
د. حسينــة بوشيـــخ 	

.. قميِّ إَداراُتنا يف الَعصر الرَّ

 بيــَن بــؤِس الَبريـــد 
وُبــؤس التواُصــــل !

لنشأة البريد وتطوره قصة تاريخية 
جميلة، فقد كان ينقله يف البداية 
رجال عاديون، ثم تطّورت احلاجة 

إلى خّيالة محترفني على منت أحصنة 
سريعة كي تصل الرسائل يف وقتها إلى 
وجهتها املطلوبة. وللهاتف أيضا قصة 
أجمل، وقد كان لكل منهما دور كبير 

وبصمة متمّيزة يف العصر احلديث الذي 
قام على تطوير االتصال البشري.

أقــــالم15
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08
غرداية

َفوضى بِقطـاِع التَّربيـِة 
والنَّقابــُة َتستنكـــُر 

َتدهـوَر األوضـــاع!
05

الطارف
َقاِطُنـــو َسنكـــــات 
» الصـاص« بالَبسباْس 
َيخرُجوَن إلى الّشـارع!

06
غليزان

الّشــُروع فـي َتزويِد 
الَبلدّيــات بالَمــــاء 
من َمحّطــة التَّحلّيـــة

0404
يفّيِة« بِتلمسان حقيُق يفَتُح يف وكالِة بنِك »الّتنميِة الرِّ التَّ

حــّداَد حصــَل علـى 183 مليــاًرا 
كقـــروض دوَن َضمانـــات!

كشفت مصادر مقربة من »بنك التنمية الريفية » أن التحقيقات قد وصلت إلى 
فرع هذا البنك بوالية تلمسان، الذي تبنّي أنه منح قرضا بـ 183 مليار سنتيم ملجّمع 
حداد الذي كان مكلفا بإقامة عدة مشاريع بتلمسان، دون أن يقّدم ضمانات، وذلك 

بتواطؤ من مديرة الوكالة اجلهوية للبنك ذاته . 0909
حة لوالَيِة إليِزي يف لقاٍء مع«أخَبار الَوطِن«  ُمِدير الصِّ

الِقطـاُع َتعّزَز بَتجهيزات وُمنشـأة 
مــن شأنهـا َتحسيـن الَخدمــات 

كشف مدير الصحة لوالية إليزي عن مكتسبات عديدة تدعم بها القطاع، على 
غرار العتاد الطبي والتجهيزات والعنصر البشري وعمليات توسعة ومنشأة من 

شأنها حتسني اخلدمة الصحية بالوالية، وتدعيم خريطتها مع إذالل كافة العوائق 
والصعوبات التي حتول دون تقدمي رعاية صحية كافية للمواطن بالوالية .

02

اخنة حلٌم  اإلطعاُم املدرسيُّ يف ُجّل َمناطق الّظل َمفقوٌد والَوجبُة السَّ

أّكد وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، يوم أمس الثالثاء، أّن قطاع 
العدالة ليس مصدر للثراء الفاحش، كما يظن عمال اجلهاز.

وقال على هامش تنصيبه املدير اجلديد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، 
إّن من أراد الثراء من قطاع العدالة فهو واهم”.

ـد أنَّ جهاَز  َوزيــُر الَعـدِل ُيؤكِّ
الَعدالــة ليـَس َمصدَر ثــراء!

َتسييُر الَمدارس..الَداخلّية تفشل!َتسييُر الَمدارس..الَداخلّية تفشل!
03

 الَوجبــاُت الَبــاردة حتّفـز َعملّيَة 
َتكاُثر الَفيروسات.. وهذا خطٌر !

كـــــــــــواش: د.أمحَمـــد 
 إعــداُد الَوجبـاِت َمهمــــُة 
ظافة! ُأسديْت لَعامالت النَّ

ائّية! اخنة يف امَلناطق النَّ َتكليُف ُمؤّسسات َخاصة بَتوزيع الَوجبات السَّ

ََ



02
الحــدث
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أقر بأن منظومة تكوين الُقضاة تعتريها نقائص

وزيــر العــدل يؤكـد أن جهــاز 
العدالـة ليـس مصــدر ثــراء!

أمينة شوباني
وقال زغماتي، على هامش تنصيبه للمدير 
بالقليعة،  للقضاء  العليا  للمدرسة  اجلديد 
مصدر  يكون  أن  ميكن  ال  العدالة  جهاز  إّن 
“من  ذاته:  السياق  يف  أردف  حيث  ثراء، 
واهم”.وعاد  فهو  العدالة  قطاع  من  الثراء  أراد 
املسؤول األّول عن جهاز العدالة، للتحدث عن 
تكوين  منظومة  تعرفها  التي  اجلمة  الصعوبات 
الُقضاة، مشيرا إلى أّنه رغم بعض اإلصالحات 
إلى أّنه توجد نقائص متعددة.وأّكد الوزير، إّنه 
قد حان الوقت التخاذ إجراءات جذرية لتدارك 
الوضع قبل تفاقمه، مشيرا إلى أّن املهمة ليست 
منظومة  مراجعة  يقتضي  األمر  وإن  سهلة، 

ببرامج  األمر  تعلق  سواء  برمتها،  التكوين 
اإلداري  التأطير  تدعيم  وكذا  ومدتها  التكوين 

نظام  اعتماد  إلى  باإلضافة  والبيداغوجي، 
حتفيزي الستقطاب الكفاءات من املكونني.

 إثر فضيحة ستجر مسؤولين إلى أروقة املحاكم 

وزير الصحة ينهي مهام مدير مستشفى القبة 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أنهى 
يوم  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  املستشفيات، 
أمس الثالثاء، مهام عدة مسؤولني مبستشفى 
خلفية  على  العام،  املدير  بينهم  من  القبة 
اكتشاف تقاضي إحدى الطبيبات راتبها رغم 

غيابها عن العمل منذ 18 شهرا.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوزير بن 
بوزيد قرر إنهاء مهام كل من مدير مستشفى 
مصلحة  ورئيس  بالقبة  منتوري  بشير 
واملدير  اجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
الطبيبة  العزل  مع  البشرية  للموارد  الفرعي 

املعنية نهائيا.

على  جاء  القرار  بأن  ذاته  املصدر  وأفاد 
الطبيبة  أن  إلى  توصلت  حتقيقات  خلفية 
العالوات  راتبها مع  تتقاضى  تزال  املعنية ال 
واملنح، رغم غيابها الذي فاق 18 شهرا كامال 

ووجودها خارج الوطن.
التحرير

إيغور  اجلزائر,  يف  الروسي  السفير  أكد   
الرئيس  إعالن  أن  الثالثاء,  أمس  بلييف, 
ترامب  دونالد  عهدته  املنتهية  األمريكي 
حول السيادة املزعومة للمغرب على الصحراء 
الغربية يعد خرقا للشرعية الدولية و«لن يغير 
من واقع القضية الصحراوية التي تبقى مسألة 

تصفية استعمار«.
مع  لقاء  يف  الروسي,  السفير  وقال 
يغير  »لن  اإلعالن  هذا  أن  البالد,  صحيفة 
تبقى  التي  الصحراوية  القضية  أن  واقع  من 
مسألة تصفية استعمار«, كاشفا أن بالده يف 
اتصاالت مع األمني العام ملنظمة االمم املتحدة 

بشأن امللف الصحراوي.
بإعالن  الفارط  اجلمعة  روسيا  ونددت 
للمغرب  املزعومة  بالسيادة  اعترافه  ترامب 
يتعارض  انه  مؤكدة  الغربية,  الصحراء  على 

مع القانون الدولي. 
الروسية,  اخلارجية  وزير  نائب   وقال 
األمريكي  اإلعالن  إن  بوغدانوف,  ميخائيل 

مجلس  ولقرارات  الدولي  للقانون  »انتهاك 
األمريكيون  عليها  وافق  التي  الدولي  األمن 
ذات  قرارات  »هناك  أن  موضحا   , أنفسهم« 

صلة وبعثة أممية إلجراء
االستفتاء يف الصحراء الغربية, وان كل 
ما فعله األمريكيون اآلن هو قرار من جانب 
واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس 
األمريكيون  صوت  التي  الدولي  األمن 

أنفسهم لصاحلها«.
ق.د

قال إن القضية الصحراوية تبقى مسألة تصفية استعمار

السفير الروسي بالجزائر: إعالن 
ترامب خرق للشرعية الدوليـة 

دعت احلركة الدولية من أجل املصاحلة 
املنتخب  املتحدة  الواليات  رئيس  »إيفور« 
ترامب  دونالد  إعالن  إلغاء  إلى  بايدن  جو 
على  للمغرب  املزعومة  بالسيادة  االعتراف 
مبادئ  دعم  على  والعمل  الغربية  الصحراء 
النزاعات  لتسوية  كأساس  الدولي  القانون 

الدولية.
وكالة  نقلته   - بيان  يف  احلركة  وذكرت 
األنباء الصحراوية )واص( الثالثاء - أن هذا 
مشجعة  دولية  فعل  ردود  الق  قد  اإلعالن 
والهيئات  الدول  من  العديد  أجمعت  حيث 

على الشجب والرفض لهذه اخلطوة.
يف  األعضاء  البلدان  باقي  البيان  ودعا 
جماعي  بشكل  »العمل  إلى  املتحدة  األمم 
إلظهار التزامها باالمتثال للقانون الدولي وأن 
تكون مسؤولة عن تنفيذ احلقوق األساسية«.
لألمم  العامة  اجلمعية  احلركة  وطالبت 
املتحدة بعقد »جلسة طارئة استثنائية التخاذ 
قرار آخر تأكيدا على أسبقية القانون الدولي 
آخر على  مثال  هو  الذي  ترامب  إعالن  ضد 
يتجاهل  الذي  اجلانب  األحادي  العمل 
اعتبار  السابق  قراره  مثل  الدولي«,  القانون 

القدس احملتلة »عاصمة« إلسرائيل.
من  احلركة  دعت  آخر,  جانب  من 
أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  جديد 
غوتيريس إلى تعيني مبعوث شخصي جديد 
»بشكل  الغربية  الصحراء  إلى  املتحدة  لألمم 
عملية  لدفع   « كولر  لهورست  خلفًا  فوري«, 
السالم نحو احلل النهائي, وعدم ترك الباب 
مفتوًحا لنوع التطورات السلبية التي شهدناها 

الشهر املاضي«.
أجل  من  الدولية  احلركة  بيان  وذكر 
الدولي  واملجتمع  املتحدة  األمم  أن  املصاحلة 
للشعب   ,1991 العام  يف  وعدا  »قطعوا  قد 
مصيره  لتقرير  استفتاء  بتنظيم  الصحراوي 
لم  عاًما,   30 وبعد  أنه  إال  ونزاهة,  بحرية 

يتحقق هذا الوعد«.
احلركة  استحضرت  السياق,  هذا  ويف 
سابقة  نداءات  املصاحلة  أجل  من  الدولية 
اخلطر  ناقوس  دقت  صحراوية  ملنظمات 
تنظيم  عن  املستمر  التقاعس  عواقب  بشأن 
األمل  »فقدان  إلى  أدى  الذي  االستفتاء 

والثقة يف املجتمع الدولي واألمم املتحدة«.
ق.د

قضية الصحراء الغربية 

 منظمـة »إيفور« تدعو جو 
بايدن إلى إلغاء قرار ترامب

 أّكد وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، يوم أمس الثالثاء، أّن قطاع العدالة ليس مصدر 
للثراء الفاحش، كما يعتبره عمال الجهاز.

مجلــس قضـاء الجزائــر يؤيـــد الحكــــم مجلــس قضـاء الجزائــر يؤيـــد الحكــــم 
ببــراءة الناشــط فضيــل بومالــــةببــراءة الناشــط فضيــل بومالــــة

قضاء  مبجلس  اجلزائية  الغرفة  أّيدت   
القاضي  احلكم  الثالثاء،  أمس  اجلزائر، 
تهمتي  من  بومالة  فضيل  الناشط  ببراءة 
من  منشورات  وعرض  نظامية  هيئة  إهانة 

شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية.
البيضاء  لدار  اجلنح  محكمة  وكانت 

أكتوبر   15 يوم  حكمت  قد  بالعاصمة 
بدفع  بومالة  فضيل  الناشط  على  املنصرم 
تهمة  عن  دينار  بـ50000  تقدر  غرامة 
مع  املسلح  غير  التجمهر  على  التحريض 
نظامية  هيئة  إهانة  تهمتي  من  تبرئته 
اإلضرار  شأنها  من  منشورات  وعرض 

باملصلحة الوطنية مع رد احملجوزات.
جدير بالذكر أن احملكمة ذاتها التمست 
نافذا  سجنا  سنتني  املاضي  أكتوبر   8 يف 
وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار يف حق 

الناشط بومالة. 
عبد اجلالل نويس

جــراد يعطـــي إشـــارة انطـالق الّسنــة 
الجامعيــة مـــن المسيلـــــة

 أعطى الوزير األول, عبد العزيز جراد, يف 
مستهل زيارة العمل والتفقد التي يقودها إلى 
والية املسيلة، أمس الثالثاء، إشارة انطالق 
بالقطب   »2020-2021« اجلامعية  السنة 
بوضياف  محمد  جلامعة  التابع  اجلامعي 
اجلديد  اجلامعي  الدخول  بالوالية.ومتيز 
بيداغوجي  مقعد   2000 باستالم  باملسيلة 
الذي  والرياضية,  البدنية  التربية  ملعهد  تابع 
الراحل  املجاهد  اسم  باملناسبة  عليه  أطلق 

)1996-1934(.وقد  عالهم  املجيد  عبد 
استمع الوزير األول إلى عرض حول “مرجع 
ببهو  اجلامعية”  واملهن  التكوين  التوافق بني 
القطب اجلامعي فضال عن زيارة فضاء عمل 
املبتكرة وآخر حول  جماعي حلاملي األفكار 

رقمنة النشاطات البيداغوجية واحلوكمة.
اتفاقية  على  التوقيع  جراد  ويحضر 
إطار بني جامعة محمد بوضياف ووالية 
املسيلة حول مساهمة اجلامعة يف حتسني 

تسيير الشأن العام احمللي.
وتستقبل جامعة املسيلة مبناسبة الدخول 
من  طالب  ألف   35 زهاء  اجلديد  اجلامعي 

بينهم أزيد من 7 آالف طالب جديد.
معهد  ملشروع  التقنية  البطاقة  وحسب 
استالم  يرتقب  والرياضية،   البدنية  التربية 
بينها  ذاته،   للمعهد  تابعة  أخرى  منشآت 
مسبح أوملبي ومالعب للرياضات اجلماعية.
التحرير

أمنوكــال نهقــــار 
ُيعرب عن ارتياحه 
لشفـاء الرئيــس 

أعرب أمنوكال نهقار احلاج أحمد إيدابيرعن ارتياحه 
من  للشفاء  تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئيس  متاثل  بعد 

فيروس كورونا املستجد.
"أخبار  جريدة  حتصلت  بيان  يف  أمنوكالنهقار  وصرح 
الوطن" من نسخة منه: تلقينا باطمئنان وارتياح كبير إطاللة 
رئيس اجلمهورية عبداملجيد تبون على الشعب اجلزائري، 
من خالل خطابه املوجه لألمة، يطمئنه فيه على صحته 
وتعافيه من مرضه، مسديا توجيهاته وتوصياته ملؤسسات 
قريبا ملمارسة مهامه ومسؤولياته  العودة  أفق  اجلمهورية يف 
وما  البالد  بها  متر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  اجلسيمة 

تعرفه الساحة الدولية واإلقليمية من تداعيات.
أحمد كرزيكة

توبع يف قضية تتعلق باستيراد الكمامات

الحكم ببراءة المدير العام 
السابق للصيدلية المركزية 
برأت محكمة اجلنح بالدار البيضاء بالعاصمة، صباح أمس الثالثاء، املدير 
املعروفة  القضية  يف  معه  ومن  جعبوب،  طارق  املركزية  للصيدلية  السابق  العام 

باستيراد الكمامات.
كما استفاد مدير مشتريات املستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب 
األسنان بالصيدلية املركزية، كمال سليماني، واملدير الفرعي املكلف باملستلزمات 
الطبية بالصيدلية املركزية، عبد اللطيف تالي، وكذا مدير احملاسبة واملالية، فريد 

شيبان، من البراءة التامة، بالقضية نفسها.
أحد  ملدة عامني، يف حق  النافذ  بعقوبة احلبس  ذاتها  احملكمة  كما سلطت 

املُتهمني، يف القضية ذاتها، والذي هو موجود يف حالة فرار.
الوظيفة  استغالل  وإساءة  عمومية  أموال  تبديد  بجنح  املعنيني  توبع  وقد 
مخالفة اإلجراءات املعمول بها يف مجال الصفقات العمومية جنحة إبرام صفقة 

مخالفة لألحكام.
أمينة شوباني

  أدانت مجموعة جنيف حلماية وترقية 
االثنني  الغربية  الصحراء  اإلنسان يف  حقوق 
استمرار االحتالل غير الشرعي وضم املغرب 
جلزء كبير من الصحراء الغربية, حسب بيان 
الـ  بالذكرى  االحتفال  للمجموعة.ومبناسبة 
لالئحة  األممية  العامة  اجلمعية  إلصدار   60
أعربت  االستعمار,  بتصفية  املتعلقة   1514
خرق  بعد  الكبير«  »انشغالها  عن  املجموعة 
املغرب التفاق وقف إطالق النار, كما عبرت 
عن »عميق أسفها« لعدم اضطالع املينورسو 
استفتاء  تنظيم  وهي  أال  األساسية  مبهمتها 

تقرير املصير.
وواجهت مجموعة جنيف )256 منظمة 
يف  مبسؤوليته  الدولي  املجتمع  غير حكومية( 
من  الغربية  الصحراء  احتالل  استمرار 
على  »يجب  قائلة  املغربية  اململكة  طرف 
وإسبانيا  فرنسا  القدمية  االستعمارية  القوات 
يف  احملتل  للمغرب  مساندتها  عن  تتوقف  أن 

الصحراء الغربية«. 
وأشار البيان غالى انه خالل 16 سنة من 

النزاع )1991-1975( قام املغرب بالعديد من 
االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان والقوانني 

اإلنسانية الدولية.
االعتداء  بعد  القتال  استئناف  ومع 
السافر يف منطقة الكركرات, كثفت  املغربي 
ضد  القمع  أعمال  املغربي  االحتالل  قوات 
املدافعني  ضد  السيما  الصحراوي  الشعب 

عن حقوق اإلنسان والصحفيني.
النار يف  اطالق  اتفاق وقف  نهاية  وقبل 
13 نوفمبر املنصرم, كان العديد من املناضلني 
حيدر  أميناتو  بينهم  من  الصحراويني 
مستهدفني. ومنذ ذلك احلني مت اعتقال ما ال 
يقل عن 25 شابا كرد على خروجهم للشارع 
للمطالبة بحق الصحراويني يف تقرير املصير.

بأشد  جنيف  مجموعة  وأدانت 
العبارات ازدراء اململكة املغربية جتاه الشعب 
بعد  لتحث  البوليساريو,  وجبهة  الصحراوي 
على  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ذلك 
مراقبة انتهاكات القانون الدولي اإلنساني«.
ق.د

مجموعـــة »جنيـف« تنــدد 
 باستمـــــرار االحتــــــالل
 فـــي الصحراء الغربيـــة
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احتــج، مؤخــرا، أوليــاء تالميذ متوســطة 
ببلديــة  الشــقاق  أم  بقريــة  البلــدي  الفــرع 
القديــد شــمال غربــي عاصمــة واليــة اجللفــة 
ــذ  ــم من ــة ألبنائه ــدمي الوجب ــدم تق ــبب ع بس

ــي.  ــم الدراس ــة املوس بداي
راجــع  الســبب  أن  األوليــاء  وأضــاف 
إلــى عــدم توفيــر التجهيــزات بالرغــم مــن 
مراســالتهم الســلطات الوصيــة، حيــث بقــي 
املطعــم املدرســي الــذي أجنــز يف وقــت واحــد 
مــع املتوســطة يفتقــر إلــى التجهيــز، مهدديــن 
بتوقيــف أبنائهــم عــن الدراســة يف حــال عــدم 

ــذا االنشــغال.  ــي له إيجــاد حــل نهائ
ومــا أثــار غضــب األوليــاء هــو أن هيــكل 
للتجهيــز،  فقــط  ويحتــاج  منجــز  املطعــم 
مؤكديــن أنهــم تلقــوا وعــودا يف أكثــر مــن 
ــؤالء  ــاف ه ــق. وأض ــم تتحق ــا ل ــرة إال أنه م
ــرة  ــن اجلــوع خــالل فت ــون م ــم يعان أن أبناءه
التمــدرس خصوصــا أنهــم ال يغــادرون مقاعــد 
الدراســة إال بعــد منتصــف النهــار، مضيفــن 
أنــه مــن غيــر املعقــول وال املقبــول أن يتضــوع 
أطفالهــم جوعــا، ألن هــذا يفقدهــم التركيــز. 
حمزة.ب

مطعمــا   167 البيــض  واليــة  حتصــي 
ــدم  ــة، تق ــراب الوالي ــى ت ــا عل مدرســيا موزع
والبــاردة  الســاخنة  املطاعــم وجبــات  هــذه 

ألكثــر مــن 40 ألــف تلميــذ. 
التالميــذ  أوليــاء  جمعيــة  وحســب   
بالبيــض، فــإن مشــكل املطاعــم املدرســية 
ــاكل  ــن يف الهي ــض يكم ــة البي ــة بوالي احلالي
املطاعــم  أغلــب  تســتغلها  التــي  القدميــة 
والتــي تبقــى بحاجــة إلــى الترميــم، وهــو 
ــاع  ــى القط ــن عل ــع بالقائم ــذي يدف ــر ال األم
إلــى تقــدمي وجبــات بــاردة للتالميــذ كمــا 
هوعليــه األمــر يف ابتدائيــة »ابــن خلــدون« 
العريقــة بوســط مدينــة البيــض، حيــث تقــدم 
ــاردة وســط احتجاجــات  ــات ب ــذ وجب للتالمي

ــة.  ــذا وضعي ــن ه ــاء م األولي
باملطاعــم  البــاردة  الوجبــات   تقــدمي 
ــة  ــد كتاب ــى ح ــمل إل ــض يش ــية بالبي املدرس
20 مطعمــا مــن  التقريــر أكثــر مــن  هــذا 

واليــة  حتصيهــا  التــي  املطاعــم  مجمــوع 
ــاكل  ــة بالهي ــدام التهيئ ــبب انع ــض، بس البي
ونقــص الربــط بالغــاز، وهــي الوضعيــة التــي 
تعيــق تقــدمي وحبــات ســاخنة، يف وقــت 
يعانــي التالميــذ خاصــة باملناطــق النائيــة 
ــا  ــا يحــدث حالي ــا، كم ــا معيشــيا مزري وضع

بابتدائيــة املجمــع اجلديــد باحملــرة. 
اإلطعــام  انعــدام  مشــكلة  وتبقــى   
املدرســي مطروحــة كذلــك علــى مســتوى 
ــا  ــاوي« بحــي بيط ــدة »مصطف املدرســة اجلدي
2 اجلديــد مبدينــة البيــض، حيــث إن املدرســة 
ألســباب  مدرســي  مطعــم  دون  شــيدت 
تبقــى غيــر مفهومــة وغيــر مبــررة، وهــي 
التــي حتصــي أكثــر مــن 100 تلميــذ مــا دفــع 
باألوليــاء إلــى املطالبــة ببنــاء مطعــم مدرســي 
خاصــة وأن املدرســة بإمكانهــا اســتقبال أكثــر 

مــن 300 تلميــذ. 
 نورالدين رحماني

تشــتكي بعــض البلديــات على مســتوى 
ــة  ــات الوصي ــرب اجله ــن ته ــة م ــة تبس والي
مــن إيجــاد حــل للمشــاكل التــي تتخبــط 
ــرار  ــى غ ــية، عل ــم املدرس ــد املطاع ــا عدي فيه
عــدم توفــر الثالجــات حلفــظ املــواد الغذائيــة 
اإلطعــام  وجبــات  إلعــداد  املخصصــة 
املدرســي البــاردة يف املؤسســات التربويــة التــي 

ال توفــر الوجبــات الســاخنة.
التــي  التصريحــات  بعــض  فحســب 
أدلــى بهــا األوليــاء، فــإن صحــة املتمدرســن 
ــا  ــج تزامن ــام التفوي ــاد نظ ــد اعتم ــددة بع مه
واجلائحــة الصحيــة، حيــث يكــون مديــر 
املدرســة ملزمــا يف كثيــر مــن األحيــان بحفــظ 
الفواكــه أو اجلــن والتمــر يف ثالجــة مــن 

أجــل اســتهالك ســليم لهــذه املــواد الغذائيــة 
ســريعة التلــف حيــث تــزداد الوضعيــة خطــورة 
ــي  ــاء وال يف املــدارس املكتظــة. وناشــد األولي
الواليــة »محمـــد البركــة داحــاج« إعطــاء 
ــم  ــى املطاع ــرفن عل ــة للمش ــات صارم تعليم
املدرســية لتوفيــر الثالجــات بــكل املؤسســات 
ــات  ــر الوجب ــود لتوفي ــن اجله ــد م ــذل املزي وب
قاعــات  وتيــرة  بتســريع  ســواء  الســاخنة، 
ــها أو  ــى عروش ــة عل ــية اخلاوي ــم املدرس املطاع
الربــط باملطاعــم املركزيــة لتوزيــع الوجبــات 
ــة  ــل مطابق ــائل نق ــر وس ــع توفي ــاخنة م الس

لشــروط النظافــة والصحــة.
فيروز. رحال

كشــف مفتــش التغذيــة املدرســية، عبد 
الرحمــن واكلــي، خــالل حديــث جمعــه 
بـ«أخبــار الوطــن« أن مصاحلهــم ســجلت عــدة 
ــية،  ــم املدرس ــتوى املطاع ــى مس ــاوزات عل جت
ــث  ــة، حي ــة امليداني ــم الفجائي ــالل زيارته خ
اتضــح لهــم أن عمــال النظافــة واملكلفــن 
بغســل األوانــي يقومــون مبســح املالعــق التــي 
ــل  ــزر أو مندي ــطة مئ ــذ بواس ــا التالمي أكل به
ــذ،  ــلموها للتالمي ــل أن يس ــادة قب ــي وإع ورق
إلــى جانــب اســتخدام أواٍن ذات االســتعمال 

ــرات. الواحــد عــدة م

وأكــد املفتــش أنهــم تفاجــؤوا خــالل 
االبتدائيــات  إلحــدى  األخيــرة  زيارتهــم 
مغســولة  غيــر  فواكــه  العامــالت  بتوزيــع 
علــى التالميــذ، علــى غــرار فاكهتــي التفــاح 
مخاطــر  لهــم  يشــكل  قــد  مــا  والبرتقــال 
صحيــة علــى التالميــذ، مشــيرا إال أن بعــض 
املــدارس التــي ال حتتــوي علــى هــذه الهيــاكل 
تكتفــي بتقــدمي وجبــات البــاردة ال حتتــرم 
ــط  ــة احملي ــث نظاف ــن حي ــة، م ــروط النظاف ش

وتخزيــن املــواد الغذائيــة.

وجهــت وزارة الداخليــة تعليمــات صارمــة حتمــل صفــة 
»املســتعجل« إلــى رؤســاء املجالــس البلديــة، مــن أجــل 
اإلســراع يف توفيــر الوجبــات الســاخنة للتالميــذ، خاصــة يف 
مناطــق الظــل علــى أن تكــون متوازنــة وصحيــة مــع ضمــان 
مراقبــة جودتهــا، إلــى جانــب منــع تقــدمي الوجبــات البــاردة 
املهيكلــة، وكــذا االلتــزام مبواعيــد  املدرســية  املطاعــم  يف 
تســليم املــواد الغذائيــة ومتويــن املطاعــم، واحلــرص علــى 
التقيــد بشــروط النظافــة يف احمليــط املدرســي وتوفيــر اليــد 

ــة. ــة املؤهل العامل
وأوضــح مصــدر مســؤول مــن مبنــى وزارة الداخليــة 
لـ«أخبــار الوطــن« أن التعليمــات جــاءت علــى خلفية الرســالة 
التــي وجههــا رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، لوزيــر 
الداخليــة والــوالة يف رســالة وجههــا للشــعب اجلزائــري، مــن 
ــات الســاخنة  ــر الوجب ــة بتوفي ــه املتعلق ــق توصيات أجــل تطبي
جلميــع التالميــذ خاصــة مبناطــق الظــل، الســيما بعــد 

ــرد. ــار والب ــوج واألمط ســقوط الثل
ــد  ــرح عق ــر األول اقت ــأن الوزي ــه ب ــدر ذات ــاف املص وأض
ــة يف  ــركات املتخصص ــع الش ــيق م ــاون بالتنس ــات تع اتفاقي
ــن  ــم، م ــكل منظ ــا بش ــاخنة لتوزيعه ــات الس ــر الوجب حتضي
أجــل جتســـيد مبـــدأ اإلنصـــاف وتكافـــؤ الفرص لــدى جميع 
ــذي  ــر ال ــتهم؛ األم ــير دراس ــن س ــان حس ــذ، وضم التالمي
ــذ خاصــة القاطنــن مبناطــق الظــل،  ــى التالمي ســيخفف عل

ــن. ــي الراه ــع الصح ــرد والوض ــم الب ــا وموس تزامن
وأكــد الصمــدر ذاتــه أن البلديــة ُكلفــت بتســيير املطاعــم 
املدرســية يف إطــار األحــكام التشــريعية والتنظيميــة املعمــول 
ــم  ــة قوائ ــدارس االبتدائي ــدراء امل ــط م ــن خــالل ضب ــا، م به
التالميــذ املســتفيدين، إلــى جانــب ضمــان صيانــة املطاعــم 
وحســن ســيرها ونظافــة األماكــن وتوفيــر أعــوان مؤهلــن 
يكلفــون بتســيير وحراســة وتصليــح وصيانــة محــالت املطاعم 
املدرســية وحتضيــر الوجبــات الغذائيــة وتوزيعها ونقلها والســهر 
علــى متويــن هــذه املــدارس باملــواد الغذائيــة الســليمة وحســن 
اســتعمال جتهيــزات املطاعــم واحملافظــة عليهــا وضمــان مراقبــة 

جــودة األغذيــة واملــواد الغذائيــة.
وأضــاف املســؤول ذاتــه أنــه يتــم تكليــف مديــر املدرســة 
االبتدائيــة بالتشــاور مــع مصالــح التربيــة الوالئيــة يف مجــال 
املدرســي،  املطعــم  لتحديــد مختلــف حاجــات  التغذيــة 
علــى  والســهر  املعنيــة  البلديــة  مصالــح  مــع  بالتنســيق 
احتــرام قواعــد التربيــة الصحيــة والغذائيــة وتطبيــق اجلــدول 
عــادات  وترســيخ  الغذائيــة  لوجبــات  املقــرر  األســبوعي 

ــنة. ــة حس غذائي
ــة  ــه ميكــن للبلدي ــد املتحــدث أن ــي، أك ويف الشــق املال
أو الواليــة، حســب إمكاناتهمــا املاليــة، املســاهمة يف جتهيــز 
ــاهمة  ــا املس ــا ميكنهم ــية، كم ــم املدرس ــز املطاع ــادة جتهي وإع
ــة  ــة الغذائي ــة الوجب ــدد كلف ــا حت ــات، كم ــن الوجب يف حتس
مبوجــب قــرار مشــترك بــن الــوزراء املكلفــن باجلماعــات 
ــمح  ــوم يس ــا أن املرس ــة، كم ــة الوطني ــة والتربي ــة واملالي احمللي
بتقــدمي أوليــاء التالميــذ واجلمعيــات مســاهمة ماليــة لتحســن 

ــات. الوجب

أكــد الدكتــور يف الصحــة العموميــة، أمحمــد 
علــى  الوطــن«،  لـ«أخبــار  تصريــح  كــواش، يف 
يف  الصحيــة  املقاييــس  علــى  احلــرص  ضــرورة 
إعــداد الوجبــات املدرســية خاصــة يف هــذا طــرف 
ــرد يف ظــل الظــرف الصحــي الراهــن،  املتســم بالب
الــذي يلــزم علــى القائمــن توفيــر وجبــات مثاليــة 
التــي  الضروريــة  واملعــادن  بالفيتامينــات  غنيــة 
يحتاجهــا التالميــذ، مــع ضــرورة اتخــاذ إجــراءات 
احترازيــة مشــددة لضمــان جــودة التغذيــة املدرســية 

ونظافتهــا.
وأوضــح أمحمــد كــواش أن املطاعــم املدرســية 
يف اجلزائــر مــا تــزال تعانــي مــن مشــاكل باجلملــة، 
بســبب التجــاوزات املســجلة داخــل هــذه الهيــاكل 
وســوء التســيير والتنســيق بــن القائمــن علــى 
ــة اإلطعــام املدرســي،  ــا يعيــق عملي هــذا امللــف مم
باعتبــار أن هــذا األخيــر نشــاط اجتماعــي مكمــل 
للفعــل التربــوي والبيداغوجــي، لذلــك وجــب 
ــل دوره  ــق وتفعي ــذا املرف ــة ه ــى فعالي ــرص عل احل
الوجبــات  وتركيبــة  نوعيــة  أجــل حتســن  مــن 
ومــدى تطابقهــا مــع البرنامــج الغذائــي املعتمــد. 
وبخصــوص طريقــة األكل املعتمــدة، أّكــد 
املتخصــص يف الصحــة العموميــة علــى ضــرورة 
االبتعــاد عــن الوجبــات البــاردة الســريعة علــى 
غــرار »السندويشــات« التــي قــد تســبب نقــل 
البكتيريــا بــن التالميــذ نظــرا إلــى ملســهم الوجبــة 
ــى  ــرا عل ــكل خط ــد يش ــا ق ــدي، م ــرة باألي مباش
ــع الوضــع الصحــي احلــرج،  ــن م ــم بالتزام صحته
والتخــوف مــن اإلصابــة بعــدوى فيــروس كورونــا.
 وأضــاف الدكتــور أنــه ينبغــي تفــادي تزويــد 
التالميــذ بالوجبــات البــاردة، ملــا قــد يســبب مــن 

انعكاســات صحيــة علــى اجلهــاز الهضمــي، بينهــا 
مشــاكل يف األمعــاء واملعــدة، كظهــور عــدة أعراض 
تتجلــى يف عســر الهضــم والقــيء واإلســهال وألــم 
ــب  ــى جان ــة، إل ــازات واحلرق ــور غ ــن وظه يف البط

اإلصابــة بإرجــاع احلموضــة إلــى املــريء.
ولذلــك، يدعــو الدكتــور إلــى ضــرورة احلرص 
علــى توزيــع وجبــات ســاخنة غنيــة بالفيتامينــات 
واملعــادن حتتــوي علــى ســعرات حراريــة كافيــة وفــق 
املقاييــس العامليــة، علــى غــرار »احلســاء« بجميــع 
ــن  ــن البروت ــة م ــتويات عالي ــازه مبس ــه المتي أنواع
ــى  ــة، إل ــاز املناع ــة جه ــى تقوي ــاعد عل ــذي يس ال
جانــب الفيتامينــات واملعــادن مثــل فيتامــن »ب«، 

الــذي يعــزز املناعــة ويســاعد علــى الهضــم.
ــى  ــرص عل ــة احل ــى أهمي ــور إل ــار الدكت وأش
إدراج فيتامــن »ســي« ضمــن قائمــة اإلطعــام 
كالفلفــل  اخلضــار  يف  جنــده  الــذي  املدرســي، 
والفواكــه املوســمية التــي تقــوي املناعــة كالبرتقال، 
إلــى جانــب إدراج وجبــات حتتــوي على الكالســيوم 
كاألجبــان مــن أجــل تعويــض فيتامــن »د« الــذي 
فقــده التالميــذ خــالل مكوثهــم فتــرات طويلــة يف 
ــم  ــدم تعرضه ــي، وع ــر املنزل ــبب احلج ــزل بس املن
للشــمس لفتــرات طويلــة، األمــر الــذي قــد يســبب 

ــل. ــام وآالم يف املفاص ــوهات يف العظ ــم تش له
 

إعداد الوجبات مهمة أسديت 
لعامالت الّنظافة!

 
ــور خــالل زياراتهــم التفتيشــية  كشــف الدكت
امليدانيــة املفاجئــة التــي قادتهــم إلــى املطاعــم 
املدرســية أنــه تفاجــأ بحجــم التجــاوزات املســجلة 
ــة يف  ــدام النظاف ــرار انع ــى غ ــاكل عل ــذه الهي يف ه
ــخة  ــي املتس ــى األوان ــم عل ــد وقوفه ــم، بع املطاع
ــدة،  ــذ م ــام من ــى ترســبات الطع ــوي عل ــي حتت الت
ناهيــك عــن غيــاب وســائل التنظيــف علــى غــرار 
نفــاذ الصابــون املخصــص لغســل األوانــي، ملقيــا 
ــن  ــاون العامل ــذا ته ــيرين وك ــى املس ــة عل بالتهم
عــن أداء مهامهــم كمــا يجــب، إذ ال يقومــون 
ــخة  ــدم متس ــث تق ــدا، بحي ــه جي ــل الفواك بغس
ــى صحتهــم. ــد يشــكل خطــرا عل ــا ق ــذ م للتالمي
ــى  ــدام لقائمــن عل ــور بإق ــا تفاجــأ الدكت كم
تســيير املطاعــم علــى توظيــف فئــات غيــر مختصــة 
تكليــف  غــرار  علــى  الهيــاكل،  هــذه  داخــل 
عامــالت النظافــة بتحضيــر الطعــام والوجبــات 
جلــب  أنفســهم  تكليــف  وعــدم  للتالميــذ، 
»طباخــن«، رغــم تعليمــات وزارة الداخليــة التــي 
أكــدت علــى أهميــة توظيــف طباخــن باالســتنجاد 

ــي. ــن املهن ــاع التكوي بقط

ما تزال املطاعم املدرسية يف اجلزائر التي أسستها احلكومة منذ الستينيات تقدم خدمات دون املستوى، 
يف الوقت الذي يعاني  ربع التالميذ يف مناطق الظل من سوء التغذية وحتى ال نقول »اجلوع«. وللتستر 
عن هذه األزمة التي زعزعت أبواب احلكومة، جلأت هذه األخيرة إلى طرق أبواب أولياء التالميذ ومن 
الهياكل  هذه  متويل  عن  عجزت  بعدما  املدرسية،  املطاعم  متويل  يف  للمساهمة  اإلحسان،  أهل  ورائهم 
املدارس  ومدراء  بلديات  من  املطاعم  تسيير  على  القائمني  أن  يف  تكمن  العجيبة  واملفارقة  احليوية،   
مبناطق الظل استعانوا بوجبات بسيطة غير مطبوخة، تتكون من بيض وخبز وجنب، يف عز موجة البرد 
وجائحة كورونا. ما يعني أنها ال ترقى إلى الوجبة الصحية، وبحسب تأكيد أولياء التالميذ فإن أبناءهم 
لوزير  تعليمات  أسدى  قد  اجلمهورية  رئيس  وكان  املنزل،  إلى  العودة  حتى  النهار  طوال  جياعا  يبقون 
الداخلية والوالة قصد التكفل بالنقل املدرسي وكذا تقدمي الوجبات الساخنة لتالميذ مناطق الظل.
تعليمات جاءت بعد وصول تقارير إلى الرئاسة مفادها أن التالميذ يعانون األمرين من اخلدمات املقدمة 

على مستوى املطاعم املدرسة التي حتولت إلى بؤر لنقل األمراض وتشكل تهديدا لصحة األوالد.

 ملف:  أسماء بوصبيع

الجلفةالجلفة
 أوليــــاء التالميــذ يحتجــــون  أوليــــاء التالميــذ يحتجــــون 
بســبب عــدم تجهيــز المطـــاعم بســبب عــدم تجهيــز المطـــاعم 

بحاجة إلى التأطير والتجهيز والترميم بحاجة إلى التأطير والتجهيز والترميم 
المطــــاعم المدرســـيةالمطــــاعم المدرســـية

 بالبيــــــض.. خــــــرابة! بالبيــــــض.. خــــــرابة!

تبسةتبسة
انعــــدام الثالجــــات يرهــــن انعــــدام الثالجــــات يرهــــن 

سالمــــة الوجبـــــاتسالمــــة الوجبـــــات

مفتش التغذية المدرسية:مفتش التغذية المدرسية:
الّتالميــذ يتناولون فــواكه غـر مغسـولة الّتالميــذ يتناولون فــواكه غـر مغسـولة 

ويتداولــــون األوانـــي ذاتـــــها!ويتداولــــون األوانـــي ذاتـــــها!

وزارة الداخلية وزارة الداخلية 
تكليـــف مؤسســـــات تكليـــف مؤسســـــات 
خاصـــة بتوزيـــــع خاصـــة بتوزيـــــع 
الوجبــات الساخـــنة الوجبــات الساخـــنة 
على تالميذ مناطـق الظـلعلى تالميذ مناطـق الظـل
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طالبوا بخفض أسعار إبرام عقود السكنات املبالغ فيها

مكتتبو عدل 2 بقسنطينة يحتجون أمام 
الغرفــة الجهويـة للموثقيـن شـرق

 أمينة.ب
نظــم صبيحــة أمــس، العشــرات مــن 
ــة  ــنطينة، و قف ــة قس ــدل 2 بوالي ــي ع مكتتب
احتجاجيــة أمــام الغرفــة اجلهويــة للموثقــن 
ــة بخفــض أســعار  الشــرق،  مــن أجــل املطالب
واعتبرهــا  املوثقــون،  أقرهــا  التــي  العقــود 
ــة،  ــر مقبول ــة غي ــا بصف ــا فيه ــون مبالغ املكتتب
نفــس  مكتتبــي  علــى  فــرض  مبــا  مقارنــة 
الصيغــة مبناطــق أخــرى علــى غــرار وســط 

وغــرب البــاد.
الوقفــة  مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد  و 
ــب  ــول مطل ــن بقب ــاء رد املوثق ــة ج االحتجاجي

املطبقــة  األســعار  اعتمادهــم  و  املكتتبــن، 
بالعاصمــة،  وكان املئــات مــن مكتتبــي عــدل 
بقســنطينة قــد عبــروا عــن رفضهــم لدفــع املبالــغ 
التــي أقرهــا املوثقــون ســابقا و أعلنــوا عنهــا 
يف مكاتــب التوثيــق املختلــف،  و املقــدرة ب  
36000 دج بالنســبة للســكنات ذات 3 غــرف، 
ــكنات ذات الـــ 4  ــبة للس و 42000 دج بالنس
غــرف، واصفينهــا باملرتفعــة جــدا و املبالــغ 
ــة التــي  ــى الظــروف االقتصادي فيهــا، بالنظــر إل
ــى نشــاط  ــا املباشــر عل ــاد و تأثيره ــا الب ــر به مت
مدخولهــم،  و  األســر  أربــاب  مــن  العديــد 
ــة  ــغ املفروض ــديد املبال ــا لتس ــا تام ــن رفض مبدي

خاصــة و أن موثقــي قســنطينة وحدهــم مــن 
ــع  ــة م ــعار، باملقارن ــذه األس ــاد ه ــردوا باعتم تف
مــدن وواليــات الوطــن أخــرى، ليقــرروا اللجــوء 
ــة  ــام الغرف ــع أم ــس بالتجم ــوم أم ــاج ي لاحتج
اجلهويــة ملوثقــي الشــرق، مطالبــن مــن رئيســها 
املوثقــن لتخفيــض األســعار  الضغــط علــى 
ــا مت يف  ــو م ــا، وه ــم دفعه ــي يســتحيل عليه الت
النهايــة حيــث مت فــض االحتجــاج بعــد موافقــة 
ــا  ــي أقره ــعار الت ــاد األس ــى اعتم ــن عل املعني
املوثقــون بالعاصمــة بالنســبة ملكتتبــي عــدل 
ــرف  ــقة ذات 3 غ ــدرة بـــ 25000 دج لش واملق
ــرف. ــقة ذات 4 غ ــبة لش و 27000 دج بالنس

التحقيق ينطلق يف وكالة بنك »BDL« بوالية تلمسان

حداد حصل على 183 مليارا كقروض دون ضمانات
بنــك  مــن  مقربــة   مصــادر  كشــف 
»BDL« ان التحقيقــات  قــد وصلــت إلــى  
فــرع هــذا البنــك بواليــة تلمســان الــذي تبــن 
انــه منــح قــرض ب1.836.852.588.18دج 
ملجمــع حــداد الــذي كان مكلــف بإقامــة عــدة  
ــات بتواطــؤ مــن  مشــاريع بتلمســان دون ضمان

ــك . ــذات البن ــة ل ــة اجلهوي ــرة الوكال مدي
وأشــارت املعطيــات أن القــرض الــذي 
ــل  ــذي حتص ــار ال ــن 183 ملي ــه ع ــد قيمت تزي
عليــه حــداد مــن هــذا البنــك بــدون ضمانات 
جــاء بأمــر مــن املديــر العــامّ «ك .م«  وبتواطــؤ 

مــن  مديــرة فــرع الوكالة  424 الســيدة »م.د«  
. ومــن املنتظــر ان متتــد التحقيقــات الــى 
ــاول  ــي حت ــا الت ــرى  خصوص ــوك أخ ــدة  بن ع
اليــوم مســح املــوس يف حــداد والتغطيــة علــى 
االختاســات ، مثلمــا حــدث مــع وكالــة 
بنــك«BDL« التــي ســبق وان اهتــزت علــى 
ــي  ــغ مال ــاس مبل ــا اخت ــح اخره ــدة فضائ ع
قــدره  50000دج قبــل شــهرين مــن  ســائق 
ــابق  ــؤول س ــب  مس ــو قري ــذي ه ــة ال الوكال
باملجلــس الدســتوري  والــذي يعمــل بالوكالــة 
ــن  ــر م ــه بأم ــم  متابعت ــم يت ــه  ول ــة زوجت رفق

املديــر العــام الــذي اغلــق امللــف بعدمــا ارجــع 
العامــل املبلــغ يف حــن مت توقيــف املديــر الــذي 
ذهــب كبــش فــداء وتعويضــه مبديــرة جديــدة 
، هــذا وكشــفت مصــادر مقربــة مــن مؤسســة 
قاعــدة  يف  كان  الــذي  عتادهــا  ان  حــداد 
ــا ان  ــأة كم ــى  فج ــد اختف ــد ق ــيدي احم س
مشــاريع الطريــق الســاحلي وخــط الســكة 
ــة  ــون مؤسس ــذي تك ــرب ال ــة  املكه احلديدي
حــداد قــد اســتفادت مــن القــرض المتامهــم  

ــم. ــوا يف بدايته ــد توقف ق
بن خالد عبد القادر

نظمــت صبيحــة أمــس الثاثــاء وقفــة 
ــغيل  ــود التش ــاب عق ــم 18 ألصح ــددة رق متج
أمــام مقــر   DAS-DAIP املنتهيــة) الداس( 
واليــة عنابــة، جــدد احملتجــن مــن خالهــا 

التذكيــر باملطالــب القدميــة اجلديــدة.
ــه  ــه بأن ــة أن ــة الوالئي ــان الوقف ــار بي  وأش
ــخ  ــادرة بتاري ــة 1560 الص ــى التعليم ــاءا عل بن
التضامــن  وزارة  عــن   2019 ديســمبر   16
واألســرة وقضايــا املــرأة وبنــاءا علــى املائــدة 69 
ــن »   ــكل مواط ــل ل ــق العم ــتور »ح ــن الدس م
والتعليمــة الوزاريــة املشــتركة رقــم 25 الصــادرة 
بتاريــخ 16 ديســمبر 2019 عــن وزارة الداخليــة 
ــة  ــلطات الوالئي ــغالهم للس ــون إنش ــم يرفع فإنه

واملركزيــة بعــد الوعــود التــي تلقوهــا مــن طــرف 
لــم  التــي  و  املتعاقبــة  الســابقة  احلكومــات 
ــة  ــه الفئ ــاه هات ــة إجت ــؤولياتها القانوني ــزم مبس تلت
املهمشــة _حســب مــا جــاء يف بيــان الوقفــة_ 
يف ظــل إســتمرار تدنــي األوضــاع اإلجتماعيــة 
وجتاهــل احلكومــة احلاليــة ملناقشــة مصيرهــم 
ــان.  ــر البي ــق ســبل احلــوار علــى حــد تعبي وغل
و مطالبــن بإعــادة فتــح العقــود املنتهيــة ومتديــد 
العقــود وحتويلهــا ملديريــة التشــغيل واإلدمــاج 
ــى ضــرورة  ــل عل ــد إســتفاء الشــروط و العم بع
إلغــاء معادلــة شــرط الســن احملــددة ب35 ســنة.
ف سليم

 عنابة

أصحـاب عقــود التشغيـل المنتهيــة 
»الداس« يعتصمون أمام مقر الواليـة 

هنــأ رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، الثاثــاء، جــو بايــدن علــى اثــر انتخــاب األخيــر 
رئيســا للواليــات املتحــدة األمريكيــة.

وجــاء يف تغريــدة للرئيــس تبــون علــى موقــع تويتــر: »أتقــدم إليكــم بأخــر عبــارات التهانــي 
مبناســبة انتخابكــم شــعبيا وكذلــك مــن قبــل مجمــع كبــار الناخبــن«.

وأضــاف رئيــس اجلمهوريــة: »أنــا متأكــد أن انتخابكــم ســيمنح أمــا كبيــرا للعالــم 
وللواليــات املتحــدة األمريكيــة، حــظ موفــق«.

عبد اجلالل نويس

الرئيــس تبون يهنــئ الرئيس الرئيــس تبون يهنــئ الرئيس 
األمريكـــي جــو بايــدناألمريكـــي جــو بايــدن

و  الطلبــة  مــن  الكثيــر  يتمكــن  لــم   
األســاتذة الذيــن يقيمــون بعناويــن بعيــدة و 
ــة البليــدة ، مــن االلتحــاق  خــارج حــدود والي
اســتمرار  بســبب   ، البيداغوجيــة  مبقاعدهــم 
يف  احلافــات  و  القطــارات  نشــاط  منــع  
ــن  ــم م ــذي حرمه ــر ال ــة ، األم اخلطــوط الطويل
ــد  حضــور الدخــول اجلامعــي يف موســمه اجلدي
2021-2020 .تســبب اســتمرار تعليــق نشــاط 
القطــارات و احلافــات مــا بــن الواليــات ، يف 
ــن االلتحــاق  ــة ، م ــدم متكــن أســاتذة و طلب ع
بأقســامهم و كلياتهــم و معاهدهــم اجلامعيــة  يف 
البليــدة ، و هــو مــا خلــف موجــة مــن الغضــب 
ــن  ــة م ــي الطلب ــن ممثل ــة ب ــتياء ، خاص و االس
بعــض التنظيمــات الطابيــة ، و التــي انتقــدت 
و اســتنكرت ملــا اعتبرتــه بعــدم التنســيق مــا بن 
املصالــح الوصيــة املســؤولة ، يف ترتيــب و ضمان 
دخــول جامعــي هــادئ و سلســل و دون مشــاكل 
ــتنكارهم ،  ــات اس ــة يف بيان ــو الطلب ، و زاد ممثل
الــى أن بعــض الكليــات ال تــزال لغايــة الســاعة 
ــانس  ــرج يف الليس ــهادات التخ ــلم ش ــم تس ، ل
للموســم اجلامعــي ا2019 ألصحابهــا ، فضــا 

عــن عــدم االنتهــاء مــن التــداول لتســليم الطلبة 
نقــاط امتحاناتهــم ، بــل أن األمــر تعقــد و أثــار 
حفيظــة بعــض الطلبــة ، بــكل مــن أقســام 
ــى ســبيل الذكــر  ــات عل ــي و الرياضي االلكترون
ــل  ــكا يف التنق ــا مش ــد أصحابه ــي وج ، و الت
إلجــراء امتحانــات اســتدراكية ، بســبب غلــق 
املطاعــم و تعليــق النقــل اجلامعــي، األمــر الــذي 
ــض  ــل بع ــض اإلدارات تأجي ــى بع ــرض عل ف

ــات . االمتحان
ــيتهم  ــن خش ــة ع ــو الطلب ــدى ممثل ــا أب كم
ــن  ــا ب ــل م ــق نشــاط النق ــن أن يســتمر تعلي م
الواليــات ، خصوصــا بالنســبة للقطــارات و 
ــي  ــر الصح ــر احلج ــبب تدابي ــات ، بس احلاف
، و أن ذلــك ســيحرم نســبة هامــة مــن الطلبــة 
االلتحــاق مبقاعدهــم البيداغوجيــة ، و األمــر 
ــن  ــاتذة ، و الذي ــض األس ــبة لبع ــيان بالنس س
ــة  ــار الضاحي ــيلة قط ــر وس ــل عب ــون التنق يفضل
ــل  ــي يف ظ ــول اجلامع ــن الدخ ــا يره ــو م ، و ه
 ، اخلــاص  االســتثنائي  الصحــي  الظــرف 

بجايحــة فيــروس كوفيــذ 19 .
عبدالناصر حمودة

 تنظيمات طالبية بالبليدة تندد  

النقـــل و نشــاط القطـــارات 
يحــرمان طلبـــة وأساتـــذة 

مــن الدخــول الجامعــــي

الوزيــــر األول يكــــــرم البروفيســــور الوزيــــر األول يكــــــرم البروفيســــور 
النذيــر بوعريســة بوسـام االستحقــاقالنذيــر بوعريســة بوسـام االستحقــاق

كــرم  أمــس الوزيــر األول للجمهوريــة 
ــة  ــن والي ــور وإب ــراد البروفيس ــز ج ــد العزي عب
بــرج بوعريريــج النذيــر بوعريســة وذلــك يف 
زيــارة قادتــه نحــو واليــة املســيلة رفقــة كل من 
ــة  ــة والتهيئ ــات احمللي ــة واجلماع ــر الداخلي وزي
التعليــم  وزيــر  بلجــود ،  العمرانيــة كمــال 
ــن  ــي ب ــد الباق ــي عب ــث العلم ــي والبح العال
ــال  ــران كم ــكن والعم ــر الس ــذا وزي ــان وك زي

ناصــري .
وكان الوزيــر األول قــد أعطــى البروفيســور 
''النذيــر بوعريســة '' بجامعــة محمــد بوضيــاف 
ــر اســهاماته  باملســيلة وســام االســتحقاق نظي
ــرف  ــيلة واملعت ــة املس ــح جامع ــة لصال العلمي
بهــا مــن طــرف جامعــة ســتانفورد األمريكيــة 
ــة  ــاء النظري ــور يف الفيزي ــن كان البروفيس ، أي
للمــواد املكثفــة قــد افتــك مؤخــرا املراكــز 
الشــرفية األولــى ضمــن أفضــل الباحثــن يف 
العالــم يف الفيزيــاء مــن حيــث عــدد األبحــاث 
ــاء  ــن العلم ــدد االستشــهادات م املنشــورة وع
ــه ، وذلــك حســب القائمــة  ــن بأبحاث اآلخري
ــة  ــة املعروف ــة األمريكي ــرتها اجلامع ــي نش الت

لســنة 2020 .
جديــر بالذكــر أن البروفيســور '' النذيــر 
'' كان خــص شــبكة أخبــار الوطــن بحــوار 
تطــرق فيــه بالتفصيــل حــول مســيرته العلميــة 

للطلبــة  املشــرفة ، مقدمــا بذلــك نصائــح 
. الفيزيــاء  تخصــص  علــى  واملقبلــن 

ــة ''  ــر بوعريس ــور '' النذي ــرج البروفيس تخ
إبــن قريــة ثيعروســن بأعالــي جبــال القبائــل 
مــن جامعــة إيســت اجنليــا ببريطانيــا بعــد 
اســتكماله الدراســة خلمــس ســنوات مــا بــن 
ــاء  ــص الفيزي ــوراه يف تخص ــتير والدكت املاجس
النظريــة للمــواد املكثفــة ، ليعمــل بعــد ذلــك 
ــك  ــة املل ــن عشــر ســنوات يف جامع ــر م ألكث
خالــد باململكــة العربيــة الســعودية ، قبــل أن 

يقــرر االســتقرار باجلزائــر خِلدمــة أبنــاء وطنــه 
يف مجــال العلــم وذلــك مــن خــال تدريســه 
ــاف باملســيلة ،  ــا بجامعــة محمــد بوضي حالي
كمــا أن لــه أكثــر مــن 400 بحــث يف الفيزيــاء 
ــور  ــد مــن 60 دكت ــى تخــرج أزي ، أشــرف عل
ــى  ــل عل ــا حتص ــر ، كم ــاء يف اجلزائ يف الفيزي
ــومان ،  ــزة ش ــرار جائ ــى غ ــز عل ــد اجلوائ عدي
جائــزة رجــل العلــم والثقافــة ، جائــزة التميــز 

ــز . ــن اجلوائ ــا م يف الســعودية وغيره
صفاء كوثر بوعريسة

»مهــري  املســمى  اإلرهابــي  ســّلم   
محمــد«، املكنــى »رويبــح«، نفســه للســلطات 
العســكرية بالناحيــة العســكرية السادســة، يف 

متنراســت.
وحســب مــا أفــاد بــه بيــان لــوزارة الدفــاع 
ــي باجلماعــات  ــد التحــق اإلرهاب ــي، فق الوطن

ــة ســنة 2011. اإلرهابي
وكان بحــوزة اإلرهابــي مســدس آلــي مــن 

 PKT ــوع ــن ن ــاش م ــنيكوف ورش ــوع كاش ن
الصاروخــي  للقــاذف  دافعتــن  وحشــوتن 

.RPG-2
كمــا كان يحــوز 3 صمامــات هــاون عيــار 
للذخيــرة  وشــريطن  ومخزنــن  ملــم،   60
و4462 طلقــة مــن مختلــف العيــارات ومركبــة 

ــرى. ــراض أخ ــع وأغ ــة الدف رباعي
عبد اجلالل نويس

اإلرهابـي المكنـى »رويبح« ُيسّلم 
نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست



ف. سليم
الناقلني يف حديث  من  العديد  تأسف 
ل« أخبار الوطن« أمس للوضعية املزرية التي 
باتت عليها احملطة، التي زادت حالتها سوءا 
بتساقط األمطار األخيرة. مؤكدين بأنه من 
العيب أن مدينة بحجم عنابة، ال تتوفر على 
املستوى  يف  املسافرين،  لنقل  برية  محطات 
املطلوب ومبعايير عاملية، وأضافوا بأن محطة 
إال  لكل شيء،  تصلح  نورالدين«،  »كوش 
يتحدث  املقابل  يف  املسافرين،  نقل  حملطة 
التي  للمحطة،  املزرية  احلالة  عن  الناقلني 
يدفعون  حني  يف  النشاط،  عن  تساعد  ال 
على  2000دج  تقارب  شهرية،  أتاوات 
كل حافلة، من أجل توفير شروط النظافة، 
أن  إال  الضرورية،  املرافق  وتوفير  واألمن 
ال  احملطة  بتسيير  املكلف  ومتعهدها  البلدية 
على  املالية  املكاسب  حتقيق  إال  يهمهما، 

حد تعبيرهم.

 وقفة احتجاجية 
وإضراب عن العمل 

تنديدا بالوضع الكارثي
وقفة  الناقلني،  الفارط  األسبوع  شن 
إحتجاجية غاضبة، بسبب الوضعية املزرية، 
والكارثية التي أصبحت عليها احملطة، بسبب 
وحتول  النفايات،  وتكدس  الطرقات  إهتراء 
محيطها، إلى بحيرة مائية عقب التساقطات 
أسقف  إهتراء  عن  زيادة  املوسمية،  املطرية 
اخلطوط. وصرح الناقلني، خالل الوقفة بأن 
العديد من الشكاوى، وبشكل يومي، كان 
الفارطة،  األشهر  مدار  على  إرسالها،  يتم 
الوضعية  من  يشتكون  البلدية  مصالح  إلى 
أصبحت  التي  للمحطة  والكارثية  املزرية، 
يف  لهم،  مسببة  لهم  بالنسبة  كابوس، 
التي  امليكانيكية،  األعطاب  من  العديد 
ناشد  دلك  إثر  وعلى  تصليحها،  يصعب 
إعادة  يف  بالتسريع  السلطات  كل  الناقلني، 

أكثر  يوميا،  تستقطب  التي  احملطة،  تهيئة 
جميع  بإجتاه  تنشط  حافلة،   100 من 
والريفية.  حضرية  الشبه  الوالية،  بلديات 
الناقلون عن إستيائهم وتذمرهم  كما أعرب 
من وضعية احملطة، ونددوا بالتصعيد وإقامة 
وقفات إحتجاجيات أخرى، يف حالة عدم 

اإلستجابة ملطالبهم. 

ممثلو التجار 
يتدخلون ويجبرون 
»املير« ىلع رفع 
القمامة وتعقيم 

الخطوط
للتجار  العام  لإلحتاد  منشور  قال 
واحلرفيني اجلزائريني _مكتب والية عنابة_ 
املجلس  رئيس  استجابة  عدم  بسبب  أنه 
الشعبي لبلدية عنابة على عديد املراسالت 
معه  للجلوس  محاوالتهم  كل  فشل  وبعد 
تعاني  الذي  الكارثي  الوضع  على  واطالعه 
الفرع  نظم  نورالدين«  كوش   « محطة  منه 
الفارط وقفة  األسبوع  للناقلني  الوالئي 
مع ضمان  العمل  وإضراب عن  احتجاجية 
أنه لوال  وأكد  للخدمة.  األدنى  احلد 
لتهدئة  عنابة  والية  أمن  مصالح  تدخل 
والتوسط  النشغاالتهم  واالستماع  الوضع 
االحتجاج  لتواصل  الوالية  مصالح  لدى 
األسبوع الثاني لكنه وبعد لقاء جمع رئيس 
بكامل  التكفل  مت  الناقلني  مبمثلي  البلدية 
االنشغاالت وأمر املير بإطالق عملية جمع 
من  التنظيف.  أشغال  وإنطالق  القمامة 
جهته رئيس املجلس الشعبي لبلدية عنابة« 
مت حتت  إجتماع  عن  أعلن  الطاهر«  مرابطي 
الناقلني  لفرع  الوالئي  املكتب  مع  رئاسته 
اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار  العام  لإلحتاد 
على  الناقلني  وضعية  مناقشة  مت  حيث 
النقل  محطة  السيما  عنابة  بلدية  مستوى 
شبه احلضري »كوش نورالدين« حيث أكد 

مديرية   ( عنابة  بلدية  مصالح  تدخلت  أنه 
حماية البيئة واحمليط ( على مستوى محطة 
حيث  احلضري  للنقل  نورالدين«  »كوش 
املنتشرة  القمامة  من  اخلطوط  تنظيف  مت 
الرفع.  جانب  إلى  ومحيطها  احملطة  بداخل 
من جهته فرع الناقلني أشار بأنه بعد الوقفة 
محطة  الناقلني  بها  قام  التي  اإلحتجاجية 
ألفرع  رئيس  إجتمع  نورالدين«  »كوش 
الوالئي لناقلني »بركاني محمد« و« نهوشي 
بتنظيم و«كسالني شريف«  عمار » مكلف 
مت  وقد  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  مع 
فيها  توجد  التي  الكارثية  الوضعية  مناقشة 
وعدم  املتراكمة  األوساخ  حيث  من  احملطة 
وجود اإلنارة وإنتشار الكالب املتشردة التي 

أصبحت تسبب خطرا على املسافرين. 

14 مليار سنتيم 
إلعادة صيانة محطة 

»كوش نورالدين«
عنابة  بلدية  أن  يجدر  الصدد  هذا  ويف 
عن  الفارط،  أكتوبر  شهر  أعلنت  كانت 
من  سنتيم،  مليار   14 مبلغ  تخصيص 
تهيئة  إعادة  أجل  من  البلدية،  ميزانية 
محطة نقل املسافرين كوش نور الدين، التي 
الساحة،  إهتراء  جراء  متدني  وضع  تشهد 
والطرقات باخلطوط، وغياب مرافق ضرورية 

باحملطة. 
وحسب رئيس البلدية« الطاهر مرابطي« 
قريبا، بعد  )حينها( فإن األشغال ستنطلق 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إستكمال 
السياق  ذات  يف  وأكد  بالصفقة.  املتعلقة 
بأنه بصدد التحضير لتخصيص غالف مالي 
لتهيئة محطة سويداني بوجمعة التي تشهد 
هي أيضا أوضاع مزرية ويتساءل الناقلني أن 
املبلغ املرصود احملطة ال يزال يكتنفه الغموض 
أمام احلالة الكارثية التي تعرفها احملطة التي 
يعود تاريخ نشأتها إلى سنوات التسعينات. 
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الناقلون يدفعون مبالغ شهريا مقابل تكدس القمامة وانتشار الكالب الضالة

إنجــاز محطة نقل المسافرين بـ إنجــاز محطة نقل المسافرين بـ 1414  
مليـار لتصبـح مكب نفايـات بعنابـةمليـار لتصبـح مكب نفايـات بعنابـة

باسم  املعروفة  الهشة  البيوت  قاطنو  جدد 
البسباس  ببلدية  الدندان  بحي  »الصاص« 
يف  الطارف،  والية  مقر  أمام  احتجاجهم 
محاولة منهم إلسماع صوتهم للمسؤول األول 
على اجلهاز التنفيذي لوالية الطارف، من أجل 
سكنات  إلى  ممكنة  فرصة  أقرب  يف  ترحيلهم 

اجتماعية تتوفر على شروط العيش الكرمي.
احملتشدات  او  الصاص«  حي«  مواطنو 
وخالل  البسباس،  ببلدية  اإلستعمارية، 
أمس،  أول  طالبوا  اإلحتجاجية،  وقفتهم 
بترحيلهم إلى سكنات جديدة، لتخليصهم 
من معاناة السنني، بسبب بيوت هشة، تعود 
للحقبة اإلستعمارية، تفتقر لكل ضروريات 
العيش الكرمي حيث رفع احملتجني، الفتات 
سئموا  الذين  املواطنني،  هؤالء  معاناة  تبني 
من الوعود، حيث يريدون فقط سكن الئق، 
_على  الصيف  وحرارة  الشتاء  برد  يقهم 
املرفوعة  الشعارات  ومن  تعبيرهم_.  حد 
ياوزير. .كرهنا سكن   « الوقفة  هذه  خالل 

يطالبون  الصاص  سكان  و«   . القصدير« 
بالترحيل الفوري«، وغيرها من الشعارات.

ويجدر أن حي الدندان ببلدية البسباس 
العائالت  من  العشرات  منه  تنحدر  يزال  ال 
التي تقطن بيوت غير الئقة تعود إلى ما قبل 
سنة 1962، ملا كان اإلستعمار الفرنسي يف 
يستخدم  املذكور،  احلي  كان  بالدنا، حيث 

ال  ظروف  يف  اجلزائريني،  األهالي  لتجميع 
الشائكة،  باألسالك  ومحاطني  إنسانية، 
وتسعى  باملجاهدين.  اإلتصال  من  ملنعهم 
السلطات الوالئية لوالية الطارف، إلزالة هذا 
النوع من البيوت الهشة، من خالل البرامج 

السكنية املعلن عنها يف كل مناسبة.
ف. سليم

الطارف

قاطنو سنكات »الصاص« بالبسباس يحتجون قاطنو سنكات »الصاص« بالبسباس يحتجون 

يعيش سكان مدينة عنابة عموما، وممثلو الناقلين خصوصا، حالة من االستياء الشديد جراء الغموض الذي بات يكتنف مصير مشروع 
إعادة االعتبار لمحطة المسافرين »كوش نور الدين« بوسط المدينة، الذي كانت بلدية عنابة قد أعلنت عنه مؤخرا. 

تبسة  محكمة  أمس،  أول  أصدرت، 
أمر إيداع يف حق أشخاص تورطوا يف قضية 
مجال  يف  تنشط  إجرامية  شبكة  تشكيل 
نقل وتصدير املخدرات عبر احلدود الوطنية 
 20 حجز  بعد  وهذا  شرعية،  غير  بطريقة 

كلغ من الكيف املعالج.
خلية  من  صحفي  بيان  فحسب 
قوات  متكنت  فقد  الوالية،  ألمن  اإلعالم 
الشرطة التابعة لفرقة قمع االجرام باملصلحة 
الوالئية يف عملية نوعية من تفكيك شبكة 
إجرامية ذات امتداد جهوي تنشط يف مجال 
نقل وتصدير املخدرات عبر احلدود الوطنية 
بطريقة غير شرعية، مت خاللها توقيف أربعة 
من  كلغ   20 من  أكثر  وحجز  أشخاص 
املخدرات التي كانت بصدد الترويج والنقل 

عبر عدة واليات شرقية للبالد.
و أضاف البيان، أن العملية جاءت بعد 

ورود معلومات تفيد بوجود حتركات مشبوهة 
األحياء  أحد  من  تتخذ  إجرامية  جلماعة 
غير  لتحركاتها  مركزا  تبسة  مبدينة  الشعبية 
املشروعة عبر عدة نقاط بقطاع االختصاص، 
مع تخزين كمية من الكيف املعالج يف أحد 
بناء  ليتم  احلي،  بذات  املوجودة  املساكن 
املختصة  النيابة  مع  وبالتنسيق  ذلك  على 
السكن  وتفتيش  املذكور  احلي  مداهمة 
املشبوه أين عثر بداخلها على أكثر من 20 
كلغ من املخدرات وذلك بعد مقاومة عنيفة 
القوة  استعمال  استدعت  املنزل  من سكان 
أوامر  وتنفيذ  عليهم  للسيطرة  قانونا  املخولة 
حجز  العملية  نفس  يف  مت  كما  الضبطية، 
املمنوعات  لنقل  تستعمل  كانتا  مركبتني 
باإلضافة الى هواتف نقالة كانت تستعمل 

كوسائل لالتصال بني أعضاء الشبكة.
فيروز رحال

تبسة

اإلطاحـة بشبكـة إجراميـة اإلطاحـة بشبكـة إجراميـة 
تنشط في تجارة المخدراتتنشط في تجارة المخدرات

التي هطلت  واألمطار  السيول  تسببت 
خالل األيام املنقضية دون انقطاع، بوالية 
من  العشرات  انهيار  يف  بوعريريج،  برج 

القبور مبقبرة سيدي بتقة ببرج بوعريريج.
املادية  اخلسائر  من  األكبر  النصيب 
والسيول، األمر  انهيار بسبب األمطار  بعد 
املوتى  الذي خلف حالة من غضب اهالي 
املتضررة قبورهم، متخوفني من تضرر البقية 

وبالتالي اتالف تام للمقبرة. 
لعشرات  املفاجئة  االنهيارات  هذه 
القبور بفعل انزالق التربة جعلت املواطنني 
السلطات  مستعجل  بشكل  يناشدون 
األضرار  تدارك  اجل  من  احمللية  املعنية 
تهدم  عن  الناجمة  احلجارة  بقايا  ورفع 
تفاديا  ترميمها  يف  االسراع  وكذا  القبور 
تخوفهم  عن  بذلك  معبرين  أكثر،  لتلفها 
الشديد من استمرار انهيارات املقابر خالل 
إذا استمرت األمطار  القادمة خاصة  األيام 

التي  بتقة  سيدي  مقبرة  فوق  بالهطول 
تتسبب  قد  تشققات  عدة  جدرانها  تشهد 
ال  منها  يسلم  فلن  سقطت  إذا  كارثة،  يف 
املواطنون وال املوتى، كما يشتكي القائمون 
الي  املائية  املجاري  انعدام  من  املقبرة  على 

زادت من تفاقم الوضع. 
ولعل ما زاد من حدة الغضب والسخط 
تتكرر  هذه  احلادثة  أن  هو  السكان  وسط 
بشكل روتيني مع هطول االمطار التي تعّري 
الوضع وتفضحه أكثر، اين تنزلق التربة يف 
الصرف  قنوات  إلى  يرجع  والذي  مرة  كل 
الوادي  مياه  تسرب  الى  يؤدي  مما  الصحي 
األمر  وهو  القبور،  كل  وغمر  املقبرة  الى 
الكارثة  ملنع  عاجال  تدخال  يتطلب  الذي 
وحفظ  املقبلة،  والسنوات  األشهر  خالل 

كرامة امليت وحرمته. 
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج

السيـول تتسبـب فـي انهيار السيـول تتسبـب فـي انهيار 
قبور مقبرة »سيدي بتقة«قبور مقبرة »سيدي بتقة«

الطارف

القبـض على مرّوج مخـدرات القبـض على مرّوج مخـدرات 
وحبــوب مهلوســة وحبــوب مهلوســة 

متكنت مصالح أمن دائرة بن مهيدي، 
أكبر  بأحد  اإلطاحة،  من  الطارف  بوالية 
و  املخدرات،  مروجي  عصابات  ممولني 
بشخص  األمر  ويتعلق  العقلية،  املؤثرات 
من  ينحدر  العمر،  من  الثالث  العقد  يف 
والية الطارف. وحسب بيان خلية اإلعالم 
العملية،  فإن  بالوالية  ألمن  واإلتصال 
وحجز  ضبط  من  الشرطة،  قوات  مكنت 
839 قرص مهلوس من مختلف األنواع و12 
إلى مبلغ  قارورة مهلوسات سائل باإلضافة 
االجرامي  نشاطه  عائدات  من  يعد  مالي 

وسالح ابيض محظور.
بفضل  جاءت  العملية،  أن  كما 
قام  املعني  أن  تفيد  ملعلومات  إستغالال 
املؤثرات  من  معتبرة  كمية  بجلب  مؤخرا 

إلى  للبيع  عرضها  بصدد  وهو  العقلية 
مجال  يف  تنشط  التي  األحياء  عصابات 
باملنطقة  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  ترويج 
وبفضل  وعليه  الطارف،  لوالية  الغربية 
عملية ترصد وتتبع لتحركات املعني متكنت 
عناصر الشرطة احملققة من توقيفه وهو على 
املؤثرات  من  كمية  نقل  بصدد  مركبة  منت 
مروجي  ألحد  تسليمها  لغرض  العقلية 
املخدرات على مستوى مدينة بن مهيدي.و 
ضده  اجنز  معه  التحقيق  من  االنتهاء  بعد 
ملف قضائي عن قضية حيازة مواد مخدرة 
القضائية  اجلهات  أمام  قدم  البيع  لغرض 
يف  صدر  الذرعان  محكمة  لدى  املختصة 

حقه أمر إيداع.
ف. سليم
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غليزان  بوالية  والبذر  احلرث  حملة  عرفت 
األخيرة  األمطار  كمية  بعد  ملحوظا  »انتعاشا« 
ديسمبر  مطلع  املنطقة  شهدتها  التي  املتساقطة 
املصالح  مديرية  به  أفادت  ما  وفق  اجلاري، 
والبذر  احلرث  حملة  بحيث سجلت  الفالحية، 
تقدما خالل األيام املاضية حي قاربت نسبة الزرع 

حدود 40 باملائة أي ما يعادل 60 ألف هكتار. 
احلملة  هذه  املسجل يف  التأخر  تدارك  مت  وقد 
األمطار  تأخر  فيه  تسبب  الذي  اجلاري  للموسم 
املزارعني  أغلب  مما جعل  اخلريف  خاصة يف فصل 
زراعة  ملباشرة  األمطار  سقوط  غاية  إلى  يتريثون 
الفالحية  املصالح  مدير  أبرزه  ما  وفق  أراضيهم، 

للوالية بوعالم تريدي.
وأضاف ذات املسؤول، أن عملية توزيع البذور 
ظروف«  يف  جتري  احلملة  هذه  برسم  واألسمدة 
والبقول  احلبوب  تعاونيتا  متكنت  حيث  حسنة«، 
اجلافة لغليزان ووادي ارهيو من توزيع قرابة 80 ألف 

قنطار من البذور و11 ألف قنطار من األسمدة.

وتستهدف حملة احلرث والبذر بوالية غليزان 
مساحة تفوق 152 ألف هكتار تتوزع على91.279 
اللني  للقمح  و13.985  الصلب  للقمح  هكتار 

هكتار  و5.836  للشعير  هكتار  و41.430 
للخرطال، استنادا إلى مديرية القطاع. 

   طاهر مسفك

تدخلت ليلة أمس يف حدود السابعة والنصف 
ببني  املتقدم  للمركز  التابعة  املدنية  احلماية  مصالح 
معوش جنوبي بجاية إلخماد حريق اندلع يف مسكن 
بيان  البوتان وحسب  غاز  لقارورة  انفجار  تبعه  عتيق 
»أخبار  حتوز  املدنية  للحماية  التابعة  اإلعالم  خلية 
احلادث  هذا  تسبب  فقد  منه  نسخة  على   « الوطن 
يف إصابة 3 أشخاص 02 منهم جنس أنثى األولى 

خفيفة  وحروق  )صدمة  سنة   39 العمر  من  تبلغ 
ومضطربة  )واعية  سنة   70 والثانية   ) اليدين  على 
سنة   19 ذكر  و01 جنس  النفسية(  الصدمة  بسبب 
) اضطراب بسبب الصدمة النفسية ( نقلوا جميعهم 
الوطني  الدرك  مصالح  فتحت  فيما  املستشفى  نحو 

حتقيقا يف القضية بحضور رئيس بلدية بني معوش
عبدالسالم.ق

التابعة  صاف  بني  دائرة  أمن  عناصر  متكنت 
شخص  توقيف  من  متوشنت  عني  والية  ألمن 
بعد  العملية جاءت  مهلوس.  وحجز 268 قرص 
بوجود  تفيد  الشرطة  ملصالح  مؤكدة  معلومات  ورود 
مدينة  وسط  العقلية  املؤثرات  بترويج  يقوم  شخص 
والتحري  البحث  تكثيف  بعد  عليه  و  صاف،  بني 
مت حتديد هوية املشتبه فيه الذي كان يستغل مسكنه 
إذن  على  املهلوسة.وبناءا  االقراص  لتخزين  كمخبأ 

لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  عن  الصادر  بالتفتيش 
يف  وتوقيفه  مسكنه  تفتيش  مت  صاف  بني  محكمة 
حالة تلبس وحجز 268 قرص مهلوس كانت مخبأة 

بإحكام داخل خزانة خشبية.
اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميه  مت  املتهم 
أمر  حقه  يف  صدر  أين  صاف  بني  محكمة  لدى 
إيداع.                       بن خالد عبد القادر

أبدى بعض سكان بلدية برج الطهر استياءهم 
الشديد جراء تأخر تزويد سكناتهم بالتيار الكهربائي، 
تنمية  املسؤولون بخصوص  أطلقها  التي  الوعود  رغم 

املناطق اجلبلية ومناطق الظل.
الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل  هؤالء،  وقال 
والضرورية  احليوية  املادة  هذه  غياب  من  معاناتهم 
موقع  يف  السكنات  بعض  وجود  رغم  مستمرة 
عدد  أن  مؤكدين  البلدية،  مركز  من  وقريب  هام 
كما  عائلة.  عشرين  من  أكثر  بلغ  املعنية  العائالت 
بلديتهم استفادت من عدة  أن  أيضا  املتحدثون  أكد 

يف  وهذا  الكهربائية  بالطاقة  السكان  لتزويد  مشاريع 
إطار عدة برامج تنموية، لكن مصالح البلدية عمدت 
بالنائية  مناطق وصفت  املشاريع يف  إلى جتسيد هذه 
واخلالية من السكان، كما أن إيصال التيار الكهربائي 
إليها يتطلب تنصيب أعمدة كهربائية عدة، يف حني 
من  أكثر  تتطلب  لن  التي  تزويد سكناتهم  مت جتاهل 
املعنية  العائالت  وناشدت  هذا  فقط.  عمودين 
واتخاذ  لوضعية  بإيجاد حل عاجل  احمللية  السلطات 

اإلجراءات الالزمة لتزويدهم بالكهرباء.
حواش. أ

أطلقت احلماية املدنية لغليزان، يف مبادرة فريدة 
الريفية  املناطق  من  بعدد  طبية  قوافل  نوعها،،  من 
الفحوصات،  إلجراء،   وذلك  بالوالية  واملعزولة 

وتقدمي العالج، الالزم لسكان القرى البعيدة. 
للحماية  طبية،  قافلة  أول،  انطلقت  حيث   
القلعة  ببلدية  أوالد سعادة »،  إلى، دوار، »  املدنية 
بقرية  املاضي  الرحال اخلميس،  أن حتط  قبل  )يلل( 
» مصمود » ببلدية سيدي امحمد بن عودة، لتقدمي، 
األمراض  عن  والكشف  للمرضى  طبية  خدمة 
وتأتي  املواطنني.،  على  األدوية  توزيع  مع،  املزمنة، 
للحماية  طاقم طبي  عليها  يشرف  التي  القوافل  هذه 
بالفئات األكثر  إطار، االهتمام،  وأعوان يف  املدنية، 
الظروف  ظل  يف  السيما  احملرومة  باملناطق  احتياجا 
كورونا  جائحة  انتشار  بسبب  احلالية  االستثنائية 
 ،، املوسمية  األنفلونزا،  انتشار  مع،  تزامنت  التي 
 23 غاية  إلى  تستمر  التي  الطبية،  القوافل  وجتوب 
والدواوير  القرى  من  اجلاري،،  العديد  ديسمبر 
أوالد   « دوار،  باحلمادنة،،   « احملاذنية   « دوار  منها، 
بلخير«، )جديوية ( ،، وكل من دوار، » الزناتي » و» 
املعامرية » ببلديتي واريزان وحلالف على التوالي.، 
وجمعيات  فعاليات  عدة  القوافل  هذه  ترافق،  كما 
ومرضى  اخلير  فرسان  جمعية  بينها  من  خيرية، 
السكري، من أجل تقدمي، اإلعانات، ومساعدات، 
للفقراء وأهالي، هذه املناطق الذين أشادوا باجلهود، 
املبذولة من طرف احلماية املدنية، وجلميع املشاركني 
القارس  البرد  وموجة  تتزامن  التي  احلملة،  هذه  يف 

التي جتتاح املناطق الشمالية للبالد حاليا. 

»أخبار  لـ  حتدثوا  ممن  حسب السكان  الوضعية 
املقاوالت  إحدى  قامت  كلما  تعقيدا  تزاداد  الوطن« 
ربط  تكملة مشروع  أجل  من  احلفر  بعملية  اخلاصة 
السكنات بالكهرباء وشبكة االنترنيت أو غير ذلك. 
جهة  من  الصحية  اخلدمات  تبقى  فيما 
املتعددة  العيادة  مستوى  على  محدودة  أخرى 
أنها  غير  بامتياز  معمارية  حتفة  أنها  اخلدمات،فرغم 
الذي  الطبي،  التأطير  بفعل انعدام  روح  دون  هيكل 
فقط،،  أسنان  وطبيب  عام  طبيب  على  يقتصر 
بني  مستشفى  إلى  التنقل  السكان  حيث يضطر 

سليمان يف احلاالت االستعجالية والطارئة ليال. 
منه  استفادت  الذي  املدينة،  غاز  مشروع  أما 

البلدية يف إطار برنامج الهضاب العليا،، يبقى حلما 
أحياء  بعض  وحتى  الريفية  املناطق  بعض  لسكان 
التزود  يف  يواجهونها  التي  بالنظر للمتاعب  املدينة 
مع  فصل الشتاء  يف  خاصة  البوتان  غاز  بقارورات 
املناخ البارد الذي مييز املنطقة باعتبارها منطقة مرتفعة 
يحلمون  البلدية  بهذه  املواطنون  والزال  هذا  غابية، 
باجناز ثانوية ببلديتهم تختزل معاناة أبنائهم،، سكان 
سيدي زهار طالت معاناتهم ويبقى حلمهم التكفل 

بانشغاالتهم. 
احلصول  بغرض  مرات  البلدية  مصالح  هاتفنا 
على رد على انشغاالت املواطنني لكن لم يرد علينا.
عمر ب

الحمـــاية المدنـــية تجـــوب القــرى إلجــراء فحوصــات وتوزيــع أدويـةالحمـــاية المدنـــية تجـــوب القــرى إلجــراء فحوصــات وتوزيــع أدويـة

المدية
 نقــــائص بالجمـــلة بسيـــدي زهـــــار  نقــــائص بالجمـــلة بسيـــدي زهـــــار 

والسكـــان يطالبـــــون بالتنمــــيةوالسكـــان يطالبـــــون بالتنمــــية

المشروع يكلف 85 مليار سنتيم ويسلم خالل 5 شهور
الشـــروع فـــي ربــط بلديــات غليــزان الشـــروع فـــي ربــط بلديــات غليــزان 

بمحـــطة التحليـــة »ســـونــاكتـير« بمحـــطة التحليـــة »ســـونــاكتـير« 
أعطى األمني العام 
لوزارة املوارد املائية 

ميهوبي مصطفى كمال 
إشارة انطالق مشروع 

تدعيم شبكة املاء 
الشروب بكل من أروقة 

عشعاشة، خضرة، 
نقمارية وسيدي 

خلضر انطالقا من 
محطة حتلية املياه بـ 
»سوناكتير  يف زيارة 

قادها إلى والية 
مستغامن، للوقوف على 
وضعية القطاع بالوالية 
ومدى التقدم يف إجناز 

املشاريع التنموية 
مبناطق الظل.

تشهد مدينة سيدي زهار، جنوب شرقي املدية، نقائص باجلملة؛ 
فمختلف أحياء املدينة تفتقر للتهيئة احلضرية،، وقنوات صرف 

مياه األمطار، ما حول حياة السكان إلى جحيم.

انتعـــاش حمــلة الحــرث والبـــذر عقـــب األمطـــار األخيـــرةانتعـــاش حمــلة الحــرث والبـــذر عقـــب األمطـــار األخيـــرة

بجاية
إصــــابة إصــــابة 33 أشخـــــاص إثـــــر  أشخـــــاص إثـــــر 

انفجـــــار قــــــــارورة غــــــــــاز انفجـــــار قــــــــارورة غــــــــــاز 

عين تموشنت
القبـض على مــروج المهلوسـات ببنـي صـافالقبـض على مــروج المهلوسـات ببنـي صـاف

سيدي بلعباس
سكــــان برج الطهــــر يطالبــــون سكــــان برج الطهــــر يطالبــــون 

بمشــــروع لربــط سكنـــاتهم بالكهربــــاءبمشــــروع لربــط سكنـــاتهم بالكهربــــاء

طاهر مسفك
سنتيم  مليار  ب85  املشروع  هذا  تكلفة  تقدر  و 
بطلب  عليه  الوصية  الوزارة  موافقة  بعد  جاء  والذي 
من والي الوالية واستجابة النشغاالت سكان املنطقة 
يف  كبير  نقص  من  تعاني  التي  الوالية  من  الشرقية 
التزود باملياه الصاحلة للشرب السيما دواويرها  عملية 
املنطقة.  يزود  كان  الذي  كراميس  سد  جف  بعدما 
وحسب اجلزائرية للمياه وحدة مستغامن ان هذا املشروع 
يتمثل يف اشغال مد القناة بقطر 400 ملم على طول 
24 كلم والذي ستنتهي به االشغال يف غضون 5 اشهر 
وسيعزز عملية التموين باملياه الصاحلة للشرب وتامني 
3 بلديات  آنفا الى جانب  البلديات الشرقية املذكورة 

متر مكعب  ألف   18 بكمية  غليزان  والية  من  اخرى 
يوميا مبياه التحلية.

كما كانت لألمني العام لوزارة املوارد املائية زيارة 
للمياه  للجزائرية  عامني  مديرين  من  كل  رفقة  اخرى 
والوكالة الوطنية للسدود والتحويالت والديوان الوطني 
ملستغامن  الوالئية  والسلطات  املياه  وصرف  للسقي 
خزانني  تدشني  مت  اين  صيادة  بلدية  الى  قادتهم 
مكعب  متر  االف   10 بسعة  احلشم  مبنطقة  مائيني 
والثاني  دج  مليون  ب155  اجنازه  قيمة  قدرت  االول 
من  كل  تزويد  سيعززان  واللذان  دج  مليون  ب21 
بخير  عمارنة  ودوار  مستغامن،بوقيراط،حاسيماماش 

الدين باملاء الشروب.
الى  له  املرافق  والوفد  الوزارة  ممثل  توجه  بعدها 
حيز  وضع  مت  اين  مستغامن  جنوب  السوافلية  بلدية 
لفائدة  للشرب  الصاحلة  باملياه  للتزود  مشروع  اخلدمة 
والصفصاف  السوافلية  لبلديتي  تابعني  دوار   14
البيوض،  من  بكل  يتعلق  واالمر  بوقيراط  بدائرة 
العرابة،  العوايلية،،  الشريف،،  اوالد  بكاكشة، 
العجال2،  اوالد  خوامتية،  سفيزف،  درايعية،، 
مداح2،  اوالد  مكاحلية،  عبادنية،  حمايدية، 
 3 البيوض  محطة  ستضخ  زحاحفة قحاحمة، حيث 

االف متر مكعب يوميا وتزود 10900 نسمة.
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أخبار السر ايا

أقدمت، أول أمس ناحية سكيكدة للخدمات االجتماعية سوناطراك 
املمثلة يف رئيس الناحية الشرقية واألمني العام لنقابة املؤسسة على 

زيارة دار الطفولة املسعفة بالوالية من أجل مد يد العون و إسعاد 
األطفال، عن طريق منحهم هبة من أغطية و لوازم مطبخ وعتاد مكتتبي 
و تربوي من ألعاب تسلية وترفيهية و ذلك من أجل التكفل األمثل بهذه 

الشريحة و رسم البسمة على شفاههم . لإلشارة املبادرة ليست األولى من 
نوعها اذ سبق ملديرية اخلدمات االجتماعية سوناطراك ناحية سكيكدة 

من تقدمي العديد من املساعدات لألطفال املسعفني من جهته مدير دار 
الطفولة املسعفة  ثمن هذه الهبة املمنوحة من طرف ناحية سكيكدة 

للخدمات اإلجتماعية سوناطراك مؤكدا بأن هذه الهبة ستسعد كثيرا 
األطفال املقيمني .

كشف مدير األشغال العمومية لوالية تبسة »رشيد ساملي« عبر 
أمواج إذاعة تبسة صباح أمس، أن  مشروع   اجناز ممرين علويني على 

مستوى الطريق الوطني رقم 10 بطريق قسنطينة و حتديدا مبحاذاة 
جامعة العربي التبسي ، قيد الدراسة من أجل انطالق اجنازه  يف 
الثالثي األول من سنة 2021  من أجل  التخفيف من حوادث املرور 

وتسهيل  حركة الطلبة اجلامعيني بني مختلف املرافق.
و أضاف ذات املتحدث، أن هذا  املقطع املقابل للجامعة عرف العديد 

من حوادث يف كل موسم جامعي ، حيث أن مصاحله تعمل حاليا على 
اختيار املكان املناسب لوضع املمرّين من خالل  دراسة  األماكن التي 

تعرف كثافة للطلبة،  باإلضافة إلى أن املشروع ستنجزه شركة وطنية  
مختصة يف هذه االجنازات يف مدة 6 أشهر من االجناز.

شن صبيحة أمس عمال شركة بارويد اجلزائر 
خلدمات اآلبار »BASP«  إضرابا مفتوحا عن 
الطعام احتجاجا منهم فيما أقدمت مجموعة 
من العمال على الصعود فوق خزانات الوقود 

داخل مقر الشركة التي تقع يف القاعدة البترولية 
الضخمة مبحاذاة منطقة 24 فبراير مهددين 
باالنتحار اجلماعي بسبب تلقيهم خبر يفيد 

بانتهاء عقودهم وعدم جتديدها ملوحني 
بأشعال الوقود واخلزانات املمتلئة يف حالة ما لم 

تستجب إدارة الشركة ملطالبهم و املتمثلة  جتديد 
عقودهم يف مناصب عملهم، وجتديد عقود العمل 
التي تربطهم بالشركة استبدالها  من عقود عمل 

محددة املدة إلى عقود مفتوحة وهي الصيغة 
التي من شأنها أن توضح املستقبل املهني للعمال 

يف هذه الشركة والتي  أنشئت باألساس بالشراكة 
 ensp بني املؤسسة الوطنية خلدمات اآلبار

التي متلك نسبة 40 باملائة من رأس املال املوسسة 
وشركة هاليبرتون التي متلك النسبة املتبقية من 

رأس املال اي ما يعادل 60 ٪ .

غضـــــب بحـــاسي مسعـــــود

منحة من السفارة األمريكية

 سخــــاء ســـونـــاطراكممــــــرات  علـــــــوية 

حتصلت الباحثة اجلزائرية، كرمية أيت عيسى، على   منحة بـ 30 ألف 
دوالر من املؤسسة األمريكية للسرطان.وكشفت سفارة أمريكا لدى 

اجلزائر،  ان  الباحثة تلقت هذه املنحة لتعزيز مشروعها الهادف إلى 
الوقاية من اإلصابة باألمراض نتيجة العالج اإلشعاعي.

وصرحت الدكتورة أيت عيسى “تركز دراساتنا على حتديد املسار 
اجلزيئي يف بطانة األوعية الدموية الدقيقة يف الدماغ”.وأكدت الباحثة 
أنه ميكن االستفادة منها لتطوير عالجات وقائية جديدة بهدف حتسني 

نوعية حياة الناجني من السرطان.
وتعمل الدكتورة كرمية أيت عيسى يف قسم طب القلب واألوعية الدموية 

بجامعة أيوا منذ سبتمبر 2018.

حل مساء يوم أمس وفد من أعيان طوارق 
التاسيلي نازجر واهقار مبدينة غات 
بدولة ليبيا الشقيقة ألجل تقدمي 

واجب العزاء ألهل اللواء والسفير السابق 
ورئيس املجلس االجتماعي لقبائل 

الطوارق حسني الكوني لصلة الترابط بني 
الشعبني الشقيقني اجلزائري والليبي .

     وحملت رسالة التعزية التي حتصلت 
أخبار الوطن على نسخة عنها من رئيس 

اللجنة اجلزائرية املستقلة للتضامن 
واألخوة مع الشعب الليبي وعلى لسان 

رئيسها إبراهيم انتمات مشاعر املواساة 
والتعاطف األخوي املخلصة بني الشعبني 
منوها التضامن مع الشعب الشقيق الليبي 

يف وفاة قائدهم ورجلهم احملنك والذي 
يشهد له الشعب اجلزائري بخصاله 

احلميدة وروح مسؤلياته اجتاه شعبه 
الليبي خاصة يف جوالته التي قادها 
يف حملة املصاحلات وحل املشكالت 

االجتماعية واالقتصادية التي مست 
ابناء اجلنوب الليبي .

واجب العزاء

    أخبــار حصـــرية..    أخبــار حصـــرية..
يبدو أن املندوبيات الوالئية للسلطة الوطنية املستقلة 

لالنتخابات أصبحت من دون مهام تقريبا، وهذا بعد مرور أكثر 
من شهر على تنظيم االستفتاء على تعديل الدستور، بدليل أن 

الصفحة الرسمية ملندوبية جيجل على موقع فايسبوك لم تعد 
تهتم سوى بنشر ما يخص رئيسها محمد شريف ونشاطاته بشكل 

حصري وكذا التنويه مبواعيد اللقاءات التلفزيونية التي يقوم بها 
عبر مختلف القنوات الوطنية، فهل أصبحت هذه األخيرة هيئة 

شريف يأمت معنى الكلمة؟
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حرموا من حقهم يف االستفادة من السكن االجتماعي 

 الشباب العّزب بالخروب 
يقررون مقاضاـة لجنة 

السكــن بقسنطينــة

بسكرة

نقـــص اليـــد العاملـــة يعـــرض 
المحاصيــل الزراعيــة للتلـــف

 م. بن مبارك
الصعوبات، حسبما  تلك  وتأتي يف مقدمة 
درجة  إلى  احلاد  النقص  للنصر،  بعضهم  ذكره 
االنعدام أحيانا يف اليد العاملة، األمر الذي من 
عند  للمنتوج  كسادا  يسبب  أن  حسبهم  شأنه 
التي  احملمية  الزراعات  خصوصا  اجلني،  مرحلة 
بعد  إنتاجها،  يف  وطنيا  رائدة  بسكرة  أصبحت 
تقنية  وتطور  العقاري  وعائها  يف  املذهل  التوسع 

ممارستها.
 وذكر فالحون أن بعض منتوجات مزارعهم 
تستدعي طبيعتها احلساسة وسرعة تلفها جنيها 

يف الوقت احملدد على غرار الطماطم.
املساحات  بأصحاب  أدت  املشكلة  ذات 
الزراعية الشاسعة إلى تقليص زراعتها واالكتفاء 
باحلد األدنى، رغم توفر بقية اإلمكانيات املادية، 
األخيرة،  السنوات  يف  تسجيله  مت  الذي  األمر 
خاصة مبنطقة عني الناقة، أين مت التخلي بشكل 
كبير على الزراعة الصيفية التي كانت تشتهر بها 

املنطقة على غرار الدالع وأنواع البطيخ.
 كما سجل أيضا انعدام يف العمال املؤهلني 
يف حفر املناقب واآلبار املخصصة للسقي وتركيب 

البيوت البالستيكية.
عزوف  إلى  يعود  محدثينا،  السبب حسب 
رغم  األشغال،  تلك  مبثل  القيام  عن  العمال 
احلوافز املادية املوضوعة لصاحلهم كتوفير السكن 
املجهز لإلقامة، وإبرام عقود مغارسة ومزارعة يف 
على  اليومي  العمل  وتفضيلهم  األحيان،  بعض 
العمل املوسمي الذي يجبرهم على إنهاء املوسم 

الفالحي حسب االتفاق املبرم.

أصحاب  أرغم  املعوقات،  هذه  ظل   ويف 
الستقدام  أخرى  مدن  إلى  التوجه  على  املزارع 
للوطن  العاملة، خاصة من اجلهة الشمالية  اليد 
على غرار والية تيبازة، اعتبارا لطابعها الفالحي 

ومترس شبابها يف املجال الزراعي.
ملئات  كبير  تواجد  سجل  السياق  هذا  ويف 
الشباب من واليات الشمال عبر مختلف مناطق 
والية بسكرة، حيث أشارت بعض اإلحصائيات 

مناطق  بأحد  عامل   3000 من  أكثر  وجود  إلى 
الوالية خالل موسم زراعي واحد.

 من جهة أخرى يطرح الكثير من الفالحني 
الكهرباء  وانعدام  السقي  مياه  ندرة  مشكلة 
ضاعف  ما  املسالك،  غياب  وكذا  الفالحية 
الكثير من  اليومية، يف ظل  من حجم معاناتهم 
املشاكل املطروحة التي دفعت ببعضهم إلى هجرة 

أراضيهم والتوجه إلى ممارسة أنشطة أخرى.

يجد، هذه األيام، أصحاب المزارع والمستثمرات الفالحية، عبر عدد من المناطق الفالحية بوالية بسكرة، 
صعوبات جّمة في جني مختلف المحاصيل الزراعية التي تنتجها آالف الهكتارات التي تمتاز بجودة وإنتاجها 

المبكر على المستويين المحلي والوطني، على غرار عين الناقة، مزيرعة، فوغالة وغيرها. املقيمون  العزَّب  الشباب  يطالب 
والذين  قسنطينة،  يف  اخلروب  ببلدية 
بإنصافهم  سنة،   40 عن  سنهم  يقّل 
من  بحرمانهم  التعسفي  القرار  وإلغاء 
احلصول على السكن االجتماعي، وهو 
الوالي  قرارا صدر عن  كان  إنه  قيل  ما 
السابق للوالية، واصفني القرارب بغير 

قانوني واملجحف.
سوى  يطبق  لم  أنه  هؤالء  وأكد   
صارخ  تعد  يف  اخلروب،  شباب  على 
اجلريدة  يف  الصادر  السكن  قانون  على 
محاوالتهم  أن  مؤكدين  الرسمية، 
املسؤولني  انتباه  للفت  العديدة 
من  كذا  السلمية  بالطرق  لقضيتهم 
خالل االحتجاج باءت بالفشل، ليقرر 
اإلجراءات  مباشرة  األخير  املعنيون يف 
القانونية الالزمة، ملتابعة جلنة السكن 
استرجاع  من  لتمكينهم  العدالة،  عبر 
السكن  على  احلصول  يف  حقهم 
هو  مثلما  طبيعي  بشكل  االجتماعي 

حاصل يف كل واليات الوطن.
طالبي  من  العديد  يعيش  و 
اخلروب  ببلدية  االجتماعي  السكن 
غير  غليان  حالة  قسنطينة،  بوالية 
للسطح مشاكل  مسبوق، حيث طفت 
حرمان الشباب األقل من 40 سنة من 
فيما  السكن  على  احلصول  يف  حقهم 
االنتفاض   2013 ملفات  قرر أصحاب 
احتجاجية  وقفات  بشن  وهددوا 
ومتكينهم  ملفاتهم،  بدراسة  للمطالبة 
من سكن ضمن القائمة األخيرة التي 
سيعلن عن املستفيدين منها قبل نهاية 
السنة اجلارية، حسب تصريحات والي 

الوالية خالل عددي اللقاءات.
عديد  محل  كانت  التي  القائمة 
يتم  لم  الساعة  وحلد  االحتجاجات، 
نهاية  اقتراب  ومع  عنها،  اإلعالن 
املهلة املقدمة من قبل املسؤولني والتي 
عاد  يوما،   15 سوى  عنها  يفصلنا  ال 
السكن  طالبي  يوميات  ليطبع  الغليان 
باخلروب، الذين قاموا بوقفات متعددة 
األسبوع  خالل  الدائرة  مقر  أمام 
ضرورة  على  التأكيد  ألجل  املاضي، 
تأجيلها  رافضني  القائمة  عن  الكشف 
للسطح  برزت  فيما  كان،  سبب  ألي 
 2013 ملفات  أصحاب  مشكلة 
وإدراج  ملفاتهم  بدراسة  طالبوا  والذين 
املعنية،  القائمة  يف  منهم  املستحقني 
املعنيون  عليه  يصّر  الذي  املطلب  وهو 
ممن حتدثوا عن اعتصام مفتوح أمام مقر 
السلطات  استجابة  لغاية  بداية  الدائرة 
على  احلصول  يف  حقهم  أسموه  ملا 

السكن باعتبار قدم ملفاتهم.
من جهته كان رئيس دائرة اخلروب 
استحالة  مؤخرا،  للمحتجني  أكد  قد 
املستفيدين  تأجيل موعد اإلعالن عن 
نهاية  قبل  واملنتظرة  الثالثة  القائمة  من 
الشهر اجلاري، مشيرا لتحويل البعض 
ارتفاع  بسبب  الترقوي  السكن  لصيغة 
أجورهم مع محافظتهم على سنة إيداع 
سير  عن  متحدثا  واألقدمية،  امللفات 
العملية بشكل جيد وشفاف، وأنه تتم 
حاليا تصفية نتائج التحقيقات ودراسة 

امللفات بصفة جدية.
أمينة.ب

 غرداية

مطالب بإيفاد لجنة تحقيق 
إلــى مديريـة التربية

لعمال  غرداية  والية  نقابة  طالبت 
التربية يف رسالة لها السيد وزير التربية 
)حصلت  واجعوط«  »محمـد  الوطنية 
منها(  نسخة  على  الوطن«  »أخبار 
على  للوقوف  حتقيق  جلنة  بإرسال 
يعاني  التي  التسيير  مشاكل  مختلف 

منها القطاع بالوالية.
املسؤول  أن  النقابة  اعتبرت  حيث 
األول عن القطاع بالوالية يقف متفّرجًا 
إزاء هذا الوضع واعتبرته فاقدًا للسيطرة 
القرار، وصار عاجزًا عن  اتخاذ  وسلطة 
أن  بعد  واخلصومات  النزاعات  حل 
فّضل رفع جّل القضايا اخلاصة بالتربية 
نص  يف  جاء  -كما  العدالة  جهاز  إلى 

املراسلة-.
النقابة  نّددت  السياق  نفس  ويف 
مكاتب  أغلب  يف  التسيير  بطريقة 
بالتكليفات  التربية  مديرية  ومصالح 
املؤهالت  لديهم  تتوفر  من  وجود  رغم 
وناشدت  لشغلها،  القانونية  والشروط 

باإلسراع يف تعيني شخصية ذات كفاءة 
باملديرية،  املوظفني  مصلحة  رأس  على 
القانون.  خارج  احلالي  املسّير  معتبرة 
هذا وطالبت يف مراسلتها أيضا ًبتفعيل 
نشاط مديرية التربية للمقاطعة اإلدارية 
التمدرس  مصلحة  وبفتح  باملنيعة، 
بها،  واالمتحانات  واملستخدمني 
موظفي  إدماج  عملية  يف  التسريع  مع 
الشروط  استوفوا  الذين  اإلدماج  عقود 

القانونية.
كما استنكرت االستهانة مبراسالت 
املفتشّية العامة وتوصيات الوزارة وبالتستر 
وعدم الرد على شكاوى املوظفني واملديرين 
والطعون اخلاصة التي تقدمت بها النقابة، 
انتخابات  شرعية  يف  التحقق  ورفضها 
جتديد اللجان املتساوية األعضاء، مرِجعة 
السبب إلى بسط بعض اجلهات سيطرتها 
ونفوذها على القطاع واملتقاعدين منه على 

وجه اخلصوص.
منير بن دادي

لفك العزلة عن املناطق النائية بتبسة 

فتح مراكز بريد جديدة إلطالق خدمة الجيل الرابع 
كشف املدير الوالئي لالتصاالت السلكية 
قطاعه  أن  عريبي«  »ميلود  بتبسة  والالسلكية 
تدعم بعدد معتبر من الهياكل واملرافق اجلديدة 
من  عدد  تنصيب  مع   ،2020 سنة  خالل 
النائية  املناطق  لتزويد  الرابع  اجليل  محطات 

بهذه اخلدمة.
هذا وأضاف ذات املتحدث، أن العديد من 
دخلت  للقطاع  التابعة  واملشاريع  الهياكل  هذه 
مركز  فتح  غرار  على  واالستغالل  اخلدمة  حيز 
وانتهاء  الوالية،  بعاصمة  النطار  بحي  بريدي 
األشغال مبركز احلمامات والذي سيدخل اخلدمة 
خالل األيام القليلة القادمة، فيما بقي عدد آخر 
االجناز،  طور  ويف  اإلدارية  اإلجراءات  بني  منها 
أين انطلقت األشغال مبركز بريد جديد بالعقلة، 
بالشريعة  بريد  مركز  اجناز  مشروع  دخل  كما 
والعوينات وبئر العاتر يف مرحلة اختيار املقاوالت 
املكلفة باالجناز، وهي املشاريع التي سترفع الغنب 
عن املواطنني وتخفف من الضغط على مختلف 

املراكز البريدية.
مصاحله  أن  املدير  أكد  السياق،  ذات  ويف 
الرابع  للجيل  محطات  عدة  بتنصيب  قامن 
النائية  البلديات  من  بعدد  الثابت  للهاتف 

احلميمة  منطقة  غرار  على  الظل  ومناطق 
لبلدية  تابعة  مناطق  وهي  السد  وفم  والغنجاية 
ببئر  تروبية  عني  منطقة  تزويد  مت  كما  ثليجان، 
مقدم وقيبر ببلدية املزرعة والصفصاف بأم علي، 
بينما سيتم ربط محطة عني الرابعة ببلدية قريقر 

عدة  بعد  اخلدمة  لدخولها  متهيدا  بالكهرباء 
أشهر من االنتظار، وهي احملطات التي ستمكن 
باملناطق  الذين يقطنون  أولئك  السكان مبا فيهم 
اخلدمات  من  اإلستفادة  من  واملعزولة  النائية 

املتنوعة للهاتف واإلنترنت بكل راحة.

األغواط

نقائــص بالجملــة تصنــع معانــاة السكـــان
ثالث  احليران  قصر  بلدية  سكان  يسجل 
جتمع سكني بالوالية نقائص كثيرة يف مختلف 
املجاالت ذات الصلة بحياتهم اليومية يأتي على 
رأسها غياب التهيئة والتزيني احلضري باألحياء 
القدمية واجلديدة وإهتراء الطرق وانسداد بالوعات 
معاناة  لهم  سيبب  ما  وهو  الصحي  الصرف 
يومية سواء أوقات تساقط األمطار حيث تتحول 
التي  الشوارع إلى أوحال وبرك من مياه األمطار 

تختلط مبياه الصرف الصحي، ويف فصول احلرارة 
والروائح  السامة  واحلشرات  األوساخ  بها  تنتشر 
الكريهة، ويف ذات السياق يسجلون نقصا فادحا 

يف اإلنارة العمومية يف الشوارع. 
تأخر  السكان  تؤرق  التي  املشاكل  ومن 
تسوية وضعية قطع األراضي التي استفادوا منها 
للتصرف فيها،  امللكية  منذ سنوات ومنح عقود 
وتأخر  اللعب  الشبابية وساحات  املرافق  ونقص 

إجناز املسبح البلدي. 
تزويدهم  الظل  مناطق  سكان  ويطالب 
بحصص من الطاقة الشمسية لتوفير اإلنارة لهم 
يطالب  كما  عنهم،  العزلة  لفك  مسالك  وفتح 
فالحو سهل مزي الفالحي بإجناز حواجز مائية 
حتمي محاصيلهم الفالحية التي تلحق بها سيول 

األمطار أضرارا بليغة وتكبدهم خسائر كبيرة. 
    ع نورين

معالجـــة 29 قضيــة تتعلـــق 
بالمخـــدرات والمهلوســات

يف إطار محاربة ظاهرة االجتار باملخدرات واألقراص املهلوسة عاجلت مصالح 
الشرطة القضائية باألغواط خالل شهر نوفمبر 15 قضية متعلقة ببيع املخدرات 

تورط فيها 18 شخصا، مت إيداع خمسة أشخاص منهم احلبس املؤقت،
كما مت معاجلة خالل نفس الشهر 14 قضية متعلقة ببيع املؤثرات العقلية، 
تورط فيها 16 شخصا، مت إيداع 05 أشخاص منهم احلبس املؤقت وأسفرت هذه 
القضايا عن ضبط وحجز 202 قرص مهلوس و03قارورات من سائل مهلوس 

وكمية من املخدرات. 
ع نورين
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كشفت مديرية الصحة لوالية إليزي عن مكتسبات عديدة تدعم بها القطاع على 
غرار العتاد الطبي والتجهيزات والعنصر البشري وعمليات توسعة ومنشاة من 

شأنها تحسين الخدمة الصحية بالوالية، وتدعيم خريطتها مع إذالل كافة العوائق 
والصعوبات التي تحول دون تقديم رعاية صحية كافية للمواطن بالوالية. 

مدير الصحة لوالية إليزي يف لقاء مع»أخبار الوطن«

مكاسب عديدة يتعزز بها القطاع الصحي لتحسين الخدمات الصحيةمكاسب عديدة يتعزز بها القطاع الصحي لتحسين الخدمات الصحية

 عتاد براهيم مالك

عتاد طبي بـ 14 مليار سنتيم 
يف  زناتي  احمد  بالوالية  الصحة  مدير  وقال 
عتاد  من  استفاد  القطاع  ان  الوطن  أخبار  مع  لقائه 
طبي مببلغ إجمالي يصل الى 14 مليار سنتيم والذي 
من  كل  يف  االستشفائية  املؤسسات  منه  استفادة 
الذي  العتاد  ومتثل  جانت  اإلدارية  واملقاطعة  اليزي 
العيون  طب  عتاد  يف  الصحية  املصالح  استلمته 
عتاد  الى  باالضافة  العمليات  قاعات  وجتهيزات 
طب األمراض الصدرية واملعدة واألمعاء.  ويضيف 
املؤسسات  مست  أيضا  العملية  ان  املسؤول  ذات 
من  اجلوارية يف كل  للصحة  االستشفائية  العمومية 
اقتناء  مت  اين  ادريس  عمر  وبرج  احلواس  برج  بلدية 
وتصفية  الدم  منها جتهيزات حلقن  التجهيزات  كافة 
النفايات الطبية وكذا جراحة األسنان وبعض العتاد 
الطبي اخلاص باملخبر ببرج عمر ادريس فيما استفادة 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  جتهيز  من  احلواس  برج 
العالي وهي  الطراز  على غرار جهاز ايكو جرايف من 
 05 ب  يقدر  مالي  غالف  لها  خصص  عمليات 
ماليير سنتيم فيما خصص مبلغ مالي قدرة ب 08 
مالير سنتيم لكل من عني اميناس والدبداب اليزي 
وجانت والذي من شانه تقدمي تاطير طبي متكامل 
كل  يف  الالزمة  الضرورية  واألجهزة  العتاد  توفر  مع 
الغرف الطبية على مستوى املؤسسات الصحية فضال 

عن تلبية مطالب كافة التخصصات. 
الصحية  املصالح  ان  زناتي  احمد  أكد  وكما 
السكري  مبرضى  خاصة  عيادة  فتح  بصدد  بالوالية 
بالوالية اين مت جتهيز املقر لغرض االعتناء بهذه الفئة 
بالوالية التي عانت لسنوات ومن اجل تقدمي رعاية 

صحية كافية لها والتكفل اجليد بها. 

  توظيف 80 عونا 
يف القطاع الصحي

وتدعم قطاع الصحة العمومية بالوالية بازيد من 
للصحة  وممرضني  متريض  مساعدي  مابني  عون   80
مستعملي  وكذا  ومخبرين  وقابالت  العمومية 
على  املوزعة  مبناصبهم  التحاقهم  ومت  أجهزتاألشعة 
مدير  به  أفاده  ما  حسب  بالوالية  الستة  البلديات 
استفادة  القطاع  ان  الصدد  ذات  يف  مضيفا  الصحة 
ومختصني  عامون  حديثةمابينأطباء  مناصب  من 

على غرار جراحة األسنان.  طب املعدة.  جراحة 
والسكري.   الغدد  أمراض  التخذير.   األعصاب. 
جراحة  يف  مختصني  وكذا  القلب  أمراض 
الطفليات  يف  ومختصني  الشرعي  األطفالوالطب 
العدد  ليصل  عملهم  مبناصب  التحاقهم  مبختلفهاومت 
 60 من  ازيد  الى  مبناصبهم  للملتحقني  االجمالي 
كبيرا  استقرار  القطاع  يشهد  وكما  مختص  طبيب 
السمة  كانت  التي  السنوية  التحويالت  حركة  يف 
السائدة والتي عرف بها منذ سنوات على حد قول 
احمد زناتي مؤكدا ان مصاحله حرصت على حتقيق 
كافة املتطلبات التي من شانها ضمان راحت األطباء 
خدماتهم  من  االستفادة  لغرض  باملؤسسة  والعمال 

التي تعود بالفائدة على املواطن باملنطقة. 

  االستفادة 
من 3 منشآت صحية 

ومن جهة كشف مدير القطاع احمد زناتي عن 
ترقية  شانها  من  منشاة  ثالث  من  الوالية  استفادة 
اخلدمات الصحية باملنطقة والتي متثلت يف مستشفى 
جانت واليزي 120 سرير وكذا مستشفى 60 سرير 
مبقاطعة الدبداب والذي من املنتظر انطالق أشغالهم 
يف القريب العاجل بعد استوفاء كافة الشروط االولية 
بالوالية  العمومية  التجهيزات  مديرية  تسيره  والذي 
توسعة  عمليات  من  أيضا  القطاع  استفادة  وكما 
تارقيوانتميضي  مبستشفى  االستعجالت  جلناح 
مليون   42 ب  قدرة  مالي  مبلغ  له  خصص  والذي 
دينار جزائري والذي انطلقت به األشغال ومن شانه 
يقول مدير الصحة تخفيف الضغط على باقي املرافق 
الصحية بعاصمة الوالية.  ويضيف املتحدث انه من 
اخلدمات  متعددة  عياد  انطلقت  التي  املشاريع  بني 
بعني  االستعجاالت  ومصلحة  احلواس  برج  ببلدية 
باحلي  اخلدمات  املتعددة  العيادة  عن  اميناسفضال 

اجلديد مبقاطعة الدبداب. 

  الوضعية الوبائية
 ال تدعو للقلق

أخبار  مع  لقائه  خالل  زناتي  احمد  واضاف 
الوطن ان الوضعية الوبائية ملختلف األمراض مستقرة 
اصابة  حالة  ايت  تسجيل  يتم  ولم  للقلق  تدعو  وال 
وكذلك  السنة  هدة  يف  البوحمرون  مبرض  اخلاصة 
احلال بالنسبة لألمراض املتنقلة عن طريق املياه وفيما 
منطقة  بها  عرفت  والتي  الالشمانيةاحلشوية  يخص 

اميهرو وافني سجلت حالتني فقط ومت القضاء عليها 
وكذا املالريا يقول ذات املتحدث انه اغلب احلاالت 
مستوردة اين توقف العدد يف 140 حالة منذ ازيد من 
25 يوم 93 باملائة منها ملهاجرين غير شرعيني واغلبها 
عن  الصحة  مدير  كشف  وكما  جانت.   مبقاطعة 
التي حصدت  بالوالية  املستجد  كورونا  وباء  حصيلة 
منذ ظهورها عن وفاة 09 حاالت وأزيد من 280 حالة 

شفاء والوضعية مستقرة موجها يف ذات الصدد نداء 
عبر اخبار الوطن على ضرورة اجلميع بااللتزام بتدابير 
الوقاية وشروط السالمة التي وجب التقيد بها خاصة 
باالماكن العمومية ووجب ان تكون تلك اإلجراءات 
عادة حسنة ميتثل بها كافة األفراد للحد من انتشار هذا 
املرض اخلبيث مؤكدا بان مصاحله مجندة للتعامل مع 

اي طارئ قد تفرزه الوضعية اجتاه كوفيد 19

 تدعيم قطاع الصحة بـ80 عونا يف شبه الطبي و60 طبيبا متخصصا االستفادة من تجهيزات طبية بمبلغ 14 مليار سنتيم

 الوضعية الوبائية مستقرة وال تدعو للقلق  هياكل ومنشآت جديدة يتدعم بها القطاع الصحي
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هاالند مهاجم بوروسيا دورتموند:

»فخـور بجــائزة »فخـور بجــائزة 
الفتــــى الذهبـــي«الفتــــى الذهبـــي«

أعرب النرويجي إيرلينغ هاالند مهاجم بوروسيا دورمتوند، عن سعادته بالتتويج 
بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، من صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية.

وقال هاالند الذي شارك عبر الفيديو يف احلفل: »أنا فخور جدا، وهذه 
اجلائزة دافع لي للقيام بعمل أفضل وحتقيق األهداف التالية«. وعن العالقة 
مع مينو رايوال، علق: »هو أفضل وكيل يف العالم، لقد ساعدني كثيرا 

حتى اآلن، وأريد أن أستمر يف التطور يف مسيرتي بجانبه«.
أفضل  أحد  »إنه  قال:  ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي  وحول 
الالعبني يف العالم، وأراقبه وأتعلم منه، وال أعرف ما إذا كنت سأسميها 

منافسة بيننا، لكنني بالتأكيد أريد الفوز وأقوم بعمل جيد«.
وإمكانية  املاضي،  يف  ليوفنتوس  االنضمام  من  قربه  عن  وبسؤاله 
حدوث ذلك يف املستقبل، أجاب: »قيل إنني كنت قريبا من يوفنتوس، 
فقط،  لعام  دورمتوند  يف  »كنت  وبنّي:  مطلقا«.  بذلك  أصرح  لم  لكنني 
وأنا بخير وسعيد معهم«. وأمت: »أنا بالفعل أفضل ومتأكد من أنني سأكون 
للملعب قريبا«.                                                     القسم الرياضي

رونالدو: 

»أعتــز بانضمــامي »أعتــز بانضمــامي 
لفريــق األحــالم«لفريــق األحــالم«

اول  يوفنتوس،  جنم  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  أعرب 
يف  تشكيلة  أفضل  ضمن  بالتواجد  سعادته  عن  أمس، 

التاريخ، التي أعلنتها مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية.
»فيسبوك«:  على  الرسمية  عبر صفحته  رونالدو،  وقال 
التاريخ  يف  تشكيلة  أفضل  من  جزًءا  أكون  أن  »ُيشرفني 
له من فريق أحالم مذهل«. وأضاف:  يا  فوتبول،  لفرانس 

وبالتأكيد  وإعجابي،  احترامي  يستحقون  جميًعا  »إنهم 
االستثنائيني..  الالعبني  هؤالء  بني  بكوني  فخور  أنا 
اختيارها  يف  ساهم  التي  التشكيلة،  وضمت  شكًرا«. 

140 صحفًيا، كاًل من: »ليف ياشني، مالديني، 
بيكنباور، كافو، بيليه، تشايف، لوثار ماتيوس، 
نازاريو،  رونالدو  رونالدو،  كريستيانو  مارادونا، 

ميسي«.

رايــــــــــــوال:رايــــــــــــوال:
يمكنــهاللعــبيمكنــهاللعــب
  55 سنــــــوات  سنــــــوات 
أخـــرى أخـــرى وقــد وقــد 
يتــرأس اليويــفا«يتــرأس اليويــفا«

يرى مينو رايوال وكيل أعمال زالتان إبراهيموفيتش مهاجم ميالن، أن السويدي 
أهدر وقته باللعب يف الدوري األمريكي املمتاز، ُمشيًرا إلى أنه ميكن أن يلعب خلمس 

سنوات أخرى.
يف   2020 أعمال  وكيل  أفضل  جائزة  لتسلم  حضوره  خالل  رايوال،  وقال 
حفل الغولدن بوي الذي تنظمه صحيفة »توتو سبورت«: »لقد رأيت العديد من 
الالعبني يف مسيرتي كانوا مرهقني يف نفس عمر زالتان، وكنت أشعر باألسف 

الستمرارهم، وبالنسبة لي هو قادر على اللعب 5 سنوات أخرى«.
وأضاف: »لقد ندمت على إحضاره للدوري األمريكي، حيث كان مضيعة 
للوقت هناك، ويف املستقبل سوف يلعب دوًرا مهًما، ورمبا ميكنه أن يصبح رئيس 
عالقة  »لدينا  وتابع:  الكرة«.  تغيير  أجل  من  القدم،  لكرة  األوروبي  االحتاد 
جميلة، ولكن هذا هو احلال بالنسبة للجميع، فهم جزء من عائلتي، ومع زالتان 

خضنا مغامرات فريدة، وهو ليس صعًبا كما يبدو«.
قائد  وهو  نفسه،  انتقاد  عليه  يتعني  عندما  أيًضا  صادق  فهو  عادًيا،  العًبا  ليس  »هو  علق:  ليخت،  دي  وعن 
يتحدث  فهو  بلد،  إدارة  وميكنه  وللمجموعة،  لنفسه  القرار  ويتخذ  بالفطرة، 

اإليطالية أفضل مني«.
وحول بوغبا، كشف: »يف إجنلترا حساسون للغاية حني يتعلق األمر ببول، 
وقد عبرت عن أفكاري ورأيي، وال شيء مثير يف تصريحاتي األخيرة، وأعتقد 

أنها واضحة«.
الصعب  الصيف، ألنه من  إننا سنتحدث يف  أقول  أن  وأمت: »كان يجب 
على الالعبني الكبار تغيير النادي يف جانفي، وسنرى ما سيحدث يف الصيف، 

ونحن نعيش يف عالم متغير«.

بيانيــــتش أفضـــل رياضـــي بيانيــــتش أفضـــل رياضـــي 
فــي البوسنـــة فــي البوسنـــة 20202020

برشلونة  اختير العب وسط 
بيانيتش،  ميراليم  اإلسباني، 
يف  رياضي  أفضل  أمس  اول 
عام  يف  والهرسك  البوسنة 

.2020

االستفتاء  خالل  ذلك  جاء 
التليفزيون  من  كل  ينظمه  الذي 
»نيزافسن  وجريدة  احلكومي 

نوفني«.
توج  بعدما  بيانيتش  واختير 
بلقب  يوفنتوس  السابق  ناديه  مع 
الرابعة  للمرة  اإليطالي،  الدوري 
قبل  بيانكونيري،  بقميص  له 
لصفوف  بعد  فيما  ينتقل  أن 

برشلونة.
خالل  بيانيتش  وصرح 
الفيديوكونفرانس:  عبر  مداخلته 
ناجحا  موسما  قدمت  »لقد 
انتقالي  وجاء  يوفنتوس،  مع 
لبرشلونة ليتوج مسيرتي، إنه أمر 
استثنائي«. وتابع صاحب الـ30 
عاما: »هذا التكرمي سيكون حافزا 

والهرسك،  البوسنة  يف  ألطفالنا  به  يحتذى  مثاال  أكون  ولكي  والتحسن،  العمل  ملواصلة  إضافيا 
ليكونوا جزءا من املنتخب الوطني، ومن أفضل أندية العالم«.

آرثر ميلو لبطل  البرازيلي  انتقال  تبادلية، مقابل  بيانيتش بصفوف برشلونة يف صفقة  والتحق 
إيطاليا. وعلى مدار مواسمه األربعة بقميص »السيدة العجوز«، توج النجم الدولي بـ 4 ألقاب يف 
الدوري، و2 يف الكأس، ولقب وحيد يف السوبر احمللي. ووقع بيانيتش على عقد ميتد 4 مواسم مع 
النادي الكتالوني، بشرط جزائي يصل إلى 400 مليون أورو. وشارك بيانيتش مع البارسا منذ بداية 

املوسم يف 12 مباراة، 6 يف الليغا ومثلها بدوري األبطال.

آرسنـــال يستضيــــــف 
ساوثهامبتـون خلـف أبـواب مغلقـةساوثهامبتـون خلـف أبـواب مغلقـة

سيستضيف آرسنال منافسه ساوثهامبتون يف الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا األربعاء خلف أبواب مغلقة 
بعد إدراج لندن ضمن املناطق التي تشهد تطبيق أشد القيود، الحتواء تفاقم اإلصابات بفيروس كورونا.

وكان آرسنال من بني 10 فرق يف الدوري املمتاز سمحت لهم السلطات باستقبال 2000 مشجع يف وقت 
سابق هذا الشهر بعد أن صنفت لندن يف البداية ضمن املستوى الثاني للمناطق شديدة اخلطورة يف أعقاب 

انتهاء اإلغالق العام الذي استمر شهرا.
لكن احلكومة البريطانية قالت اول أمس إنها أدرجت لندن يف املستوى الثالث بعد ارتفاع هائل يف معدل 

اإلصابة بالعدوى حيث جتاهد واحدة من أغنى املدن يف العالم الحتواء انتشار الفيروس.
أنه لن يكون بوسعنا استقبال مشجعني يف ملعب اإلمارات يف  تأكيد  بيان: »يؤسفنا  آرسنال يف  وقال 

مباراتنا بالدوري املمتاز أمام ساوثهامبتون يوم األربعاء 16 ديسمبر.
وأكد: »إذا استمر هذا الوضع فإنه لن يكون بوسعنا استقبال جماهير يف ملعب اإلمارات يف املباريات 
الالحقة«. وستقام مباراة فولهام على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون هذا األربعاء خلف أبواب مغلقة بينما 

سيستضيف وست هام يونايتد منافسه كريستال باالس دون جماهير يف اليوم ذاته.

برشلــــونة وســان جيـرمــانبرشلــــونة وســان جيـرمــان
 في صـراع على التعــاقد  في صـراع على التعــاقد 

مع ديبـــــايمع ديبـــــاي
دخل برشلونة وباريس سان جيرمان يف صراع على التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، 

مهاجم ليون، خالل امليركاتو الشتوي املقبل.
وحاول برشلونة التعاقد مع ديباي يف الصيف، لكنه فشل يف حسم الصفقة ألسباب 

اقتصادية، بينما اقتحم سان جيرمان السباق مؤخًرا.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة على دراية مبفاوضات باريس 

مع وكالء ديباي قبل وبعد إصابة نيمار دا سيلفا، جنم سان جيرمان.
وأشارت إلى أن برشلونة يحافظ أيًضا على اتصاالت أسبوعية مع ممثلي ديباي، من 

أجل إبرام الصفقة يف جانفي املقبل، بناء على رغبة املدرب الهولندي رونالد كومان.
وأوضحت أن برشلونة يراهن على رغبة ديباي أيًضا الذي يحلم باللعب مع البارسا، 
ومقتنع أن اخلطوة املقبلة يف مسيرته ستكون يف »كامب نو«. يذكر أن عقد ديباي مع ليون 

ينتهي يف الصيف املقبل، لذا يحق لالعب التوقيع مجاًنا مع أي ناٍد يف جانفي املقبل.

هيـــرنانديـــز يرفــض العـــودة هيـــرنانديـــز يرفــض العـــودة 
إلـــى ريــال مدريــــدإلـــى ريــال مدريــــد

علق الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير األيسر مليالن، على إمكانية عودته يف املستقبل للعب مع ريال مدريد. وكان ثيو انتقل من امليرنغي إلى ميالن يف صيف 2019 نظير 20 مليون أورو، وليس لدى 
ريال مدريد أي بند مينحه أحقية استعادة الالعب يف املستقبل.

وقال هيرنانديز، يف حوار أجراه مع إذاعة »أوندا سيرو« اإلسبانية: »أعيش أفضل حلظة يف مسيرتي، على األقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة جًدا يف ميالن وأقدم مستويات ممتازة«.
وأضاف: »إذا كان األمر بيدي سأبقى يف ميالن مدى احلياة. ليس لدّي رغبة يف العودة إلى ريال مدريد. أرى األمر بهذه الصورة«. وتابع: »ال أعرف إذا كانوا يف ريال مدريد يشعرون بأي ندم على رحيلي. 
أعلم أنني ذهبت هناك يف سن مبكر جًدا، ولم ألعب كثيًرا وهذا يفقدك ثقتك بنفسك، لكن يف ميالن حصلت على دقائق كثيرة«. وواصل: »إبراهيموفيتش؟ إنه العب رائع. يساعدنا وينصحنا جيًدا، إنه 

جوهري يف الفريق«. واستمر: »دياز؟ إبراهيم جيد جًدا، ويقوم بأشياء ممتازة معنا«. وأمت: »الفوز بالدوري اإليطالي؟ ميالن لم يقدم أداًء جيًدا لسنوات عديدة، أعتقد أنه ميكننا إبعاد اللقب عن يوفنتوس«.
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أخبار الرياضات

العمل  متديد  وبعد  الرياضية،  لألنشطة  التدريجي  االستئناف  إطار  »يف  بيان صحفي  يف  الوزارة،  وقالت 
بالبروتوكول الصحي، املصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية العلمية ملتابعة تطور جائحة كورونا، بالتنسيق مع 
املركز الوطني لطب الرياضة«، وتابع »تقرر استئناف تدريبات نوادي الرابطة الثانية لكرة القدم، ابتداًء من يوم 

األحد 20 ديسمبر، على أن يتم استئناف بطولة الرابطة الثانية، ابتداًء من شهر فيفري 2021«.
وتتشكل بطولة الرابطة الثانية اجلديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتني، استنادا إلى املوقع اجلغرايف 

)وسط-شرق، وسط غرب(.
وعلى ضوء النظام الهرمي اجلديد للمنافسة، ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة، مما يعني أن 
الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم  بتسييرها، وليس رابطة كرة القدم احملترفة كما كان معموال به من 
قبل. وأوضحت الوزارة الوصية »تكّلف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم باتخاذ  التدابير الالزمة الستئناف تدريبات 
بطولة الرابطة الثانية«.                                                                                                      م.هشام

سيغيب عن المنافسة لمدة 10 ايام
بــن ناصــــر: » اإلصـــابةبــن ناصــــر: » اإلصـــابة
 لــــم تـــؤثــر علــــي  لــــم تـــؤثــر علــــي 
وسأعـــــود وسأعـــــود أقـــــوى«أقـــــوى«

تعرضه  على  ميالن،  وسط  العب  ناصر،  بن  إسماعيل  اجلزائري  الدولي  علق 
مباراة  غادر  عاًما،   23 العمر  من  البالغ  الالعب  وكان  مؤخًرا إلصابة عضلية. 

ميالن وبارما، األحد املاضي، يف الدقيقة 75، بعد معاناته من آالم على 
مستوى الفخذ.

االجتماعي  التواصل  موقع  يف  حسابه  على  ناصر،  بن  وكتب 
»تويتر«: »أشكركم جميًعا على تقدمي رسائل الدعم بعد إصابتي.. 

إلى العمل كي أعود أقوى«.
بن  غياب  فترة  متتد  أن  املتوقع  من  أنه  إيطالية  تقارير  وذكرت 
على  مشاكل  من  معاناته  بسبب  األقل،  على  أيام   10 ملدة  ناصر 
ناصر على األقل، عن  بن  يغيب  بذلك،  الفخذ األمين.  مستوى 
مرتقبة  عودته  تكون  أن  على  والتسيو،  وساسولو  جنوى  مباريات 

أمام بينفينتو، يف األسبوع الـ15 من الدوري اإليطالي.
م.هشام

أكد رئيس االحتادية اجلزائرية للريغبي، سفيان 
بن حسان، اول أمس أن احتمال مواجهة منتخب 
باألراضي  املقررة   2023 العالم  كأس  خالل  فرنسا 
الفرنسية حتفيز إضايف، من أجل السعي جديا لبلوغ 
نهائيات  إلى  األولى  للمرة  بالتأهل  اجلزائر  هدف 

املونديال.
وأسفرت عملية سحب قرعة كأس العالم التي 
مواجهة محتملة بني  بباريس عن  امس  اول  جرت 
منتخب اجلزائر للريغبي ب15 العبا، الطامح للتأهل 
ونظيره الفرنسي -مستضيف الدورة- باعتبار تواجد 
فرنسا،  مبعية  األولى  املجموعة  إفريقيا ضمن  مقعد 

نيوزيلندا، إيطاليا وممثل أمريكا.
مواجهة  »صراحة،  قائال  حسان  بن  وصرح 
االفتتاحية  املقابلة  خالل  الفرنسي  املنتخب 
للعمل  للغاية  إضايف  حتفيز  هو  بفرنسا  للمونديال 
على التأهل، ناهيك عن مواجهة املنتخب العمالق 
هي   2023 نسخة  تكون   أن  نتمنى  نيوزيلندا. 
األحسن. سنعمل املستحيل من أجل املشاركة يف 

هذا احلدث العاملي ألول مرة يف تاريخ اجلزائر«.
العالم،  لتأشيرة كأس  اجلزائر  اقتطاع  ويف حال 
عالم،  بومدين  الوطني،  الناخب  أشبال  سيواجه 
منتخب »الديوك« يف مقابلة  مثيرة باعتبار أن غالبية 
الالعبني اجلزائريني من مزدوجي اجلنسية وينشطون 
منتخب  مواجهة  عن  ناهيك  الفرنسية،  بالبطولة 

»أوول بالك« العمالق.
الصف  صاحب  اجلزائري  املنتخب  ويطمح 
يف  مرة  ألول  املونديال  إلى  العبور  قاريا،  السادس 

ستنطلق  التي  إفريقيا  أمم  كأس  ختام  يف  التاريخ، 
بينما   ،2021 سنة  املقررة  املجموعات  مرحلة  عبر 
سيتأهل  والفائز   2022 عام  النهائية  الدورة  تلعب 

إلى احلدث العاملي.
»حاليا  االحتادية  عن  األول  املسؤول  وأضاف 
املجموعات  التعرف على منافسينا يف مرحلة  ننتظر 
يف نهاية شهر ديسمبر احلالي، حيث تلعب املباريات 
ملجموعتنا  تصدرنا  حال  ويف   ،2021 سنة  خالل 
مبباريات  تلعب  التي  النهائية  الدورة  سنخوض 
باللقب  الفائز   .2022 عام  خالل  املباشر  اإلقصاء 
القاري يتأهل مباشرة إلى كأس العالم وهذا هو هدفنا 

بحول اهلل«.
لإلشارة أن االحتاد اإلفريقي للريغبي قد تخلى 
إفريقيا  أمم  لكأس  القدمية  الصيغة  عن   2019 نهاية 
أي  إفريقية  كؤوس  ثالثة  على  تعتمد  كانت  التي 
الكأس  البرونزية،  الكأس  مستويات  ثالثة  على 
الفضية والكأس الذهبية، ليعتمد بداية من 2020 

على صيغة جديدة مبشاركة 16 منتخبا.
جائحة  فرضتها  التي  الصعبة  الظروف  لكن 
الصيغة  تغيير  الى  القارية  الهيئة  دفعت  كورونا 
عام  املجموعات  دور  خوض  قررت  حيث  مجددا، 
2021 والدورة النهائية سنة 2022، وذلك يف انتظار 

عملية سحب القرعة نهاية ديسمبر احلالي.
وتوج املنتخب اجلزائري الفتي بالكأس البرونزية 
وكان   ،2018 سنة  الفضية  بالكأس  ثم   2017 يف 
)أغلى  الذهبية  الكأس  خلوض   2019 سنة  يتأهب 

الكؤوس القارية(، قبل أن يتم تغيير نظام املنافسة.

كأس العالم للمصارعة   

مرتـــبة خـــــامسةمرتـــبة خـــــامسة
 للجزائـــــري جبـــــاري للجزائـــــري جبـــــاري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن موعد انطالق بطولة الرابطة الثانية هواة 
لكرة القدم للموسم اجلديد 2022-2021، سيكون يف شهر فيفري 2021.

وسط شرق:
دفاع  اخلروب،  جمعية  عنابة،  احتاد  األخضرية،  احتاد 
بجاية،  شبيبة  بجاية،  مولودية  العلمة،   مولودية  تاجنانت، 
مولودية  باتنة،   شباب  الشاوية،  احتاد  قسنطينة،  مولودية 
باتنة، هالل شلغوم العيد، شباب أوالد جالل، احتاد خنشلة، 
وفاق  املسيلة، امل بوسعادة، جنم التالغمة، شباب بني ثور.

وسط غرب:
اوملبي  وهران،  جمعية  سعيدة،  مولودية  االربعاء،  أمل 
واد سلي،  مستقبل  الكرمة،  احتاد   تيموشنت،  ارزيو، شباب 
احتاد   تيارت،  شبيبة  الدفلى،  عني  جيل  ارهيو،  واد  سريع 
البليدة، وداد بوفاريك،  الرمشي، صفاء خميس مليانة، احتاد 
جنم بن عكنون، شباب  عني وسارة، رائد القبة، احتاد احلراش.

رئيس االتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان:
»مواجـهة فرنسـا بعقر ديـارها تحفيــز »مواجـهة فرنسـا بعقر ديـارها تحفيــز 
إضــافـي لبلـــوغ هـــدف التـأهــل«إضــافـي لبلـــوغ هـــدف التـأهــل«

استئناف التدريبات سيكون يوم األحد 20 ديسمبر
انطــــالق بطـــولة الرابــطة الثـــانية رسمـــيا انطــــالق بطـــولة الرابــطة الثـــانية رسمـــيا 

فــي شهـر فيفــري فــي شهـر فيفــري 20212021
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الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
النادي الرياضي للهواة للرياضة والعمل لبلدية 

خميس مليانة   
استــــــــدعـــــــاء

  يسر رئيس النادي الرياضي للهواة للرياضة والعمل لبلدية 
خميس مليانة ، أن يدعوكم لحضور أشغال الجمعية العامة 

العادية للمصادقة على التقريرين المالي واألدبي لسنة 2020 
والحصيلة األدبية والمالية للعهدة األولمبية 2017-2020 

وتحضير الجمعية العامة االنتخابية للعهدة األولمبية 
2024-2020، تعقد الجمعية العامة العادية يوم الخميس 

2020/12/17 على الساعة 16.00سا مساءا بمكتبة مالك 
بن النبي حي السالم خميس مليانة  والجمعية العامة االنتخابية 

يوم األحد 2020/12/20  على الساعة 16.00سا مساءا 
بنفس القاعة .

حضوركم يشرفنا
رئيس النادي   محمد بوكريطاوي محمد

النادي الرياضي للهواة نصر سيدي عيسى للمالكمة  
إشعار بعقد الجمعية العامة االنتخابية

يعلن السيد قريشي امير  رئيس النادي الرياضي 
للهواة نصر سيدي عيسى للمالكمة ، عن عقد 
الجمعية العامة االنتخابية يوم الخميس  17  

ديسمبر 2020 على الساعة الخامسة مساءا بمقر 
النادي محالت الرئيس بحي الوئام المدني سيدي 
عيسى والية المسيلة ، فعلى الحضور االحترام 
الصارم للتدابير الوقائية والبروتوكول الصحي 

للحد من انتشار فيروس كورونا .
رئيس النادي  قريشي امير

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
والية: بجاية

دانرة : درقينة
بلدية : أيت اسماعيل

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة
الرقم :/  12/م.ت.ش.ع/م.ج/ 2020.

نموذج إشهاري 
وصل تسجيل بتأسيس جمعية محلية 

بمقتضى القانون رقم 06/12 المؤرخ في 18 صفر 1433 هـ الموافق ل 
12 يناير 2012 م؛ المتعلق بالجمعيات؛ تم هذا اليوم 2020/11/23 تسليم 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية
المسماة :

 الجمعية االجتماعية لقرية بومجبر بلدية أيت اسماعيل 
الكائن مقرها بـ: محل بكوش اسعيد قرية بومجبر بلدية ايت اسماعيل

يترأسها السيد: بكوش عبد الكريم

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
النادي الرياضي الهاوي المستقبل الرياضي

 ) A.S.K.H لمدينة خميس مليانة(
استـــــــــدعــــــــــــاء

  يسر رئيس النادي الرياضي الهاوي المستقبل الرياضي 
لمدينة خميس مليانة ، أن يدعوكم لحضور أشغال الجمعية 

العامة العادية للمصادقة على التقريرين المالي واألدبي لسنة 
2020 والحصيلة األدبية والمالية للعهدة األولمبية -2017
2020 وتحضير الجمعية العامة االنتخابية للعهدة األولمبية 

2024-2020، تعقد الجمعية العامة العادية يوم الجمعة 
2020/12/18 على الساعة 17.00سا مساءا بالقاعة المتعددة 
الرياضات بخميس مليانة والجمعية العامة االنتخابية يوم الجمعة 

2020/12/25  على الساعة 17.00سا مساءا بنفس القاعة .
حضوركم يشرفنا

رئيس النادي  سوماتي محمد

هار
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إشـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بجاية
دائرة بجاية
بلديه بجاية

المجلس الشعبي البلدي بجاية 
مصلحة: م.ت. ش. ق.

إعالن إلعداد شهادة الحيازة
تطبيقا للمرسوم رقم 91/254 المؤرخ في 27 جويلية 1991.قدم السيد)ة(:

-1 بن بوريش جمال المولود)ة( ب: تالة إيقاس بلدية ماوكالن والية سطيف في 1970/01/05
العنوان: قرية إحدادن وادى- بجاية.

ملف يتضمن طلب تسليم شهادة الحيازة للعقار التالي:
قطعة أرضية عارية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية بجاية بالمكان المسمى »أحفير قرية عين 

سخون
تقدرمساحتها 147.00م2.

يحدها:
من الشمال : طريق.
من الجنوب: طريق.

من الشرق: ملكية مادي جمال.
من الغرب: طريق.

فعلى كل شخص له مطالب أو اعتراضات على تحرير هذه الشهادة ان يقدمها إلى مقر بلدية بجاية 
مديرية

التنظيم و الشؤون القانونية لمدة أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/ عماري سعد الدين 

 محضر قضائي لدى اختصاص
 مجلس قضاء المسيلة 

المقيم بحي بن يطو بوزيد 100 مسكن
 عمارة رقم :06 شقة رقم :02 بالمسيلة

 الهاتف / 20. 66. 33. 035
       إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني أمام محكمة المسيلة

طبقا للمادة 749 من ق إ م إ
 بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وعشرين .

 نحن الموقع أدناه األستاذ عماري سعد الدين المحضر القضائي لدى اختصاص مجلس قضاء المسيلة الكائن مكتبه بحي 100 مسكن بالمسيلة 
نعلن عن بيع عقار بالمزاد العلني أمام محكمة المسيلة. 

أوال: هوية األطراف المالكين على الشياع :
01. السيد: ركبي الحاج بن علي العنوان / حي 504 مسكن اشبيليا المسيلة. 

02. السيدة: مسعودي قوتة أرملة ركبي اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة 
03. السيدة: ركبي نعيمة بنت اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة 

04. السيد: ركبي رياض بن اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة
05 - السيدة: ركبي وردة بنت اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة

06 - السيد: ركبي علي بن اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة
07 -  السيدة: ركبي بدرة بنت اعمر طارق العنوان حي 150 مسكن سيدي عيسى المسيلة

08 - السيد: ركبي سعيد بن علي العنوان حي 256 مسكن بالمسيلة. 
09 - السيدة : ركبي رقية بنت علي العنوان حي 256 مسكن بالمسيلة.

 ثانيا : السند محل التنفيذ:
 يتم البيع بناء على القرار الصادر بتاريخ 16/ 03 /2020  عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة العقارية تحت رقم الفهرس20/00677  قضية 

رقم 02103 / 19 الممهور بالصيغة التنفيذية في 2020/08/05تحت رقم 2020/262
ثالثا : تعيين العقار محل البيع :

العقار محل البيع هو عبارة عن أراضي فالحية تقع بالمكان المسمى مشتة مزرير بلدية المسيلة وهي كاألتي :
القطعة األرضية األولى : تنتمي لمجموعة ملكية 073 من القسم 168 مساحتها )01 هك و 33 ارو 20 سار (

القطعة األرضية الثانية : تنتمي لمجموعة ملكية 047 من القسم 169 مساحتها )51 ار و 80 سار (.
 القطعة األرضية الثالثة : تنتمي لمجموعة ملكية 048 من القسم 169 مساحتها )03 هك 98 ار و 30 سار (

القطعة األرضية الرابعة : تنتمي لمجموعة ملكية 049 من القسم 190 مساحتها )01 هك و89 ار و 94 سار (.

القطعة األرضية الخامسة : تنتمي لمجموعة ملكية 062 من القسم 191 مساحتها)01 هك و 88 ارو68 سار (.
القطعة األرضية السادسة : تنتمي لمجموعة ملكية 152 من القسم 191 مساحتها )01 هك 93 ار 95 سار (.

القطعة األرضية السابعة : تنتمي لمجموعة ملكية 007 من القسم 192 مساحتها )61 ار و 27 سار (.
القطعة األرضية الثامنة : تنتمي لمجموعة ملكية 041 من القسم 192 مساحتها )57 ار و 25 سار (.

- بناءا على المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ....................
بتاريخ  المسيلة  أمام محكمة  البيع  يتم   20/1077 2020/12/02 تحت رقم  بتاريخ  المسيلة  الصادر عن رئيس محكمة  بناءا على األمر   -

2021/01/13 بقاعة الجلسات رقم 02 على الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بثمن إفتتاحي كما هو مبين أدناه :
- حدد الثمن األساسي للعقار األول المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره:6.375.000,00 دج

)ستة ماليين و ثالثمائة و خمسة و سبعون ألف دينار جزائري(.
- حدد الثمن األساسي للعقار الثاني المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 777.000,00 دج

)سبعمائة و سبعة و سبعون ألف دينار جزائري( 
 - حدد الثمن األساسى للعقار الثالث المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 5.974.500,00 دج

) خمسة ماليين و تسعمائة و أربعة و سبعون ألف و خمسمائة دينار جزائري( 
 - حدد الثمن األساسي للعقار الرابع المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 2.849.100,00 دج

)مليونين وثمانمائة و تسعة و أربعون ألف و مائة دينار جزائري (.
- حدد الثمن األساسى للعقار الخامس المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 3.537.750,00 دج

)ثالثة ماليين وخمسمائة و سبعة و ثالثون ألف و سبعمائة و خمسون دينار جزائري (.
- حدد الثمن األساسي للعقار السادس المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 2.909.250,00 دج

)مليونان و تسعمائة و تسعة أالف و مئتين و خمسون دينار جزائري (.
- حدد الثمن األساسي للعقار السابع المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 919.050,00 دج ٠  

 ) تسعمائة و تسعة عشر ألف وخمسون دينار جزائري (.
- حدد الثمن األساسي للعقار الثامن المبين أعاله وستفتتح بثمن افتتاحي قدره: 858.750,00 دج

)ثمانمائة وثمانية و خمسون ألف و سبعمائة و خمسون دينار جزائري( 
 يتم البيع وفقا لقائمة شروط البيع المودعة لدى أمانة ضبط محكمة المسيلة و يجوز لكل شخص اإلطالع على قائمة شروط البيع من مكتب

الحضر القضائي أو في أمانة ضبط محكمة المسيلة.

الرابطة البلدية للرياضة للجميع والجوارية 
سيدي عامر 

إشعار بعقد الجمعية العامة االنتخابية
يعلن السيد صافي طالب رئيس الرابطة البلدية 

للرياضة للجميع والجوارية سيدي عامر  ، عن 
عقد الجمعية العامة االنتخابية يوم األحد   20   

ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا 
بمقر النادي بالملعب البلدي سيدي عامر  والية 

المسيلة ، فعلى الحضور االحترام الصارم 
للتدابير الوقائية والبروتوكول الصحي للحد من 

انتشار فيروس كورونا .
الرئيس  صافي طالب
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هل غادرت عالم الشعراء أم ماذا؟
ــى  ــرة عل ــر دردوخ ذات غي ــاعر زبي ــي الش ــه صديق ــرض أطلق ــام مغ ــذا اته ــدا ه أب
الشــعر، أنــا لــم أغــادر الشــعر والدليــل أننــي أصــدرت ديوانــا شــعريا مشــتركا مــع نذيــر 
طيــار وليلــى لعويــر  منــذ أيــام فقــط، أي بعــد الروايــة، الديــوان يتضمــن األشــعار التــي 
كتبناهــا يف رمضــان املنصــرم، حتــت عنــوان »أشــعار يف زمــن احلجــر«، أنــا شــاعر وســأظل 

وهــذا ال مينعنــي حقــي مــن اقتحــام عوالــم الروايــة وغيرهــا .
كيف تصنف رواية »وميس« رومانسية أم تاريخية؟

هــي ســيرة إنســان اقتربــت منــه املــوت مــّرات وحــن تأكــدت مــن إميانــه العميــق 
ــة  ــي رواي ــام بعــض املشــاريع ه ــة إمت ــى غاي ــه إل ــت خطف ــا أجل ــى حتمله ــه عل ــا وقدرت به
رومانســية حتكــي آالمــي وأشــواقي وترقــص علــى إيقــاع نبضــات القلــب والــروح، وهــي 
روايــة تاريخيــة تــؤرخ ملرحلــة مفصليــة يف تاريــخ اجلزائــر وهــي روايــة سياســية وللدارســن 

أن يصنفوهــا كمــا يحلــو لهــم .
ملاذا اخترت املرأة لتحريك األحداث؟

اهلل هــو الــذي زرع فينــا هــذا امليــل العاطفــي للمخلــوق الــذي خــرج مــن أضالعنــا 
ليــس هنــاك حميميــة واستئناســا أكثــر مــن استئناســنا باحلبيبــة القريبــة مــن الــروح، أّمــا 
كانــت أم زوجــة أم بنتــا أم مدينــة، املــرأة دائمــا علــى أمت االســتعداد لإلنصــات للرجــل 
لدفعــه أو لكبحــه ولالحتمــاء بــه وإذا لــزم األمــر للتضحيــة مــن أجلــه وحلمايتــه، اختــرت 

وميــس لتحريــك األحــداث ألنهــا القــادرة علــى ذلــك واجلديــرة بثقتــي.
هل وميس املرأة هي الوطن؟

وميســي أكبــر مــن أن توضــع يف إطــار أو حتــدد يف شــكل أقــول يف قصيدتــي املوجــودة 
يف »مســافات » بعنــوان )أنــت مشــكلتي( ) أََو لــْم تكونــي يــوم منطلقــي ....ِمــن بعــض 
أشــيائي وأمتعتــي // كيــف اســتحلِت بلحظــٍة وطنــا  ..كيــف اخترقــِت شــغاف أوردتــي 
ــكُّ شــرنقتي (. وميــس  ــدّي ومــن ...حضنــي، فكيــف أف ــَر مــن ي // هــا صــرِت أكب

هــي املــرأة هــي الوطــن هــي القضيــة هــي العقيــدة هــي الضميــر هــي الــروح املتجــددة.
قرأنا يف الرواية حضورا جميال لـ »قسنطينة« كيف تقرأ هذا املكان 

أستاذ درويش؟
ــة وحجــارة ومزاجــا، فاملــدن ليســت ســواء، وقســنطينة ليســت  املــدن تختلــف ترب
كباقــي املــدن لقــد احتفــل بهــا األولــون، شــيدوا  علــى صخورهــا قصورهــم وبنــوا فيهــا 
أمجادهــم وأحالمهــم وكمــا اهتــز جبــل أحــد حتــت أقــدام النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه 
وســلم وأصحابــه فــإن قســنطينة تهتــر صخورهــا وجســورها فتُتشــعرك باألمــان إذا أحبتــك 
وباخلــوف والرهبــة إذا نفــرت منــك، ميلؤنــي بالفخــر ماضيهــا العريــق ويســكنني حاضرهــا 
ــادي  ــوروث م ــن م ــا م ــوه له ــا وترك ــوه له ــا قدم ــاء وممّ ــا األوفي ــالل محبيه ــن خ ــا م وإنه
وغيــر مــادي ومــن خاللــي أنــا و مــن خــالل روايتــي ومــا شــابهها تصنــع بهجتهــا وترســم 
مســتقبلها. قلــت يف حــوار ســابق ليســت قســنطينة التــي حتضــر يف الروايــة إمنــا الروايــة هي 

التــي حتضــر يف قســنطينة، بــل إنهــا قســنطينة ذاتهــا .
ما احملطات والفترات الوطنية التي استحضرتها الرواية؟

ــة  ــاء الرواي ــع بن ــا م ــا وتناغم ــي تتماشــى توازي ــرات الت ــات والفت اســتحضرت احملّط
ــال  ــتحضرت مث ــد اس ــة، فق ــات الوطني ــي واحملط ــن محطات ــع ب ــاك تقاط ــا، هن وأحداثه
يــوم والدتــي ولقائــي املباشــر مــع أمــي ومــع وميــس، كمــا اســتحضرت بعــض األغانــي 
ــية  ــوالت سياس ــا مدل ــت له ــي كان ــى والت ــي األول ــتها يف طفولت ــي عش ــاب الت واأللع
واســتحضرت القســم الدراســي ومجموعــة1+6 ومــا تــاله علينــا أســتاذ اللغــة العربيــة يف 
ذلــك اليــوم الــذي حذرنــا  فيــه مــن مغبــة انفــراط العقــد، واســتحضرت أول مــرة صعــدت 
ــوم التحاقــي باخلدمــة العســكرية  ــك ي ــى املنصــة باجلامعــة وألقيــت شــعرا وكذل فيهــا إل
ــوم  ــتحضرت ي ــاذ، واس ــالمية لإلنق ــة اإلس ــه اجلبه ــت إلي ــذي دع ــام ال ــراب الع واإلض
اعُتقلــت ومــا تــال ذلــك مــن أحــداث ويــوم ُقتــل بوضيــاف علــى املباشــر ويــوم اتخــذت 
قــراري الشــجاع مبواجهــة الرجــل الضخــم مواجهــة صريحــة، واســتحضرت يــوم الفرحــة 
يــوم هزمــت الرجــل الضخــم ويــوم عــاد املتنبــي مــن منفــاه، كمــا اســتحضرت يــوم هبــوط 
ــا  ــة وكان له ــا يف الرواي ــرى جتدونه ــات أخ ــداث ومحّط ــال وأح ــن اجلب ــه م ــام ورفاق عص

ــغ . تأثيرهــا البال
هل أنت من قّراء الرواية العربية؟

ــة  ــق الشــعر، لكــن جلســات البوســفور األدبي ــن طري ــم األدب كان ع ــي عال دخول
يف نهايــة الثمانينــات جعلتنــي أتعــرف علــى مبدعــن كثــر يف مجــاالت مختلفــة ومنهــم 
ــة  ــب القص ــذي كان يكت ــا- ال ــة حالي ــس محكم ــارة – رئي ــرمي بش ــد الك ــق عب الصدي
ــذي  ــو ال ــد الكــرمي ه ــة خاصــة – عب ــات – العاملي ــراءة الرواي ــرة، وكان شــغوفا بق القصي
نقــل إلــي العــدوى هــو الــذي أعارنــي أولــى الروايــات التــي قرأتهــا. لقــد قــرأت »طريــق 
ــاب لـــ  ــة والعق ــواي، واجلرمي ــر« لـــ هيمينغ ــيخ والبح ــل، و«الش ــي كالدوي ــغ« للروائ التب
دوستوإيفســكي، و«األم« لـــ غوركــي و«أوليفــي« لـــ ديكنــز وغيرهــا مــن الروايــات، وقــرأت 
كذلــك كل روايــات توفيــق احلكيــم ومعظــم روايــات حنــا مينــا وبعــض روايــات الطاهــر 
ــوت  ــت العنكب ــا جلس ــع اهلل »عندم ــم صن ــي وإلبراهي ــان كنفان ــرأت لـــ غس ــار، وق وط
تنتظــر« وجمــال الغيطانــي و«ريــح اجلنــوب« و«اجلازيــة و الدراويــش« لــن هدوقــة وروايــات 

ــرة . أخــرى كثي
ومن من هؤالء جميعا أّثر فيك؟

ــو يواجــه البحــر  ــا الطروســي وه ــوت يف البحــر وحنامين ــو يصــارع امل ــواي وه هيمنغ
ــارة. والبح

أين يجد القارئ أماكن توفر الرواية؟
ــي  ــى مكتبت ــد عل ــا أعتم ــك أن ــوص، لذل ــذا اخلص ــجعة به ــر مش ــارب غي ــي جت ل
ــام لهــذا الغــرض، لكــن  ــي تق ــة الت ــاءات األدبي ــع يف اللق ــع بالتوقي ــى البي ــرة وعل الصغي
مبدئيــا الروايــة موجــودة يف مكتبــة الشــافعي بوســط مدينــة قســنطينة ويف مكتبــة بوعــروج 
بوســط مدينــة ميلــة، أمــا جملــة األصدقــاء فأنــا أعــرف وهــم يعرفــون أيــن ومتــى نلتقــي .

هل تشتغل على نصوص سردية أخرى؟
ــات املنســية يف  ــرة ويف امللف ــي املبعث ــدور يف رأســي ويف أوراق ــكار ت ــن األف ــر م الكثي

ــر. ــاك أشــياء بســيطة ويف العمــوم هــي ال تســتحق الذك ــر، هن ــز الكمبيوت دهالي
كيف هو املشهد الثقايف بقسنطينة؟

هنــاك أنشــطة مــن حــن إلــى حــن تقــوم بهــا املكتبــة العموميــة للمطالعــة ببــاب 
ــي أنشــطة رســمية ومناســباتية  ــوم ه ــك حــداد ولكــن يف العم ــة مال ــرة ودار الثقاف القنط
ليــس لهــا طابــع االســتمرارية وليســت بحجــم مدينــة زاخــرة بحضارتهــا وزخمهــا الثقــايف 

كقســنطينة، والوضــع ازداد جمــودا وكارثيــة منــذ ظهــور كــويف 19 .
 أنــا دائــم احلضــور بكتاباتــي وصورتــي يف الفضــاء األزرق الفيســبوك  أمــا القنــوات 
الفضائيــة واجلرائــد الوطنيــة فهــي ال تولــي اهتمامــا ملــا ُينتــج يف اجلزائــر العميقــة )مناطــق 

الظل( هذا هو احلال لألسف .
كلمات مختصرة عن هؤالء: يوسف وغليسي، محمد جربوعة، عبد 

اهلل حمادي، مفي زكريا، الطاهر وطار؟

وجربوعــة وحمــادي ثالثتهــم أصدقــاء منــذ أزيــد مــن ربــع قــرن، ألتقــي معهــم يف 
كثيــر مــن األشــياء واألفــكار ونختلــف يف القليــل القليــل، وهــم مــن األدبــاء املجتهديــن 
ــكل واحــد  ــري، ل ــي اجلزائ ــن اســتقلوا بأركانهــم وســّجلوا أســماءهم يف املــن األدب الذي
مــن هــؤالء اجتهاداتــه اخلاصــة وأتباعــه ولــكل منهــم غــروره الــذي ال يشــبهه إاّل غــروري 
وغــرور أمثالــي، هــؤالء وبعــض األســماء األخــرى هــم مــن يصنعــون املشــهد األدبــي يف 
ــون للمجــد  ــون يف صحــاري األدب واملتطلع ــا التائه ــدي به ــات يهت ــم عالم ــر، إنه اجلزائ
ــه أن كل  ــه ويكفي ــه صدق ــه شــعره ويكفي ــا فيكفي ــا مفــدي زكري الشــعري خصوصــا، أّم
اجلزائريــن علــى امتــداد خمســن عامــا يــرددون كل يــوم )قســما( وهــذا شــرف لــم ينلــه 

غيــره، و أمــا وطــار فهــو شــيخ الروائيــن اجلزائريــن بــال منــازع.

12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 363 -االربعاء 01 جمادى األول  1442  هـ  - 16 ديسمبر 2020م   

حوار: األستاذ وليد بوعديلة

ــد بالطــارف  ــن جدي ــة الشــاذلي ب تســتعد جامع
لتنظيــم ملتــق علمــي افتراضــي حــول موضــوع اللغــة 
العربيــة والراهن،بالتعــاون مــع دار الثقافــة واملركــز 

ــد. ــة الغ ــة صناع ــايف وجمعي الثق
ويشــرف مخبــر التــراث والدراســات اللســانية 
للملتقى،وتبحــث  العلميــة  اجلوانــب  علــى 
املداخــالت التــي ســتقدم قضايــا معاصــرة هامة،منهــا 
شــبكات  والعوملة،وتأثيــر  والرقمنــة  العربيــة  اللغــة 
العربية،موضــوع  اللغــة  يف  االجتماعــي  التواصــل 

كورونــا  وبــاء  الديني،تأثيــرات  واخلطــاب  اللغــة 
جامعــات  العربية...وتشــارك  اللغــة  بنيــة  علــى 
جامعــات  االفتراضي،مثــل  اللقــاء  يف  عديــدة 
الدكاتــرة  احلزاىر،خنشــلة،قاملة،االغواط...ومن 
احلكيــم  ربعاني،عبــد  وردة  نذكــر  احملاضريــن 
ســحالية،وليد بركاني،عبــد امللــك مغشــيش..مع 

. الدكتــوراه  لطلبــة  فعالــة  مســاهمة 
ــر  ــي مدي ــف حن ــد اللطي ــور عب ــب الدكت وحس
املخبــر الــذي ينشــط بكليــة اآلداب واللغات،فامللتقــى 

ينفتــح علــى الراهــن اجلــزاىري والعربــي ويــدرس 
يف  وحضورهــا  العربيــة  اللغــة  تهــم  إشــكاالت 
كليــة  عميــد  فــإن  اليومي،للتذكيــر  التعامــل 
رشــيد  البروفســور  هــو  بالطــارف  واللغــات  اآلداب 
ــد  ــذ تقل ــرا من ــا كبي ــة دفع ــح الكلي ــد من ــم ،وق حلي
منصــب العمادة،يتجلــى هــذا يف تنظيــم نشــاطات 
ــة  ــب اإلداري ــيير اجلوان ــن تس ــع حس ــرة م ــة كثي علمي

والبيداغوجيــة.                   وليــد ب

جامعة الطارف تنظم الملتقى االفتراضي جامعة الطارف تنظم الملتقى االفتراضي 
عـن اللغـة العربيةو الراهنعـن اللغـة العربيةو الراهن

بعد أن عرفه القارئ بكتاباته الشعرية وحضوره اإلبداعي املتميز، يف الشعرية اجلزائرية والعربية، يعود 
املبدع اجلزائري نور الدين درويش بإسهام أدبي جديد ويبدع يف  رواية »وميس«، اقتربنا منه وحاولنا 

معرفة أسرار الكاتب وأسرار الرواية وجتربته يف تأليف شعري مشترك.

الكاتب نور الدين درويش لـ »أخبار الوطن«:الكاتب نور الدين درويش لـ »أخبار الوطن«:
»أصــــدرت ديــــوانا جمـــــاعيا »أصــــدرت ديــــوانا جمـــــاعيا 
»أشعــار فـــي زمـــن الحجــــــر«»أشعــار فـــي زمـــن الحجــــــر«

»وميس«.. سيرة إنسان تستحضره قسنطينة
»الطاهر وطار شيخ الروائيني اجلزائريني«
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 

املعهـــــد الوطنـــــي للتكويــــن املتخــصص لألســـــالك 
اخلـاصة بإدارة الشؤون الدينية و األوقـــاف بالبويــرة

املجـــــــاهد املتويف  زروقي الطـــاهر

-  تاريخ التسجيل و إيداع امللفات :
-  حدد أخر أجل لقبول امللفات التسجيل بـ خمسة عشر )15(  يوم ابتداء من تاريخ صدور  أول إشهار يف اجلرائد الوطنية 

-  يرسل أو يودع  ملف املترشح إلى املعهد الوطني للتكوين املتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون  الدينية و األوقاف بالبويرة  املجاهد املتويف  
الطاهر الكائن بحي 20أوت  ذراع  البرج الشرقي بلدية البويرة والية البويرة 

-  مالحـــــظة  
ال  تؤخذ بعني االعتبار املللفات الناقصة أو تلك الواردة خارج آجال التسجيالت 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن ؛ العمران والمدينة

ديوان الترقية والتسيير العقاري 
          بشار

رقم التعريف الجبائي 518 4224 0809 0999

إعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوحة
مع اشتراط قدرات دنيا للمرة الثانية رقم 15/ 2020

يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري بشارللمرة الثانية بعد عدم جدوى األولى  عن طلب العروض 
الوطنية المفتوحة مع إشتراط قدرات دنيا من أجل  تكملة أشغال إنجاز 312/139/19/12 مسكن 

عمومي إيجاري  لفائدة قطاع التربية بوالية بشار

يقتصر طلب العرض هذا على المرشحين الذين يحملون شهادة التصنيف والتأهيل رئيسية صنف 
أشغال بناء من الدرجة الثانية )II(وما فوق، سارية المفعول بتاريخ 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 مرفقة بكل الوثائق المبررة حسب التنظيم ساري المفعول إلى العنوان 

التالي:

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

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

 * 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 المترشح حسب النموذج المرفق مملوء مؤرخ ممضى و مؤشر
التصريح بالنزاهة حسب النموذج المرفق مملوء مؤرخ ممضى و مؤشر

شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين في أشغال البناء كنشاط رئيسي درجة الثانية )II( ما فوق سارية المفعول 
بتاريخ فتح األظرفة.

شهادة السوابق العدلية صالحة إلى غاية تاريخ فتح االظرفة  للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي أو 
لمسير أو مدير المؤسسة إذا تعلق األمر بشركة ، في حالة التجمع كل أفراده  ملزمين بتقديم شهادة السوابق العدلية 

صالحة بتاريخ فتح األظرفة . 
) SARL.EURL.SNC( القانون األساسي للمؤسة المتعهدة إذا تعلق األمر ب شركة

كل الوثائق و المراجع المهنية التي تخص تأهيل و امكانيات  المتعهد للمشاريع المماثلة أو المكافئة ،نسخة من 
شهادة اإلنجاز للعشر سنوات اآلخيرة محررة من طرف صاحب المشروع 

االجتماعي  الضمان  االنتساب مسلمة من طرف  صندوق  بشهادات  البشرية مؤشرة و مبررة  الموارد  قائمة 
صالحة إلى غاية تاريخ  فتح األظرفة مرفقة بالشهادات  أو شهادات النجاح  المسخرة من أجل تأطير المؤسسة 

قائمة العتاد  المسخرة للمشروع مرفقة بالبطاقات الرمادية شهادات التامين  باسم مسير  المؤسسة أو صاحب 
الغير  العتاد  قائمة  فتح األظرفة و  تاريخ   إلى غاية  المفعول  المتحرك سارية  للعتاد  بالنسبة  الحالة  المقاولة حسب 

متحرك من طرف محضر قضائي معتمد لنفس سنة إعالن  طلب العروض 
 الحوصلة الجبائية لثالث سنوات األخيرة 2017/2018/2019  محررة من طرف مصالح الضرائب 

 C20 مستخرج
مستخرج من السجل التجاري االلكتروني

مستخرج الضرائب مؤرخة على األكثر بثالثة أشهرقبل فتح االظرفة يجب أن تحمل العبارة» بها غير مسجل 
بقائمة الغشاشين «

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

شهادة أداء المستحقات صالحة ستة )06( حتى تاريخ فتح األظرفة  
شهادة ايداع القانون للحسابات االجتماعية للمؤسسات ذات الشخص المعنوي

  )SARL.EURL.SNC (  للسنة الجارية مسلمة من طرف مصالح السجل التجاري 
عقد االتفاق يربط بين أعضاء التجمع 

الملف التقني :
التصريح باالكتتاب حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط 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 و كل مستند مطلوب حسب المادة 
78 من المرسوم الرئاسي  15-247 المؤرخ في 02 دو الحجة 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 

المتضمن تنطيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
مدة االنجاز مرفقة بمخطط األجال التنفيذي لألشغال

الملف المالي :
رسالة التعهد حسب النموذج المرفق بدفتر الشروط،  مملوءة مضاة مؤرخة و مؤشرة

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

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

تعهد ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرف وتقييم العروض
ثان إعالن عن طلب العروض الوطنية المفتوحة مع اشتراط قدرات دينا 2020/15  

تكملة أشغال إنجاز 312/139/19/12 مسكن عمومي إيجاري لفائدة قطاع التربية بوالية بشار 

حدد تاريخ إيداع العروض اليوم الخامس عشر )15( على الساعة 12 سا 00 إبتداء 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.

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

يبقى المساهمين مسؤلين عن عروضهم لمدة تحضير العروض مضاف إليها  03 اشهر، و ذلك بدءا 
من  تاريخ إيداع العروض .
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مؤرخ إسرائيلي يكشف أسطورة وجود شعب ال وجود له مؤرخ إسرائيلي يكشف أسطورة وجود شعب ال وجود له 

اختــراع الشعــب اليهـــودي 

نظــرات فـــي الشدائــد الراديكالــية آلخــر الزمــن

ــاب  ــا يف كت ــام بإصداره ــد ق ــه ق ــا أن ــود ، كم اليه
ــودي  »، و  ــعب اليه ــراع الش ــوان » اخت ــت عن ــاء حت ج
هــو كتــاب يلخــص كل مــا توصــل إليــه املــؤرخ خــال 
بحثــه ، كان صــدور الكتــاب عــام 2008 و مبناســبة 
ــده  ــدمي ه ــتم تق ــاب ـ ــية للكت ــة الفرنس ــراج الترجم إخ
ــادر  ــد يتب احملاضــرة يف مدرســة املعلمــن الفرنســية ، وق
إلــى ذهــن املتلقــي أن جنســية أو انتمــاء هــذا األســتاذ 
ــطينية ،  ــة ،أو  فلس ــخصية عربي ــا لش ــي إم ــر ه احملاض
ــن  ــع ع ــي مداف ــزب سياس ــى ح ــي إل ــن أن ينتم وممك
القضــة الفلســطينية ســواء يف الداخــل او يف اخلــارج ، 
و لكنــك  ســتتفاجأ إذا علمــت أن ذلــك املتحــدث هــو 
األســتاذ احملاضــر » شــلومر ســاند« اليهــودي اإلســرائيلي 
ــد  ــه ق ــة ســتزول إذا علمــت أن ، ممكــن جــدا ان الغراب
ينتمــي إلــى تيــار يهــودي يتبنــى املوقــف الســلبي 
ــا إذا  ــتتعجب فع ــك س ــي لكن ــان الصهيون ــن الكي م
علمــت أنــه علــى العكــس مــن ذلــك فهــو ينتمــي إلــى 
ــتاذ  ــه األس ــا ، إن ــوال وفع ــا ق ــع عنه ــرائيل و يداف إس
احملاضــر بجامعــة تــل أبيــب » شــلومر ســاند »املختــص 
يف دراســة وحتليــل التاريــخ ، ولنتعــرف عليــه أكثــر فقــد 
ــنة 1946  ــة س ــة الثاني ــرب العاملي ــة احل ــد نهاي ــد بع ول
، قضــى العامــن األولــن مــن عمــره يف معســكراعتقال 
بالنمســا وهــو معســكر خــاص باليهــود البولنديــن ، ثــم 
ــرب  ــارك يف ح ــا ليش ــد فيه ــرائيل وجن ــى إس ــل إل رح
1967 ، ثــم رجــل إلــى فرنســا ليــدرس التاريــخ بعدهــا 
عــاد إلــى إســرائيل  ليشــتغل بتدريــس التاريــخ يف 
ــح عضــوا نشــطا  ــد أصب ــا بع ــب ، فيم ــل أبي ــة ت جامع
يف جماعــة »املؤرخــن اجلــدد« خــال ثمانينيــات القــرن 
ــهدتها  ــورات ش ــداث و تط ــدة أح ــش ع ــي ، عاي املاض
فلســطن مبــا يف ذلــك إســرائيل و املنطقــة العربيــة ،  
ــال  ــزب العم ــن ح ــلطة م ــال الس ــر ،انتق ــرب أكتوب ح
إلــى الليكــود ، وأحــداث حــول منــو األحــزاب الدينيــة و 
اليمــن املتطــرف بشــكل عــام، هــذه األحــداث وغيرهــا 

ــدد  ــور ع ــا ظه ــن بينه ــة م ــال مختلف ــت ردود أفع خلق
مــن املؤرخــن الذيــن رأوا أن تاريــخ احلركــة الصهيونيــة 
ــات  ــد املراجع ــى عدي ــاج إل ــرائيل يحت ــة إس ــام دول وقي
ــر فيهــا  ــد كتــب يف ظــروف ال تتوف ــه ق والتدقيــق ، ألن
املعلومــات و ال تســمح بالثقــة يف الروايــات املتداولــة 
ــراج  ــد اإلف ــدر،  وبع ــوي املص ــح أو ق ــند صحي دون س
ــجلت  ــي س ــة الت ــرائيلية و البريطاني ــق اإلس ــن الوثائ ع
ــلومر«  ــف » ش ــم يكت ــا ل ــا قبله ــام1948 وم ــداث ع أح
ــة  ــام دول ــص بقي ــا يخ ــة فيم ــا خاص ــاع عليه باالضط
ــه  ــى دراســة كل وقعــت علي ــا انكــب عل إســرائيل و إمن
عينــاه ووصلتــه يــده مــن وثائــق وســجات عــن تاريــخ 
اليهــود علــى مــر العصــور املتتاليــة ، و مــن خالهــا فقــد 
ــة  ــى حقيق ــد جــاد إل ــل و جه ــد بحــث طوي ــى بع انته
ــبة  ــت بالنس ــس الوق ــة يف نف ــدة و مذهل ــة ، أكي واقعي
ــا  ــى » إن م ــة األول ــي بالدرج ــودي صهيون ــث يه لباح
ــراع  ــرد اخت ــو إال مج ــا ه ــودي م ــعب اليه ــمى بالش يس

ــخ » ــا يف التاري ــه أساس ــود ل ــي ال وج سياس

ــا واحــدا  ــم يجــد كتاب يقــول » شــلومر ســاند«أنه ل
عــن  أو  فلســطن  يف  اليهــود  وجــود  عــن  يتحــدث 
خروجهــم منهــا و تشــردهم يف أنحــاء العالــم ، يقــر 
ــة سياســية  ــود بفلســطن عاق ــة اليه »شــلومر«أن عاق
و التاريــخ يــن أن اليهــود وجــدوا دائمــا خــارج فلســطن 
ــن  ــدا م ــدوا أب ــم يوج ــم ل ــكو ، لكنه ــا وموس ــن روم ب
قبــل يف فلســطن لذلــك فقضيــة العــودة إليهــا و الــكام 
ــد أســطورة ال أساســا وال ســند  ــود يع عــن موطــن اليه
لهــا يف التاريــخ، فاليهــود ليســوا شــعبا باملعنــى الصحيــح 
ــم  ــم ل ــة موزعــة يف انحــاء العال ــا هــم ديان للكلمــة و إمن
يجمــع أبناءهــا وكــن واحــد مــن قبــل ، ووجــود الوطــن 
ــو  ــن ه ــعب ،ألن الوط ــود الش ــا لوج ــرطا أساس ــد ش يع
ــح ،  ــن مصال ــا م ــا فيه ــتركة ، وم ــاة املش ــاس احلي أس
ثقافــة ، عــادات وتقاليــد ، ملــا يقودنــا علــى وجــود 

ــه قيمــه ، تضحياتــه ،  تاريــخ مشــترك لهــذا الشــعب ل
علمــاؤه ، مخترعيــه ، قادتــه ، إجنازاتــه علــى مــر الزمــان 
... غيــر أن كل هــذا ليــس بــوارد وال وجــود لــه بطريقــة 
ــخ اليهــود ؟  كيــف إذا  ــة مؤرخــة يف تاري رســمية مكتوب

ــود ؟ ــراع اليه مت اخت

يقــول » شــلومر ســاند« إنهــا امليديــا ، أي مختلــف 
الوســائط االتصاليــة و التــي مــن خالهــا اســتطاعت أن 
حتــول األوهــام و األســاطير إلــى خيــال جمعــي يتحــول 

عنــد أصحابــه إلــى حقائــق ثابتــة ...

قــد ال يصــدق العقــل البشــري أن مثــل هــذه 
التقنيــات قــادرة علــى تغييــر مختلــف املوازيــن والقــوى 
لــدى كل األفــراد واملجتمعــات ، حيــث أن النقــل 
احملــرف  واملدعــم بأكاذيــب ألحــداث ، وقائــع ، و 
ــة حــول  ــي أساســا مزيف ــد ه ــادات وتقالي قصــص ، ع
شــرعية قيــام ووجــود  دولــة إســرائيلية منــذ قــدم 
ــم  ــخ ، تتحك ــة للتاري ــة إعامي ــا  قرصن ــور، إنه العص
فيهــا كبــار املؤسســات اإلعاميــة والتــي تعــود ملكيتهــا 
األولــى إلــى شــخصيات وعائــات  يهوديــة  وصهيونيــة 
ــد  ــا تري ــي أو يف م ــة  متحكمــة يف اإلعــام العامل متطرف
هــي أن توصلــه للعالــم أجمــع بنفوذهــا االقتصــادي 
والسياســي ، إنهــا متتلــك الســلطة اإلعاميــة العامليــة ، 
فهــي  قــوة ال ينافســها  يف االنتشــار والتوســع والتأثيــر أي 
إعــام آخــر علــى وجــه األرض ، وخرجــات اخللفيــات 
ــرا   ــا مؤخ ــائط امليدي ــف وس ــرة يف مختل ــة املنتش اليهودي
ــد  ــوك ...تع ــس ب ــر ، الفي ــوك ، التويت ــك ت ــا التي منه
ــى نفوذهــا  وجهــا أخــرا ألســلحتها و دليــا واضحــا عل
و حتكمهــا يف الصــورة اإلعاميــة العامليــة كيفمــا تريــد.

    عن أحمد عبد املعطي حجازي بتصرف .

ــه.  ــة نهايت ــع قص ــق م ــال يتطاب ــخ رأس امل إن تاري
بأحــرف  البدايــات  لــوح  يف  تكتــب  فالنهايــات 
هيروغليفيــة ال يفــك شــفرتها إال املتحــري املتحلــي 
ــوخة يف  ــة منس ــة. فاحلقيق ــة الهيجيلي ــارات اجلدلي بنظ
دبــر املظاهــر  و مالتاريــخ إال سلســلة مــن األحــداث 
ــات متخمضــا عــن  ــة صــراع الطبق تخضــع لديالكتيكي
صدامهــا األخيــر اإلنســان العضــوي كتعبيــر للطبيعاويــة 

ــب ــد التغري ــا تكب ــة بعدم املتمم
ملــن  العــزاء  و  الســنن.  آلالف  إنســاني  الــا 
يدعــي نهايــة التاريــخ و أن رأس املــال قــد انتصــر بشــكل 
نهائــي. فمنــذ الثــورة النيولتيكتيــة الناجمــة عــن تراكــم 
املخــازن الزراعيــة و تقســيم العمــل، ممــا أدى إلــى اللجوء 
ــه  ــر ليلي ــادي األم ــادل يف شــكله التقايضــي ب ــى التب إل
ــىء هــذا اإلنســان  ــا فت ــك شــكله النقــدي، م بعــد ذل
ــة  بــن  ــة للمــال و الدول املســلع يصــرخ إنســايته املعادي
ــر  ــلعية أكث ــية الس ــه الفيتيش ــورة إال و قادت ــورة و الث الث

ــة االإنســانية ــى حاف ــر إل فأكث

ــر  ــل اإلنســان غي ــل يف جع ــال يتمث ــم رأس امل فحل
صالــح لاســتعمال عــن طريــق اســتبداله باآللــة، 
بالرغــم أنــه هــو مــن يخلــق القيمــة علــى عكــس هــذه 
األخيــرة. وهنــا يكمــن التناقــض الهيكلــي لــرأس املــال 
و الــذي يحمــل يف طياتــه بــذرة غروبــه، بعدمــا أشــرق 
ــال  ــقه بافتع ــي غس ــكاد يخف ــو ي ــا ه ــه، ه ــغ ذروت و بل
األزمــة تلــوى األخــرى وتغليــف كل منهــا مبيثولوجيــات 
تغريبيــة مســتندا يف ذلــك علــى اإلطراحــات الغائطيــة 

ــرء  ــن امل ــول ب ــاطة حت ــكل وس ــي تش ــة و الت اإلعامي
؟  حقيقــة  أيــة  أحدهــم،  يســأل  قــد  احلقيقــة.  و 
ــروح و  ــلوبو ال ــد مس ــد !  ... عبي ــا عبي ــه، أنن فنجيب
املــادة احليويــة، مخلــوع األنيــاب ال ميلــك حتــى إرادتــه 
ــتبدال،  ــة لاس ــة قابل ــلعة تبادلي ــى س ــال إل ــا امل حولن
إلــى رقــم مجــرد و مجــرد رقــم، إلــى متغيــر عشــوائي، 
ــا يكمــن  ــه يجهــل! وهن ــى أن ــى مجهــول يجهــل حت إل
ــه كارل ماركــس: إنســان  ــذي تناول ــب ال ــوم التغري مفه
مــن دون إنســانية لكنــه يجهــل ذلــك. ال يعــرف حتــى 
أنــه ال يعــرف ! ســجن األصنــاف الفكريــة الــرأس مالية 
املقطعــة قبليــا، فهــو ال يفكــر يف تيهــه إال ضمــن أطرهــا 
ــات  ــه يف غياب ــو اإلنســان التائ املســطرة مســبقا. ذاك ه

ــرب. ــان املغ ــة، اإلنس املصفوف
 

ــزة  ــال قف ــرف رأس امل ــرف، ع ــرن املنص ــال الق خ
ــة  ــى الناجت ــة األول ــزرة العاملي ــرج  املج ــد مخ ــة عن نوعي
ــن  ــه م ــدة، نقلت ــدل الفائ ــي ملع ــاظ النمط ــن اإلنخف ع
مرحلــة هيمنتــه الشــكلية  التــي كان يرتكــز إبانهــا علــى  
البنيــات التقليديــة املتزنــة إلــى الســيطرة الفعليــة التــي 
ــل  ــن الفوضــى دســتورا يكف ــى اإلتخــاذ م ســتجبره عل
إعــادة هيكلتــه بشــكل تصاعــدي إثــر كل دروة أزماويــة 
ــادة  ــة فحــرب فإع ــي : أزم ــى التسلســل التال تســير عل

بنــاء.
ــى  ــكلة إل ــل للرس ــر قاب ــط غي ــذا املخط ــد أن ه بي
األمبرياليــة  جنحــت  بعدمــا  خصوصــا  ماالنهايــة.  
األمريكيــة يف هضــم منافســها األوروبــي و اليابانــي 

إثــر املجــزرة العامليــة الثانيــة الناجتــة هــي األخــرى عــن 
املــرض اجلينــي املتمثــل يف اإلنخفــاظ النمطــي ملعــدل 

ــدة. الفائ
ــرب،  ــذه احل ــت ه ــي تل ــنة الت ــن س ــر الثاث فإث
العظمــى«،  أوروبــا ب«الثاثــن  التــي عرفــت يف  و 
ــات  ــرز أزم ــد لتف ــن جدي ــال م ــة رأس امل ــت ماكن تعطل
متتاليــة مــن جهــة، نذكــر منهــا : اإلضرابــات العامــة 
الصدمــة   ،»68 مايــو  مــا عــرف ب »  فرنســا يف  يف 
 Bretton البيتروليــة األولــى ثــم الثانيــة، اتفاقيــات
ــد،  ــار للنق ــب كمعي ــن الذه ــص م Woods التخل
ــة،  ــت ثاب ــا كان ــرة بعدم ــة املتغي ــة الصعب ــعار العمل أس
اخلليــج،  إيطاليــا ،حــروب  الرصــاص يف  ،ســنوات 
اإلرهــاب  اصطنــاع  و   2001 ســبتمبر   11 هجمــات 
اإلســاماوي، غــزو أفغانســتان و العــراق، أزمــة التوريــق 
املاليــة يف 2008 ، قصــف ســورية و ليبيــا و اليمــن  
بهــدف حتويــل شــرق األوســط إلــى بــؤرة الفوضــى 
املفتعلــة و شــعوبه  املهجــرة مــن ديارهــا  بعدمــا حطمــت 
ــنة  ــى س ــوال إل ــال،  وص ــرة رأس امل ــش ذخي ــى جي إل
ــا  ــى الرب ــة إل ــوك املركزي 2018 التــي شــهدت جلــوء البن
مبعــدالت ســلبية ألول مــرة مترجمــة بذلــك حجــم 

ــب. ــارع ورهي ــكل متس ــة بش ــة املنتفخ األزم
وهــا نحــن يف حتليقنــا فــوق ســهم التاريــخ املعاصــر 
املوجــه حتميــا، قــد حــط بنــا الرحــال يف ســنة 2020 
ــه مــن شــفرات  متقمصــة رداءا اســتعراضيا  ــا حتمل و م
يظهــر للعيــان املغــرب يف حلــة مرضيــة زكاميــة محاولــة 

إخفــاء مــا ســنبديه باإلرتــكاز علــى املاديــة اجلدليــة.

يتحدث أستاذ جامعي في 
فيديو مصور بالصورة 

والصوت من خالل محاضرة 
ألقاها في مدرسة المعلمين 

، و هي مؤسسة علمية 
رفيعة المستوى مقرها 

العاصمة الفرنسية باريس 
، أمام عدد غفير من جمهور 

المتعلمين المثقفين العرب 
و األجانب المهتمين بالقضية 

الفلسطينية ، االحتالل 
اليهودي أو الكيان اإلسرائيلي 

قد يتبادر إلى األذهان  للوهلة 
األولى من خالل العنوان، أنني 
بصدد تناول مسألة الهوتية، 

بيد أنه على الرغم من 
إمكانية موازاة أحداث المائة 

سنة التي خلت مع ما تتضمنه 
اإلسكاتولوجيات اإلبراهيمية 

من سردية، إال  أننا نصبوا من 
خالل هذه األسطر القليلةإلى 

التطرق بشكل متواضع و 
تركيبي ) ال تحليلي ( إلى 

موضوع بالكاد يختلف، أال و 
هو مفهوم األزمة النهائية 

لنمط اإلنتاج الرأس مالي 
وعالقته باألحداث الراهنة.

بقلم األستـــاذة : 
لقمــــــــــش فـــــاطمة 

علوم اإلعالم واإلتصال  
جامعة سكيكدة – عنابة .

أوسليـــــــم  مهــــــدي



شبكة إخبارية جزائرية

شركة ذ.م.م

رأسمالها
100,000

01

SIA

SIA

دج

 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

         الطــبـــع

الوســط

الجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 13 

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 13 

المدير التنفيذي مسؤل النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
:

:
:
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 بيـــن بـــؤسبـــؤس  البريـــدالبريـــد 
وبــــؤس التواصــــل !

البريد  كان  عشر،  السادس  القرن  بحلول 
أوروبا،  يف  رسميا  شكال  ويتخذ  ينتظم  بدأ  قد 
لقب  حتمل  كانت  واحدة  عائلة  عليه  وهيمنت 
تاسيس Tassis أو تاكسيس Taxis ليشتق 
اليوم  املتداولة  من اسمها الحقا، كلمة طاكسي 
عامليا يف سيارات األجرة، كما بدأ الّنظام اجلديد 
 postal البريدي  الّنظام  أو  الرسائل  لنقل 
رجالٍ  من  مواقع  لتضمنه  الذي سمّي كذلك، 

وأحصنة على طول املسارات.

املطبعة  عصر  بعد  ما  أوروبا  أدركت  لقد   
اتصاالت  زمن  الزمن  أّن  للميالد(،   1450  (
السياسة  عالم  يصفها  أن  قبل  احلياة  وأّنها عصب 
القرن  منتصف  يف  دوتش«  »كارل  األمريكي 
نقل  فتطّور  احلكومة«،  »أعصاب  بـ  العشرين  
البريد برا وبحرا لتتقّلص املسافات ويقصر الزمن. 
يف  والوقت  اجلهد  من  الكثير  العالم  أنفق  لقد 
التواصل كما يسرد ذلك  سبيل تذليل صعوبات 
التواصل  تاريخ اجتماعي لوسائط  مؤلفا كتاب » 
إلى  ترجمه  الذي  اإلنترنيت«  إلى  غوتنبرغ  من 
عبيد«  شيخ  الدين  »نور  الدكتور  العربية  اللغة 

وصدر عن هيئة البحرين للثقافة واآلثار.

بريد  دون  عاملا  نتخّيل  أن  ميكن  ال  اليوم، 
ودون اتصاالت، غير أّن البريد الذي كانت تنقله 
الالسلكية  الوصالت  تنقله  أصبحت  اجلّياد، 
ترتبط  شبكات  تشكل  التي  البصرية  واأللياف 
على  اعتمد  الذي  الثابت  والهاتف  بينها،  ما  يف 
تكنولوجيا بسيطة لنقل الصوت، تطّور إلى هاتف 
نصا  االتصال،  وطرق  وسائل  كل  جمع  ذكي 

وصوتا وصورة.

تخلـــف تقنــــي وفشـــل اقتصــــادي

سارعت  قد  املتقدمة  الدول  أّن  غريبا  ليس 
وربوع  ربوعها  يف  الثابت  الهاتف  أسالك  مد  إلى 
ما  غرار  على  بينها،  فيما  لتربط  مستعمراتها 
التي  مستعمراتها  مع  العظمى  بريطانيا  فعلته 
دول  أّن  غير  فرنسا.  أو  الشمس،  عنها  تغيب  ال 
دائما  ظّلت  املتخّلقة،  الدول  أو  الثالث  العالم 
الّتحتّية  البنية  تطوير  ناحية  من  الترتيب  ذيل  يف 
لالتصاالت أو استخدامها بنجاعة. ولعّل اجلزائر 
الهاتف  جعل  الذي  التأخر  ذلك  عن  حي  مثال 
البعيدة  املناطق  إلى  اآلن  حتى  يصل  ال  الثابت 
كما  الشمال  يف  بلديات  أّن  درجة  إلى  والنائية، 
يف اجلنوب وصلها الهاتف احملمول يف مطلع األلفية 

قبل أن يصلها مد أسالك الهاتف الثابث. فسارع 
أنهى  ألنه  الّتسيير  يف  استخدامه  إلى  مسؤولوها 
بالنسبة لهم عقودا من الشقاء يف عالم االتصال. 
عبر  االتصال  اليوم  إداراتنا  تستعمل  هل  لكن 
بكفاءة  البريد  عبر  االتصال  أو  الثابت  الهاتف 
إداراتنا  كانت  ما  إذا  نتساءل  أن  ينبغي  أّنه  أم  ؟ 
تقليديا  فيها، سواء  االتصال  بفاعلية  تهتم  أصال 

أو رقميا؟

والبحوث  الدراسات  من  جدا  كبير  عدد 
عن  األخيرة  الثالث  العقود  أجرّي يف  األكادميية 
واملؤّسسات  اإلدارات  أشكاله يف  بكافة  االتصال 
املقترن  االتصال  تخصص  أّن  حتى  اجلزائرية، 
تقريبا،  جامعاتنا  كل  يف  حاليا  يدّرس  باإلعالم 
لكننا بالطبع لم نستفد من ذلك الكم الكبير من 
البيانات واملعلومات. واجلواب عن تساؤلنا السابق 
ولكن  أخرى،  دراسات  بالتأكيد  إياه  تعطينا  ال 
تكشفه ممارسات اتصالية قاصرة على أرض الواقع، 
وعدم جناعة وغّياب الفعالية الذي يتأّتى من غّياب 
أخرى،  أحيانا  اإلمكانات  وغياب  أحيانا  اإلرادة 
عن  الّتخلي  يف  تتلّخص  التي  اإلمكانات  تلك 
استخدام الهاتف الثابت وعدم السعي إلى تطوير 
أدى  فقد  مثال،  أوروبا  يف  يحدث  كما  خدماته 
اخلدمة  حّيز  الّنقال  للهاتف  الثالث  اجليل  دخول 
بدء من ديسمبر 2013 و قبله املنافسة والعروض 
املغرية لشبكات الهاتف الّنقال، إلى الّتخلي عن 
بتطوير  االهتمام  وعدم  الثابت  الهاتف  استخدام 
باملائة   20 إغالق  عنه  اجنّر  الذي  األمر  شبكته، 
حسب  العمومي  الهاتف  خدمة  محالت  من 
اإلعالم  وتكنولوجيا  البريد  وزارة  به  صّرحت  ما 
واالتصال عام 2016 وخسائر تصل إلى 500 مليار 
ماليني خط   5 عن  التخلي  بسبب  شهريا  سنتيم 
هاتفي لم توّفرها اتصاالت اجلزائر لزبائنها حسب 

أحد اخلبراء اجلزائريني يف هذا املجال.

 فاملالحظ هنا، أّن مؤّسسة اتصاالت اجلزائر 
أو  الثابت  الهاتف  خدمات  لتطوير  تسعى  لم 
اإلصرار على تطوير الشبكة والبنية الّتحتية، فقد 
بدت مستلمة الكتساح الهاتف احملمول والعروض 
اإلعالنية املغرية للشركات الثالث التي استمرت 

يف تخفيض تسعيرتها جلبا للزبائن.

ال هـــــاتف ثــــابت .. ال اتصـــــال !

الّنقال  للهاتف  املغرية  العروض  تبّرر  هل 
تخلي اإلدارات واملؤّسسات العمومية عن خدمة 

الهاتف الثابت؟ وهل يعد مبّررا أّن الهاتف الثابت 
يف بعض اإلدارات يظل معطال أو خارج اخلدمة 
بينما املسؤولون واملوظفون يكّلفون إداراتهم فواتيرا 
احملمول؟  الهاتف  استخدام  باملاليني شهريا جراء 
أرادوا،  متى  اخلدمة  خارج  جعلها  وميكنهم 
لالتصال  طريقا  يجد  ال  البسيط  املواطن  بينما 
أّن  حتى  األحيان.  من  كثير  يف  اإلدارات  مبعظم 
السلكية  واملواصالت  البريد  وزارة  إحصاءات 
والالسلكية املتاحة على موقعها اإللكتروني تؤكد 
أّن االشتراكات املهنّية يف خطوط الهاتف الثابت ال 
تتجاوز %12,34 بسبب التوجه نحو تكنولوجيا 
الهاتف الّنقال. لقد تواترت هذه التساؤالت إلى 
ذهني وأحّلت علّي عندما بّررت إحدى املوظفات 
تأخرها يف أداء عملها بسبب تعذر االتصال لعدم 
توفر هاتف !فالهاتف يف تلك اإلدارة خارج اخلدمة 
منذ سنوات، أما مديرة إحدى وكاالت املؤّسسة 
بشرق  »أنساج«  الشباب  وتشغيل  لدعم  الوطنية 
يف  امللفات  بعض  تسوية  تأخر  فأعزت  البالد، 
إدارتها وسوء الفهم بينها وبني البنوك أو مختلف 
االتصال  قصور  إلى  معها  تتعامل  التي  الهيئات 
والتواصل، وتعذره أحيانا ألّن الهاتف الثابت ظل 
أن وضعته  أولوياتها  وقد كان من  معطال ألشهر، 
حّيز اخلدمة. ويف نفس الفترة، حّدثتني صديقة 
للهاتف  األملان  استخدام  عن  أملانيا  من  صحفية 
أّنهم  رغم  وسرعته  البريد  وجناعة  بكثافة  الثابت 

يتفوقون يف تكنولوجيا االتصال.

فالواقع عندنا، أّننا قفزنا فوق فجوة االتصاالت 
التي عانينا منها طويال بسبب ضعف البنية الّتحتية 
وتأخر الربط بشبكة الهاتف األرضي، قفزة طويلة 
ومتسّرعة، قد تكون يف بعض جوانبها ضرورية، 
ألن قطار املعلومات الفائق السرعة قد داهمنا وكان 
من الضروري الصعود يف عربته األخيرة من خالل 
الهاتف احملمول مبختلف أجياله التي استمرت يف 
نحسن  لم  أخرى  جهة  من  لكّننا  تباعا،  التطور 
األداء  يحّسن  مبا  املهني  التواصل  يف  استخدامه 

واخلدمات املقّدمة للمواطنني.

فقد  وتخلفه،  البريد  واقع  إلى  وبالعودة 
يضاهي  وقتا  اليوم  مرسل  طرد  أو  رسالة  تستغرق 
ذلك الوقت الذي كانت تستغرقه رسالة يف زمن 
اخلدمة يف  مقدمي  أّن  العلم  مع  بريد األحصنة، 
تلك القرون البعيدة عنا اآلن، كانوا يغّيرون اخليول 
يف محطات استراحة كي يضمنوا جودة اخلدمة. 
يواكب  كي  وفرسانه«  »خيوله  بريدنا  يغّير  فمتى 

العصر ويتخّلص من بؤس اخلدمة !

  لنشـــأة البريــــد 
وتطــوره قـــــصة 

تاريخـــية جمـــيلة، 
فقــد كـان ينقـلــه 

فــي البـداية رجـال 
عــاديون، ثم تطـوّرت 
الحــاجة إلـى خيــالة 

محتــرفين علـــــى 
متــن أحصـــــنة 
سريـعة كـي تصــل 

الرسائـــل في وقتـها 
إلــى وجهتـــــها 

المطلــوبة، وللهــاتف 
أيضــا قصـة أجمـل، 
وقــد كـان لكــــل 
منهــما دور كبيــــر 

وبصــمة متميــــزة 
فــــي العـــــصر 
الحــديث الــذي قـام 
على تطـوير االتصــال 

البشــــري.

بقلـــم: د . حسيــنة بوشيـــخ

إداراتنا في العصر الرقمي
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سكيكدة

َتشيـُع ُجثَمـاِن الُمجاهـد َعبد الّرحمـن خان 
ُعضـــو الُحكومـــة الُمؤّقتـــــة

الَجزائُر َتستِلُم ثاني َكاسحَة ألغاٍم َبحرّيٍة
  رست، أمس الثالثاء، بالرصيف الشمالي لألميرالية السفينة احلربية كاسحة األلغام، »الكاسح- 2 »، 
رقم املنت 502. ويأتي ذلك يف إطار تنفيذ برنامج حتديث وعصرنة األسطول البحري من أجل تعزيز قوام املعركة 

يف اجليش الوطني الشعبي والقوات البحرية.
لأللغام  ثاني سفينة صائدة   »2 »لكاسح-  األلغام  كاسحة  تعد  الدفاع،  لوزارة  بيان  به  أفاد  ما  وحسب 

البحرية تستلمها اجلزائر، من اجليل اجلديد.
وتعمل كاسحة األلغام على تأمني حركة مالحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار األلغام 

يف وقت احلرب أو يف وقت األزمات.
عبد اجلالل نويس

تيبازة

 إسَعـاُف الَبّحــارة الــ 5 الَمفُقوديــَن 
بَشاطـــئ ُبوهـــــاُرون

 جنحت مصالح احلماية املدنية، أمس الثالثاء، يف العثور على البحارة الـ5 الذين كانوا عالقني على منت 
زورق صيد، بضواحي بوهارون تيبازة.وأفادت مصالح احلماية املدنية، يف بيان لها، بأنها متكنت من حتديد مكان 

البحارة اخلمسة، وإسعافهم إلى ميناء بوهارون وهم يف صحة جيدة.
ع.ن

لطاِت عبَر »أخباِر الَوطن«  هوا ِنداًء للسُّ وجَّ

 ُسّكـاُن »بن ياِجيس« بِجيجل َيشربوَن 
ميـــاًه غيــر َصالحـــــة

أكد سكان بعض مناطق بلدية بودريعة بن ياجيس بوالية جيجل، أمس الثالثاء، أنهم مهددون مبواجهة 
أزمة عطش حقيقية خالل األيام املقبلة، وهذا بالنظر إلى أن مياه الشرب التي تصل حنفياتهم أصبحت غير 
صاحلة لالستعمال متاما، إذ تغير لونها منذ أكثر من أسبوع إلى لون بني، ما أدخلهم رحلة بحث عن مياه صاحلة 
للشرب. وقد ناشد هؤالء السكان، عبر شبكة »أخبار الوطن«، السلطات احمللية واجلهات املتخصصة التدخل 

عاجال إلصالح العطب الذي قد يكون مّس أنابيب املياه أو تنظيف اخلزان الذي يتم يزودهم باملاء.
بوعباني زهرة

استنكروا تأخر رواتبهم 

GER�« ةعّمـــاُل شركـــــ
ون MAN« بقسنطيَنة َيحتجُّ

شيعت، صبيحة أمس الثالثاء، جنازة املجاهد عبد 
الرحمن خان املعروف باسم« ملني« يف جو مهيب، بعدما 
أعلنت عائلته أول أمس اإلثنني عن وفاة الفقيد عن عمر 
الفراش،  ألزمه  إصابته مبرض عضال  إثر  عاما   89 يناهز 
ومتت مراسم اجلنازة على مستوى مقبرة قصر الباز بالقل، 

مسقط رأس الفقيد.
بسكيكدة  القل  يف   1931 مارس   6 يف  الفقيد   ولد 
املسلمني  للطالب  العام  االحتاد  مؤسسي  أحد  ويعد 
اجلزائريني )UGEA( ورئيس حترير بيان 19 ماي 1956 
مجاهد برتبة نقيب على مستوى الوالية التاريخية الثانية 

املسؤولة عن الصحة.
من  »أوبك«  ملنظمة  العام  األمني  منصب   شغل 
1975 إلى 1986 وكذلك أمني عام منظمة األمم املتحدة 
الدولة  وزير   ،1986 إلى   1975 من  الصناعية  للتنمية 
العربية  اإلمارات  لدولة  املؤقتة  احلكومة  يف  للشباب 
املجلس  اجلزائرية )GPRA( عضو  اجلمهورية  املتحدة. 
األسبق  العامة  األشغال  وزير  اجلزائرية.  للثورة  الوطني 
)74-73(. كانت تربطه عالقة شخصية وطيدة بالشهيد 

يوسف زغود والراحل علي كايف.
الفقيد عن املشاركة يف األنشطة املتعلقة   لم يكفَّ 
السياسية،  الشؤون  من  واالنسحاب  الثورة،  بتاريخ 
شهادات  لديه  كان  كما  الناجحة،  مسيرته  ومتابعة 

شخصيات  حضرها  اجلنازة  مراسم  الصومام.  مؤمتر  يف 
لوزارة  العام  األمني  غرار  على  بارزة  وسياسية  تاريخية 

املجاهدين وعدد من السلطات املدنية والعسكرية.
يذكر أن رئيس مجلس األمة بالنيابة صالح قوجيل 

الرحمان خان،  عبد  املجاهد  وفاة  إثر  تعزية  برقية  بعث 
احلركة  يف  الطويل  نضاله  عبر  احلافلة  مسيرته  مستذكرا 

الوطنية ويف احلكومة املؤقتة للثورة اجلزائرية.
نسيبة شالبي

 يّتفق العلماء املشتغلون على 
حتليل اخلطاب السياسي 
على أنه )اخلطاب( سعٌي 

إلقناع جهة ما برؤية ما أو 
فكرة ما أو دحض أخرى أو 

معارضة مشروع أو برنامج ما؛ 
ولذلك، يستعمل اخلطيب 

السياسي أدوات اإلقناع 
والقبول من حجج وبراهني 
ولغة سلسة وبالغة تخترق 

سمع املتلقي، إضافة إلى 
استخدام لغة اجلسد، 

وتوظيف املشاعر حسب املقام 
للتأثير يف املتلقي وانتزاع 

قبول منه وحصد تأييد أو 
تعبئة للقضية محّل اخلطاب.
 ومن هذا املنظور، يتعنّي على 

اخلطاب السياسي أن يكون 
مختصرا، مركزا يحمل خبرا 

ما أو معلومة للجمهور، أو 
قضية أو إبراز ضعف قضية 

اخلصم.... إلخ.
وبطبيعة احلال، فاخلطاب 
السياسي- كما يعلم رجال 

اإلعالم واالتصال واملشتغلون 
على دراسة اخلطاب وحتليله 
أن- يرتبط ارتباطا وثيقا مبا 

يعرف أكادمييا بـ »االتصال 
اجلماهيري«؛ أي، نقل معلومة 

أو خبر أو فكرة أو رؤية عبر 
وسائل اتصال مثل التلفزيون 
واإلذاعة واجلرائد وشبكات 
التواصل االجتماعي لتصل 

إلى أكبر قدر ممكن من الفئة 
املستهدفة باخلطاب؛ هكذا 

يقول العلماء وهذا ما جاء يف 
الكتب ملن أراد طلب قليل من 

العلم ونيل املعرفة.
 لألسف، هذا املفهوم من حيث 

بنائه، مضمونه، وظائفه 
وأدواته يغيب بشكل تام يف 
خطابات رجال السياسية 

املسؤولني يف اجلزائر، السيما 
يف السنوات األخيرة، فرغم 

أن أغلب أعضاء احلكومة 
احلالية وما تالها من 

مؤسسات الدولة أساتذٌة 
جامعيون وإطارات جامعية 

وسامية، إال أن افتقارهم 
لّلغة اخلطاب السياسي، 

جعل مؤسسات الدولة تظهر 
فقيرة سياسيا، مهلهلة دعائيا 

وغائبة إبداعيا. 
ففي جزائر اليوم،  ميكنك 
أن تستمع خلطاب وزير قد 
يستغرق من الوقت ساعات، 
لكّنك تعجز عن إيجاد فكرة 
أو خبر أو معلومة أو قرار يف 
اخلطاب ذاته.  واحلقيقة 

أنني كثيرا ما صادفت 
صحفيني يعجزون على انتقاء 

عنوان خلطاب فالن لضعفه 
لغويا وترهله سياسيا!

 فاخلطاب السياسي الذي 
ن صاحبه من إنتاج  ال مَيكِّ

مصطلحات وابتكار مفاهيم 
ويفشل يف حفر جملة مفيدة 

يف ذاكرة املتلقي، هو هدرة 
هدفها إحداث ضجيج باسم 

الدولة ال غير. 

بلســـان: ريـــــــــاض  هـويلي

الدَّولــــــُة 
دون َخطيٍب..!

الَجزائُر تسجُل 468 إصابًة ِبكوروَنا 
و14 وفــاة يــوم أمــــــس 

سجلت 468 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و14 حالة وفاة 
يف اجلزائر، خالل الـ24 ساعة 

األخيرة، حسب ما كشف عنه يوم 
أمس الثالثاء، الناطق الرسمي 

باسم جلنة رصد ومتابعة تفشي 
فيروس كورونا باجلزائر، الدكتور 

جمال فورار. 
 عبد اجلالل نويس

واحلمولة  التكديس  شركة  عمال  خرج 
يف  اسمارة  عني  ببلدية   »GERMAN «
استيائهم  عن  للتعبير  الشارع  إلى  قسنطينة 
أكبر  من  تعّد  التي  شركتهم  إليه  آلت  ملا 
الشركات االقتصادية يف البالد، بعد املشاكل 
منذ  الشركة  فيها  تتخبط  التي  التسيير  سوء 
البسيط  العامل  ثمنها  دفع  والتي  سنوات، 
رمقه،  به  يسد  ما  يجد  ال  أصبح  الذي 
نتيجة حرمانه من تلقي مستحقاتهم املالية، 

وتأخرها أربعة أشهر كاملة.
الشركة  عمال  أمس،  يوم  نظم،  و 
مختلف  من  عامل   500 نحو  تظم  التي 
التخصصات وقفة احتجاجية أمام مقر ديوان 
لوضع  عاجال  التدخل  وناشدوه  الوالي، 
املسؤولني  جميع  عجز  بعدما  ملعاناتهم،  حد 
بصب  مطالبني  ملعضلتهم،  حل  إيجاد  عن 
ما  أشهر،   4 من  أكثر  منذ  املتأخرة  رواتبهم 
أدخل أغلبهم يف دوامة من الديون واملشاكل، 

مؤكدين أن العامل ال يتحمل وحده مسؤولية 
اإلدارة  وعلى  املؤسسة،  بها  متر  التي  األزمة 
التي  األزمة  لهذه  املخرج  إيجاد  واملسؤولني 

طال أمدها
ويف هذا الصدد، أكد العمال أن شركتهم 
وبشرية ضخمة،  مادية  إمكانيات  على  تتوفر 
أن  إال  منتجاتها،  على  معتبرة  طلبات  ولها 
فيهما  تتخبط  الذي  والتسيير  التخطيط  سوء 
حدة  من  وزاد  املالية  مشاكلها  تفاقم  من  زاد 
أزمتها، وكذا تراجع الدخل فيها بشكل عام، 
الوصية على رأسها  مما يستوجب من اجلهات 
وزارة الصناعة التفكير بجدية يف إيجاد حّل لها 
يف القريب العاجل، وإعادة وضعها يف الطريق 
قادرين  مسيرين  تعيني  خالل  من  الصحيح، 
على بعثها اقتصاديا من جديد، واحملافظة على 
مناصب الشغل التي توفرها، بعد فشل الطاقم 

اإلداري احلالي يف تأدية مهامه.
أمينة.ب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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