوضاعهــا ســوأ. كمــا تســاءل العمــال عــن عــدم 
حتــرك املســؤولن والســلطات العليــا حلــل مشــكل 
مؤسســتهم االقتصاديــة خاصــة وأنهــا كانــت 
جتلــب أرباحــا بالعملــة الصعبــة للخزينــة الوطنيــة 
ــا  ــمال إفريقي ــدة يف ش ــة الوحي ــا املؤسس بصفته
التــي متتهــن هــذا املجــال، والتــي أغلقــت أبوابهــا 
يف ظــروف غامضــة بفعــل ســيطرة املافيــا عليهــا. 
يف  بالنظــر  احملتجــون  العمــال  وطالــب   
تلبيــة  يف  اإلســراع  وكــذا  املزريــة  وضعيتهــم 
ــس  ــس مجل ــة رئي ــى رأســها تنحي ــم وعل مطالبه
ــى يتمكــن هــؤالء مــن االنطــاق يف  اإلدارة حت
ــك  ــع الزن ــى مصن ــذا، ويبق ــدد. ه ــاج مج اإلنت
بالغــزوات أحــد املؤسســات التــي عرفت مشــاكل 
ــرة نتيجــة عــدم  عويصــة خــال العشــرية األخي
ــة التــي  ــواد األولي ــه علــى دفــع تكاليــف امل قدرت

ــة. ــدة طويل ــاء مل ــة باملين ــت مكدس بقي
وســبق لــوزارة الصناعــة أن أمــرت قبــل 
ســنتن بتخصيــص مبلــغ 300 مليــار إلعــادة 
الكبريــت  وحامــض  الزنــك  مصنــع  بعــث 
بالغــزوات ســنتن، وقــد مت حتديــد طريقــة صــرف 
املبلــغ عــن طريــق بنــك اجلزائــر اخلارجــي، الــذي 
أقرهــا علــى ثــاث دفعــات؛ الدفعــة األولــى 
قدرهــا 150 مليــارا والتــي ســتمكن إدارة املصنــع 
مــن فــك احلجــز عــن مــا يزيــد عــن 12 ألــف طــن 
ــن  ــوزة م ــت محج ــي ظل ــة الت ــواد األولي ــن امل م
ــاء الغــزوات لعــدة ســنوات بفعــل  قبــل إدارة مين

ــتحقاتها. ــع مس ــى دف ــع عل ــدرة املصن ــدم ق ع

ــة بـــ 120  ــة الثاني ــتكون الدفع ــا س  كم
دواليــب  دفــع  إلعــادة  تخصــص  مليــارا 
اإلنتــاج وجتــاوز مرحلــة الديــون التــي يعرفهــا 
املصنــع التــي جتــاوزت الـــ 345 مليار ســنتيم، 
والتــي صرفــت يف إعــادة تهيئــة هــذا املصنــع 
الــذي يعتبــر الوحيــد باجلزائــر والثانــي يف 
إفريقيــا الــذي ينتــج صفائــح الزنــك وحامــض 
الكبريــت، يف حــن ســيتم صــرف مبلــغ 30 
يف  واإلدارة  العمــال  رواتــب  لتســير  مليــار 
ــي  ــكل املال ــاوز املش ــل جت ــة قب ــرة األولي الفت
لهــذا املصنــع الــذي يعتبــر الثانــي يف إفريقيــا 
بعــد مصنــع جنــوب إفريقيــا بفعــل مــا ينتجــه 

مــن صفائــح الزنــك وثانــي أكســيد الكبريــت 
ــنة 1974.  ــز يف س ــذي أجن ــو ال وه

 لكــن الظــروف لــم تتحســن يف هــذا املصنــع 
ــها  ــى رأس ــاكل عل ــدة مش ــه بع ــة اصطدام نتيج
ــي  ــة، والت ــواد األولي ــدام امل ــون وانع ــم الدي تراك
 480 عددهــم  البالــغ  املصنــع  عمــال  جعلــت 
عامــا يف تعــداد البطالــن، حيــث ســبق وأن 
ــك  ــة بف ــرات للمطالب ــدة م ــع ع ــوا باملصن اعتصم
احلصــار االقتصــادي املفــروض علــى مؤسســتهم. 
هــذا، وشــدد العمــال يف طلباتهــم علــى متكينهــم 

ــاج. ــودة لإلنت ــع والع ــح املصن ــن فت م
بن خالد عبد القادر

التوظيــف  مســابقة  يف  الناجحــون  أبــدى 
اخلارجيــة رتبــة مقتصــد بعنــوان ســنة 2018، 
مقتصــد،  نائــب  التوجيــه،  مستشــار  ورتبــة 
مشــرف التربيــة، ملحــق رئيــس للمخابــر، ملحــق 
للمخابــر، بعنــوان ســنة 2019، اســتغرابهم مــن 
جتاهــل وزارة التربيــة الوطنيــة ملطلبهــم بتمديــد 
العمــل بالقوائــم االحتياطيــة واحتقارهــا لهــم 
ــم  ــد بقوائ ــرار التمدي ــباب ق ــن أن أس ــم م بالرغ

احتيــاط األســاتذة تشــملهم أيضــا. 
وبــاء  انتشــار  تداعيــات  مــن  وبالرغــم 
ــر املتخــذة  ــد19-« والتدابي ــا »كوفي ــروس كورون في
ــال  ــم خ ــدرس املنظ ــان التم ــاره وضم ــع انتش ملن
ــر  هــذه الســنة الدراســية التــي أشــير إليهــا كتبري

للموافقــة علــى مقترحــات االجتمــاع املنعقــد 
شــهر جويليــة املنصــرم، تفــرض أيضــا إقــرار هــذا 
ــوت  ــورة ثب ــب املذك ــص للرت ــتثناء والترخي االس
الشــغور ومــا يفرضــه ذلــك بضــرورة تغطيــة هــذا 

ــاغرة.  ــة الش ــب املالي ــز باملناص العج
ــر  ــي خلض ــب البرملان ــل النائ ــا جع ــذا م وه
براهيمــي يراســل وزيــر التربيــة الوطنيــة للتدخــل 
قبــل نهايــة الســنة اجلاريــة، مطالبــا برخصــة 
اســتثنائية لتمديــد العمــل بقوائــم االحتيــاط 
مبســابقات التوظيــف اخلارجيــة مثلمــا مت بالنســبة 

ــاتذة.  ــة باألس ــاط اخلاص ــم االحتي لقوائ
حمزة بن حلرش 

 يف سؤال وجهه برملاني لوزير التربية

مطالب بتمديــد العمـل 
بالقوائـم االحتياطية 

ومتخصصــون  »صغــار«  فاحــون  دعــا 
الوصيــة  املصالــح  الداجنــة  الطيــور  تربيــة  يف 
ــض  ــل يف تعوي ــدة التعجي ــة البلي ــؤولة بوالي واملس
اخلســائر التــي تكبدوهــا، جــراء احلرائــق املفتلعــة 
ــة  ــنتن اجلاري ــت يف الس ــي اندلع ــبوهة، الت واملش
إلــى اإلفــاس  واملنقضيــة، والتــي أدت بهــم 
مــن  بالرغــم  البطالــة،  متاهــة  يف  والدخــول 
محاوالتهــم الوقــوف علــى أرجلهــم مجــددا.

ــق املشــبوهة،  ــدد املتضــررون مــن احلرائ وأّك
ــدي، يف  ــس البلي ــي شــهدتها سلســلة األطل والت
الســنة اجلاريــة واملاضيــة، علــى وجــه التحديــد، 
خاصــة بطريــق حظيــرة الشــريعة الســياحية، 
ــرة  ــم بوق ــى عمروســة وإقلي وســيدي ســالم وأعال
إلــى الشــرق وحمــام ملــوان والشــفة غربــا، والتــي 
ــار،  ــن 500 هكت ــل ع ــا ال يق ــاف م ــت إت خلف

علــى تقــدمي تعويضــات ماديــة حلجــم الضــرر الذي 
مســهم، خاصــة أن منهــم مــن فقــد كل شــيء، 
ولــم يعــد يســتطيع فاحــة األرض مجــددا، 
وأنهــم رفعــوا طلبــات علــى مصالــح الفاحــة 
ــمتهم  ــا، ومقاس ــر فيه ــل النظ ــن أج ــات م والغاب
ــوا أي جــواب  ــم يتلق ــى أنهــم ل ــك اخلســائر إل تل
ــن  ــا ب ــل، خصوص ــم األم ــد إليه ــاٍف، ويعي ش
ضحايــا احلريــق اخلطيــر مبنطقــة » شــالطة » 
أتــى  والــذي  الســياحية،  الشــريعة  بحظيــرة 
ــاتن(،  ــات - بس ــة )غاب ــاحة إجمالي ــى مس عل
ال تقــل عــن 120 هكتــارا، وكبــدت فاحــن 
 12 صغــار خســارة ماديــة، مبــا ال يقــل عــن 
ــران أن تصــل  ــار ســنتيم، وكادت ألســنة الني ملي
إلــى محطــة »التليفيريــك« واألعمــدة احلاملــة 
للكوابــل، فضــا عــن متضرريــن آخريــن مبنطقــة 
ومرتفعــات حمــام  بوعرفــة  ســيدي ســالم يف 
ملــوان، والذيــن ال يزالــون إلــى اليــوم يأملــون 
الســلطات  قامــت  حيــث  التعويضــات.  يف 
ــدمي تعويضــات  ــرة، بتق ــة األخي ــة، يف األون احمللي
لبعــض الفاحــن، الذيــن تعرضــوا إلــى حرائــق 
يف  تيبــازة  واليــة  بإقليــم  خاصــة  إجراميــة، 
الصائفــة املاضيــة، بينمــا مت اســتثناؤهم، وهــو 
ــم،  ــم إلقصائه ــن غضبه ــرون ع ــم يعب ــا جعله م
اجلميــع،  شــملت  احلرائــق  أن  مــن  بالرغــم 
وكبدتهــم جميعــا خســائر يف تلــك االســتثمرات، 
وأحبطــت معنوياتهــم، ودفعــت البعــض إلــى 
اإلقــرار بتغييــر النشــاط، بعــد أن صــدت كل 
ــم  ــم، ول ــم له ــؤولون ظهوره ــواب، وأدار مس األب
يعيروهــم أي اهتمــام أو رد، يقنعهــم ويطمئنهــم. 
عبد الناصر حمودة 

استنكروا سياسة الكيل بمكيالين

فالحـون بالبليـــدة يطالبــون 
بتعويضهم إثر خسارة بساتينهم

عّبــرت األمانــة الوالئيــة للنقابــة الوطنيــة 
ملســتخدمي اإلدارة العموميــة بقســنطينة، مــن 
خــال بيــان حتــوز " أخبــار الوطــن" نســخة عنــه، 
عــن اســتيائها مــن التصــرف الــذي وصفتــه بغيــر 
النفســي  املركــز  مديــر  عــن  الصــادر  املســؤول 
البيداغوجــي ديــدوش مــراد، الــذي لــم يــراع 
ــتم  ــب وش ــام بس ــمي وق ــاع رس ــوده يف اجتم وج
التضامــن  لقطــاع  الوطنيــة  االحتاديــة  عضــو 
الوطنــي واألســرة وقضايــا املــراة، وتسســببه يف 
توقيــف اجتماعهــم الــذي عقــد لطــرح انشــغاالت 
العمــال ومعاجلــة املشــاكل التــي يعانيهــا املركــز، 
الــذي شــهد العديــد مــن اإلضرابــات منــذ فتــرة، 
مطالبــن اجلهــة الوصيــة باتخــاذ إجــراءات قانونية 
ضــد املعنــي لعــدم تطبيقــه محاضــر االجتماعــات 
الرســمية مــع الفــرع النقابــي واســتمراره يف ســلك 
ــر مســؤولة ضــد العمــال والتعســف  ــات غي تصرف

ــلطة.  ــتعمال الس يف اس
و ذكــر البيــان أن اللقــاء جــاء بعــد توجيهــات 
الســيد والــي قســنطينة بعــد اجتماعــه األخيــر 
ــاء  ــد لق ــرر عق ــث تق ــة، حي ــة الوالئي ــع األمان م

ــاط  ــة للنش ــة الوالئي ــتوى املديري ــى مس ــل عل عم
االجتماعــي لواليــة قســنطينة، ملعاجلــة االختــال 
املرفــوع واملتعلــق بثــاث مؤسســات تابعــة للقطاع، 
منهــا املركــز النفســي البيداغوجــي ديــدوش مــراد، 
غيــر أن التصرفــات غيــر املســؤولة مــن طــرف مديــر 
ــول  ــاد حل ــعى إليج ــلت كل مس ــز أفش ــذا املرك ه
ــى  ــة تراعــي مصلحــة العمــال واملؤسســة عل ناجع
الســواء. وعليــه، تناشــد األمانــة الوالئيــة املديــرة 
الوالئيــة للنشــاط االجتماعــي اتخــاذ اإلجــراءات 
املناســبة ضــد املعنــي واحلــرص علــى تطبيــق 
الوالــي  الســيد  توجيهــات  واحتــرام  القانــون، 
بالذهــاب إلــى حــوار جــاد مــن أجــل ضمــان 
اســتقرار األوضــاع علــى مســتوى القطــاع، وتغليب 
املصلحــة العامــة علــى املصالــح الشــخصية خدمــة 
لهــذا القطــاع احلســاس، وتقتــرح إشــراك ممثــل 
ــية  ــل مفتش ــة وممث ــة العمومي ــية الوظيف ــن مفتش ع
العمــل، مــن أجــل تفــادي القــراءات اخلاطئــة 
لفحــوى القوانــن ولتكــون جلنــة للوســاطة مــن 

ــاوزات.  ــكل التج ــي ل ــد نهائ ــع ح ــل وض أج
 أمينة. ب

املركز النفسي البيداغوجي ديدوش مراد بقسنطينة 

المديـــر يعتـــدي لفظيــــا 
علـــى عضـــــو االتحاديــة 
الوطنيـة لقطــاع التضامـن 



صفاء كوثر بوعريسة
وأكد السكان أن املشاكل املتراكمة التي 
العزلة جعلت  قريتهم يف حالة من  أدخلت 
املتكررة  الوعود  مع  خاصة  يفيض  الكأس 
على  بالقرية  إصالحه  ميكن  ما  بإصالح 
والذي  احلي  الى  املؤدي  الطريق  حالة  غرار 
بات يشكال خطرا على الراجلني وأصحاب 
الذي  الشروب  املاء  عن  ناهيك  املركبات، 
لم يستفد منه سكان احلي ما يضطرهم يف 

الثمن  باهضة  صهاريج  اقتناء  إلى  الغالب 
أفرغت جيوبهم والتي تتعدى أحيانا 1500 
متطلباتهم  اآلخر  هو  يلبي  ال  والذي  دج، 
احليوية،  املادة  هذه  ألهمية  نظرا  اليومية 
بالشبكة إال  موضحني أن احلي قد مت ربطه 
ال  املاء  كون  مائي  خزان  يتطلب  ذلك  أن 
تعتبر  السياق،  ذات  ويف  حنفياتهم.  يزور 
وكذا  الصحي  والصرف  الكهرباء  مشاكل 
هي  الريفي  البناء  من  استفادتهم  عدم 

احلي  سكان  غضب  أشعلت  التي  الشرارة 
الذين أقدموا على سد الطريق مانعني حركة 
املرور مستعملني يف ذلك احلجارة واملتاريس 
مستعملي  اضطر  ما  املطاطية  والعجالت 
نحو  متجهني  مسلكهم  تغيير  الى  الطريق 
الطريق، قبل  للولوج نحو  طرق وِعرة أخرى 
من  طلب  الذي  البلدية  رئيس  يتدخل  أن 
طرح  لهم ألجل  ممثلني  تعيني  احلي  سكان 

انشغاالتهم بشكل شفافية. 
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برج بوعريرج 

سكــان حــي »أوالد سالـم« يغلقـون سكــان حــي »أوالد سالـم« يغلقـون 
الطريـق الوطنــي رقــم الطريـق الوطنــي رقــم 2424

البيئة  وحماية  العمران  فرقة  متكنت 
ببرج  العمومي  لألمن  الوالئية  باملصلحة 
بوعريريج من حجز كمية معتبرة من اللحوم 
البشري،  الصاحلة لالستهالك  غير  احلمراء 
باملدخل  األشخاص  أحد  بحوزة  كانت 

ذات  وكانت  البرج.  ملدينة  الشمالي 
يقودها شاب يف  أوقفت مركبة  قد  العناصر 
مذبوحة  بقرة  متنها  على  الشمالي  املدخل 
ملك  كلغ   340 بـ  وزنها  قدر  مسلوخة  غير 
للمدعو ) ب. ع ( 55 سنة، أين أثبت تقرير 

الطبيب البيطري أن الذبيحة مجهولة املصدر 
غير  وبالتالي  شرعية  غير  بطريقة  ومذبوحة 
أتلفت  والتي  البشري،  لالستهالك  صاحلة 
فتح  مت  فيما  التقني،  الردم  مستوى  على 

حتقيق يف القضية. 

برج بوعريريج

األمن يحجز األمن يحجز 340340 كلغ من اللحوم الفاسدة كلغ من اللحوم الفاسدة

 أعلنت مصالح األمن بوالية عنابة عن 
قضايا حيازة  متورط يف  25 شخصا  توقيف 
املخدرات واملؤثرات العقلية، يف عدة مناطق 

بالوالية، وتقدميهم للعدالة.
احلضري  لألمن  الشرطة  قوات  متكنت 
توقيف20  من  عنابة،  والية  بأمن  الثاني، 
مشتبه  شخص   13 بينهم  من  شخص، 
واملؤثرات  املخدرات  حيازة  يف قضايا  فيهم 
قضايا  يف  فيهما  مشتبه  العقلية، شخصني 
شخصني  محظورة،  بيضاء  أسلحة  حمل 
القضائية  اجلهات  طرف  من  بحث  محل 

 03 املخدرات،  وحيازة  السرقة  أجل  من 
السرقة  قضايا  يف  فيهم  مشتبه  أشخاص 
بالعنف والتعدد، كما متكنت ذات املصلحة 
مختلف  من  مهلوس  قرص   109 من حجز 
األنواع، أسلحة بيضاء،ومبالغ مالية معتبرة 
متصل  سياق  يف  الترويج.و  عائدات  من 
قامت قوات الشرطة للفرقة املتنقلة للشرطة 
شخصني،  بتوقيف  ببرحال،  القضائية 
يبلغان من العمر 25 و27 سنة مشتبه فيهما 
يف قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة. من 
باملصلحة  املخدرات  مكافحة  فرقة  جهتها 

الوالئية للشرطة القضائية، تنجح يف توقيف 
تتراوح  امرأتني،  بينهم  أشخاص،من   03
مشتبه  سنة،  و48   19 مابني  أعمارهم 
واملتاجرة  وتخزين  حيازة  قضية  يف  فيهم 
باملخدرات واملؤثرات العقلية، حمل سالح 
للفسق  محل  إنشاء  مع  محظور،  أبيض 
الفرقة  ذات  متكنت  كما  الدعارة،  وممارسة 
من حجز 25 قرص مهلوس، و06 قطع من 
جميع  إتخاذ  مت  فقد  ولإلشارة  املخدرات. 

اإلجراءات القانونية يف حق املوقوفني.
ف. سليم

عنابة

توقيف توقيف 2525 شخًصا متورًطا في حيازة المخدرات شخًصا متورًطا في حيازة المخدرات

أغلق، أول أمس، سكان حي أوالد سالم بقرية المجاز التابعة لبلدية العش جنوبي برج بوعريريج الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين 
البرج والمسيلة، وذلك تعبيرا منهم على غضبهم من حالة التهميش التي يتعرضون لها، في ظل غياب كلي وتام للتنمية بالمنطقة.

أمس  يوم  أمس  صبيحة  أصدرت، 
التابعة  واالتصال  اإلعالم  خلية  اإلثنني، 
تضمن  صحفيا  بيانا  تبسة  والية  ألمن 

حيثيات وفاة شخص يف ظروف غامضة.
»أخبار  حتوز  الذي  البيان  وتضمن 
اجلنائية  الفرقة  أن  منه،  نسخة  الوطن« 
القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
معاجلة  يف  مدة  منذ  انطلقت  الوالية  بأمن 
سبق  مع  العمدي  بالقتل  تتعلق  قضية 
بوقوعها  العلم  جناية  مع  والترصد  اإلصرار 
معالم  طمس  إلى  باإلضافة  الزور  وشهادة 
أشخاص   04 فيها  تورط  والتي  اجلرمية، 
 41 العمر  من  يبلغ  وراح ضحيتها شخص 
استعجاالت  استقبال  بعد  وهذا  سنة، 
شخص  جلثة  تقريبا  عام  منذ  تبسة  مدينة 
الوفاة حيث مت يف ذلك  دون حتديد أسباب 
الوقت فتح حتقيق معمق يف القضية وارسال 
الوقائع،  حول  اجلمهورية  نيابة  إلى  ملفها 
أين مت معاجلتها على أساس حادث انفرادي 
على  بناء  وذلك  الوفاة  إلى  مفضي  عرضي 
ما كان موجودا من وقائع، يف انتظار نتائج 

اخلبرة وتقرير الطبيب الشرعي. 
املصلحة  ذات  أن  البيان،  أضاف  و 
األمنية تلقت بعد مدة تعليمات من طرف 
النيابة املختصة بإعادة فتح التحقيق استنادا 
إلى نتائج تقرير خبرة الطبيب الشرعي التي 

عن  ناجتة  كونها  مشبوهة  الوفاة  أن  بينت 
ضربة  منها  ضربات  لعدة  الضحية  تعرض 
الوفاة،  إلى  أفضت  الراس  مستوى  على 
له  من  كل  استدعاء  ذلك  عقب  ليتم 
أقارب  فيها  مبا  وفاتها  قبل  بالضحية  عالقة 
استعمال  مع  والشهود،  وجيرانه  الضحية 
مختلف الوسائل التقنية والعلمية التي من 
فيهم عن طريق  املشتبه  هوية  شأنها حتديد 
التي  اآلثار  مختلف  وحتليل  البصمات  رفع 
كانت حتيط باجلثة قبل نقلها إلى املؤسسة 
حتركات  آخر  جمع  مع  االستشفائية، 
الضحية وعالقاتها قبل الوفاة، أين تبني من 
خالل ذلك تورط آخ الضحية )وهو مسبوق 
قضائي( يف عملية القتل مع ثالثة أشخاص 
عن  التبليغ  عدم  يف  تورطهم  ثبت  آخرين 
إلى  باإلضافة  الزور  وشهادة  القتل  جناية 

طمس معالم اجلرمية. 
اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد 
يف  املشتبه  وتوقيف  الالزمة  القانونية 
طمس  وكذا  القتل  عملية  يف  تورطهم 
معاملها، مت تقدمي املتورطني أمام العدالة لدى 
محكمة تبسة والتي أصدرت امرا يقضي 
يف  الرئيسي  فيه  املشتبه  حق  يف  باإليداع 
حني استفاد الباقون من اإلفراج مع تأجيل 

النطق باحلكم.
فيروز رحال

تبسة

تفكيك لغـز مقتل أربعينـي تفكيك لغـز مقتل أربعينـي 
بعــد سنـة مـن التحقيـق بعــد سنـة مـن التحقيـق 

صفاء كوثر بوعريسة

»برميي  عنابة،  والية  والي   كشف 
املرافق  كل  جتنيد  عن  الدين«،  جمال 
الصحية، حتسبا حلملة التلقيح ضد »كوفيد 
للجزائر،  اللقاح  وصول  فور  املرتقبة،   »19
للغرض  عمومية  مرافق  جتنيد  على  زيادة 
هياكل  وبعض  الرياضية  كاملرافق  نفسه، 

النشاط االجتماعي.
صحفية،  خالل ندوة  الوالي   وأكد 
عقدها أول أمس ونشطها، بحضور مختلف 
الوالية  بالوالية،إستعداد  اإلعالم  وسائل 
املادية،  الوسائل  توفير  حيث  من  التام، 
التنظيمية  الترتيبات  والبشرية وضمان كل 
فور   19 كوفيد  ضد  التلقيح  حملة  إلجناح 
بدرجة وعي  الوالية  والي  نوه  توفيره. كما 
بالتدابير  وإلتزامهم  عنابة  بوالية  املواطنني 
تفشي  خطر  من  الوقائية  اإلحترازية 
ترجمه  ما  وهو  »كورونا«  بفيروس  العدوى 
حاالت  عدد  يف  احملسوس  اإلنخفاض 
عدد  إنخفاض  وكذا  املسجلة  اإلصابة 
من  بالوالية.  املستجد  بالفيروس  الوفيات 
للوالية  والسكان  الصحة  قدم مدير  جهته 
 « دعماش  الناصر  »محمد  عنابة  لوالية 
عرضا تفصيليا حول مشروع مخطط حتضير 
حملة التلقيح الشاملة ضد فيروس »كورونا« 
املستجد كوفيد 19 حيث كشف عن جدول 

)السمري،  املزمنة  األمراض  أصحاب 
إرتفاع ضغط الدم...الخ ( املعيني بعملية 
عبر  موزعني  األولى،  املرحلة  يف  التلقيح 
84413 مريض  العدد االجمالي  البلديات 
مزمن، بلدية عنابة تتضمن أكبر نسبة ب 
50 الف و82 مصاب، احلجار تتضمن 18 
الف و92 مصاب، برحال تتضمن 5247 
قطاع  موظفي  الي  إضافة  هؤالء  مصاب 
فوق  فما   65 العمر  من  والبالغني  الصحة 
واألسالك  األمنية،  واملصالح  السن،  كبار 
اخلاصة عبر القطاعات هم املعنيون باملرحلة 

االولى من التلقيح.

والي عنابة يكشف:

  8080 ألــف مصـاب بمــرض  ألــف مصـاب بمــرض 
مزمن سيلقحون ضد كورونامزمن سيلقحون ضد كورونا

سكيكدة

عائلــة تفتـرش العـراء إثر عائلــة تفتـرش العـراء إثر 
انهيار منزلها بالحـروشانهيار منزلها بالحـروش

أفراد  أربعة  من  تتكون  عائلة  وجدت 
بعد  الليل،  منتصف  يف  الشارع  يف  نفسها 
جولبير  كور  الكائن يف  الهش  منزلها  انهيار 

ببلدية احلروش جنوبي سكيكدة.
وحسب رب األسرة "حسان بوكرع" أن 
املنزل قد تعرض النهيار جزئي خالل الهزة 
االرضية التي ضربت املنطقة مؤخرا مما جعله 
يسارع الى اخالء البيت رفقة ابناءه وزوجته 

خوفا من انهيار البيت فوق رؤوسهم.
التي  اللجنة  ان  يقول  املعني  واصل  و 
ووقفت  املنزل  مبعاينة  قامت  الوالي  نصبها 
لعدم  فورا  بإخالئه  ونصحته  األضرار  على 
صالحية السكن بسبب هشاشته واحتمال 
اي  ميللك  ال  انه  ومبا  حلظة  اي  يف  انهياره 
الى  مرغما  يعود  نفسه  وجد  فقد  مأوى 
هذا املنزل لالقامة فيه حتت هاجس اخلوف 

والرعب يف ظل صمت السلطات احمللية.
الذي وجدناه يف حالة  املعني  واضاف 
يوم االحد  املنزل شهد  ان  لها  يرثى  نفسية 
حدود  يف  ثاني  انهيار  وتاله  جزئي  انهيار 
منتصف الليل اين كان وقتها يف مقر عمله 
وتلقى اخلبر من زوجته التي كاد ان يغمى 
عليها بسبب حالة الفزع والهلع التي انتابتها 
سارعت  ابناءها،حيث  رفقة  االتهيار  حلظة 
الى الفرار والبقاء يف الشارع وسط موجة من 
البرد القارص مضيفا انه قام بتبليغ السلطات 
احمللية لكنها لم حتضر. لتتنقل الشرطة إلى 
يد  وتقدمي  لهم  يحدث  ملا  تتاسف  املكان 
إليهم  بحاجة  كانوا  ما  حالة  يف  لهم  العون 
له  تعرضت  الذي  التهميش  إزاء  متاسفني 
العائلة على مرئ ومسمع السلطات احمللية.
نسيبة شالبي
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البيض

أوليـاء تالميـذ ثانويــة 
»سـي لعــال« يمنعـــون 

أبنائهـم مـن التـمدرس

تسجيل ارتفاع يف نسبة التسرب املدرسي وتدني املستوى التعليمي

تالميـذ بلدية الوادي األخضر بتلمسان تالميـذ بلدية الوادي األخضر بتلمسان 
محرمـــون مــن التمــــدرس!محرمـــون مــن التمــــدرس!

عبد القادر بن خالد
إلى منع  بالعديد من األولياء  الوضع دفع  هذا 
نسبة  ارتفاع  يف  تسبب  ما  الدراسة  من  أطفالهم 

التسرب املدرسي خاصة وسط الفتيات.
الوطن«  لـ«أخبار  السكان يف تصريح  ممثل  قال 
انه ورغم »ان عدد سكان املنطقة جتاوز آالف نسمة 
وهو يف ارتفاع باستمرار، اضافة الى تبعية ما ال يقل 
واملتمثلة  عن عشرة جتمعات سكانية مجاورة هامة 
اداريا  لها  التابعة  واملداشر  القرى  من  مجموعة  يف 
بني  يعقوب،  بني  يبدر،  احلاج،  سيدي  كأوالد 
لم  ذلك  ان  اال  غيرها،  ....و  مزوغن.  غزلي، 
يضطر  ما  باملنطقة  ثانوية  من  باالستفادة  لها  يشفع 

التالميذ التنقل الى غاية أوالد ميمون.

بالوالية  التربية  مديرية  »إن  محدثنا  وأضاف   
لتغطية  برامج متعددة  مرة عن  أكثر من  أعلنت يف 
كل مناطق الوالية مبؤسسات تربوية جديدة ودعمها 
الدراسة  الوالية  لتالميذ  تكفل  وجتهيزات  مبرافق 
وميزانيات  مبلغ  لها  ترصد  والتي  جيدة  ظروف  يف 
املعزولة  املناطق  على  املصالح  ذات  وتركز  معتبرة، 
البرامج  هذه  مثل  يف  اولوية  ذات  تعتبرها  التي 
املتعلقة بالدراسة، للسماح لتالميذها بالتمدرس يف 
ظروف الئقة، اال ان االمر يختلف مع هذه املنطقة 
يرهن مستقبل  انه  السكان  أكد  الذي  املشكل  وهو 
العشرات من تالميذ اجلهة الشرقية للوالية، خاصة 
مواصلة  يف  صعوبة  يجدن  اللواتي  الفتيات  من 
والتقاليد  العادات  بسبب  املرحلة  هذه  يف  الدراسة 

بالتنقل  لهن  تسمح  ال  التي  املنطقة  يف  السائدة 
االجتماعية  الوضعية  وكذا  االقامة،  مقر  خارج 
والتي غالبيتها  العائالت  والضعيفة ملعظم  البسيطة 
لهم  تسمح  ال  والتي  جدا،  متواضعة  طبقات  من 
بتحمل عناء اعباء مصاريف موسم دراسي بأكمله.
 االمر الذي جعل املنطقة من بني اكثر جهات 
الوالية معاناة من ظاهرة التسرب املدرسي والذي 
مستوى  تراجع  عن  ناهيك  كبيرة،  نسبة  يشكل 
البكالوريا  نتائج  تكشفه  ما  وهو  تالميذها  واداء 
االستعجال  دون  التربية  مديرية  رسميا  وتؤكده 
بإجناز ثانوية من شأنها التخفيف من العبء ورفع 
مشاكل  على  والقضاء  باملنطقة  التعليم  مستوى 

التسرب املدرسي.

20 كيلومترا شرقي  الواقعة نحو  الوادي األخضر  القاطنني ببلدية  التالميذ  أولياء   عبر العشرات من 
املتكررة من قبل  الوعود  تلمسان عن استيائهم من عدم استفادة بلديتهم من مشروع ثانوية باملنطقة، رغم 

التمدرس.  إلى بلدية أوالد ميمون من أجل  للتنقل  التالميذ  الوصية، ما يضطر  السلطات  منع، يوم أمس، أولياء تالميذ ثانوية 
سي لعال باألبيض سيدي الشيخ أبناءهم 
إضراب  عن  معلنني  الثانوية  دخول  من 
مشاكل  يف  الثانوية  تخبط  بسبب  شامل 
منها  بالتسيير،  تعلق  ما  خاصة  عديدة 
الرياضة  قاعة  وكذا  املطعم  استغالل  عدم 
خالل  الثانوية  نتائج  ضعف  إلى  إضافة 
الثانوية  تذيلت  البكالوريا، حيث  امتحان 

الترتيب يف الوالية.
األولياء  ممثل  ياسني صديقي  وحمل 
الثانوية  مدير  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف 
اإلجراءات  باتخاذ  وطالبوه  املسؤولية 
كما  الثانوية  أوضاع  لتحسني  املناسبة 
التربية  مديرية  من  حتقيق  بلجنة  طالبوا 

فيها  تتخبط  التي  املشاكل  على  للوقوف 
يتم  الساعة  حلد  أنه  درجة  إلى  الثانوية 
واملعاد  للتالميذ  الزمن  استعمال  تغيير 
لثالث مرات ما أخلط أوراق التالميذ معا

يف  كبيرا  اكتظاظا  الثانوية  وتعرف 
األقسام وتعمل حاليا بنظام الدوامني بسبب 
متدرس  على  أثر  أمر  الصحي  البرتوكول 
التالميذ وأرهقهم ودفع باألولياء إلى املطالبة 

بتحسني األوضاع قبل فوات األوان.
بدورنا حاولنا معرفة رد مديرية التربية 
الرد  بالبيض عن املشكل لكننا لم نتلقى 
وطلب منا االنتظار إلى غاية إيفاد جلنة من 

املديرية للمعاينة.
نورالدين رحماني

بجاية

»محافظــة الغابـــات تعيـــــق مشــــروع »محافظــة الغابـــات تعيـــــق مشــــروع 
الغـــاز الطبيعـي بـــ احــدادن أوفــــال«الغـــاز الطبيعـي بـــ احــدادن أوفــــال«

هذه  الزيتون،  جني  موسم  يشهد 
من  مجموعة  بلعباس،  بسيدي  السنة، 
سلبا  تؤثر  التي  والصعوبات  املشاكل 
ومحصولهم  الفالحيني  املستثمرين  على 

الزراعي.
حتدث عدد من الفالحني يف تصريح 
الصعوبات  مدى  عن  الوطن«  لـ«أخبار 
التي يتلقونها كلما حلموسم جني الزيتون 
بأسباب  واملرتبطة  األخيرة  السنوات  طيلة 
ترهن  التي  والعملية  التقنية  منها  مختلفة 
مستقبل انتاج هذا احملصول الزراعي الهام 
مع توالي السنوات اذ أفصح املتحدثون عن 
امتهان  عن  العاملة  لليد  الكبير  العزوف 
هذه املهنة ما يضعهم امام مشكل عويص 
يف البحث وتوفير اليد العاملة وهو ما يحتم 
عليهم استئجار شباب مقابل مبالغ مادية 
الزيتون  جني  على  الستمالتهم  مرتفعة 
غياب  ظل  يف  هذا  احملصول  فساد  مخافة 
توفير العتاد واالالت احلديثة التي تفتقرون 
من  الكايف  الدعم  غياب  بسبب  اليها 
اجلهات املعنية والتي إن توفرت سيخلصهم 
من املشاكل التي يتخبطون فيها كل موسم 

باتت  التي  اجلفاف  مشكلة  أن  وأضافة 
تشهدها املنطقة يف املواسم املاضية أضرت 
كثيرا باملنتوج ما زاد من حدة الوضع الراهن 
بديلة يف  استعمال طرق  الى  اضطرهم  مما 
الري ما التي كلفتهم خسائر مادية كبيرة.

و أكدوا يف نفس السياق أنه وبالرغم 
بدليل  التحدي  رفعوا  فإنهم  هذا  كل  من 
يقدر  إذ  الزيتون  اشجار  مساحة  ارتفاع 
ما  أي  هكتار   11622 ب  حاليا  عددها 
يعادل 1مليون و6600 شجرة مثمرة تسمح 
ما  السنة  قنطاريف  و380  340الف  بإنتاج 
من  مطالبني  بامتياز  محلية  ثروة  يشكل 
لتخفيف  املساعدة  يد  مد  كالمهم  خالل 
احملصول  بهذا  للنهوض  عنهم  األعباء 

الزراعي الهام.
اقرت  الفالحية  مديرية  جهتها  من 
عملية  ترهن  التي  العراقيل  بعض  بوجود 
يد  مد  أكدت  أنها  اال  احملصول  جني 
باملنطقة  العون لكل املستثمرين الفالحني 

وستعمل على تدارك النقائص املسجلة.
حواش.أمني

سيدي بلعباس

العراقــيل ترهــن موسـم 
جنــي الزيتــــون

»احدادن  سكان  من  مجموعة  يطالب 
)بجاية( عبر  احلماديني  بقلب عاصمة  أوفال« 
جمعية احلي من املسؤولني الستمرار يف جتسيد 
وذلك  الطبيعي  بالغاز  سكناتهم  ربط  مشروع 
اعتراض  بعد  األشغال  توقف  خلفية  على 
العملية بدعوى  الغابات لبجاية على  محافظة 
من  تعد  املعنيون  فيها  يسكن  التي  املنطقة  أن 
ممتلكاتها.وقال أحد سكان احلي يف تصريح لـ 
» أخبار الوطن » »ال نفهم ملاذا تعيق محافظة 
الغابات لبجاية ربط حينا بالغاز الطبيعي علما 
أن نسبة تقدم األشغال وصلت 80 باملائة ونعد 
جهة  1984م«ومن  منذ  املنطقة  مقيمي  من 

أخرى أكد مصدر من محافظة الغابات أن هذه 
األشغال  مواصلة  على  تعترض  لم   « األخيرة 
ذات املنفعة العامة وإمنا يجب املرور عبر بعض 
احليازة  مشكل  لتسوية  اإلدارية  اإلجراءات 
يتوفرون  ال  احلي  هذا  سكان  من  الكثير  ألن 
املصدر  يضيف  وعليه   « مستندات  أي  على 
مشاريع  األخضر إلجناز  الضوء  منح  ميكننا  »ال 
فوق أراضي تابعة للمحافظة أين توجد مساكن 
أجنزت بطريقة غير قانونية ومنه ال بد من تسوية 
الوضعية اإلدارية لهذه البنايات حتى يتم بعث 

األشغال من جديد يف اطار القوانينا.

تلمسان

اتخاذ إجراءات صحية مشددة الستقبال الطلبةاتخاذ إجراءات صحية مشددة الستقبال الطلبة
بتلمسان  بلقايد  بكر  أبو  جامعة  إدارة  باشرت 
اجلديد،  القطب  بوهناق،  اخلمسة:  بأقطابها 
واسعة  حتضيرات  وشتوان،  الزيتون  حي  الثكنة، 
لضمان الدخول اجلامعي املزمع انطالقته عبر دفعات 
التباعد اجلسدي  إجراءات  وذلك من أجل ضمان 

وتنفيذا للبرتوكول الصحي املتتفق عليه.
طالب  45ألف  يفوق  ما  يلتحق  أن  يتنظر 
جامعي بجامعة تلمسان منهم 8000طالب جديد 
تلمسان  جامعة  قسمت  ذلك  اجل  ومن  اكثر،  او 

يف  متتالية.  دفعات  ثالث  على  اجلامعي  الدخول 
جانب اخر ومن اجل تنفيذ ذلك استفادت جامعة 
بيداغوجية  ومنشآت  هياكل  عدة  من  تلمسان 
واقامة جامعية جديدة. كما باشرت أيضا مديرتي 
وقائي  بروتوكول صحي  بتنفيذ  اجلامعية  اخلدمات 
على  خاصة  اجلامعية  االقامات  كل  مستوى  على 
االحياء  ونوادي  اجلامعية  واملطاعم  الغرف  مستوى 
حيث  صارم  نقل  مخطط  تنظيم  مت  كما  اجلامعية 
مع  فقط  25طالب  بنقل  احلافالت  سائقي  الزام  مت 

توزيع عدة مراقبني على مستوى احملطات.
على  تشرف  التي  احمللية  اخللية  عن  عن  أما 
جامعة  مدير  برئاسة  وهي  الصحي  البرتوكول 
الكليات  مستوى  على  توزعت  فقد  تلمسان 
واالقطاب اجلامعية وكذا االقامات للوقوف ميدانيا 
وتعليمات  الصحي  البرتوكول  تطبيق  مدى  على 
جاهزية  وكذا  الواقع  ارض  على  الوصية  اجلهات 

املنشآتالستقبال الطلبة.
بن خالد عبد القادر

عبدالسالم.ق

بجاية

العثــور علـى جثـة فتـاة 
داخـــل شقـــــة

جثة  على  أمس  ليلة  مواطنون  عثر 
سنة   22 العمر  من  تبلغ  حياة  بدون  فتاة 
تيشي  بلدية  البحر  جنمة  بحي  شقة  يف 
وعلى الفور تنقلت مصالح احلماية املدنية 

رفقة مصالح األمن إلى عني املكان أين مت 
لضرورة  املستشفى  إلى  املعنية  جثة  نقل 
فتحت  فيما  تشريح  لعملية  خضوعها 

مصالح األمن حتقيقا يف القضية.

اقتنـــاء 32 جهــاز تنفــس 
لصالــح مرضــى كورونــا

كشف السيد "زهير مزيان" رئيس جمعية "وتعاونوا على البر والتقوى"، ببجاية، 
أن هذه األخيرة ومبساعدة من محسنني بفرنسا وببجاية، قد قامت باقتناء 32 جهاز 
تنفس جديد بسعة 10 لتر وذلك لصالح مرضى "كوفيد 19"، الذين يعانون صعوبات 
يف التنفس.و قال املتحدث يف تصريح لـ" أخبار الوطن " إن كثيرا من املرضى يضطرون 
النتظار دورهم نظرا للطلب الكبير عليها وبناء على ذلك ميكن لالشخاص املصابني 
أويف  املستشفيات  يف  املتواجدين  التنفس  يف  صعوبات  يعانون  والذين  كورونا  بوباء 
التوقيع على  منازلهم التقرب من مقر اجلمعية من أجل احلصول على اجلهاز مقابل 
منه حسب  آخرون  استفادة مصابون  أمال يف  اإلستعمال  نهاية  وثيقة إلرجاعه عند 
املتحدث الذي أشار إلى أن اقتناء هذه األجهزة قد كلف مبلغ 500 مليون سنتيم وعن 
برنامج اجلمعية أكد رئيسها " أننا بصدد التخطيط ملبادرات أخرى بعد جناح العمليات 

التضامنية السابقة على غرار تلك اخلاصة مبساعدة األشخاص املعوزين "
عبدالسالم.ق
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أخبار السر ايا

أبدى العديد من سكان والية جيجل حسرتهم الكبيرة على ماوصفوه 
بضياع األغلفة املالية التي استفادت منها عاصمة الكورنيش على مدار 

السنوات املاضية، والتي عجز املسئولون عن جتسيدها يف مشاريع 
تنموية يف كافة القطاعات لرفع الغنب عن مناطق البؤس مبختلف 

البلديات، فتأخر هؤالء عن القيام باإلجراءات الالزمة الجناز مشاريع 
البرنامج الذي منح جليجل سنة 2013 أدى إلى جتميد عدد كبير منها، 

واملفارقة أن مشاريع البرنامج ألتأهيلي األخير املمنوح من طرف وزارة 
الداخلية واجلماعات احمللية أيضا تواجه نفس السيناريو، مما جعل 

الكثيرين يؤكدون أن الوالية تعاني أزمة تسيير وليس أزمة أموال..

لم يفهم سكان مدينة اجللفة سر 
تعطل مشروع تعبيد الطرقات 
وسط املدينة وبعض األحياء 
املجاورة، حيث تشهد مختلف 

الطرقات حالة كارثية ، خاصة 
بعد تساقط األمطار األخير ما 

أدى لظهور حفر جديدة تسببت 
يف عدة أعطاب للمركبات خصوصا 
أصحاب النقل احلضري، متسائلني 

عن موقف السلطات احمللية من 
هذا الوضع !!.

نظم نهار أول أمس عدد من أساتذة ثانوية 
»محمد خيرالدين« ببسكرة وقفة احتجاجية 
تنديدا بإعادة مجموعة تالميذ مفصولني إلى 

الدراسة. 
وأبدى األساتذة احملتجون تذمرهم الشديد من 

قرار إعادة دمج أزيد من 10 تالميذ مت فصلهم 
بقرار من مجلس األساتذة ألسباب أغلبها تتعلق 

باجلانب االنضباطي األمر الذي اعتبروه غير 
مقبول وميس مبصداقية قرارات مجلس األساتذة 
كونهم على اطالع تام مبا يدور يف املؤسسة، حيث 

امتنع األساتذة عن التدريس وطالبوا بعدم 
إعادة التالميذ املفصولني، مؤكدين أن قرارهم 

اتخذوه باإلجماع وال ميكن جتاوزه من أي جهة، 
كما انتقدوا كثافة البرنامج الذي مت توزيعه على 

األساتذة والذي يفوق احلجم الساعي املعمول به، 
مشددين على ضرورة جتسيد مطالبهم لضمان 

تواصل املوسم الدراسي يف أفضل الظروف.

أســاتذة يقاطعـون التدريــس بعـــد 
إعـــادة تالميـــذ مفصــولين ببسكـــرة

صـــــور وتســـــاؤالت؟

السينــاريو يكــاد يتكــرر..والــــي الجلــفة هــل يسيـر فـي الطرقــات؟

أثارت صور رئيس بلدية الشيقارة بوالية ميلة، زهية بن قارة، امللتقطة 
مؤخرا وهي تقف بصفة مباشرة على عملية جتسيد مشاريع تزويد 
مداشر ومشاتي البلدية بالغاز الطبيعي، الكثير من النقاش وعبارات 

الدعم واإلعجاب،حيث أكد بعض هؤالء أن املرأة بإمكانها تقلد مناصب 
كانت حكرا على الرجال ولها كامل القدرة على حتقيق النجاح الذي 

عجزوا عن حتقيقه، فهل سنشهد املزيد من األميار النساء خالل 
االستحقاقات احمللية املقبلة.

احتج، أمس، العشرات من تالميذ 
بلدية الوجلة بوالبلوط أقصى 
غرب والية سكيكدة،للمطالبة 
بتوفير النقل املدرسي بشكل 

كايف و خاصة أن األغلبية منهم 
يقطنون يف قرى بعيدة و منسية 

عن أعني املسئولني احملليني الدين 
عليهم توفير أبسط وسائل النقل 

ألبناء »الزوالية« و الفقراء يف 
أدغال والية سكيكدة املنسية.

احملتجون،الذين كانوا من أبناء 
التجمعات السكنية البعيدة عن 

مركز البلدية، فضلوا التجمع 
وسط الطريق دون غلقه ، أين شلوا 
حركة املرور بوسط البلدية، لنقل 

غضبهم لسلطات احمللية خاصة 
يف ظلي االكتظاظ على مستوى 
احلافالت، حيث طالبوا البلدية 

بدعم وسائل النقل لباقي لتالميذ 
و الطلبة الدين يعانون خاصة يف 

ظروف باردة و قاسية اجتماعيا

تالميــــذ  يقطعــــون الطــــريق

ضيـافـات يخــلف ضيـافـات يخــلف 
وعـــــــــده! وعـــــــــده! 

 يف الوقت الذي يؤكد الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف 
باملؤسسات املصغرة، نسيم ضيافات، انفتاح وزارته وشخصه على 
وسائل اإلعالم، إال انه رفض  مقابلة موفد شبكة أخبار الوطن ، 
بعدما مت برمجة لقاء معه أكده بنفسه  ،  إال انه رفض مقابلة 

املوفد دون تقدمي أي توضيحات .املوفد وصل الى الوزارة ،يف املوعد 
التفق عليه ، لكنه تفاجئ باملكلفة باإلعالم  وسكريترته تقوالن أن  

الوزير يرفض مقابلتكم...
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أدرار

مطالـب بإنشـاء معهــد 
للمحروقـات ومديريـة 
جهويـة لسوناطـراك

وصفت سياساتها بالعرجاء وتسيرها بالعشوائي

النقابات تستنكر على البلديات طريقة 
تسييرهــا المؤسسـات التربويــة

براهيم مالك
وتسيرها  بالعرجاء  سياساتها  واصفة 
والتلميذ  املربي  يعرض  الذي  بالعشوائي 
إلى خطر اإلصابة بالفيروس دون توفر أدنى 

شروط الوقاية والسالمة. 
حتصلت  الذي  املشترك  البيان  ويضيف 
عجز  أن  منه  نسخة  على  الوطن  أخبار 
البلدية يف توفير ادني شروط لتطبيق  سلطة 
يف  متاطلها  عن  فضال  الصحي  البروتوكول 
لتالميذ  الضرورية  والوسائل  املؤونة  توفير 
املناطق النائية وحتى النقل وهو األمر الذي 
دفع بالعديد من املربني الى الدفع من جيبهم 
اخلاص لتوفير القلم واألوراق ولكن باملقابل 
قبلوا بتصرفات ال تشرف املربي وال التلميذ. 
وكما استنكر البيان وبشدة تصرفات بعض 
بالالمسؤولة  وصفوها  التي  احمللني  املسؤولني 
مع  اكثر خاصة  وأججته  الوضع  ألهبت  والتي 
وديست  شخصه  يف  أهني  الذي  املدير  حادثة 
كرامته معتبرين انه الدليل القاطع على ضرب 
وقت  يف  والقيم  األعراف  بكل  احمللية  السلطة 
بعث  هؤالء  من  تنتظر  التربوية  األسرة  كانت 
املربي  جانب  إلى  والوقوف  التضامن  رسائل 
مصيبتان  املصيبة  كانت  لكن  عنه  والدفاع 
األخرى  بالواليات  حدث  ما  وكأن  حسبهم 
وأدرار  املسيلة  واليتي  غرار  على  يعنيهم  ال 
متسالني ألم حتن فرصة رفع األصوات ونفض 
طالب  وكما  حده  عند  الكل  وتوقيف  الغبار 
رسمي  باعتذار  املسؤولة  اجلهة  النقابات  بيان 
حول احلادثة مع ضرورة النظر يف تعيني مكلف 
يف  الثقة  فقدان  بسبب  التربية  مبلف  جديد 

الشخص احلالي حسبهم لعدم اكتراثه بتبعات 
مواقع  عبر  منشوراته  خّلفتها  التي  الكارثة 
الذي  األمر  وهو  االجتماعي  التواصل  وسائل 
دفع العديد من التصعيد والدخول يف حركات 
السلطة  رد  يكن  مالم  حال  يف  احتجاجية 

إيجابيا ومنصفا.  فاجلميع حسب البيان سئم 
من التجاوزات واالنتهاكات املتكررة التي تطال 
فيه  يتحد  الذي  الوقت  يف  والتلميذ  املربي 
اجلمع من اجل إيجاد ميكانيزميات تساهم يف 
إجناح موسم دراسي استثنائي بكل املقاييس. 

أعربت النقابة الوطنية لمديري المدارس االبتدائية والنقابة الوطنية المستقلة ألساتذة التعليم 
االبتدائي عبر أماناتها الوالئية بإليزي عن استيائها وتذمرها من الوضعية الكارثية التي تسّير بها 

السلطة المحلية البلدية ملف المدارس االبتدائية. أدرار  والية  سكان  جدد 
معهد  بفتح  املتعلق  مطلبهم 
من  احملروقات  مجال  يف  تكوين 
أجل تكوين اليد العاملة احملليةيف 
للعمل  املطلوبة  التخصصات 
البترولية  الشركات  يف  كإطارات 
فضال عن متهني املتكونني حسب 
وكاالت  تطرحها  التي  العروض 
خبرتهم  لتثمني  وهذا  التشغيل 

وجتربتهم يف ميدان الشغل.
تزامن  املطالب  هذه  وتأتي 
وزيارة عمل التي قادت املدير العام 
حكار  توفيق  سوناطراك  لشركة 
الصناعية  املنشآت  بعض  لتفقد 
التابعة لوالية أدرار. حيث كانت 
السبع  منطقة  األولى،  الوجهة 
انتاج  وحدة  معاينة  متت  أين 
املستخدم  الطبيعي  الغاز  ومعاجلة 
املدينة  بغاز  أدرار  مدينة  لتموين 
آبار  عاين  كما  الكهرباء  ومحطة 
مصفاة  متول  التي  البترول  إنتاج 
أدرار.  ثم قام بعدها الوفد بزيارة 
حكار  استمع  أين  أدرار  مصفاة 
املرحلة  حول  مفصل  عرض  إلى 
حقول  تطوير  مشروع  من  الثانية 
تهدف  والتي  توات  ملنطقة  النفط 
املصفاة  هذه  متوين  ضمان  الى 
العرض  أما   .2040 سنة  حتى 
الثاني فخصص لعرض الوحدات 
اخلطة  وكذا  للمصفاة  املختلفة 
خالل  االنتاج  ملواصلة  املعتمدة 
االشارة  يجدر   .19 كوفيد  أزمة 
الى أن هذه املصفاة أنشئت سنة 
على  سبع  مبنطقة  وتقع   2007
بعد 50 كم من مدينة أدرار وذات 
طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 600 
ألف طن سنويا. ولقد أعرب املدير 
للمجهودات  تقديره  عن  العام 
املبذولة من طرف الطاقم البشري 
من  معظمه  ينحدر  الذي  الشاب 
خاصة  أدرار  والية  ومن  اجلنوب 
والذي زاول تعليمه يف اجلامعات 
اجلزائرية حيث استطاع رفع حتدي 

جدارة  بكل  املصفاة  هذه  تسيير 
واستحقاق. كما شددعلى أهمية 
البشري  الطاقم  وتاهيل  التكوين 
االستراتيجي  الدور  على  وكذا 
الذي تلعبه هذه املصفاة يف تغطية 
النفطية  املنتوجات  على  الطلب 
ويعلق  الكبير.  اجلنوب  ملنطقة 
سكان أدرار آماال على هذه الزيارة 
طياتها  أن حتمل يف  يتمنون  التي 
ظل  يف  الساكنة  ومطالب  معاناة 
خاصة  والتسويف  الوعود  سياسة 
يطالب  الذي  البطال  الشباب 
ومناصب  عمل  مناصب  بتوفير 
والتكوين  التمهني  بيداغوجية يف 
وإعطاء  البترولية  املعاهد  يف 
االقصاء  عن  بعيدا  له  فرصة 
العاملة  لليد  املمنهج  والتهميش 
استفادتهم من  وعدم  والكفاءات 
كما  املؤسسات  هذه  يف  الترقية 
مديرية جهوية  أن مطلب  اعتبروا 
خاص  ومعهد  بأدرار  لسوناطراك 
عمل  مناصب  وتوفير  باحملروقات 
سياسة  عن  بعيدا  بسوناطراك 
التحايل  وطرق  املناولة  مؤسسات 
خارج  من  الداخلية  والتحويالت 
متقاعدي  وتوظيف  الوالية 
املناولة  شركات  مع  سوناطراك 
العمل  عروض  توفر  عد  ظل  يف 
وندرتهاأضحت مطالب مشروعةو 
يناشدون بتحقيقها.جدير بالذكر 
أن هذه الوالية فيها أزيد من أربعة 
مصفاة  إضافة  بترولية  مجمعات 
ورقان  بارودة  مجمع  يوجد  سبع 
إلى  تشير  والتكهنات  الزين  وواد 
أخرى  بترولية  مناطق  اكتشاف 
يعيشون  الوالية  أبناء  أن  إال 
التفكير  أزمةبطالةمايستدعي 
التكوين  التوجيه  يف  اجلدي 
التخصصات  نحو  والتمهني 
لضمان  والتقنية  اخلدماتية 

مستقبل واعد لهم.
عبداهلل مجبري

أدرار

مجهولــون يستولـــون 
على المواشي بأوقروت

الفالحني  من  العديد  اشتكى 
ظاهرة  تفشي  من  بأوقروت 
واألغنام  املواشي  على  االستيالء 
من قبل جماعات مجهولة،  حيث 
مت مؤخرا التعدي على حظيرتني من 
مجموعة  قبل  من  واملاعز  األغنام 
باملنطقة،  السرقة  حتترف  مجهولة 
حيث استولوا على نحو ثالثني رأسا 

من املاشية واملاعز. 
أوضح فالحو املنطقة أن عملية 
السرقة استعمل اجلناة فيها شاحنة 

وسيارة نفعية لنقل املسروقات. 
الفالحني مبنطقة  هذا ما أدخل 
علما  شديد  وقلق  ذعر  يف  أوقروت 
أربع سنوات تشهد  أنه ومن حوالي 
ازدياد  يف  املواشي  سرقة  ظاهرة 

املصالح  سجلت  وقد  باملنطقة  كبير 
منها  مماثلة  شكاوي  عدت  املعنية 
هي  ما  أو  احلضرية  باملناطق  هي  ما 

باالستصالحات الفالحية. 
احمليط  عرف  السياق  ذات  ويف 
اهلل  عبد  سيدي  زاوية  الفالحي 
كانت  مماثلة  عمليات  عدة  وبوقمة 
الكوابل  من  كلم   8 سرقة  أبرزها 
لشركة  تابعة  مبنطقتني  الكهربائية 
كهربائي  محول  وتخريب  الكهرباء 
أخرى  فالحية  ملستثمرة  تابع 

ومجموعة من الكوابل النحاسية.
فيم فتحت قيادة الدرك الوطني 
ملعرفة  التحقيق  أوقروت  بدائرة 

مالبسة القضية
عبداهلل مجبري

تمنراست

اإلطاحة بشبكة مختصصة في التنقيب عن الذهب
للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
تفكيك  من  متنراست  والية  بأمن  القضائية 
شبكة متخصصة يف التنقيب واالستكشاف 
األصفر  للمعدن  املنجمي  واالستغالل 

الذهب.
اإلتصال  خلية  حسب  القضية  وقائع 
والعالقات العامة ألمن والية متنراست تعود 
األمن  طرف  من  معلومات  استغالل  الى 
مفادها وجود مسكن لشخص يستغل كورشة 
يف نشاط التنقيب، االستكشاف واالستغالل 
على  )الذهب(،  االصفر  للمعدن  املنجمي 

مستوى قرية أوتول بتمنراست.عليه مت إعداد 
اجلانب  تفعيل  مع  محكمة،  أمنية  خطة 
وكيل  السيد  مع  االستعالماتي وبالتنسيق 
اجلمهورية لدى محكمة متنراست مت تفتيش 
 09 توقيف  مت  أين  الذكر  السالف  املسكن 
أشخاص وحجز آلة كهربائية خاصة بتكسير 
وطحن احلجارة، ميزان من احلجم الصغير، 
مادة  من  غرام   75.45 بـ  مقدرة  كمية 
تستعمل  وأدوات  معدات  األبيض،  الزئبق 
الترابي  املسحوق  من  كمية  التصفية،  يف 
وزنه  قدر  )الذهب(  باملعدن األصفر  املختلط 

مختلطة  احلصى  من  كمية  كلغ،   435 بـ 
 193 بـ  باملعدن األصفر )الذهب( قدر وزنها 
الورشة.  يف  تستغل  أخرى  ومعدات  كلغ، 
عن  باخلصوص  قضائي  ملف  أجنزت  الفرقة 
واالستغالل  االستكشاف  التنقيب،  قضية 
دون  )الذهب(  األصفر  للمعدن  املنجمي 
حيازة  قانونا،  املؤهلة  السلطات  من  رخصة 
وسيتم  وخطيرة،   سامة  حساسة  مادة 
تقدميهم أمام السلطات القضائية املختصة يف 

وقت الحق.
أحمد كرزيكة

تندوف

نحو استالم فندقين من صنف ثالث نجوم
يرتقب استالم فندقني من صنف ثالث 
جنوم بوالية تندوف، مما سيساهم يف تدعيم 
قدرات االستقبال السياحي بهذه املنطقة، 
لدى  املنقضي  األحد  يوم  علم  حسبما 
لتطوير  الالمركزي  املوحد  الشباك  مسؤولي 

االستثمار.
املرفقان  هاذان  يدخل  أن  وينتظر 
حيز  الوالية  بعاصمة  املنجزان  اجلديدان 
املطابقة  شهادة  على  احلصول  فور  اخلدمة 
أن  بعد  والبناء  التعمير  مصالح  قبل  من 
استكملت بهما أشغال اإلجناز، فيما توجد 
عمليات التجهيز يف مراحلها األخيرة، كما 

أوضح مدير الشباك خالد بوعام.

اجلديدين  الفندقني  هاذين  شأن  ومن 
االستقبال  منشآت  قدرات  يعززا  أن 
الوالية  بهذه  "واضحا"  نقصا  تسجل  التي 
مشاريع  دخول  "ترتقب  التي  احلدودية 
على  االستغالل"،  حيز  هامة  استثمارية 
غرار استغالل منجم غار جبيالت ومشاريع 
إلى جانب نشاط  التنقيب عن احملروقات، 
املعبر احلدودي اجلزائري-املوريتاني الشهيد 
األنشطة  من  وغيرها  بولعيد  بن  مصطفى 
واإلطعام  اإليواء  هياكل  توفر  تتطلب  التي 
التي ترافق التنمية، حسب ذات املصدر. 

وحتصي مصالح قطاع السياحة والصناعة 
تندوف  بوالية  العائلي  والعمل  التقليدية 

حاليا زهاء 266 سريرا عبر املنشآت الفندقية 
تضاف  والتي  االستغالل  قيد  توجد  التي 
بيوت  متوفرة على مستوى  أسرة أخرى  إلى 

الشباب وغيرها من املرافق األخرى.
قيد   )8( فنادق  ثمانية  توجد  كما 
والتي من شأنها  أيضا  الوالية  بهذه  اإلجناز 
أن توفر مستقبال 344 سريرا إضافيا، مثلما 

جرى شرحه.
ويراهن على الهياكل السياحية اجلديدة 
يف أن تساهم يف ترقية التظاهرات االقتصادية 
تنظيمها  تعذر  التي  والرياضية  والثقافية 
هياكل  لضعف  نتيجة  سابق  وقت  يف 

ق.ماالستقبال، وفق ما أشير إليه.
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 يكابد أزيد من 20 ألف نسمة بقرية »سرقط« الواقعة على بعد 11 كلم عن مقر دائرة تالغ جنوبي والية سيدي بلعباس، واقًعا مزرًيا مليئا بالمعاناة؛ 
قصص عن التهميش واإلقصاء المنتهجين من قبل المسؤولين المحليين وحكايات عن واقع مر عمقت معاناته الوضعية المعيشية وسوء األحوال الجوية، فضال عن قسوة 

الطبيعة. »أخبار الوطن« تقربت من سكان القرية ورصدت واقعهم المعاش.

التنمية تراوح مكانها واملسؤولون يف سبات عميق 

قرية سرقط بسيدي بلعباس. . معاناة مع البؤس والشقاء

ربورتاج: أمني حواش

 مشروع السكن الريفي معلق إلى 
أجل غير معلوم

اخبار  لـ«  حديثه  لدى  القرية  سكان  ممثل  أكد   
الوطن«إن جتسيد مشروع السكن الريفي أصبح مطلبا صعبا 
وحلًما بعيد املنال نظرا إلى الكم الهائل من الطلبات املودعة 
واملقدرة ب 11 الف طلب على هذه الصيغة السكنية وعدم 
توفر اي مشاريع يف املستقبل القريب أو حتى البعيد يف حني 
بتخصيص  اقتراحات  تقدمي  شؤونهم  على  القائمون  عجز 
لفائدة  إداريا  لها  التابعني  مزاورو  بلدية  حصة  من  نسبة 
القرية رغم علم املسؤولني بحالة السكان االجتماعية حيث 
اجتماعية  ظروف  يف  املنطقة  عائالت  من  العديد  تعيش 

خانقة نظرا حلاجتهم املاسة إلى حصة السكن الريفي.

تالميذ يقطعون 7 كم سيرا ىلع 
األقدام للوصول إلى املدرسة

ممثل اولياء التالميذ عبر عن مدى امتعاضهم الشديد 
يقطعون  الذين  أبنائهم  وضعية  حيال  الكبير  وتأثرهم 
الدراسة  7 كلم مشيا على األقدام لاللتحاق مبقاعد  يوميا 
ببلديةالعوينات املجاورة معرضني أنفسهم إلى املخاطر التي 
ومسالكها  الغابية  املنطقة  طبيعة  إلى  نظرا  بهم  تتربص 
أي  دون  االمطار  تكثر  اين  الشتاء  الوعرة خاصة يف فصل 
افتقار  بسبب  هذا  وكل  املعنية  السلطات  طرف  من  حترك 
القرية الى مدرسة ابتدائية تعفي هؤالء التالميذ من مشقة 
التنقل اليومي عقب حتول املدرسة الوحيدة املتواجدة داخل 
محيط القرية والتي شيدت يف ثمانينيات القرن املاضي الى 
مستودع لتربية الدواجن وسط تفرج السلطات احمللية على 
الكثير  شجع  ما  العزل  االطفال  حقوق  على  التعدي  هذا 
منهم على التوقف عن الدراسة بسبب الوضعية املزرية التي 

ال تسمح مبزاولة الدراسة.

العيادة الطبية..هيكل بال روح
شكاوي  من  واسعًا  حيًزا  أخذ  الطبية  العيادة  ملف   
أعيان القرية يف سياق طرح انشغاالتهم على جريدة أخبار 
والوطن التي تبقى مجرد جدران دون روح فبرغم من مرور 
لم  انهم  اال  يقول احدهم  6 سنوات كاملة على تدشينها 
موصدة  وبقيت  الساعة  حد  الى  خدماتها  من  يستفدوا 
املجاورة  البلديات  إلى  التوجه  إلى  يدفعهم  ما  االبواب 

موجهني  الصحية  باخلدمات  الظفر  أجل  من  مرغمني 
امللف  هذا  معاجلة  يف  التأخير  هذا  خلفية  حول  تساؤالت 
العالق الذي يعد حق من حقوقهم املشروعة والتي لو يتم 
فتحها ستلقي عنهم عبء كبير خاصة بالنسبة ملرضى كبار 
السن. واضاف املتحدثون أن السلطات املعنية قد حتججت 

بافتقار العيادة الى املعايير التقنية يف البناء.

 غاز البوتان ملن استطاع إليه سبيال
 ممثل املجتمع املدني اثار ملف غاز املدينة الغائب عن 
احملليني  السكان  كاهل  انهك  والذي  سرقط  قرية  منازل 
البلدية اخلاصة  برنامج  القرية ضمن  واكد سعيهم إلدراج 
يف  به  املطالبة  متت  حيث  الطبيعي  بالغاز  القرى  بتزويد 
جميع  لكن  املسؤولني  مع  جمعتهم  التي  اللقاءات  عديد 
والذي  جدوى  دون  وأضحت  بالفشل  باءت  محاوالتهم 
املسؤولني  أولويات  نطاق  خارج  يبقى  أنه  حسبه  يبدوا 
القرية  لتزويد  مشروع  تخصيص  الضروري  من  أنه  مضيفا 
معاناتهم يف  للحد من  العاجل  القريب  الطبيعي يف  بالغاز 
والتي  والطبخ  للتدفئة  البوتان  غاز  قارورات  عن  البحث 
ونفسية  مادية ومشقة جسدية  ورائه خسائر  يتكبدون من 
الضرورية خاصة يف موسم  املادة  لهذه  اقتنائهم  أن  باعتبار 
الشتاء نظرا لطبيعة املنطقة املعروفة ببرودتها الشديدة يحتم 
مزاورو  بلدية  الى  للتنقل  خاصة  سيارة  استئجار  عليهم 

التابعني لها مبعدل مرتني يف االسبوع.

  عزلة شبه تامة بسبب
 الطرق املتدهورة

الطرقات  تعبيد  شق  الى  املتحدث  نفس  تطرق  كما 
سواء الوالئية املؤدية من وإلى القرية أو حتى منها داخلها 
مجال  يف  كبير  بشكل  اثرث  كارثية  حالة  تشهد  اين 
ما  وهو  كلية  شبه  عزلة  يف  القرية  وجعلت  احمللية  التنمية 
دفع جمعيات املجتمع املدني الى املطالبة بفك عزلة القرية 
الوالية  مناطق  مبختلف  القرية  تربط  التي  الطرقات  بتعبيد 
أي  دون  املرير  الوضع  هذا  استمرارية  املعقول  الغير  من  اذ 
حترك جدي من قبل املسؤولني وتغيير احلالة املأساوية لطرق 
على  بالسلب  عادت  والتي  كبيرة  بنسبة  املهترئة  القرية 

سكان القرية املهمشني.
يف اجلهة املقابلة حاولنا االتصال برئيس بلدية مزاورو 
من  نتمكن  لم  أننا  اال  التوالي  على  تالغ  دائرة  ورئيس 

الوصول إليهما.
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المدير الفني لبرشلونة، كومان:

»يمكنــنا التتويــج بالليـــغا »يمكنــنا التتويــج بالليـــغا 
وميــسي أثـبت هــذا األمــر«وميــسي أثـبت هــذا األمــر«

أعرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز 0-1 على ليفانتي، يف اجلولة 13 من الليغا.
وقال كومان، يف تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »يف الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل، وكان من الصعب 

علينا التوغل، وكان فوًزا مستحًقا بعد عمل جيد، واخلصم ضغط كثيًرا، وأتيحت لهم الفرص يف الشوط األول«.
وأضاف: »اللعب بـ3 مدافعني؟ إذا لم يتبق سوى القليل من املباراة حتى تنتهي، وكان اخلصم يضع املزيد من األشخاص 

يف الهجوم يجب علينا الدفاع عن النتيجة، وكان من املهم الفوز بهذه املباراة، حتى نحظى بالثقة ملباراة األربعاء«.
وتابع: »ميسي؟ يجب أن نعترف أن اخلصوم ال يقدمون له التسهيالت، فهم يراقبونه كثيًرا، لكنه أثبت أنه حاسم«.

التخطيط  التعادل السلبي، لكن بعدما سجلنا الهدف، كان  أثناء  وعن ريكي بويغ، علق: »لقد كان يستعد للمشاركة 
مختلف لذلك لم ُيشارك«. ونوه: »بالتأكيد ميكننا الفوز بلقب الليجا، إذا حتسنا وحصلنا على مزيد من الثقة وتطوير الفعالية، 

فسيكون لدينا خيارات، وما زال هناك العديد من املباريات متبقية«.
وأوضح: »خطتنا كانت اللعب ببوسكيتس كمحور ارتكاز متقدما على العبي قلب الدفاع، مع وجود كوتينيو ودي يوجن 
أفضل، خاصة حتت  كنا  الثاني  الشوط  يف  لكن  جيد،  بعمل  قمنا  األوقات  بعض  ويف  قليال،  متقدم ألعلى  وسط  كثنائي 

الضغط«.
وواصل: »غياب النجاح أمام املرمى؟ إنها مسألة ثقة، فإذا دخلت الكرة الشباك كمهاجم سيكون لديك ثقة أكبر يف املباراة 
القادمة، ونأمل أن نظهر يوم األربعاء أنه بإمكاننا اللعب بشكل أفضل«. وزاد: »لقد سارت األمور بشكل جيد مع بيدري مثل 

ترينكاو، وهذا دائًما ما نتوقعه من التغييرات، وفعلوا ما توجب عليهم فعله وساهموا مبا نحتاجه«.
وأكمل: »من املهم دائًما الفوز، ويف الليغا نحتاج لالنتصارات لتقليص الفارق، وعلى الرغم من أنها كانت مباراة صعبة، 

لدينا شعور بأننا عملنا من أجل هذا الفوز«.
وأمت: »نحن على الطريق الصحيح؟ هناك أشياء نقوم بتحسينها، ونصنع العديد من الفرص، ونعلم أنه ميكن أن نكون أكثر 

فعالية، ونأمل يف املباراة التالية أن نسجل يف وقت ُمبكر، والفوز هو أفضل حل لكسب الثقة«.
القسم الرياضي

توخــــيل يفجـــر توخــــيل يفجـــر 
قنبــــلة جديــدة قنبــــلة جديــدة 

عـــن مبابـــيعـــن مبابـــي
فجر توماس توخيل املدير الفني لفريق 
باريس سان جيرمان، مفاجأة جديدة 
عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي. 
من  مبابي  استبعاد  برر  توخيل 
خاض  الذي  األساسي  التشكيل 
به مباراة ليون اول أمس يف الدوري 

بأنها »توصية طبية«.
عبر  األملاني  املدرب  وأوضح 
قناة تيليفوت الفرنسية »مبابي لم 
اللعب ألكثر من  قادرا على  يكن 
به ملدة  25 دقيقة، لكنني دفعت 
اجلهاز  أبلغني  لقد  ساعة،  نصف 
الطبي بأن كيليان ال ميكنه املشاركة 
منذ البداية، لقد كان موقفه خطيرا، 

وال يحتمل املجازفة«.
أيضا  توخيل  وتطرق 
اآلخر  الثنائي  عن  للحديث 
تعرض  »ديالو  قائال  املصاب 
إلصابة عضلية بعد 20 دقيقة 
أمام ليون، وال أعرف السبب، 
خاصة أنه لم يشارك يف املباراة 
شهير  باشاك  ضد  األخيرة 

التركي«.

واستدرك 
ليس  نيمار،  »أما 
من  أقوله،  ما  لدي 
األفضل  خبرتي  واقع 
الفحوصات  نتائج  انتظار  هو 

الطبية التي سيخضع لها«.
ليون  أمام  اخلسارة  وعن 
لسان  الفني  املدير  قال  بهدف، 
كبيرة  خطوة  »إنها  جيرمان 
كبيرة،  مفاجأة  ومبثابة  للخلف، 
ولم  الالزمة،  اجلدية  افتقدنا 
مواجهات  بعد  ذهنيا  مرهق  كفريق  ظهرنا  بل  مميزا  أداء  نقدم 
وباشاك  ومونبيليه  واليبزيغ  يونايتد  مانشستر  ضد  صعبة 

شهير«.
وأمت تصريحاته »اخلسارة وفقدان صدارة الدوري مسؤوليتي 
الصدارة  عن  االبتعاد  بأكمله،  الفريق  يتحملها  أن  قبل 
الهدايا  يؤدي بكفاءة ويقدم مثل هذه  الفريق ال  طبيعي طاملا 

للمنافسني«.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 الرابطة  البلدية للرياضة للجميع والجوارية عين الخضراء          

        
                                                  إلى السيد :مدير الشباب      
والرياضة لوالية المسيلة       
الموضوع :  اشعار بعقد الجمعية العامة االنتخابية 
يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم المحترمة بهذا االشعار المتمثل في إعالمكم بعقد 

الجمعية العامة اإلنتخابية للجمعية المسماة للرابطة البلدية للرياضة للجميع والجوارية 
الرياضي عين الخضراء و ذلك بمقر الجمعية يوم الخميس 17/12/2020 وذلك 

على الساعة الرابعة مساءا.
  وفي األخير تقبلو منا فائق االحترام والتقدير . 

ميســي يعــادل ميســي يعــادل 
رقــم بيلــــيهرقــم بيلــــيه

من  برشلونة،  جنم  ميسي،  ليونيل  متكن 
ليفانتي،  نظيره  على  مهم  لفوز  فريقه  قيادة 
بنتيجة )0-1(، يف منافسات اجلولة الـ 13 من 

عمر الدوري اإلسباني.
وجنح ميسي يف إحراز هدف املباراة الوحيد 
النتصار  برشلونة  ليقود   ،76 الدقيقة  يف 

إلى  رصيده  الفريق  به  رفع  وثمني،  صعب 
17 نقطة باملركز الثامن.

وبحسب شبكة »سبورت ميدياست«، 
فإن ميسي بهدفه يف شباك ليفانتي، وصل 
إلى الهدف رقم )642( بقميص برشلونة يف 

جميع املسابقات.
رقم  عادل  بذلك،  ميسي  أن  وأضافت 
نفس  أحرز  الذي  بيليه،  البرازيلي  األسطورة 
سانتوس  بقميص   642 األهداف  من  العدد 
كأكثر  القياسي  الرقم  والذي حمل  البرازيلي، 

فريق  بقميص  لألهداف  تسجياًل  الالعبني 
واحد.

هذا  حقق  قد  بيليه  وكان 
 1965 من  الفترة  يف  الرقم 

األول  هدفه  عندما سجل 
إلى  كورينثيانز،  أمام 

عندما سجل   1974
مع  األخير  هدفه 

الفريق البرازيلي.

صـــالح ينــافس صـــالح ينــافس 66  
نجـوم على جـائزة العــب نجـوم على جـائزة العــب 

العام فـــي إنجلتراالعام فـــي إنجلترا
احملترفني،  الالعبني  رابطة  كشفت 
عام  العب  بجائزة  للفوز  املرشحني  عن 
لصحيفة  ووفًقا  إجنلترا.  يف   2020
الدولي  فإن  البريطانية،  »ميرور« 
املصري محمد صالح، جنم ليفربول، 
جلائزة  املرشحني  رأس  على  جاء 
العب العام، بجانب زمالئه بالفريق 
هندرسون  جوردان  ماني،  ساديو 

وفيرجيل فان دايك.
دي  كيفن  أيًضا  يتنافس  كما 
سيتي،  مانشستر  وسط  جنم  بروين 
مهاجم  راشفورد  ماركوس  بجانب 
جنم  جريليش  وجاك  يونايتد،  مانشستر 
أستون فيال. واختار أكثر من 100 صحفي 
هذا السباعي ليدخل يف قائمة مختصرة، بينما سيتم اختيار 

الفائز من خالل تصويت جماهيري.

إشــــــــــــــــهار
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن ؛ العمران والمدينة

ديوان الترقية والتس يير العقاري 
          بشار

رقم التعريف الجبائي 518 4224 0809 0999

إعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوحة
مع اشتراط قدرات دنيا رقم 14/ 2020

يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري بشار اإلعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوحة 
مع إشتراط قدرات دنيا من أجل استئناف و تكملة أشغال إنجاز 1500/800/100/40 مسكن 

عمومي إيجاري )طابع جماعي( F3 الشطر التكميلي 2011 البرنامج الخماسي 2014-2010 
بواد تغلين والية بشار

يقتصر طلب العرض هذا على المرشحين الذين يحملون شهادة التصنيف والتأهيل رئيسية صنف 
أشغال بناء من الدرجة الثالثة )III(وما فوق، سارية المفعول حتى تاريخ فتح األظرفة فعلى الراغبين 
بالمشاركة في طلب العروض الوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا التقرب من مصالح ديوان 
الترقية والتسيير العقاري بشار )مصلحة األسعار و الصفقات(؛ وذلك لسحب دفتر الشروط مقابل 
دفع مبلغ خمس أالف دينار ) 000,00 5دج(. على المتعهدين تقديم عروضهم متضمنة لكل الوثائق 

المعللة و المذكورة أسفله إلى العنوان التالي:

ديوان الترقية و التسيير العقاري
صندوق بريد رقم 156 حي غراسة طريق بشار الجديد - بشار -

ثالثة  إلى  الشروط  دفتر  في  المطلوبة  الوثائق  و  المستندات  المتضمنة  العروض  تقسيم  يتعين 
)03( أظرف:

 * ملف الترشح يتضمن الوثائق الي يشترطها دفتر الشروط.
* عرض تقني يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط.
* عرض مالي يتضمن الوثائق التي يشترطها دفتر الشروط.

ملف الترشح :
التصريح بالترشح حسب النموذج المرفق مملوء مؤرخ ممضى و مؤشر
التصريح بالنزاهة حسب النموذج المرفق مملوء مؤرخ ممضى و مؤشر

نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين في األشغال العمومية كنشاط رئيسي درجة الثالثة )III( ما 
فوق سارية المفعول تاريخ فتح األظرفة

)NIF( نسخة من بطاقة التعريف الجبائي
شهادة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي أو المدير العام إذا تعلق األمر, بشركة 

سارية المفعول إلى غاية فتح األظرف
) SARL.EURL.SNC( نسخة من القانون األساسي للمؤسة المتعهدة إذا تعلق األمر ب شركة

نسخة من الوثائق والمراجع المهنية التي تخص تأهيل و امكانيات المتعهد نسخة من شهادة حسن االنجاز 
مع المبلغ و اآلجال لعشر سنوات االخيرة

نسخة من قائمة الموارد البشرية مؤشرة من طرف صندوق الضمان االجتماعي لسنة الحالية مع الشهادات 
الالزمة

قائمة العتاد محرر من طرف محضر قضائي معتمد لسنة الحالية مرفقة بالبطاقات الرمادية شهادات التامين 
)العتاد يجب أن يكون باسم صاحب المؤسسة(

نسخة من الحوصلة الجبائية لثالث سنوات األخيرة
 C20 نسخة من مستخرج

نسخة من مستخرج من السجل التجاري االلكتروني
نسخة من رقم التعريف الجبائي للمتعهد

نسخة من مستخرج الضرائب صالحة على األقل حتى يوم فتح االظرفة يجب أن يكون بها غير مسجل 
بقائمة الغشاشين

للعمال   )CASNOS.CNAS.CACOBATH( الجماعية  و  الفردية  االنتساب  شهادة  من  نسخة 
المهنيين سارية المفعول إلى غاية فتح األظرف

شهادة أداء المستحقات 
SARL.( المعنوي   الشخص  ذات  للمؤسسات  االجتماعية  الحسابات  القانون  ايداع  شهادة 

EURL.SNC (  للسنة الجارية
الملف التقني :

التصريح باالكتتاب حسب النموذج المرفق مملوء  مؤرخ ممضي ومؤشر
دفتر الشروط  مملوء  مؤرخ ممضي ومؤشر  يحمل بأخره عبارة قرئ و قبل بخط اليد 

كل وثيقة تقيم و تدعم »العرض التقني« المذكرة التقنية التبريرية
مدة االنجاز مرفقة بمخطط األجال التنفيذي لألشغال

الملف المالي :
رسالة التعهد ملوءة مضاة مؤرخة و مؤشرة

جدول االسعار الوحدوية ملوء مؤرخ ممضى ومؤشر
الكشف الكمي و التقديري مملوء مؤرخ ممضى ومؤشر

الترشح«؛  »ملف  عبارة  وتتضمن  بإحكام  ومغلقة  منفصلة  أظرف  في  الثالثة  الملفات  توضع 
ويحمل  بإحكام  مقفل  في ظرف خارجي  جميعها  وتوضع  المالي«  و»العرض  التقني«  »العرض 

عبارة: :

تعهد ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرف وتقييم العروض
إعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات دينا 2020/14 

استئناف و تكملة أشغال إنجاز 1500/800/100/40 مسكن عمومي إيجاري )طابع جماعي( 
F3 الشطر التكميلي 2011 البرنامج الخماسي 2010-2014 بواد تغلين والية بشار

حدد تاريخ إيداع العروض اليوم الخامس عشر )15( على الساعة 12 سا 00 ابتداء من أول 
صدور لهذا اإلعالن بالصحف الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وإذا صادف 

هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانوني يؤجل إلى يوم العمل الموالي و في نفس الساعة.
يتم إيداع العروض لدى: المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بشار الكائن بطريق 

بشار الجديد  156 حي غراسة والية بشار.

هذا اإلعالن يعد أيضا بمثابة دعوة للمتعهدين لحضور عملية فتح األظرف في اليوم الموافق 
لتاريخ إيداع العروض على الساعة )14سا 00( بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بشار.

يبقى المساهمين مسؤلين عن عروضهم لمدة 03 اشهر وخمسة عشر )15( يوما، و ذلك مند 
تاريخ أول إلعالن.
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مولودية الجزائر ينهي ترتيبات مواجهة بافلز

ألماس: »اللقاء سيجرى مبدئيا يوم ألماس: »اللقاء سيجرى مبدئيا يوم 
االثنيـن االثنيـن 2121 ديسمبـر الجـاري« ديسمبـر الجـاري«

إدارة  خاطب  قد  الكاف،  وكان 
مخطط  بإيفاد  يطالبها  اجلزائر،  مولودية 
أجل  من  ساعة،   48 غضون  يف  رحلة 
زائر،  متكني بافلز من السفر إلى الج 
بعد أن تخلف الفريق البنيني عن السفر يف 
السابق، للعب املباراة يف موعدها، بدعوى 

عدم وجود رحالت جوية مناسبة.
جميع  املولودية  إدارة  وأكملت   
بافلز، بدءا من  املتعلقة مبواجهة  الترتيبات 
جتهيز تأشيرات الدخول، ومخطط الرحلة، 
الذي سيكون عبر املغرب الشقيق. وأكدت 
املصادر، أن إدارة املولودية، راسلت نظيرتها 
يف بافلز، وما زالت تنتظر ردها، بشأن موعد 

وصول البعثة.
بورغو  دي  بوفل  نادي  وصول  وينتظر 
العاصمة  باجلزائر  املقبل  السبت  البنني 
للمشاركة يف لقاء اإلياب للدور التمهيدي 
املقرر  القدم،  لكرة  إفريقيا  أبطال  لرابطة 
مبدئيا  يوم االثنني 21 ديسمبر اجلاري أمام 

مولودية اجلزائر مبلعب  5 جويلية األوملبي، 
بعد غيابه يف املرة األولى متحججا بانعدام 
اجلوي  املجال  غلق  جراء  اجلوية  الرحالت 
النادي  لدى  علم  ما  حسب  اجلزائري، 

املنتمي للرابطة األولى.
مولودية  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 
»بعد  قائال  أملاس،  الناصر  عبد  اجلزائر، 
مراسلة الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، 
ساعة،   24 ظرف  يف  األمور  كل  سوينا 
البنيني  للوفد  أماكن  بحجز  قمنا  حيث 
الدار  عبر  اجلاري  ديسمبر   19 السبت  ليوم 
موافقة  على  لهم  حتصلنا  كما  البيضاء، 
الدخول للبالد وسوينا مشكل التأشيرات. 
 21 االثنني  يوم  مبدئيا  اللقاء  وسيجري 
البنيني  النادي  مرمى  يف  الكرة  ديسمبر. 

اآلن«.
ولم يتنقل النادي البنيني إلى اجلزائر 
اجلاري  ديسمبر   4 يوم  املولودية  ملواجهة 
بانعدام  متحججا  جويلية،   5 مبلعب 

تفاديا  اجلوي  املجال  غلق  جراء  الرحالت 
لتفشي فيروس كورونا.

املنافسات  تنظيم  جلنة  وكانت 
قررت  للكاف،  التابعة  باألندية  اخلاصة 
إدارة  دهشة  أمام  املباراة  هذه  برمجة  إعادة 

»العميد«.
عدم  حال  »يف  يقول  أملاس  وأضاف 
مجيئ النادي البنيني من جديد، سنتصل 

بالكاف للحصول على تعويضات«.
للتذكير، فإن لقاء الذهاب الذي جرى 
بالتعادل  انتهى  نوفو  بورتو  البنني  بعاصمة 

.1-1
املواجهة  هذه  من  املتأهل  ويواجه 
النادي  األول،  الدور  برسم  املزدوجة، 
أقصى مالدينغ  الذي  التونسي  الصفاقسي 
 5-0( ايابا  و  ذهابا  عليه  بفوزه  زجنبار  من 

و 3-1(.
م.هشام

تعرض للخسارة أمام الدخيل، عزي:

»أتمنــى أن أقـــدم »أتمنــى أن أقـــدم 
اإلضافـة المطلوبــة اإلضافـة المطلوبــة 
مني لنـادي العربي«  مني لنـادي العربي«  

 أرجع الدولي اجلزائري أيوب 
بالنادي  اجلديد  الالعب  عزي، 
تعرض  التي  اخلسارة  العربي، 
لها فريقه أمام الدحيل، يف املباراة 
أمس،  اول  بينهما  أقيمت  التي 
الدوري  من  التاسعة  باجلولة 
الذي  التوفيق  إلى سوء  القطري، 

واجه فريقه خالل اللقاء.
تصريحات  يف  عزي  وقال 
»صادفنا  املباراة  عقب  لإلعالم 
سوء حظ خالل اللقاء، والتوفيق 
بصورة  لعبنا  أننا  رغم  عنا  تخلى 
بحجم  قوي  فريق  أمام  جيدة 
يقصروا  لم  الالعبون  الدحيل، 

ونتطلع لألفضل يف املرحلة املقبلة«.
عزي  قال  الفريق  مع  له  األولى  املباراة  يف  استبداله  وعن 
جيدة  تبدو  األمور  وعموًما  كثيًرا،  واحترمه  مدرب  قرار  »التغيير 

بالنسبة لي مع النادي وأمتنى أن أقدم اإلضافة املطلوبة«.
وكان عزي قد مت قيده يف القائمة كالعب محترف بداًل من 
نظرا  استبداله  ومت  أمس  اول  وشارك  احلرباوي،  التونسي حمدي 

حلاجته للمزيد من الوقت لالنسجام مع الفريق.

الفرنسي  اجلزائر  الحتاد  اجلديد  املدرب  عبر 
بالعودة   الكبيرة  سعادته  عن  فروجي،  تيري 
لإلشراف  اجلزائر،  إلى  وصوله  لدى  لالحتاد 
»األحمر  اللونني  لتشكيلة  الفنية  العارضة  على 

واألسود«.
العاصمي »أنا  النادي  وأوضح فروجي ملوقع 
سعيد جدا بالعودة الحتاد اجلزائر، أمتنى أن تتكلل 
جتربتي اجلديدة بالنجاح. علينا وضع اليد يف اليد 

لبلوغ أهدافنا«.
العاصمي  لالحتاد  اجلديد  املدرب  وسيوقع 
منصبه،  من  املقال  تشيكوليني  لفرانسوا  خلفا 
على عقد ملدة موسم واحد، وسبق لفروجي أن 
درب احتاد اجلزائر خالل موسم »2018-2019« 

توج على إثره باللقب الوطني.
الفرنسي  لإلحتاد،  اجلديد  املدرب  ووصل 
العاصمة،  اجلزائر  إلى  أمس  اول  فروجي  تيري 
خلفا  اإلحتاد،  إلى  انتقاله  عقد  توقيع  أجل  من 

للمقال فرانسوا سيكوليني.
أن  العاصمي  لنادي  الرسمي  املوقع  وكشف 
تابعة  إلى اجلزائر على منت طائرة  فروجي وصل 
استقباله  يف  وكان  الفرنسية،  اجلوية  للخطوط 
الرياضي  املدير  الدولي  بومدين  هواري  مطار  يف 
للفريق عنتر يحيى. وأفادت إدارة النادي أن تيري 
فروجي قام بإجراء اختبار »بي سي أر« للكشف 

عن فيروس كورونا قبل التوجه إلى مقر إقامته.
وكان احتاد اجلزائر، قرر التخلي عن خدمات 

املدرب الفرنسي سيكولني، عقب رفضه الصعود 
للمنصة الستالم امليدالية من طرف الوزير األول 
عبد العزيز جراد، يف نهائي السوبر، ضد شباب 

بلوزداد.
العارضة  أسند  قد  العاصمي  النادي  وكان 
بوزيان،  عرايبي  بن  املساعد  للمدرب  الفنية 
ومدرب  بوب   نيكوال  بدني  احملضر  مبساعدة 

احلراس محمد بن حمو.
وقال النادي العاصمي يف بيان عبر فيسبوك 
على  فروجي،  تيري  املدرب  رسميا  »حتصل 
اجلزائرية  السلطات  طرف  من  استثنائية  رخصة 
وأوضح  اجلاري«.  ديسمبر   10 اخلميس  عشية 
األحد  يوم  العاصمة  باجلزائر  فروجي  »سيحل 
املدرب  أن  البيان  وأكد  الشهر«.  ذات  من   13
نفس  يف  عقده  على  سيوقع  اجلديد  الفرنسي 
اليوم، بعد اتفاقه على كافة التفاصيل رفقة إدارة 

احتاد العاصمة.
يتمكن  لم  العاصمة  احتاد  أن  بالذكر  جدير 
احملترفة  األولى  الرابطة  من  الثالثة  اجلولة  خالل 
إكتف  بحيث  االنتصارات  عداد  تشغيل  من 
بالتعادل السلبي 0-0 مبناسبة تنقله ملعقل وداد 
نقطتني  برصيد   17 الصف  ليحتل  تلمسان، 
فقط، بعد تسجيله إلنهزام خالل اجلولة األولى 
أمام  وتعادل   2-0 بنتيجة  سطيف  وفاق  أمام 

شبيبة الساورة بنتيجة 2-2.
م.هشام

املدرب الجديد التحاد الجزائر، تيري فروجي

»علينا وضع اليد في اليد »علينا وضع اليد في اليد 
لبلــوغ أهدافنـــا«لبلــوغ أهدافنـــا«

أنهى نادي مولودية الجزائر، ترتيباته الستقبال ضيفه بافلز دي بورجو البنيني، في المواجهة 
المقررة بإياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

بن ناصر يثير القلق في ميالنبن ناصر يثير القلق في ميالن
دقيقة،  طبية  لفحوصات  ميالن،  ميدان  متوسط  ناصر،  بن  إسماعيل  اجلزائري  الدولي  يخضع 

لتحديد إمكانية مشاركته يف مباراة فريقه أمام جنوى، يف اجلولة الـ 12 من الدوري اإليطالي.
يف  امللعب  ليترك  أمس،  أول   2-2 بارما  أمام  فريقه  مباراة  يف  اجلزائري إلصابة  النجم  وتعرض 

الدقيقة 75، حيث عانى من آالم حادة.
وكشف موقع »كالتشيو ميركاتو«، امس اإلثنني، أن إسماعيل بن ناصر عانى من بعض اآلالم 
يف الفخذ األمين، قبل 15 دقيقة على نهاية املباراة. أشار إلى أن اآلالم ستكون ُمقلقة لالعب ميالن، 

العائد مؤخًرا من اإلصابة، خاصة وأن الفريق يستعد هذا األربعاء، ملواجهة جنوى.
ومن املنتظر أن يخضع صاحب الـ 23 عاًما، لفحوصات طبية، للكشف عن مدى خطورة إصابته، 

واملدة التي يحتاجها للمشاركة يف املباريات من جديد.

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يصطدم بأتلتيكو تشيلسي يصطدم بأتلتيكو 
ومواجهة نارية لبرشلونةومواجهة نارية لبرشلونة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت امس 
فيما  ناريتني،  مواجهتني  عن  السويسرية،  نيون  مدينة  يف  اإلثنني، 

جاءت بقية املباريات متوازنة نوًعا ما.
وأوقعت القرعة تشيلسي يف مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت 
النسخة  وصيف  جيرمان  سان  باريس  أمام  لبرشلونة  نارًيا  صداًما 
املاضية من البطولة. ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام التسيو، 

فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتاالنتا.
أيام   4 مدار  على  نهائي  الثمن  دور  ذهاب  مباريات  وستجرى 
متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فيفري 2021. أما جولة اإلياب، 

فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.
قرعة  يويفا  سيجري  النهائي،  ثمن  على  الستار  إسدال  وبعد 
 19 يوم  النهائية،  املباراة  حتى  النهائي  ربع  من  بداية  التالية  األدوار 

مارس 2021.

نتيجة القرعة:

بوروسيا مونشنغالدباخ- مانشستر سيتي
التسيو- بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد- تشيلسي
اليبزيغ- ليفربول
بورتو- يوفنتوس

برشلونة- باريس سان جيرمان
إشبيلية- دورمتوند

أتاالنتا- ريال مدريد

رئيس فريق مولودية بجاية، فريد حسيسان:

»مستقبــل بطولــة الرابطـة »مستقبــل بطولــة الرابطـة 
الثانيــة ال يـزال غامضــا«الثانيــة ال يـزال غامضــا«

كشف رئيس فريق مولودية بجاية املنتمي إلى احملترف الثاني فريد حسيسان أنه ينتظر الضوء 
التحضيرات  الشروع يف  أجل  من  البطولة  انطالق  تاريخ  الرسمية بخصوص  اجلهات  من  األخضر 
مؤكدا أن الوضعية احلالية صعبة، وأن مستقبل البطولة ال يزال غامضا، رغم األخبار املتداولة حول 

قرب استئناف املنافسة.
وعن مصير الالعبني الذين لم يتم تسجيلهم على مستوى األرضية التابعة للرابطة  قال املتحدث 
»تلقينا بعض الضمانات بخصوص تأهيل الالعبني من خالل ايجاد مخرج للمسألة، سيما أن األمر 
الالعبني  استقدمنا بعض  أننا  الرابطة، علما  الرد من  ننتظر  فنحن  وعليه  لوحده  املوب  ال يخص 

خالل امليركاتو دون أن نتمكن من تسجيلهم يف أرضية الرابطة إذن فنحن ننتظر«.
وبخصوص األزمة املالية وقضية الديون التي وقفت حجرة عثرة أمام تأهيل الالعبني اجلدد صرح 
رئيس املوب »نحن مطالبون بتسوية مشكل املنازعات من أجل تأهيل الالعبني اجلدد« وأضاف قائال 
»نسعى إلى تسوية الديون اخلاصة بالرابطة رغم الوضعية املالية الصعبة إذ قمنا باستقدامات بناءا 

على ما منلك من امكانيات وما يؤكد ذلك أن كتلة األجور ال تتعدى 800 مليون سنتيم«
عبد السالم.ق
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تتواصــل عبــر الفضــاء االفتراضــي فعاليــات 
الطبعــة األولــى للخيمــة العربيــة االفتراضيــة 
لإلبــداع  تــوات  نــادي  ينظمهــا  التــي  للشــعر 
عائشــة  الشــاعرة  برئاســة  والفكــري،  الثقــايف 
ودار  الثقافــة  مديريــة  مــع  وبالتنســيق  بويبــة 

الثقافــة الشــهيد محمــد شــيباني.
ــة التخاطــب عــن  نشــطت الفعاليــات بتقني
ودار  النــادي  دار  عبــر صفحــة  والفيديــو  بعــد 
الثقافــة مبشــاركة 55 شــاعر جزائــري و25 شــاعرا 
ــراق،  ــر، الع ــرب، مص ــس، املغ ــن تون ــا م عربي
فلســطني، الســودان، ليبيــا، لبنــان وفلســطني 
ــا  ــدم خالله ــام تق ــة أي ــدى ثالث ــى م ــك عل وذل

ــعرية. ــراءات ش ق
إلقــاء  التظاهــرة  برنامــج  يتضمــن  كمــا 
مداخــالت أدبيــة مــن قبــل مثقفــني وشــعراء 
وفنانــني يف مقدمتهــم األســتاذ بكــراوي عبــد 
ــادي اإلعالمــي الســابق وعضــو  ــادر عضــو الن الق
البرملــان لعهدتــني ســابقا واإلعالمــي الكاتــب 
ــة والقــاص األســتاذ اجلامعــي  ــرزاق بوكب ــد ال عب
ــس مصلحــة التنشــيط  ــروم وكــذا رئي ــد اهلل ك عب
الثقــايف محمــد ســر والشــاعر األكادميــي األســتاذ 

ــي. ــور فن ــور عاش الدكت
وكان لــكل مــن مديــري الثقافــة ودار الثقافــة 
علــى التوالــي حســان بحيــدي ومحمــد بــن حمــو 
ــب  ــى جان ــاح إل ــة االفتت ــالل جلس ــني خ كلمت

كلمــة رئيســة النــادي، علــى أن تختتــم فعاليــات 
ــني  ــاركة مبدع ــي مبش ــل فن ــم حف ــة بتنظي اخليم
وفنانــني يتضمــن قــراءات شــعرية ووصــالت 

فنيــة وعــرض مســرحي وكلمــة ختاميــة ملديــر دار 
الثقافــة بــأدرار بحضــور مهتمــني ومثقفــني أيضــا.
عبد اهلل مجبري

أشــرفت وزيــرة الثقافــة والفنــون، مليكــة بــن دودة، يــوم األحــد املنقضــي، علــى تنصيــب 
منيــر بهــادي مديــرا عامــا جديــدا للمكتبــة الوطنيــة، حســبما أشــار إليــه بيــان للــوزارة.

ــي  ــس العلم ــة، املجل ــوم االجتماعي ــي يف العل ــتاذ جامع ــو أس ــادي، وه ــر به ــرأس مني ويت
لكليــة العلــوم االجتماعيــة. كمــا لــه ثالثــة مؤلفــات أكادمييــة وأطروحــات جامعيــة حــول التاريــخ 

والفلســفة والبحــث العلمــي.
وخــالل حفــل التنصيــب، أعلنــت وزيــرة الثقافــة والفنــون عــن »إصــالح جديــد للمكتبــة 

الوطنيــة بفضــل غــالف مالــي هــام«، حتــى تتمكــن هــذه املؤسســة مــن اســترجاع مكانتهــا.
ق.ث

أطلقــت جمعيــة »الشــارع فــن« ومقرهــا تونــس، يف إطــار برنامــج »ثقافــة دايــر مــا يــدور« وهــو برنامــج 
ــا  ــة يقوده ــة ومدنّي ــادرة ثقافّي ــدمي 32 مب ــل تق ــن أج ــة م ــوة مفتوح ــه، دع ــي يف متويل ــاد األوروب ــارك االحت يش

ــدمي الترشــيحات. ــث ســيكون 25 ديســمبر اجلــاري آخــر أجــل لتق الشــباب، حي
ويتعلــق األمــر بــكل الفنانــني، الباحثــني، املجموعــات الفنيــة، عمــال يف املجــال الثقــايف ونشــطاء يف 
املجتمــع املدنــي باجلزائــر، مصــر، األردن، لبنــان، املغــرب، فلســطني، تونــس، ومــن أجــل اجلاليــات الســورّية 

أو الليبّيــة، والذيــن تتــراوح أعمارهــم مابــني 18 إلــى 35 ســنة.
يهــدف مكــّون »مبــادرات ثقافيــة ومدنيــة يقودهــا الشــباب« إلــى تشــجيع مشــاريع مّعنيــة مبجتمعاتهــا 
وتندمــج معهــا يف أنشــطة ثقافيــة ومدنيــة، مســتعينة يف ذلــك مبناهــج تشــاركية تســعى إلــى متكــني وتوســيع 

معــارف العاملــني الشــباب يف القطــاع الثقــايف والفنــي يف املناطــق احملرومــة مــن اخلدمــات.
ــة  ــادرات ثقافي ــة لدعــم مب ــة و24 منحــة إنتاجي ــى 32 منحــة بحثي ــا يصــل إل ــّدم هــذا املكــّون: م ويق
ومدنيــة شــبابية، وتنفيــذ مشــاريع معنّيــة باملجتمــع، مختبريــن تشــاركيني، يشــارك يف كل منهمــا مــا يصــل 
إلــى 16 مــن الفنانــني واملجموعــات الفنيــة والفاعلــني الثقافيــني، بغــرض تبــادل اخلبــرات وتطويــر اإلمكانــات 
املتعّلقــة بإعــداد مشــاريع ثقافيــة ومدنيــة، مناهــج إرشــادية توضــع خصيصــًا للمشــاركني، وفــرص للتشــبيك 
والدعــم.                                                                                                              صــارة. ب

الســلطان  تعاونيــة  أعلنــت 
الثقافيــة والفنيــة بواليــة ســطيف 
عــن إطــالق مســابقة وطنيــة يف 
مجــال القصــة القصيــرة، ضمــن 
نشــاطاتها الثقافيــة لهــذه الســنة

وقــد جــاء يف شــروط املســابقة 
اللغــة  لكتــاب  مخصصــة  أنهــا 
العربيــة دون ســواهم علــى أن ال 
يتجــاوز ســن املتســابق 45 عامــا 
ــاحت مــن جانفــي 2021م،  ــد الف عن
ــن  ــات ع ــدد الكلم ــل ع وأن ال يق
1500 كلمــة وال يزيــد عــن 5000 
موضــوع  يشــترط  ولــم  كلمــة، 
ــرك  ــاركة وت ــص املش ــدد للقص مح
ــابقني،  ــام املتس ــا أم ــال مفتوح املج

كمــا يســتطيع املتســابق أن يشــارك بثــالث قصــص كحــد أقصــى.
ــر  ــع ذك ــة sulculart@gmail.com م ــي للتعاوني ــد اإللكتروِن ــى البري وُترســل املشــاركات عل
اســم ولقــب املتســابق وتاريــخ ميــالده وعنوانــه ورقــم هاتفــه، وقــد حــددت التعاونيــة يــوم 25 جانفــي 2021م 

كآخــر أجــل الســتالم املشــاركات.
وســتختار جلنــة التحكيــم ثالثــة أعمــال فائــزة، يف حــني مت حتديــد القيمــة املاليــة للجوائز كالتالــي، حيث 
خصــص للجائــزة األولــى 120000 دج، وخصــص جلائــزة أحســن قصــة موجهــة لألطفــال 60000دج، يف 

حــني خصــص جلائــزة أحســن قصــة للمشــاركني أقــل مــن 17 ســنة: 20000دج.
ــة بعــد جنــاح مســابقة الشــهيد  ــة الســلطان الثقافي ــا تعاوني ــة تطلقه ــي مســابقة أدبي وتعــد املســابقة ثان
الربيــع بوشــامة للشــعر العمــودي يف طبعتهــا األولــى التــي نظمتهــا شــهر جــوان املاضــي وخصصتهــا للشــعراء 

الشــباب، وشــهدت مشــاركة عــدد معتبــر مــن الشــعراء واملبدعــني.

ــة  ــار حديث ــة للكب ــرحية افتراضي ــا مس ــي عروض ــرح الوطن ــطر املس وس
ــاج وأخــرى مــن اإلنتاجــات القدميــة التــي يزخــر بهــا أرشــيف املســرح  اإلنت
اجلزائــري، التــي تتواصــل إلــى غايــة الـــ 29 مــن شــهر ديســمبر اجلــاري. أمــا 
البرنامــج املخصــص لألطفــال فســيكون كل أيــام الثالثــاء، اجلمعــة والســبت 

علــى احلادييــة عشــر صباحــا.
وبعــد تنظيــم »ماســتر كالس«، حتــت عنــوان »اإلبــداع وفــن التمثيــل.. 
االشــتغال علــى اإلدارة الذاتيــة«، مــن طــرف املمثلــة واملؤطــرة كارولينــا كيتــو 
وبالتعــاون مــع الســفارة االســبانية يف اجلزائــر، يرتقــب أن يتــم جتســيد مشــروع 
ــاردا«، قصتــه مســتوحاة  مســرحي علــى املباشــر، يحمــل عنــوان »بنــات برن
مــن »بيــت برنــاردا ألبــا« للمؤلــف فيديريكــو غارســيا لــوركا، حيــت يرتقــب 
ــن شــهر ديســمبر 2020  ــدة م ــرة املمت ــني الفت ــذا املشــروع ب ــم إجنــاز ه أن يت
وشــهر فيفــري مــن العــام املقبــل، علــى أن تشــرف علــى ورشــة العمــل آنــا 
ــا للفــن  ــة العلي ــا، أســتاذة الفــن الدرامــي يف املدرســة امللكي ــز فالبوين فرناندي
الدرامــي )RESAD(، احلاصلــة علــى الدكتــوراه يف »الفيلولوجيــا« أو 
علــم فقــه اللغــة، كمــا ســيعرف هــذا النشــاط مشــاركة عشــر ممثــالت بــني 

ــات. إســبانيات وجزائري

ويتواصــل برنامــج »املجالــس االفتراضيــة« الــذي هــو عبــارة عــن لقــاءات 
ــب  ــي والكات ــن الصحف ــيط م ــيق وتنش ــبت، بتنس ــم كل س ــبوعية، تنظ أس
عبــد الــرزاق بوكبــة، حتتفــي هــذه اللقــاءات بالنــص املســرحي، كتابــة وبحثــا 
ــة ســارة بوخــاري،  ــدة«، للكاتب ــص »املاي ــراءة ن ــا برمجــت ق ــدا، وبعدم ونق
ــد  ــب أمج ــوع« للكات ــص »اجل ــراءة ن ــوري، وق ــى ب ــة مصطف ــة النقدي املتابع
مــكاوي، املتابعــة النقديــة ســميرة بشــير بويجــرة، ســيكون املوعــد يــوم 
ــادر  ــد الق ــب عب ــص “Elle et Lui” للكات ــراءة ن ــع ق ــل م ــبت املقب الس
ــمبر  ــبت 26 ديس ــخ الس ــي، وبتاري ــع قش ــة، لربي ــة النقدي ــروي، املتابع بلك
برمجــت قــراءة نــص »هبــرة الســبع« مــن طــرف احلكواتــي ماحــي صديــق.
يف ســياق آخــر، يدعــو املســرح الوطنــي اجلزائــري »محــي الديــن 
بشــطارزي«، حاملــي املشــاريع التــي اســتفادت مــن الشــطر األول )50 %( 
ــى إرســال أعمالهــم  ــداع الفنــي واألدبــي، إل ــة صنــدوق دعــم اإلب مــن إعان
املصــورة علــى شــكل رابــط مرفــق بامللصقــة االشــهارية وكــذا الصــور اخلاصــة 
ــي:  ــي التال ــد اإللكترون ــوان البري ــى عن ــم إرســالها إل بالعمــل املســرحي، يت
Omar.kelezou@gmail.com، حســب بيــان لــذات الصــرح.

صــــارة بوعيـــــاد

بالتنسيق مع مديرية الثقافة ودار الثقافة بأدراربالتنسيق مع مديرية الثقافة ودار الثقافة بأدرار
نـــادي تــــوات لإلبــــداع الثقافـــــي نـــادي تــــوات لإلبــــداع الثقافـــــي 

والفكـــــري ينّظـــــم الخيـــمة العربيـــة للشعــــروالفكـــــري ينّظـــــم الخيـــمة العربيـــة للشعــــر

بحوزته ثالثة مؤلفات أكاديمية وأطروحات جامعيةبحوزته ثالثة مؤلفات أكاديمية وأطروحات جامعية
تنصـــيب منيـــر بهــادي مديـًرا عـامًا تنصـــيب منيـــر بهــادي مديـًرا عـامًا 

جـــديًدا للمكــــتبة الوطـــــنيةجـــديًدا للمكــــتبة الوطـــــنية

بهدف تكوين مبادرات ثقافية ومدنيةبهدف تكوين مبادرات ثقافية ومدنية
جمعـــية »الشــارع فــن« تدعــــو جمعـــية »الشــارع فــن« تدعــــو 
الشبـاب العربـي للمشـاركـة في برنامجـهاالشبـاب العربـي للمشـاركـة في برنامجـها

في طبعتها الثانية بسطيففي طبعتها الثانية بسطيف
تعـــاونية السلطـــان الثقــافية تطلــق تعـــاونية السلطـــان الثقــافية تطلــق 
مسابـــقة أدبـــية فـي القـصة القصيــرةمسابـــقة أدبـــية فـي القـصة القصيــرة

أعلن املسرح الوطني اجلزائري »محي الدين بشطارزي« عن برنامج خاص بشهر 
ديسمبر اجلاري، غني ومتنوع ومتواصل وذلك من خالل تنظيم مجموعة من 

النشاطات االفتراضية التي سيتم بثها عبر املواقع التواصل االجتماعي، ليختتم 
املسرح الوطني نشاطاته لعام 2020 الذي متيز بجائحة »كورونا«.

عروض مسرحية مجالس وتعاون مع أجانبعروض مسرحية مجالس وتعاون مع أجانب

المســـرح الوطنـــي يختتـــم المســـرح الوطنـــي يختتـــم 
موســـــم موســـــم 20202020 بنشــــاط  بنشــــاط 

افتراضــــي متمـــــّيزافتراضــــي متمـــــّيز
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هـــل ضـــــاق قصــــر اإلليــزيـه بإيمانويــل ..!
ــترخيا يف  ــه مس ــر اإلليزي ــاحة قص ــل« يف س ــس »إميانوي ــام 2018، جل ــف ع يف خري
كرســي نابليــون العتيــق بعــد يــوم متعــب وشــاق قضــاه يف مكتبــه الكبيــر بالطابــق الثانــي 
متصــا برئيــس حكومتــه يف »قصــر ماتينيــون« ووزيــر داخليتــه يف »فنــدق بوفــو«، مفكــرا 
يف انعكاســات »احلــرب« التــي أعلنهــا أصحــاب الســتائر الصفــراء علــى نظامــه وبرنامجــه 
ــادم  ــذ الق ــن النبي ــًا م ــن احلــن لآلخــر يرتشــف كأس ــي، كان م االقتصــادي واالجتماع
ــق إشــارة رئيســه الســابق  ــة غــرب فرنســا، مســتذكرا بقل ــدة« الواقع ــان اجلدي ــن »أكيت م
»هوالنــد« يف ذلــك اليــوم لصحيفــة لوبــس الفرنســية: »يجــب أال ينســى أولئــك الذيــن 
يقولــون إن النــاس يتطلعــون ألن يحكمهــم ملــك، أّنهــم فــى بلــد ُقطــع رأُس ملكــه«، فقــد 
حــرص »إميانويــل« علــى الظهــور مبظاهــر األبهــة امللكيــة منــذ اليــوم األول لتســلّمه مفاتيــح 
قصــر اإلليزيــه، مــن خطــاب الفــوز يف االنتخابــات يف متحــف اللوفــر الشــهير إلــى مخاطبــة 
نــواب البرملــان يف قصــر فرســاي الــذي كان مقــر العائلــة امللكيــة الســابقة، حيــث أُعــدم 
ــام  ــة عقــب قي ــه »مــاري أنطوانيــت« باملقصل آخــر ملــك »لويــس الســادس عشــر« وزوجت

الثــورة الفرنســية….!

 كانــت زوجتــه »بريجيــت« التــي دخلــت عقدهــا الســابع تعتنــي بأحفادهــا الســبعة 
ــن فضــول  ــا م ــن عمــره، خوف ــم يتجــاوز األربعــن م ــذي ل ــل« ال ــي ب«إميانوي ــا تعتن كم
ــاب أســري«  ــا ألي »انق ــه، وتفادي ــع في ــد يق ــزالق ق ــن أي ان ــه م ــا ل ــات وحفظ املعجب
ــت  ــا ظّل ــا حــدث لســاكنيه الســابقن »نيكــوال وفرنســوا«، كم ــرار م ــى غ يف القصــر عل
تعتنــي أيضــا بغــرف القصــر الــذي اشــتراه ذات عــام لويــس اخلامــس عشــر ليكــون مقــر 
إقامــة لعشــيقته املفضلــة »املاركيــز دي بومبــادور«، اقترحــت بريجيــت إدخــال تعديــات 
علــى القصــر، لُتغطــى اجلــدران بألــواح خشــبية وتغييــر القمــاش والســتائر والرخــام 
ــة  ــة مــع إقامــة حديقــة حتيــط بالقصــر مليئ ــة بعــض األعمــدة املذّهب واملفروشــات وإضاف
بالنباتــات وحتــوي شــاالت وكهــف ذهبــي، اســتدار فجــأة نحوهــا دون أن يجيبهــا ناظــرا 
إلــى النوافــذ الزجاجيــة العريضــة والســميكة التــي حتجبــه عــن عاملــه اخلارجــي املفضــل 
ــل،  ــن يســلكون شــارع الشــانزليزيه اجلمي ــة املتســكعن والعاشــقن الذي ــه مــن رؤي ومتنع
ــر،  ــارل العاش ــورة ش ــا ص ــاج إحداه ــرى، رأى يف زج ــه الكب ــه وحدائق ــن مبحات متمتع
ذّكرتــه تلــك الصــورة مبجــد فرنســا وانتصارهــا علــى اجلزائــر بعــد أن أهــان الــداي حســن 
القنصــل »دوڤــال« يف حادثــة املروحــة الشــهيرة حيــث تلــكأت فرنســا يف رّد ديونهــا الكثيــرة 
واملتراكمــة عليهــا، نظــر إلــى ســاعته: الواحــدة فجــرا، تأمــل أســوار القصــر العاليــة، ثــم 
ــث  ــر املرصــع بالفضــة والنحــاس والذهــب حي ــاب اخلارجــي الكبي ــى الب ــى نظــرة عل ألق
ــم  ــاك يف أماكنه ــراس هن ــاء، احل ــاء وبيض ــراء وزرق ــوء حم ــط ض ــقوقه نق ــر ش ــر عب تظه
ــال  ــرات العم ــد مظاه ــر يف الغ ــذي ينتظ ــي ال ــاكن القصرالرئاس ــة س ــى راح ــاهرين عل س
والطلبــة وجميــع القطاعــات، فجــأة دار حــول كرســّيه ثــّم نظــر إلــى املــرآة مقّطــب اجلبــن، 
ــة قــد منــت، إذ لــم يحلــق وجهــه منــذ زمــن كمــا أنــه لــم يســتحم منــذ  وجــد حليــة كّث

أســبوعن، فجــأة صــرخ:

ــب  ــا منتخ ــذايف، أن ــكو وال الق ــي وال تشاوسيس ــن عل ــارك وال ب ــُت مب ــة، لس اللعن
دميقراطيــا ولــن أســمح بــأي تغييــر أو القبــول بــأي ابتــزاز…. ! حــن نطــق »إميانويــل« تلــك 
العبــارة، كانــت فرنســا مشــلولة عــن آخرهــا، الطرقــات مغلقــة، محطــات الوقــود ال تقــدم 
أي خدمــات بعــد أن توقفــت مصانــع تكريــر النفــط القــادم مــن آبــار حاســي مســعود يف 
أقصــى جنــوب اجلزائــر، أمــا املــدارس واجلامعــات، فاحلركــة فيهــا تــكاد تكــون منعدمــة 
ــد  ــارات والشــوارع مشــلولة أيضــًا، لق ــا صــارت املط ــل، كم ــا توقفــت وســائل النق بعدم

حّتّولــت فرنســا إلــى ســجن كبيــر..!

قبــل فتــرة وجيــزة مــن زيــارة »إميانويــل« لغويانــا الفرنســية يف خريــف 2017، اندلعــت 
ــى  ــار إل ــة واالفتق ــة الصحي ــال الرعاي ــع وإهم ــر املدق ــبب الفق ــرى بس ــغب كب ــال ش أعم
الرعايــة االجتماعيــة يف أراضــي مــا وراء البحــار، اســتبعد »إميانويــل« إرســال مســاعدات 
ــه  ــذي جعل ــف ال ــو املوق ــل«، وه ــا نوي ــت باب ــا لس ــًا » أن ــق مصرح ــك املناط ــة لتل إضافي
ــابق  ــره الس ــام وزي ــن اته ــد« ع ــر »هوالن ــم يتأخ ــث ل ــة، حي ــادات الدغ ــرض النتق يتع
بتعميــق الامســاواة فــى املجتمــع عبــر خفــض الضرائــب اخلاصــة باألثريــاء وبإصاحــات 
ــابق يف  ــى الس ــف املصرف ــار لوص ــار اليس ــن لتي ــا املنتم ــذي دع ــف ال ــو املوق ــلة، وه فاش
بنــك عائلــة روتشــيلد بأنــه »رئيــس األثريــاء. طفولتــه ومراهقاتــه مــع »مــدام أوزييــر«…. 
! ظــل »إميانويــل« يف صغــره مثــًا ُيحتــدى بــه يف اللطــف والهــدوء واالجتهــاد، فقــد كان 
ــن درجــة، حتــول  ــة وثمان ــر مئ ــذرة فتغي ــه الق ــداه طبيبــن، جــاء الزمــن ولعــب لعبت وال
ــى هيجــان،  ــى خشــونة، والوداعــة إل ــة إل ــى عنــف واضطــراب، والرق ــم والهــدوء إل احِلل
هــل هــو شــيء طبيعــي كامــن يف أعماقــه ؟ أم أّن احمليــط االجتماعــي اململــوء باملفاجــآت 

ــة رأســا علــى عقــب. واإلغــراءات قــد فعــل فعلتــه فقّلــب املعادل

 لــم يصــدق الــرأي العــام إال حينمــا رآه قــد رمــى ثيــاب الّرقــة والعفــة جانبــًا، فَســكر 
حتــى الثمــل، ثــّم قــام بســرقة »مــدام أوزييــر« مــن زوجهــا »أندريــه لويــس«، وهــي املــرأة 
التــي تنحــدر مــن عائلــة معروفــة تعمــل يف مجــال الشــوكوالتة. حــن ســرق »إميانويــل« 
ــذاك مســؤولة عــن املســرح داخــل  ــت« آن ــت »بريجي ــه، كان ــس« زوجت ــه لوي مــن »أندري
املدرســة التــي تــدّرس فيهــا ويــدرس فيــه الطفــل املراهــق »إميانويــل«، لــم تكــن العاقــة 
الرومانســية بينهمــا عاقــة معتــادة ألنهــا كانــت أكبــر منــه بأربــع وعشــرين عامــا وثمانيــة 

شــهور…. !

وصــل باريــس ذات يــوم خريفــي لدراســة آخــر ســنة لــه يف الثانويــة العامــة مبدرســة 
هنــري الرابــع، إذ قــرر والــداه إبعــاده عــن مدرســة بروفيدانــس مبدينــة أميــان، حيــث لــم 

يكونــا مطمئنــن جــّراء عاقــة ابنهمــا بـ«مــدام أوزييــر« التــي ســتعرف الحقــا بإســم »مدام 
ماكــرون«، اكتشــف »إميانويــل« باريــس، املدينــة التــي أعطته الحقــا النجــاح، ال أدري أين 
كتــب »فلوبيــر« : رأيــت باريــس مــرة أخــرى ... آه ! املدينــة اجلميلــة ، والشــيء اجلميــل 
أن تكــون طالًبــا هنــاك. كانــت الســماء يف ذلــك اليــوم ملبــدة بالغيــوم، ظــل حزينــًا جــّراء 
مفارقتــه أســتاذته للمســرح التــي هــام بهــا، لكنــه ســرعان مــا اســتطاع التأقلــم مــع الظــرف 
اجلديــد. حــرص علــى قضــاء وقتــه علــى كرســي الدراســة آخــذا بعــن االعتبــار حتذيــرات 
والــده مــن تكــرار ســلوكاته علــى شــاكلة مــا حــدث مــع »مــدام أوزييــر«، لقــد بــدل جهــدا 
إضافيــا وحــاول نســيان مــا لــم يســتطع نســيانه. احلنــن للماضــي االســتعماري وشــغفه 
لســيرة نابليــون الذاتيــة …. ! يف باريــس رأى »إميانويــل« آثــار نابليــون ووقــف علــى إجنازاته، 
تســاءل ذات يــوم »ملــاذا ال أكــون أنــا نابليــون«، لقــد اّطلــع علــى ســيرته الذاتيــة وكيــف 
ــيوخ  ــس الش ــة مجل ــب موافق ــن كس ــن م ــد أن متّك ــور بع ــى امبراط ــس إل ــن رئي ــّول م حت
الفرنســي، وبالرغــم مــن أّن محّبيــه يرونــه رجــل دولــة وراعًيــا للحضــارة، إذ ُينســب إليــه 
القانــون املدنــي الفرنســي، املعــروف باســم قانــون نابليــون، الــذي وضــع األســس اإلداريــة 
ــداب  ــي خضعــت لإلســتعمار واإلنت ــدول الت ــة، وال ــا الغربي ــة ملعظــم دول أوروب والقضائي
الفرنســي يف العصــور الاحقــة، بحيــُث كان هــذا القانــون أكثــر القوانــن تأثيــًرا يف أوروبــا 
ــر  ــه الكبي ــع إعجاب ــل« وم ــة، إاّل أّن »إميانوي ــة الروماني ــُقوط اإلمبراطوري ــُذ ُس ــم ُمن والعال
باالمبراطــور، نســي أّن نابليــون قــد انتهــى بــه األمــر أســيرا عنــد االجنليــز الذيــن نفــوه إلــى 
جزيــرة القديســة هيانــة، املســتعمرة البريطانيــة، حتــى وفاتــه، بعــد دخولــه يف مغامــرات 

عســكرية انتهــت بهزميتــه يف معركــة واترلــو الشــهيرة.

ــده  ــارة بل ــًا بحض ــاك معجب ــة هن ــار املعروض ــل اآلث ــل« يتأم ــّل »إميانوي ــر، ظ يف اللوف
ــعوب  ــاء الش ــن أبن ــي اآلالف م ــاد ونف ــن األجس ــرؤوس ع ــل ال ــى فص ــت عل ــي قام الت
إلــى كاليدونيــا اجلديــدة وحــرق اآلالف يف منازلهــم وقراهــم أحيــاء، وهــي اجلرميــة 
التــي تعّلمهــا قــادة فرنســا مــن ممارســات إيزابيــا يف األندلــس التــي لــم تتــردد يف حــرق 
الســكان املورســيكين أحيــاًء داخــل كهــوف ومغــارات مغلقــة. بعــد أن صــار »إميانويــل« 
ــع لكــي يلعــب دورا مــا يف املســتقبل، وهــذا  طالبــًا جامعيــا يف علــم الفلســفة، بــدأ يتطّل
عبــر االســتثمار أكثــر يف »فــّن الــكام« الــذي عّلمتــه أيــاه »مــدام أوزييــر« علــى خشــبة 
ــت  ــي جعل ــفة الت ــي الفلس ــة، وه ــفية طويل ــا فلس ــظ نصوص ــد حف ــة، لق ــرح املدرس مس
ــارا كبيــرا ال يتوقــف عــن الــكام حلظــة. جــاء إلــى عالــم السياســة عبــر بوابــة  منــه ترث
احلــزب االشــتراكي، فقــد جعــل منــه »هوالنــد« شــيئا لــم يكــن يحلــم بــه، إذ عّينــه يف 
ــي«  ــارد أتال ــراح مــن »برن ــى اقت ــاء عل ــه بن ــام لقصــر اإلليزي منصــب مســاعد األمــن الع
الشــقيق التــوأم »جلــاك أتالــي« املولوديــن يف اجلزائــر واملنحدريــن مــن عائلــة يهوديــة. عمــل 
جــاك مستشــارا مليتــران، أمــا برنــارد فــكان رئيســا للشــركتن العماقتــن اخلطــوط اجلويــة 
الفرنســية وڤــان للتأمينــات، ســرعان مــا ارتقــى »إميانويــل« ليصبــح وزيــرا لاقتصــاد، رمــى 
ــل  ــة »إمانيي ــس احلكوم ــكان رئي ــذ م ــح أن يأخ ــد طم ــروره، لق ــر غ ــد أن كب ــفة بع املنش
فالــس«، لقــد خّيــب »هوالنــد« آمــال وزيــره الشــاب ولــم يســتجب ألضغاثــه وأحامــه 
رغــم تدّخــل بعــض األصدقــاء املتنفذيــن، فمنصــب بهــذه الدرجــة يتطّلــب اختصاصــا 
حقيقيــا، وهــو الشــيء الــذي يفتقــده الشــاب »إميانويــل« الــذي ال يزيــد ماضيــه عــن كونــه 
إداريــًا بســيطًا يف بنــك باريســي… ! اخليانــة……. ! علــى طريقــة أودولــف هتلــر الــذي ألــف 
ــام  ــوف، ق ــتقراره يف البرغه ــن واس ــخ ببرل ــى دار الراي ــه إل ــل وصول ــي« قب ــه »كفاح كتاب
ــف  ــي أل ــه مئت ــورة«، نســخ من ــوان »الث ــه بعن ــاب ل ــام 2016 بنشــر أول كت ــل« ع »إميانوي
ــة  ــة السادس ــل املرتب ــا، إذ أحت ــًا يف فرنس ــب مبيع ــل الكت ــن أفض ــن ب ــخة، وكان م نس
ــورة  ــي ث ــا ؟ أه ــر به ــورة يبّش ــب الشــخصيات السياســية الفرنســية، لكــن أي ث ــن كت ب
الشــارع يغمــز القــارئ … ! األمــن العــام الســابق لإلليزيــه »بييــر رينيــه ليمــاس«، هــو أحــد 
أولئــك الذيــن لــم ينســوا مــا يعتبــره البعــض »خيانــة«، يف كتابــه املنشــور مؤخــًرا »أمــراء 
وأشــخاص«، يســتعيد مســيرته املهنيــة يف القصــر الرئاســي مــع العديــد مــن احلكايــات 
والنــوادر، خصــص فصــًا كامــًا ملســاعده الســابق »إميانويــل« ، الــذي بــدا أكثــر شراســة 
ــة  ــع أّن جبه ــرء أن يتوق ــي للم ــك ال ينبغ ــول، لذل ــت األحــداث املســتقبلية يق ــا بّين كم
كبيــرة ســُتتفح حتــى لــو كانــت الكلمــات تختــرق النقــد املاهــر واحلكــم باخليانــة. يقــول 
ليمــاس عــن مســاعده: »لــن جتــده يف األمانــة العامــة لإلليزيــه، وال يف مكتبــه يف القصــر، 
ولكــن يف األروقــة« ميكننــا تخمــن املنــاورة املثيــرة للفضــول ، إنــه يراقــب املجــيء والذهاب 
ــع  ــد كان يف جمي ــا: »لق ــم يواصــل قائ ــده، ث ــرة وخنجــره يف ي ــارس الطقــوس الصغي ومي
الرحــات، ويف العديــد مــن االجتماعــات خلــف الكواليــس، اســتقبل الــوزراء يف ســرّية 
ــذي  ــان ال ــل الثعب ــيء، كان مث ــه كل ش ــس ل ــر الرئي ــس. غف ــوع للرئي ــٍم ودون رج وتكّت
ــه املســتقيم يســتمع  ــك ، ووجه ــى وجه ــان عل ــان مثبتت ــاه الزرقاوت ــوم، فعين ــر بالن يتظاه
إليــك باهتمــام ، كان مــن املمكــن أن تشــعر أنــه يف تلــك اللحظــة لــم يكــن هنــاك شــيء 
آخــر مهــم وأن كلماتــك تســتحق هــذا االهتمــام احلصــري. نفــس »إميانويــل« ، إذا وقفنــا 

ــاردة وثابتــة......! يف وجهــه ، ميكــن أن »مينحــك نظــرة ب

»إميانويــل« االشــتراكي ســرعان مــا تنكــر ملرجعيتــه السياســية، مبجــرد وصولــه للقصر، 
ســارع لتشــكيل حكومــة ميينيــة بامتيــاز ضمــت زمــاء وأصدقــاء »ســاركو«، فهــل احلنــن 
ــة مــن  ــى معــاداة األجانــب واالنتصــار لألطروحــات املتطرف ــم عل ملشــروع »ســاركو« القائ
دفــع »إميانويــل« لاســتعانة بــوزراء »ســاركو« وفريقــه السياســي واالقتصــادي، لــم تتأخــر 
اإلجابــة، فقــد بّينــت األحــداث الاحقــة بصورهــا الفظيعــة علــى أّن الرجــل »ســاركوزيا« 
حقــًا بــل وميكيافيلــي بامتيــاز، دون مقدمــات ســقط القنــاع عــن وجــه العريــس اجلديــد 
ــور الواســع أّن  ــم اكتشــف اجلمه ــًا باملســاحيق ث ــدا مليئ ــث ب ــذي ســكن القصــر، حي ال

»جمالــه التاريخــي« قــد شــاخ وانتهــى ولــم يعــد يجــذب أحــدا لســاحة العــرض..!

هـذا النص ليـس 
نصــا تاريخـيا، بـل 

جزء كبيـر منـــه مــن 
نسـج اخليـال، يستغل 

الواقـع لبنـاء عالـم 
خيالـي مواٍز للعـالم 

الواقعـي، يتطابق معـه 
كثيـرا وال يختـلف 
إال فــي بعــض 
التفــاصـيل ! 

د. عمـــــر صـــــايف
 فرنـــــــــسا
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أقالم

إشكـــــالية الــــــدولة
 فـــي العـــالم العـــربي

العالم  يف  الدولة  مفهوم  لكن          
مفهوم  عن  يخرج  ال  تقليديا  ظل  العربي 
الدولة  أي  الوسطى،  العصور  يف  الدولة 
يف  للدولة  املنهجي  والنقد  السلطانية، 
غليون«  »برهان  قدمه  الذي  العربي  الوطن 
بتشكلها  املرور  علينا  يحتم  بأنه  يرى 
وأثره  اجلغرايف  احملدد  واستحضار  التاريخي 
البعد  إهمال  دون  العربية  الدولة  بناء  على 
السياسة،  وعلم  األنثروبولوجي-السياسي 
الليبيرالي  للمنهجني  املمارسة  اعتبر  وقد 
واالشتراكي انعكاسا لشرخ واحد يف الوعي 
االشتراكي  فاملنهج  السياسيني،  والتفكير 
جتاهل االستقالل الذاتي »النسبي« للدولة 
وأهمل الفرد، بينما املنهج الليبيرالي جتاهل 
الكامنة  احلية  والقوى االجتماعية  العوامل 
بينما »محمد  لها.  واحملرك  وراء كل سلطة 
العربية  الدول  أن  يرى  األنصاري«  جابر 
بني  ويربط  للسلطنات،  امتداد  هي  احلالية 
الثقافة  أن  إلى  ويذهب  واحلاضر،  املاضي 
جذورها  تستمد  احلديثة  السياسية  العربية 
من تراث سياسي، فكري، تاريخي، يعتبره 
من أكثر مناحي التراث العربي اإلسالمي 
وضعفا  التباسا  وأكثرها  وتأزما  إشكاال 
واضطرابا وأقلها ثراء وانسجاما مع منظومة 
اإلسالم القيمية أي تنتمي لثقافات سياسية 

رعوية قبل اإلسالم.

        بينما يرى »عمر حمزاوي« أن أزمة 
الدول العربية ال تقتصر أسبابها على غياب 
»أزمة  و  »الدميقراطية«  رئيسيتني:  مسألتني 
احلكم الرشيد«، بل هي تعبر عن مشكالت 
فئات  جميع  مع  السلطة  عالقة  يف  عميقة 
يف  محصورة  ليست  واملسؤولية  املجتمع، 
السلطة، بل أن جميع قوى املجتمع تتحمل 

املسؤولية.

        فالدولة العربية القائمة اآلن هي 
مجرد سلطة ال دولة والسلطة تختزل كلها 
يف سلطة احلاكم الفرد سواء أكان ملكا يف 
األنظمة امللكية العربية أو رئيسا يف األنظمة 
أن  املعروف  من  اجلمهوري.  النظام  ذات 
جاءت  احلديثة  املعاصرة  العربية  الدولة 
االستعمار  ضد  التحرر  حلركات  تتويجا 
نتيجة  أو  واالجنليزي  الفرنسي  األوروبي 
اخلليج،  دويالت  كبعض  دولية  اتفاقات 
وكلها لم تستطع أن تكسب شرعية تضاهي 

مشروعية الدولة-األمة اجلامعة التي عرفتها 
ويعاني  احلديث،  تاريخها  خالل  أوروبا 
على  سياسيا  تأزما  ذلك  أجل  من  العرب 
على  سواء  وامليادين،  املستويات  مختلف 
واألزمة  املجتمع،  أو  السلطة  مستوى 
االستبداد  وتيرة  ارتفاع  يف  ليست  العميقة 
بني  القطيعة  وإمنا  فحسب  والدكتاتورية 
مشروع  انهيار  والنتيجة  واملجتمع  السلطة 
البناء الوطني الذي أدى إلى تفريغ الدولة 
وبالتالي  مشروع،  أي  من  احلديثة  العربية 
إلى إبراز ممارستها من جديد كتعسف مطلق 
تعيش  الذي جعلها  للتبرير األمر  قابل  غير 
أفق،  ألي  وانعداما  حقيقيا  تاريخيا  مأزقا 
الوطن  يف  السلطة  على  املسيطرة  فاجلماعة 
بخيرات  املستأثرة  وحدها  هي  العربي 
مبعناه  السياسي  الفساد  يف  وغارقة  الوطن 
من  كثير  يف  السلطة  ويستخدمون  األوسع 
ويترجم  مشروعة،  غير  ألهداف  األحيان 
الفساد يف املجتمع إلى ممارسات فعلية على 
أرض الواقع مثل انتشار الرشوة واالختالس 
واملتاجرة يف النفوذ وإساءة استغالل الوظيفة 
العدالة،  سير  وإعاقة  املشروع  غير  واإلثراء 
فاألنظمة العربية اعتمدت وسائل ومقومات 
من أجل بقائها واستمرارها فهي تقوم على 
التحكم الكامل يف القرارات الهامة املتعلقة 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  بالشؤون 
لشعوبها  احلاضنة  والدينية  واالجتماعية 
إرادتها على  التي أجبرت رغما عنها ودون 
االبتعاد عن املشاركة يف إدارة الشأن العام.

        فهيمنة السلطة التنفيذية على باقي 
كل  يف  والقضائية«  »التشريعية  السلطات 
احلاكمة  للسلطة  ذلك  أتاح  العربية  الدول 
القرارات،  اتخاذ  يف  والنفوذ  االحتكار 
ألن  العامة،  واحلريات  باحلقوق  واملس 
اعتماد مبدأ أن رأس السلطة التنفيذية فوق 
وال  يحاسب  ال  جمعاء  السلطات  جميع 
يسأل عما يفعل فهو القانون وهو السلطة وهو 
الكل يف الكل وجعل الفصل بني السلطات 
املستشري  السياسي  فالفساد  له،  معنى  ال 
يف العالم العربي، والذي تتعدد مظاهره من 
يرجع  ففي كل األحوال  بلد عربي آلخر، 
احلكام  طبقة  فساد  إلى  األولى  بالدرجة 
واختطافهم للشرعية الشعبية، وهو ما جعل 
بهدف  واملظاهرات  االحتجاجات  عملية 
التغيير أمرا غير ذي جدوى، فالسلطات يف 

العالم العربي قد جنحت جناحا باهرا يف بناء 
القطاع األمني وتشكيله على شكل أجهزة 
قوية تدافع عن النظام احلاكم واملتحكم وعن 
وجمعيات  سياسية  أحزاب  من  له  املوالني 
وامتيازات  ضمانات  مقابل  وذلك  مدنية، 
الغريب  والشيء  األجهزة،  هذه  ملسؤولي 
يف األمر أن القيادات التي استلمت احلكم 
االستعمار  من  العربي  العالم  حترير  بعد 
مرحلة  خالل  كانت  التي  هي  األوروبي 
مقاومة االستعمار وحركات التحرر تستغل 
املواطن  وكرامة  واحلرية  املواطنة  ورقة 
وبعدما  االجتماعية  والعدالة  واملساواة 
الزعامات  هذه  واستلمت  االستقالل  حتقق 
السلطة، ضربت بحقوق اإلنسان واملواطنة 
والعدالة االجتماعية عرض احلائط حتى أن 
بعض املفكرين الغربيني الموا هؤالء احلكام 
العرب يف تعسفهم واستبدادهم، وطالبوهم 
حركة  خالل  به  ينادون  كانوا  ما  بتطبيق 

التحرر.

لم  املستقلة  العربية  فالدول          
القانون  دولة  لتأسيس  كثيرا  تكترث  تعد 
بشعوبها  الوهم  وصل  وقد  واملؤسسات، 
بحقوقها  معظمها  يف  تكترث  تعد  لم  التي 
والصمت  العزلة  درجة  إلى  وكرامتها 
األنظمة  أن  بدليل  والصبر،  والتحمل 
العربية جنحت فعال يف تعطيل عقل اإلنسان 
العربي، وأعاقت انطالقته وجمدت فكره، 
تصنف  العربية  الدول  من  باملئة  فعشرون 
والعراق  وليبيا  كسوريا  الفاشلة  الدول  من 

واليمن والسودان.

واملؤسسات  القانون  دولة  فبناء          
عشية  بني  يتم  لن  العربي  الوطن  يف 
تاريخية  سيرورة  عبر  مير  أن  فالبد  وضحاها 
اآلالم  من  الكثير  وفيها  ومعقدة،  طويلة 
قرون  ثالث  انتظرت  فأوروبا  والتضحيات، 
يلزمنا  فكم  املظلمة،  كهوفها  من  للخروج 
لنا  مكان  إليجاد  الوقت  من  العرب  نحن 
حتت الشمس؟ نحن اآلن يف وضع ال نحسد 
بأنفسنا وحتى بقوانا  الثقة  عليه فقد فقدنا 
ردم  ميكننا  وال  البشرية  وبكرامتنا  العقلية 
يف  األوروبيني  وبني  بيننا  التاريخية  الفجوة 
مدة خمسني سنة أو أكثر، ولكن بال شك 
نحن سائرون ببطء نحو تأسيس دولة القانون 

واملؤسسات وتلك هي سنة احلياة.      

 في منتصف القرن العشرين، 
نالت الدول العربية استقاللها 
وقامت فيها أنظمة سياسية 

سميت باسم »الدولة الوطنية« 
وأطلقت شعارات ثورية 

تقدمية، لكنها اتخذت القمع 
والترهيب منهجا وقاعدة 

ثابتة لها، ألنها فشلت في 
تحقيق تطلعات شعوبها 
في الحرية والكرامة ودولة 
القانون والتوزيع العادل 

للثروة الوطنية، أنظمة مارست 
الفساد والنهب وسوء التسيير 

اإلداري والمالي، وبما أن 
أيدولوجيتها عسكرية، فإنها 

كرست االستبداد والطغيان 
والدكتاتورية، وال تحترم حتى 

القوانين والدساتير التي 
وضعتها دون إرادة صاحب 

السلطة الشرعية وهو 
الشعب، وأول من يدوس على 
هذه الدساتير والقوانين هي 

األنظمة العربية، أكيد ال ننكر 
أنها حدثت تحوالت إيجابية في 

بعض الميادين االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية سواء 

من تلك الدول العربية التي 
انتهجت النظام الليبيرالي 
أو تلك الدول العربية التي 

اختارت النهج االشتراكي.

 د.عــــز الديـــــن معـــــزة

متابعات عابرة                                                     
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برج بوعريريج

شركــة كونـدور تنّظــم حملـة تتضامنية 
مــع ذوي الِهَمــــم العاليـــــة 

جيجل

اإلعــالن عن قائمـة المستفيدين 
مـن السكن بالجمعـة بني حبيبـي

 أعلن، أمس اإلثنني، ببلدية اجلمعة بني حبيبي عن القائمة االسمية املؤقتة للمستفيدين من 
حصة 89 وحدة سكنية من السكن العمومي اإليجاري. 

وقد أكدت اجلهات املتخصصة أن األشخاص الذين قاموا بإيداع ملفاتهم يف وقت سابق على 
مستوى الدائرة ميكنهم تسجيل طعونهم على مستوى مكتب مخصص لهذه العملية موجود باملكتبة 
البلدية، وهذا وفقا للنموذج املعد من طرف الوالية وخالل مدة زمنية ال تزيد عن الثمانية أيام ابتداء 
من تاريخ تعليق القائمة املؤقتة، مؤكدة أن ذلك يعد تطبيقا ألحكام املادة 41 من املرسوم التنفيذي 

رقم )08/142( املؤرخ يف 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي اإليجاري.
 بوعباني زهرة

عقب مطالبة السائقين الجهة الوصية بإزالتها 

مديرية األشغال العمومية بتبسة 
تنفي وضعها الممهالت الحديدية

أّكد، أول أمس، »شمس الدين عبايدية« رئيس مصلحة الصيانة واستغالل الطرقات مبديرية 
األشغال العمومية لوالية تبسة أن مصاحله ليست مسؤولة على املمهالت احلديدية التي مت وضعها 
مؤخرا مبختلف طرقات عاصمة الوالية، كونها ممهالت غير مطابقة وغير معمول بها ال وطنيا وال 
نافيا أن  النظر يف وضع هذه املمهالت وإزالتها،  املعنية إعادة  دوليا، لذلك وجب على السلطات 

تكون مديرية األشغال العمومية هي من وضعتها.
جاء هذا التصريح عبر أمواج إذاعة تبسة عقب استقبال مديرية األشغال العمومية للعديد من 
عاصمة  طرقات  عبر شبكة  مؤخرا  وضعها  مت  التي  احلديدية  املمهالت  بإزالة  للمطالبة  الشكاوى 
الوالية، والتي توزعت على مسافات جد قصيرة األمر الذي يعيق الّسير، كما أن هذه املمهالت 
سجلت أضرارا جسيمة على املركبات وعلى جيب املواطن من خالل استهالك قطع الغيار دوريا.

فيروز رحال 

 خصا مشروع »6000 - 4726 « مسكنا 
بموقع الرتبة بقسنطينة

وكالة »عدل« توجه ثاني إعذار 
لشركـة إنجـاز السكنات الصينية 

حملة  بوعريريج  ببرج  كوندور  شركة  نظمت 
العالية،  االهمم  ذوي  من  العشرات  لفائدة  تضامنية 
حملت شعاَر '' ال إعاقة مع اإلرادة''، وذلك لتزويدهم 
بـ 130 كرسيا متحركا يشتغل بالطاقة الشمسية مبناسبة 
حلول اليوم العربي لذوي الهمم املصادف لـ 13 ديسمبر 
من كل سنة، وهي احلملة التي حضرها ممثلو الشركة 

باإلضافة إلى والي الوالية محمد بن مالك. 
وكانت الشركة قد أقدمت على توزيع 130 كرسيا 
متحركا لهذه الفئة الهامة، كما استفادت العديد من 
قاصد علي،  بئر  املنصورة،  دوائر  العائالت بكل من 
احلمادية، جعافرة، من مدفئات ومصابيح والتي قدر 
 50 التضامن،  وزارة  ستوزعها  مدفئة   100 بـ  عددها 
مدفئة ستوزعها وزارة الشباب والرياضة باإلضافة إلى 
ستستفيد  إضاءة )LED( اقتصادي  مصباح   2000
الظل.  مناطق  يف  تقبع  التي  املعوزة  العائالت  منها 
حملتها  إطار  يف  الشركة  تكفلت  السياق،  هذا  ويف 
التضامنية بـ 07 رضع ال يزالون مبركز الطفولة املسعفة، 
وهو التكفل الذي جاء لتلبية احتياجاتهم املختلفة من 

ألبسة وحافظات إلى غاية مغادرتهم املركز. 
مجلس  رئيس  حمادي  بن  الرحمان  عبد  أكد 

شركة  مهندسي  أن  جهته،  من  كوندور،  شركة  إدارة 
ذوي  فئة  خدمة  لتقدمي  بسيطة  حلوال  وجدوا  كوندور 

الهمم من خالل هذه الكراسي باهظة الثمن، كما أكد 
أن اإلنتاج داخل الوطن هدفه األساسي خلق مناصب 
التقنيات  الكتساب  اجلزائري  الشباب  وتكوين  شغل 

بأثمان  قيمة  ذات  مبنتجات  اخلروج  وكذلك  اجلديدة 
منخفضة. 

صفاء كوثر بوعريسة

لست من الذين يزايدون 
على اجلزائريني، ولست 
ذج وال من  بع السُّ من التُّ
الذين ميضون الصكوك 

على بياض أليٍّ كان؛ ولكن 
الكلمة التي وجهها رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد 

تبون، أول أمس، عبر 
نافذة التويتر كانت كافية 
لتضع الكثير يف حجمهم 

احلقيقي؛ حجم ال يعدو أن 
يكون بحجم خرم اإلبرة؛ 

لقد دأبت الرئاسة على 
طمأنة اجلزائريني عبر 

بيانات مقتضبة ولم تكن يف 
الواقع قد جنحت يف ذلك؛ 
العتبارات يعرفها اجلميع؛ 

فقد فقد الناُس الّثقة 
بالسلطة ولهم احلق يف 

ذلك. وكنت شخصيا انتظر 
»خرجة« هادئة للرئيس - 
شفاه اهلل - عبر بّث متلفز، 

لكنها جاءت عبر تويتر. 
ولست هنا أناقش مسألة 

الضعف االتصالي يف الفترة 
السابقة بقدر ما كانت هذه 

»اخلرجة« ذات دالالت 
وحملت عدة رسائل واضحة 
ألعداء اخلارج واملشككني يف 

الداخل.
فقد تكالب الذين ال 

يريدون اخلير للجزائر؛ 
وانطلقت حملة تشكيك 

واسعة بدأتها الذراع 
اإلعالمية للدولة الفرنسية 

صحيفة »لوموند«، التي 
بدأت تتحدث عن شغور 
يف السلطة بالتزامن مع 
مسار اخليانة الرسمي 
الذي بدأه جارنا امللك، 

والذي وضع املغرب واملنطقة 
يف يد الكيان الصهيوني 

الغاصب؛ ونعيق الكثير من 
أصحاب »املصادر اخلاصة 
جدا«، الذين نعرف جيدا 
من يحركهم وكيف وأين 

يتحركون؟
لقد جاءت »خرجة« 

الرئيس لتخرس األصوات 
الناعقة؛ أصوات ال 

يهمها أن تعارض الرئيس 
كشخص وتعارض برنامجه 

السياسي؛ بقدر ما تقوم 
بأدوار تصب كلها يف صالح 
األعداء. وأعطت إشارات 
واضحة إلى أن اجلزائر ما 

تزال وستبقى باملرصاد 
لألعداء، من خالل التحام 

شعبها بجيشها الباسل؛ 
التحام يرهب اخلونة 

واملتكالبني على احلدود. 
وهي النقطة التي ال تزال 

تشكل عقدة ألعداء 
اجلزائر وستبقى دائما. كما 

أن اخلطاب جاء يف وقت 
بدأ فيه حجم اإلشاعة 

ينتشر ليعيد وضع األمور 
يف نصابها. 

بلسان عبد العزيز تويقر

الرَّئيـــــُس 
واألبــَواُق..!

 الَجزائـــُر تحصــي 495 إصابــــًة  
بفيــروس كــوروَنا أمـــــس

إصابة  تسجيل495  االثنني،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  كشفت   
جديدة بفيروس كورونا خالل الـ  24 ساعة املاضية.

لينتقل العدد اإلجمالي لإلصابات منذ بداية اجلائحة يف البالد نهاية  فيفري املاضي إلى 
2597 إصابة مؤكدة.

13 وفاة جديدة بالفيروس خالل  الفترة نفسها، ليبلغ إجمالي الوفيات  كما مت تسجيل  
2609. وفاة

حاالت  عدد  إجمالي  ليرتفع  كورونا،  فيروس  من  حالة   431 شفاء  الصحة  وزارة  وسجلت 
الشفاء إلى 60888، فيما يوجد 43 شخصا بالعناية املركزة.

ق.م

وجهت، أمس اإلثنني، الوكالة الوطنية 
لتحسني السكن وتطويره »عدل« إعذارا ثانيا 
 ANHUI « البناء  أشغال  مجّمع  لشركة 
CONSTRUCTION ENGENEE-
RING GROUP CO LTD ACEG-
أشغال  وإجناز  بدراسة  املكّلفة   ،»CHINE
بالطرق ومختلف الشبكات مبشروعي  الّربط 
البيع  بصيغة  سكنا   4726  -  6000
باإليجار، مع محالت، مبوقع الرتبة يف بلدية 

ديدوش مراد بوالية قسنطينة.
أمس  يوم  الّصادر  األعذار  تضمن  و 
مبجموعة  بالتقيد  اإلجناز  شركة  مطالبة 
الورشة  تدعيم  رأسها  على  الشروط،  من 
ومواد  الكايف  والعتاد  البشرية،  بالوسائل 
البناء الاّلزمة، من أجل تسريع وتيرة العمل 
الستدراك التأخر املسّجل يف إجناز املشروع، 
مع احترام مواعيد تسليم املشروع، الذي كان 
اإلجناز،  الوكالة وشركة  باتفاق مشترك بني 

عن  الصادرة  التحفظات  رفع  إلى  باإلضافة 
املكّلف  الدراسات  ومكتب  املشاريع  إدارة 
عملية  يف  الشروع  أجل  من  باملتابعة، 
التسليم املؤقت للمشروع يف أقرب اآلجال.

للمّرة  اإلجناز  شركة  الوكالة  أعذرت  و 
الثّانية قبل الّتوجه لفسخ الصفقة معها، بعد 
التزامها  دون  األّول،  اإلعذار  أجال  انقضاء 
أجل  من  لها،  املوّجهة  التعليمات  بتنفيذ 
املشروع،  وإنهائها  األشغال  وتيرة  تسريع 

وأمهلت الوكالة شركة
 ANHUI CONSTRUCTION( 
 ENGENEERING GROUP CO
ابتداء  أيام  ثمانية   )LTD ACEG-CHINE
من تاريخ نشر هذا اإلعذار يف الصحافة الوطنية 
إلى  تلجأ  أن  على  به،  املدونة  املطالب  لتنفيذ 
للشروط  طبقا  الردعية  اإلجراءات  اتخاذ 
فسخها  خاصة  الصفقة،  يف  عليها  املنصوص 

 أمينة. بللعقود على عاتق الشركة.



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 

 

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