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 د.مصطفــى كيحـــل  	

الّربيـــُع الَعربــّي...
َخيبــاٌت وَخيَبــــات!

 متّر هذه األيام الذكرى العاشرة ملا عرف 
بأحداث »الربيع العربي«، وهي األحداث 
التي انطلقت شرارتها األولى مع املواطن 

التونسي »محمد البوعزيزي » والذي أقدم 
على إشعال النار يف جسده يوم 17 ديسمبر 

2010 احتجاجا على إتالف الشرطة 
لعربته التي يبيع فيها اخلضراوات ليعيل 
عائلته،  ليستشهد بتاريخ 4 جانفي 2011 
متأثرا بجروحه،  وكان ذلك إيذانا ببداية 

ما أصطلح عليه باسم » الربيع العربي«. 
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06
تلمسان

ُسكــان َقريـــِة »أوالد 
الحاج المسعود« ُيطالبوَن 

بَمشاريــَع َتنموّيـــة!
05

سكيكدة
 انهياُر بنايـٍة من أربعِة
َطوابــــَق بَحـــــي 
»ُحومــة الّطليـــان«!

08
إليزي

ُسّكـان الّدبـداب وُبـرج 
ُعمر إدِريس َسيستِفيدوَن 

مـــن 13 بئـــــًرا

0202
على َهامِش الّندوِة الَوطنّيِة للَجامعاِت

َوزيُر الّتعليم الَعاِلي َيدُعو إلى َتعزيِز 
القطــاع بَتوظيــف الَمــــرأة!

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور عبد الباقي بن زيان،أمس السبت، 
على هامش إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، على وجوب تدارك الوضع وإنقاذ 

اجلامعة من حالة الشغور التي تعرفها العديد من املناصب. 0909
اخَنة َمساٍع لَتوفيِر الّتدِفئة والَوجباِت امَلدرسّية السَّ

ُمؤّسسـاٌت َتربوّيـٌة بَمناطــق الّظــل 
َتـرى الّنـوَر بعـَد َسنوات من الّظالم!

َترى، اليوم، أكثر من 120 مدرسة ريفية بإقليم والية تبسة النور، إثر تزويدها بغاز 
البروبان، للقضاء على مشكل توفير التدفئة بعد سنوات طويلة كابد فيها التالميذ 
وأساتذتهم معاناة ُمّرة مع استعمال مادة املازوت بغرض التدفئة، يف منطقة معروفة 

بقسوة طبيعتها يف فصل الشتاء. 

03

حِة وإصالِح امُلستشفياِت، عبد الّرحمان بن ُبوزيد: َوزيُر الصِّ

جـــّدد وزيـــــــر 
الصحة وإصالح 
املستشفيـــــات، 

عبد الرحمان بن 
بوزيد، يوم أمٍس 
السبت، التأكيـد 
علـى أن قطاعــه 
يعمل على توفير 
لقاح كورونا فـي 

الوقت الذي حّدده 
رئيس اجلمهورية.

اللِّقــاُح َسيكــوُن َجاهـًزا شهـَر 
َجانفــي كَمـا وعـَد الّرئيــُس!

 َنِزيــه بـن رمَضــان: 
ـِّة  اجُلمهوريـ َرئيـــُس 
أعَطــى أواِمَر بنقــل 
مّجانــــا! اجَلثاميـن 

َجثاميــٌن..َجثاميــٌن.. َتنتظُر الّتحليق! َتنتظُر الّتحليق!  
أكثُر من 100 ُجّثة جلزائريني يف اخلارِج لم َيستطع ذُووهم إجالَءهم

وزارُة الّشؤون اخَلارجّية: َوجهَنا َتعليمات للُقنصلّيات َتقضي بإحصاء عدد الَوفيات!

 قّنان عبُد املّطِلب:
 العالــُم فــي َحالــِة 
والعمــــُل  َطـــــوارَئ 
ُمعلـــق! بالَقوانيـن 



02
الحــدث
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وزير الصحة وإصالح املستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد:

الّلقــاح سيكـون جاهزا شهر جانفـي 
كمـــا وعـــد الرئيـــس

عبد اجلالل نويس
وإصالح  الصحة  وزير  جّدد   
املستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس 
السبت، التأكيد على أن قطاعه يعمل على 
حّدده  الذي  الوقت  يف  كورونا  لقاح  توفير 

رئيس اجلمهورية.
ألقاها  مداخلة  خالل  بوزيد،  بن  وقال 

املتصرفني  طلبة  من  دفعة  تخرج  أثناء 
مع  بالتنسيق  تعمل  الوزارة  إّن  الرئيسيني، 
أّنه  مؤكدا  اللقاح،  القتناء  أخرى  قطاعات 
سيكون جاهزا يف جانفي 2021 كما أمر به 
كلمة  بوزيد، يف  بن  اجلمهورية.وقال  رئيس 
ألقاها اليوم مبناسبة إشرافه على تخرج دفعة 
الصحة  ملصالح  الرئيسيني  املتصرفني  من 

من  الصعبة  املرحلة  ستتخطى  اجلزائر  إن 
احلياة  على  الكبير  األثر  له  كان  الذي  الوباء 

االجتماعية واالقتصادية لبالدنا.
الدولة  أن  بوزيد  بن  أكد  املقابل،  يف 
قطاع  تطوير  سبيل  يف  جهدا  يوما  تدخر  لم 
توفير  خالل  من  ماديا  به  والتكفل  الصحة 

جميع اإلمكانات املادية والبشرية.

دولة  لدى  الصحراوي  السفير  أكد 
نيجيريا، إبراهيم السالم بوسيف، أن االحتاد 
املغرب  على  بالضغط  مطالب  اإلفريقي 
التأسيسي  امليثاق  احترام  على  إلجباره 

للمنظمة القارية التي يعد عضوا فيها.
خالل   - الصحراوي  الدبلوماسي  وقال 
مقابلة أجراها مع يومية »فانغوارد« النيجيرية 
- إنه »على االحتاد اإلفريقي ممارسة مزيدا من 
احترام  على  إلجباره  املغرب  على  الضغط 
ميثاق االحتاد اإلفريقي وااللتزام به، أو فرض 

عقوبات عليه«.
االعتداء  الصحراوي  الدبلوماسي  وأدان 
متظاهرين  على  األخير  املغربي  العسكري 
خرقا  شكل  الذي  بالكركرات،  يف  سلميني 
مذكرا  النار،  إطالق  وقف  التفاق  واضحا 
قمته  خالل   - طالب  األفريقي  االحتاد  بأن 
افتراضيا  عقدت  التي   ،14 الـ  االستثنائية 
مطلع ديسمبر اجلاري - مجلس السلم واألمن 
الصحراوية  العضوين )اجلمهورية  البلدين  دفع 
طاولة  إلى  للجلوس  املغربية(،  واململكة 

الظروف  وتهيئة  الوضع  ملعاجلة  املفاوضات، 
إلى  والتوصل  جديد  نار  إطالق  وقف  إلقرار 
السيادة  للنزاع.وبخصوص  ودائم  عادل  حل 
الصحراوية،  األراضي  على  للمغرب  املزعومة 
االستشاري  بالرأي  الصحراوي  املسؤول  ذّكر 
حملكمة العدل الدولية بشأن االدعاءات املغربية 
الصحراوية،  األراضي  على  بالسيادة  القائلة 
وأكد أنه »ال لبس فيه«، وأنه اقتبس من رأي 
»جميع  بأن  القاضي  الدولية  العدل  محكمة 
األدلة املادية واملعلومات املقدمة للمحكمة ال 
تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بني أرض 
الصحراء الغربية من جهة، واململكة املغربية أو 
املوريتانية من جهة أخرى؛ وعليه،  املجموعة 
فإن احملكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية 
من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار )1514( 
الصحراء  من  االستعمار  بتصفية  املتعلق 
تقرير  مبدأ  تطبيق  اخلصوص  وعلى  الغربية، 
عن  واحلقيقي  احلر  التعبير  خالل  من  املصير 

إرادة سكان املنطقة«.
ق.د

 السفير الصحراوي لدى نيجيريا:

االتحـاد اإلفريقـي مطالـب 
بالضغــط علـى المغـرب 

بإسبانيا،  البوليساريو  جبهة  ممثل  قال 
عبد اهلل العرابي، إن الصحراويني قد حذروا 
من  املتعاقبة  اإلسبانية  احلكومات  لسنوات 
وللسياسة  للمغرب«  »االستسالم  مغبة 
كما  اجلوار،  بلدان  حساب  على  التوسعية 
احلكومة  رئيس  تصريح  يف  مؤخًرا  حدث 
ذلك  وقبل  ومليلية،  سبتة  حول  املغربية 
جلزر  املتاخمة  اإلقليمية  باملياه  التحرش 

الكناري.
يف  الصحراوي،  الدبلوماسي  وعّبر 
تصريح أدلى به لبرنامج »لتاردي« الذي تبثه 
إزاء  أسفه  عن  »كوبي«  اإلسبانية  اإلذاعة 
إصرار إسبانيا على إرضاء النظام املغربي بأي 
ثمن، حتى ولو كان على حساب التطلعات 
مشيًرا،  الصحراوي.  للشعب  املشروعة 
احلكومات  جل  أن  إلى  الصدد،  هذا  يف 
املغربية  للمساعي  استسلمت  اإلسبانية 
ومقايضة كل املبادرات للتوسط أو لعب دور 
لقضية  النهائي  احلل  يخدم  وإيجابي  حاسم 

الصحراء الغربية. 
عبد  وصف  األخيرة،  التطورات  وبشأن 
اهلل العرابي اإلعالن أحادي اجلانب للرئيس 
ترامب،  دونالد  واليته،  املنتهية  األمريكي 
املزعومة«  بـ«السيادة  باالعتراف  القاضي 
للصحراء  احملتلة  األراضي  على  للمغرب 
املوقف  يخالف  وبأنه  بـ«اخلطأ«،  الغربية 
بشأن  األمريكية  املتحدة  للواليات  التقليدي 
قضية الصحراء الغربية، كما أنه يضع اإلدارة 

اجلديدة يف مأزق خطير ويثير التوتر يف ذلك 
اجلزء من إفريقيا، مما يقوض أيضا أي جهد 

لتحقيق السالم يف الصحراء الغربية.
قائال:  الصحراوي،  املسؤول  وأضاف 
»إن جبهة البوليساريو يحذوها أمل يف عدول 
إدارة جو بايدن اجلديدة عن هذا التوجه من 
خالل إلغاء هذا اإلعالن، الذي يعرض دور 
الدولي  األمن  مجلس  يف  املتحدة  الواليات 
خلطر جسيم، وخاصة الدفاع عن حق تقرير 

املصير للشعوب«.
يف  احلرب  وضع  حول  سؤال  على   وردا 
الصحراء الغربية، أكد املتحدث أنه ومنذ 13 
نوفمبر، بعد خرق املغرب التفاق وقف إطالق 
النار، اندلعت فعال احلرب بني جيش التحرير 
على  االحتالل  وقوات  الصحراوي  الشعبي 
القلق  يثير  ما  أن  موضحا  العار،  جدار  طول 
يف  الصحراويني  املواطنني  وضعية  هي  للغاية 
حيث  الغربية  الصحراء  من  احملتلة  األراضي 
ظل  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تتزايد 
الدوليني. واملراقبني  الصحافة  تام  غياب 
العرابي  اهلل  عبد  أعرب  ذاته،  السياق  ويف 
يف  املينورسو  بعثة  فشل  الستمرار  أسفه  عن 
االستفتاء،  إجراء  يف  املتمثلة  مهمتها  تنفيذ 
وحلفائه  املغرب  من  العرقلة  حملاولة  والرضوخ 
إلى  البعثة  حتولت  أن  إلى  املتحدة،  األمم  يف 
واحتالل  الراهن  الوضع  إلدامة  أداة  مجرد 

بالدنا ونهب ثرواتنا الطبيعية.
ق.د

ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد اهلل العرابي: 

سبــق أن حّذرنــا مـن أطماع 
المغـــرب التوسعيــــة

والبحث  العالي  التعليم  وزير  أّكد 
زيان،  بن  الباقي  عبد  البروفيسور  العلمي، 
على  إشرافه  هامش  على  السبت،  أمس 
الندوة الوطنية للجامعات على تدارك الوضع 
وإنقاذ اجلامعة من حالة الشغور التي تعرفها 
تعليماته  موجها  املناصب،  من  العديد 
بغية  اجلامعات  مدراء  إلى  وتوجيهاته 
والعمل  الواقع  لهذا  دقيق  تشخيص  إعداد 
فيها  الوقوع  لتفادي  األخطاء  تصحيح  على 
مستقبال. كما دعا بن زيان يف هذا السياق 
كل مديريات املؤسسات اجلامعية إلى شغل 
هذه املناصب باالعتماد على املعايير الدقيقة 
التأثير  ضمان  بغية  وذلك  شفافية  بكل 
يف  املؤسسة  وتأمني  احلسن،  للّسير  النوعي 

هذه الظروف الصحية.
التعليم  وزير  أعلن  أخرى،  جهة   من 
املرأة  توظيف  العلمي تعزيز  والبحث  العالي 
أنه  مؤكدا  القطاع.  مؤسسات  مستوى  على 
على  وتوظيفها  املرأة  وجود  ضعف  الحظ 
الذي  األمر  القطاع،  مؤسسات  مستوى 
أما  مشاركتها.  تعزيز  على  للعمل  يدعو 

بالنسبة إلى احلفاظ على أمن الطلبة، فدعا 
إلى  اجلامعية  املؤسسات  مسؤولي  زيان  بن 
أمن  ضمان  على  بجدية  والوقوف  التكفل 
واإلقامات  باملؤسسات  األمن  وتعزيز  الطلبة 
أوامر  توجيه  إلى  باإلضافة  اجلامعية، 

ومع  واألمنية  احمللية  السلطات  مع  للتنسيق 
لضمان  الداخلي  لألمن  الوزاري  املكتب 

حماية شاملة للطالب.
بن خالد عبد القادر.

ىلع هامش الندوة الوطنية للجامعات 

بن زيان يدعو إلى تعزيز القطاع بتوظيف المرأة!

الجيش الصحراوي يواصل استهداف 
مواقـع قـوات االحتـالل المغربي

 
 تواصلت هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد األماكن التي يتخندق 

فيها قوات االحتالل املغربي على طول جدار الذل والعار، وذلك لليوم الثالث واألربعني.
»وحدات جيش  إّن  املنقضي،  يوم اجلمعة  الصحراوية،  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  وقال 
التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات استهدفت جحور جيش االحتالل املغربي على 

طول جدار الذل والعار«.
الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  اخلميس  يوم  »قصفت  فقد  نفسه،  املصدر  وحسب 
بقطاع  أجلود  أم  أعظيم،  منطقة  غرار  على  املغربي،  االحتالل  مواقع جليش  عدة  الصحراوي 

آوسرد ومنطقة ملب أظليم بقطاع تشلة وتنيليك بقطاع البكاري«.
روس  منطقة  يف  العدو  مواقع  اليوم  الصحراوي  اجليش  »استهدف  يقول:  البيان  وتابع 
منطقة  يف  العدو  قوات  وكذا جحور  البكاري  بقطاع  تندكَدة  ومنطقة  السمارة  بقطاع  لَفريرينة 

الفيعيني بقطاع الفرسية«.
وأضاف »تستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل وتخندقات 
قوات االحتالل التي تكبدت خسائر معتبرة يف األرواح واملعدات على طول جدار الذل والعار«.
ق.د

أكدت وجود نية إلبعاد الجامعة عن النشاط السياسي

لويزة حنون: الّتعليم عن بعد في الجامعات مشروع عقيم
العمال،  العامة حلزب  األمينة  انتقدت 
عن  التعليم  سياسة  اعتماد  حنون،  لويزة 
بعد يف اجلامعات ووصفته باملشروع العقيم، 
وأكدت وجود نية لعزل اجلامعة عن النشاط 

السياسي واملجتمع.
أوضحت األمينة العامة حلزب العمال، 
السياسي  التقرير  تقدمي  خالل  حنون،  لويزة 
يف اجتماع اللجنة الشبانية حلزبها أمس، أن 
نظام )LMD( منذ  تطبيق  مخلفات  تراكم 
سنة 2004 أوصل اجلامعة إلى وضع كارثي.
وعددت حنون مشاكل اجلامعات مرورا 
باإلقامات اجلامعية التي ال تتوفر على األمن 
وتنصل القائمني على القطاع من مسؤولياتهم 

مقاييس  التي تضبطها  بامليزانية  يتصل  فيما 
دولية،  كما أن اإلجراءات الوقائية للتصدي 
لتفشي فيروس كورونا زادت يف تقهقر القطاع، 
السيما بعد غلق املؤسسات اجلامعية وانتهاج 
التعليم عن بعد الذي قالت إنه مشروع  منط 
وضعية  خلفية  على  نتائج  بدون  عقيم 

اإلنترنت يف بالدنا.
واتهمت املتحدثة القائمني على القطاع 
بتكريس الفساد يف قطاع اخلدمات اجلامعية، 
ثروات  من  أشخاص  استفادة  خلف  الذي 
القطاع  بصفقات  تالعبهم  خالل  كبيرة 

وأموال اجلزائريني.
 م.ر
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َجثـــاميــــنَجثـــاميــــن....
َتنتــــــــِظُرَتنتــــــــِظُر
الّتحليـــــــَق!الّتحليـــــــَق!

ــة  أكــد املستشــار لــدى رئيــس اجلمهوري
واملكلــف باحلركــة اجلمعويــة واجلاليــة الوطنيــة 
ــه،  ــن جهت ــان، م ــن رمض ــه ب ــارج، نزي باخل
خــال حديــث أدلــى بــه لـــ »أخبــار الوطــن« 
ــون،  ــد تب ــد املجي ــة، عب ــس اجلمهوري أن رئي
ــع  ــل بجمي ــي بالتكف ــر تقض ــى أوام ــد أعط ق
مصاريــف نقــل جثامــن اجلزائريــن املغتربــن 
ــن  ــيخفف م ــذي س ــرار ال ــو الق ــارج، وه باخل

ــن. ــات املتوفي ــاة عائ معان
وأوضــح نزيــه بــن رمضــان أن هــذا القــرار 
جــاء جتســيدا للتعهــدات االنتخابيــة لرئيــس 
اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، يف شــقها 
ــة  ــة الوطني ــاكل اجلالي ــل مبش ــق بالتكف املتعل
املقيمــة يف اخلــارج، الســيما مــا تعلــق منهــا 
بالتــزام الدولــة بآليــات تســريع نقــل جثامــن 

ــارج. ــن يف اخل ــن املتوف اجلزائري

نــدد نائــب رئيــس الرابطــة الوطنيــة 
املطلــب،  عبــد  قنــان  اإلنســان،  حلقــوق 
باملمارســات غيــر القانونيــة التــي متارســها 
بحــرق جثامــن  واملتعلقــة  الــدول  بعــض 
اجلزائريــن املتوفــن بفيــروس كورونــا، داعيــا 
احلكومــة إلــى اإلســراع يف إيجــاد حــل لهــذه 
ــا يف  ــن لدفنه ــل اجلثام ــرورة نق ــة وض القضي

اجلزائــر.
وأوضــح قنــان عبــد املطلــب أن املشــكلة 
الــذي  الصحــي  البرتوكــول  يف  تكمــن 
مــن  العديــد  يف  كورونــا  جائحــة  فرضتــه 
ــذي ســببه  ــر ال ــدول، نظــرا للضغــط الكبي ال
الفيــروس، مشــيرا إلــى أن عمليــة نقــل هؤالء 
تســبقها حتقيقــات  معقــدة جــدا، حيــث 
ــوم  ــدة تق ــة معق ــوكات صحي ــة وبروت معمق
القنصليــات  الدولــة األجنبيــة وكــذا  بهــا 
اجلزائريــة باخلــارج، للتأكــد مــن هويتهــم 
قبــل اســتفادتهم مــن أي إجــراء، مشــيرا إلــى 

ــة والعمــل  ــة طــوارئ صحي ــم يف حال أن العال
بالقوانــن ُمجمــد.

وســط كل هــذا، اقتــرح قنــان عبــد 
القيــام  املســؤولة  الســلطات  املطلــب علــى 
ــل  ــن خــال التكف ــا م ــا إزاء رعاياه بواجباته
مبصاريــف الدفــن خــارج الوطــن، خاصــة يف 
ــازة علــى مســاحة  ظــل ارتفــاع تكاليــف احلي
دفــن مبقابــر املســلمن، مــا مــن شــأنه تأمــن 
كرامــة اجلزائريــن بنقلهــم بــكل كرامــة، 
وفــق  الدفــن  يف  حقهــم  منحهــم  وكــذا 

الشــريعة اإلســامية.
 يف الســياق ذاتــه، كشــف البرملانــي 
ــور  ــة باملنطقــة الرابعــة ن ــة اجلزائري عــن اجلالي
ــر مــن  الديــن بلمــداح عــن وجــود عــدد كبي
جثامــن اجلزائريــن الذيــن توفــوا يف اخلــارج، 
وهــم اليــوم معرضــون – حســبه – للحــرق، 
بســبب غيــاب مقابــر للمســلمن يف البلديات 

ــوا فيهــا. التــي توف

ــى وزارة  ــن مبن ــؤول م ــدر مس ــد مص أك
اخلارجيــة، خــال حديــث خــص بــه »أخبــار 
الوطــن«، أن مصاحلهــم وجهــت تعليمــات 
اجلزائريــة  القنصليــات  جلميــع  مشــددة 
اإلجــراءات  تســريع  أجــل  مــن  باخلــارج، 
اإلداريــة والتكفــل مبصاريــف نقــل جثمــان 

كل جزائــري يتوفــى باخلــارج.
وأوضــح املصــدر ذاتــه أن وزارة اخلارجيــة 
الدولــة  لتتكفــل  تعليمــات  وجهــت  قــد 
نقــل  ومبصاريــف  اإلداريــة  باإلجــراءات 
ــذا  ــارج وه ــى باخل ــري يتوف ــان كل جزائ جثم

ــال  ــن خ ــة، م ــس اجلمهوري ــن رئي ــرار م بق
ــاء  ــة إحص ــام بعملي ــات بالقي ــار القنصلي إخط
عــدد الوفيــات مــن أجــل التكفــل بنقلهــا إلــى 

الوطــن. أرض 
وأكــد املصــدر ذاتــه أن املصالــح القنصلية 
ــة  ــام بكاف ــة بالقي هــي اجلهــة الرســمية املخول
ــات  ــع مؤسس ــة م ــة واملالي ــراءات اإلداري اإلج
تســهيل  لضمــان  وهــذا  اجلثامــن،  نقــل 
العمليــة، مســتبعدا إشــراك اجلمعيــات التــي 
ألســباب  وذلــك  باملهمــة  تتكفــل  كانــت 

ــة. خاص

للجزائريــن يف  العــام  االحتــاد  عضــو   أكــد 
املهجــر وممثــل اجلاليــة بفرنســا، بــن ســبع محفــوظ، 
خــال حديثــه لـ«أخبــار الوطــن«، أن الســلطات 
الفرنســية قــد وجهــت تعليمــات صارمــة لدفــن 
بأراضيهــا،  بكورونــا  املصابــن  رعاياهــا  أفــراد 
ــك  ــى وطنهــم األم، وذل ــل إل ومنعتهــم مــن الترحي
وفــق مــا ميليــه البرتوكــول الصحــي، الــذي يفــرض 
ــة  ــة بعــدم تغســيل جث ــة مــن الشــروط املتعلق حزم
مراســيم  يف  أهاليهــم  مشــاركة  ومنــع  املتوفــن 
الدفــن، باإلضافــة إلــى دفنهــم يف مقابــر جماعيــة.
أعــداد  أن  محفــوظ  ســبع  بــن  وأوضــح 
اجلزائريــن املتوفــن جــراء فيــروس كورونــا يف فرنســا 
يف ارتفــاع متزايــد، يف الوقــت الــذي تتوجــس فيــه 

عائــات الضحايــا خيفــة مــن حــرق ذويهــم، بالنظر 
إلــى غيــاب مقابــر املســلمن بأغلــب احملافظــات 
باخلــارج، مشــيرا إلــى أن بعــض اجلثــث دفنــت يف 
ــزال حبيســة أدراج  ــا ت ــر مســيحية، وأخــرى م مقاب
مصالــح اجلثــث يف انتظــار مصيــر »احلرق«، الســيما 
األشــخاص املقيمــن بطريقــة غيــر شــرعية ومن دون 
ــة  ــراد اجلالي ــع بأف ــذي دف ــة، الوضــع ال ــق ثبوتي وثائ
إلــى املطالبــة بإيجــاد حــل ســريع لنقــل اجلثامــن يف 

ــى أرض الوطــن. أســرع وقــت ممكــن إل
وكانــت العديــد مــن اجلمعيــات تعنــى بشــؤون 
ــات  ــد قدمــت طلب ــا، ق ــات املســلمة يف أوروب اجلالي
إلــى ســلطات اجلهــات املتخصصــة مــن أجــل تقــدمي 
تســهيات أكثــر للجاليــة املســلمة واحتــرام عــادات 

وتقاليــد أفرادهــا يف ظــروف كهــذه، خاصــة يف ظــّل 
احلديــث عــن قلــة األماكــن املخصصــة لدفــن موتــى 
املســلمن بعــد تفشــي فيــروس كورونــا وارتفــاع 

ــة الوفيــات يف صفوفهــم. حصيل
اإلســامي  املجلــس  طلــب  فرنســا،   ويف 
ــرون التدخــل  ــل ماك ــس إميانوي ــن الرئي الفرنســي م
الســلطات  وأن  خاصــة  املشــكلة،  هــذه  حلــل 
ــلمن يف  ــر للمس ــو 100 قب ــص نح ــية تخص الفرنس
300 مقبــرة موزعــة علــى كامــل التــراب الفرنســي، 
اجلاليــة  أفــراد  بعــدد  قليــل مقارنــة  وهــو عــدد 
املســلمة يف فرنســا الــذي يتجــاوز 5 مايــن نســمة

للجزائريــن يف  العــام   أكــد عضــو االحتــاد 
املهجــر وممثــل اجلاليــة بفرنســا، بــن ســبع محفــوظ، 
ــلطات  ــن«، أن الس ــار الوط ــه لـ«أخب ــال حديث خ
ــن  ــة لدف ــات صارم ــت تعليم ــد وجه ــية ق الفرنس
بأراضيهــا،  بكورونــا  املصابــن  رعاياهــا  أفــراد 
ومنعتهــم مــن الترحيــل إلــى وطنهــم األم، وذلــك 
وفــق مــا ميليــه البرتوكــول الصحــي، الــذي يفــرض 
حزمــة مــن الشــروط املتعلقــة بعــدم تغســيل جثــة 
مراســيم  يف  أهاليهــم  مشــاركة  ومنــع  املتوفــن 
الدفــن، باإلضافــة إلــى دفنهــم يف مقابــر جماعيــة.
أعــداد  أن  محفــوظ  ســبع  بــن  وأوضــح 
اجلزائريــن املتوفــن جــراء فيــروس كورونــا يف فرنســا 
يف ارتفــاع متزايــد، يف الوقــت الــذي تتوجــس فيــه 

عائــات الضحايــا خيفــة مــن حــرق ذويهــم، 
بأغلــب  املســلمن  مقابــر  غيــاب  إلــى  بالنظــر 
احملافظــات باخلــارج، مشــيرا إلــى أن بعــض اجلثــث 
دفنــت يف مقابــر مســيحية، وأخــرى مــا تــزال 
حبيســة أدراج مصالــح اجلثــث يف انتظــار مصيــر 
ــة  »احلــرق«، الســيما األشــخاص املقيمــن بطريق
غيــر شــرعية ومــن دون وثائــق ثبوتيــة، الوضــع 
ــاد  ــة بإيج ــى املطالب ــة إل ــراد اجلالي ــع بأف ــذي دف ال
حــل ســريع لنقــل اجلثامــن يف أســرع وقــت ممكــن 

إلــى أرض الوطــن.
وكانــت العديــد مــن اجلمعيــات تعنى بشــؤون 
اجلاليــات املســلمة يف أوروبــا، قــد قدمــت طلبــات 
إلــى ســلطات اجلهــات املتخصصــة مــن أجــل 

ــرام  ــة املســلمة واحت ــر للجالي تقــدمي تســهيات أكث
عــادات وتقاليــد أفرادهــا يف ظــروف كهــذه، خاصــة 
ــة  ــن املخصص ــة األماك ــن قل ــث ع ــّل احلدي يف ظ
لدفــن موتــى املســلمن بعــد تفشــي فيــروس كورونــا 

ــم. ــات يف صفوفه ــة الوفي ــاع حصيل وارتف
اإلســامي  املجلــس  طلــب  فرنســا،   ويف 
ــل ماكــرون التدخــل  الفرنســي مــن الرئيــس إميانوي
الســلطات  وأن  خاصــة  املشــكلة،  هــذه  حلــل 
ــر للمســلمن يف  الفرنســية تخصــص نحــو 100 قب
300 مقبــرة موزعــة علــى كامــل التــراب الفرنســي، 
وهــو عــدد قليــل مقارنــة بعــدد أفــراد اجلاليــة 
املســلمة يف فرنســا الــذي يتجــاوز 5 ماين نســمة.

جتد بعض العائالت اجلزائرية صعوبة كبيرة يف نقل جثامني ذويها املتوفني يف اخلارج إلى أرض الوطن، خاصة مع انتشار 
فيروس كورونا وكذا الساللة اجلديدة منه،  ويطالب نواب اجلالية من السلطات التحرك عاجال من أجل اإلسراع يف إيجاد 

حل لهذه املعضلة. وفيما تنادي عائالت املتوفني العالقني يف اخلارج بضرورة نقل اجلثامني لدفنها يف اجلزائر، تترّدد أنباء 
عن عزم اجلهات األوروبية حرق اجلثث، أو دفنها يف مقابر مسيحية،  ومن بني العوائق األساسية التي حتول دون نقل 

اجلثامني أن العالم يف حالة طوارئ ومت تعليق العمل بقوانني تسمح بنقل اجلثامني يف ظروف عادية،   ومنذ بداية الوباء، 
قامت السلطات اجلزائرية بالتنسيق مع شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية بنقل املوتى عن طريق طائرات شحن، وهو ما 

سمح للعائالت بإرسال موتاهم إلى اجلزائر، وكان يف استقبالهم بعض أفراد عائالتهم هناك ودفنوا يف أرض آبائهم بناء على 
رغباتهم،   إال أن العملية عرفت تذبذبا كبيرا بسبب عودة نشاط الفيروس واإلجراءات التي اتخذتها الدول األوروبية 

بغلق املجاالت اجلوية واحلدود مما صعب العملية،    ويف الظروف العادية، يرافق عدة أفراد جثمان قريبهم يف حني تتكفل 
شركة نقل اجلنائز بشراء تذكرة سفر لشخص واحد على األقل، ولكن يف ظل أزمة كورونا الصحية لم يكن مسموحا 

التنقل ألّي كان إلى جانب اجلثمان ويقتصر االستقبال يف أرض الوطن على عدد محدود جدا من األقارب.

 بقرار من رئيس الجمهورية  بقرار من رئيس الجمهورية 
وزارة الشــــــؤون الخــــارجـــية وزارة الشــــــؤون الخــــارجـــية 
تأمــــــر القنصليــــات تأمــــــر القنصليــــات بتسريــــع بتسريــــع 
عملــية نقـــــــل الجثـــــاميـــنعملــية نقـــــــل الجثـــــاميـــن

 ملف:  أسماء بوصبيع

نائب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق اإلنسان، قنان عبد المطلب : نائب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق اإلنسان، قنان عبد المطلب : 

العـــالم فـــي حــالة طـــوارئ صحـــّية العـــالم فـــي حــالة طـــوارئ صحـــّية 
والعمـــل بالقوانيـــــن ُمـــعّلـق!والعمـــل بالقوانيـــــن ُمـــعّلـق!

 تجسيدا لتعهداته االنتخابية تجسيدا لتعهداته االنتخابية
 نزيـــه بن رمضـــان:  نزيـــه بن رمضـــان: 

رئيــــس الجمهـــــورية أعــــطى رئيــــس الجمهـــــورية أعــــطى 
أوامـــر تقضــي بنقـل الجثــامين مجــاناأوامـــر تقضــي بنقـل الجثــامين مجــانا

رئيس االتحاد العام للجزائريين في المهجر سعيد بن رقية: رئيس االتحاد العام للجزائريين في المهجر سعيد بن رقية: 
أزيـــــد من أزيـــــد من 100100 جثـــــة تنتظـــر اإلجــــــالء  جثـــــة تنتظـــر اإلجــــــالء 

والـــدول األوروبيـــــة أوقـــفت اإلجــــراءوالـــدول األوروبيـــــة أوقـــفت اإلجــــراء

 عضو االتحاد العام للجزائريين في المهجر، بن سبع محفوظ:  عضو االتحاد العام للجزائريين في المهجر، بن سبع محفوظ: 
جثاميــــن الجزائرييــــن الموجـــودة بالخــــارج جثاميــــن الجزائرييــــن الموجـــودة بالخــــارج 

ُمعرضــــــة للحـــــرق!ُمعرضــــــة للحـــــرق!

           وجهـــــنا تعليــــــمات للقنصليــــــات 
            تقضــــــي بإحصــاء عـــدد الوفيــــات

 ُحلَنا دون حرق جثث جزائريني.. واإلجراء تفرضه حالتان استثنائيتان! 

 السلطات الفرنسية ودول أوروبية أخرى منعت إجالء اجلثامني إلى أوطانهم 

أكثر من أكثر من 100100 جثة جلزائريني لم يستطع ذووهم إجالءهم إلى الوطن جثة جلزائريني لم يستطع ذووهم إجالءهم إلى الوطن
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 شــهدت بعــض املناطــق اجلبليــة بواليــة 
ــاقطا  ــبت، تس ــس الس ــة أم ــل، صبيح جيج
كثيفــا للثلــوج، حيــث اكتســت اجلبــال حلــة 
بيضــاء رافقهــا انخفــاض كبيــر يف درجــات 
احلــرارة. هــذا األمــر خّلــف تدبدبــا يف حركــة 
ــات،  ــن البلدي ــدد م ــتوى ع ــى مس ــرور عل امل
البلديــة  املجالــس  رؤســاء  مــا جعــل  وهــو 
وكــذا  املواطنــن  تدعــو  بيانــات  يصــدرون 

مســتعملي الطرقــات املعنيــة إلــى أخــد كافــة 
احتياطاتهــم إلــى حــن قيــام اجلهــات املعنيــة 
بفتحهــا وعــودة األمــور إلــى حالتهــا الطبيعيــة. 
مختلــف  باشــرت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
ــغال  ــة األش ــة ملديري ــة التابع ــام الفرعي األقس
العموميــة وبالتحديــد بدائــرة العوانــة عمليــات 
فتــح الطريــق الوالئــي رقــم )137( انطالقــا مــن 
بلديــة ســلمى بــن زيــادة ووصــوال إلــى منطقــة 

القــرن، وهــذا مــن خــالل اســتعمال كاســحة 
ــد  ــة، فق ــة منصوري ــة زيام ــا ببلدي ــوج. أم الثل
ــق  ــح الطري ــا بفت ــة ذاته ــح املديري قامــت مصال
زيامــة  بــن  الرابــط   )137( رقــم  الوالئــي 
منصوريــة وبلديــة إيراقــن سويســي وبالتحديــد 
ــز.    ــة والركي ــر غزال ــن بئ ــط ب ــع الراب يف املقط
     بوعباني زهرة

 محمد رضوان بلعروسي
 أفــادت نشــرية خاصــة أصدرتهــا مصالــح 
األرصــاد اجلويــة اجلزائريــة صبــاح الســبت 
بــأن اســتمرار تســاقط الثلــوج علــى املرتفعــات 
ــى  ــل إل ــر متواص ــا 800 مت ــل علوه ــي يص الت

ــوم غــد األحــد.و ذكــرت النشــرية  صبيحــة ي
ــة هــي كل مــن  ــات املعني ــأن الوالي اخلاصــة ب
واليــة البويــرة، تيــزي وزو، بجايــة، ســطيف، 
جيجــل، بــرج بوعريريــج، قســنطينة، ميلــة، 
قاملــة، ســوق أهــراس، أم البواقــي، باتنــة، 

والتــي  الثلــوج  وتبسة.تســاقط  خنشــلة 
ســم،   20 و   15 بــن  ســمكها  ســيتراوح 
ــة  ــن صبيح ــاعة 3:00 م ــى الس ــتمر إل سيس
ــا. ــف النشــرية ذاته ــاء، تضي ــوم غــد األربع ي

القــرى  معظــم  حتاصــر  الثلــوج  مازالــت 
اجلبليــة لبجايــة،  حيــث الطرقــات مقطوعــة 
والتــي مــا يــكاد يســرح بعضهــا إال وتقطــع 
ســقوط  اســتمرار  إلــى  نظــرا  جديــد  مــن 
الثلــوج، فقــد الحظنــا وجــود عــدد معتبــر مــن 
الســيارات محاصــرة يف الطرقــات ال تقــوى علــى 

الســير بســبب عــدم التحكــم فيهــا أو خوفــا 
مــن الســقوط يف األوديــة واملنحــدرات، وحتــى 
ــن الســيما التجــار عجــزوا عــن  بعــض املغامري
الوصــول إلــى مواقــع وجــود املــواد الغذائيــة 
ال  الطــرق  يف  وتعطلــوا  الغــاز،   وقــارورات 
ــي  ــق الوطن ــرار الطري ــى غ ــاب وال إياب عل ذه

رقــم 12،  نحــو تيــزي وزو والطريــق الوطنــي 
ــر  ــة وســطيف عب ــط بجاي ــذي يرب ــم )75( ال رق
برباشــة إذ توقفــت احلركــة متامــا عنــد مرتفعــات 
كنديــرة وكــذا الطريــق الوطنــي رقــم )09( علــى 

مســتوى مرتفعــات تيــزي نبشــار. 
 عبدالسالم قريشي

تشــهد واليــة تيــزي وزو، منــذ أمــس، 
تســاقطا كثيفــا للثلــوج التــي غطــت القمــم 
ــطح  ــن س ــا 800م ع ــاق علوه ــي ف ــة الت اجلبلي

البحــر.
 و حســب مــا علمتــه »أخبــار الوطــن« مــن 
ــإن  ــزي وزو، ف ــة بتي ــغال العمومي ــة األش مديري
هــذه األخيــرة أعــدت العــدة ملواجهــة التقلبــات 
ــوج، مــن  ــات مــن الثل ــة بكمي ــة املصحوب اجلوي
خــالل تســخير 328 عامــل مــع وضــع حيــز 

ــوج املتراكمــة  اخلدمــة 17 كاســحة إلزاحــة الثل
التــي كانــت قــد تســببت يف غلــق خمــس 
طرقــات رئيســة،  الســيما الطريــق الوطنــي رقــم 
ــن باجتــاه فــج  ــي يوســف و افرحون )15( بــن أب
ــم )30 ب(  ــي رق ــق الوطن ــع الطري ــروردة، م تي
ــب  ــى جان ــياحية, إل ــف الس ــة غيل ــة تال مبنطق
كل مــن الطريقيــن الوطنيــن )251(و)253(
بــكل مــن بوزقــان و ايللــن إلــى جانــب محــاور 
والئيــة هامــة أخــرى بــكل مــن ايلولــة اوماولــوا 

ــوج  ــمك الثل ــاوز س ــد جت ــريعة, وق ــج ش ــع ف م
املتهاطلــة طيلــة أمــس حــدود 20 ســنتيمترا يف 
مراحلهــا األولــى مــن دخــول الشــتاء، الســيما 
ــد  ــن ,وق ــل و ايلل ــع اقبي ــن م ــي ايفرحون بأعال
مت تشــكيل خليــة يقظــة علــى مســتوى مصالــح 
ــل  ــارئ محتم ــة أي ط ــة ملواجه ــة املدني احلماي
حدوثــه بــن حلظــة و أخــرى، خصوصــا يف ظــل 
اســتمرار التقلبــات اجلويــة املصحوبــة بكميــات 
ــال ع ــوج.                  جم ــن الثل ــرة م معتب

ــن  ــد م ــس، العدي ــاح أم ــدت، صب ارت
املناطــق و التجمعــات الســكانية املوجــودة 
علــى محــور الطريــق الوالئــي رقــم )7( الرابط 
بــن منطقــة الطــرس و كل مــن جوابــة و 
أفنســو ببلديــة قنــواع و أعالــي ســيوان و عــن 
ــة  ــي والي ــة غرب ــة أوالد أعطي الســميد ببلدي
ســكيكدة، ثــوب البيــاض الــذي أهدتــه 
بكميــات  تهاطلــت  الــذي  الثلــوج  إياهــا 
ــي  ــق الوالئ ــع الطري ــبب يف قط ــرة و تس معتب
ــة  ــالك الرئيس ــن املس ــد م ــاعات و العدي لس

ــرى.  ــن الق ب
الوضعيــة هــذه دفعــت مبصالح األشــغال 
العموميــة الفرعيــة يف القــل إلــى تســخير كل 
إمكاناتهــا املاديــة مــن أجــل فتــح تلــك 

الطرقــات و املســالك، لفــك العزلــة عــن 
تلــك املناطــق و عــن الطريــق الوالئــي الــذي 
ــن  ــن الذي ــى املواطن ــا بالنســبة إل يعــد حيوي
تســابقوا مــن أجــل اقتنــاء أغراضهــم اليوميــة 
تــزال تشــكل  التــي ال  الغــاز  قــارورات  و 
مشــكال كبيــرا يف تلــك املناطــق، أمــام غياب 
املورديــن و قلــة التــزود بالغــاز علــى مســتوى 
ــرس،  ــة الط ــة مبنطق ــة اخلاص ــة الرئيس احملط
ــن  ــط بب ــي الراب ــق الوالئ ــهد الطري ــا ش فيم
لديــة أوالد أحبابــة جنوبــي الواليــة و واليــة 
قاملــة شــلال كبيــرا يف احلركــة عقــب تســاقط 

ــة. ــى املنطق ــوج عل ــف لثل الكثي
جمال بوالديس

ــروان،  ــرة ســيدي م ــة لدائ ــة املدني ــح احلماي ــت مصال قام
صبيحــة اليــوم يف حــدود 11 ســا و 30 دقيقــة،  بتحويــل جثــة 
كهــل يبلــغ مــن العمــر 45 ســنة مــن مقــر ســكناه بحــي الزاويــة 
ببلديــة ســيدي مــروان إلــى مصلحــة حفــظ اجلثــث مبستشــفى 

اإلخــوة مغــالوي ميلــة.
البيــان الــذي أوردتــه املصالــح ذاتهــا، فــإن  وحســب 
الضحيــة وجــد متــوٍف مبســكنه العائلــي مبفــرده مبحــاذاة قــارورة 
غــاز البوتــان مفتوحــة و فارغــة و موصولــة مبوقــد، وقــد تعــرض 
لنزيف باألنف و رغوة بالفم.                                            ي.ز

 تســبب غــاز أحــادي الكربــون، منــذ بدايــة 
ــن  ــد م ــاة أزي ــى حي ــاء عل ــة، يف القض ــنة احلالي الس
126 ضحيــة، فيمــا مت إنقــاذ 2000 آخريــن مــن 
عنهــا،  كشــفت  حصيلــة  محقق.وحســب  مــوت 
ــة،  ــة املدني ــة للحماي ــة العام ــبت، املديري ــس الس أم
ــخصا  ــة 32 ش ــة املدني ــح احلماي ــت مصال ــد أحص فق
مت إســعافهم عقــب استنشــاقهم غــاز أحــادي أكســيد 
الكربــون املنبعــث مــن أجهــزة التدفئــة املختلفــة، 

ــة. ــاعة املنقضي ــالل الـــ48 س خ
عبد اجلالل نويس 

ــة  ــن والي ــة الشــمالية م شــهدت املنطق
مــن  معتبــرة  كميــات  تســاقط  ســطيف 
ــس،  ــة أم ــف ليل ــن منتص ــة م ــوج بداي الثل
ــرارة،  ــات احل ــر يف درج ــاض كبي ــع انخف م
مــا اســتدعى تدخــل مصالــح فــروع األشــغال 
العموميــة علــى مســتوى بلديــات الشــمال،  
ــات يف  ــذ والطرق ــح املناف ــوج وفت ــة الثل إلزال
ــث  ــس، حي ــار أم ــن نه ــرة م ــاعات مبك س
تدخــل فــرع األشــغال العموميــة عموشــة 
رقــم  الوطنــي  الطريــق  مســتوى  علــى 
)09( الرابــط بــن عموشــة ومقــر الواليــة 
ــوج  ــة الثل ــح وإزال ــر ذر املل ــق عب ــح الطري لفت

التــي  نفســها  العمليــة  وهــي  املتراكمــة، 
قامــت بهــا الفــروع األخــرى يف بنــي ورثيــالن 
علــى مســتوى الطريــق الوطنــي رقــم )74(،  
ــي  ــق الوطن ــتوى الطري ــى مس ــزات عل ويف قن
)76(،  ويف بوعنــداس علــى مســتوى الطريق 
ــم  ــي رق ــق الوالئ ــم )75( والطري ــي رق الوطن
)06(، كمــا قامــت مصالــح اجليــش الوطنــي 
الشــعبي بالتدخــل إلزالــة الثلــوج مــن علــى 
الطرقــات علــى مســتوى بلديــة بابــور الواقعــة 

ــطيف. ــمال س ــى ش يف أقص
 جمال. ل

أعلــــــن مركـــــز اإلعــــالم وتنسيـــــق املـــــرور عــــن 
غلـــق عــدة طـــرق وطنــية ووالئيـة بسبـب تهاطـل الثلـوج
ــع فيســبوك،   ــه يف موق ــر صفحت  وكشــف املركــز،  عب
عــن غلــق الطريــق الوالئــي رقــم )137( الرابــط بــن بلديتــي 
ــى مســتوى  ــدا عل ــن سويســي، حتدي ــة وإراق ــة منصوري زيام
مشــتة بئــر غزالــة لبلديــة زيامــة منصوريــة، يف واليــة 

ــل. جيج
وتســببت الثلــوج يف غلــق الطريــق الوطنــي رقــم )87( 
ــة منطقــة احملمــل  ــى غاي ــة أوالد عــزوز إل علــى مســتوى قري

بلديــة ثنيــة العابــد يف واليــة باتنــة،.
 وأغلــق الطريــق الوطنــي رقــم 26 الرابــط بــن واليتــي 
بجايــة وتيــزي وزو،  حتديــدا علــى مســتوى قريــة تاخريشــت 
ببلديــة شــالطة، وكمــا أغلــق الطريــق الوالئــي رقــم )159( 
الرابــط بــن بلديتــي أوزالقــن و شــالطة، يف واليــة بجايــة.
 و تســببت الثلــوج يف غلــق الطريــق الوالئي رقــم )117( 
الرابــط بــن بلديتــي العلمــة وســطيف وبــن فرجيــوة وميلــة، 

وحتديــدا علــى مســتوى مشــتة الســالملة بلديــة جميلة.            
          ق.م

التساقط مستمر بـ التساقط مستمر بـ 1414 والية إلى اليّوم والية إلى اليّوم

طــرق وطــنية ووالئيــة مقطـــوعةطــرق وطــنية ووالئيــة مقطـــوعة
 وقـــــرى معــزولة بســبب  الثلــوج وقـــــرى معــزولة بســبب  الثلــوج

التساقط كان معتبرا شمالي سطيف
مصــــالح األشغــــال العمـــومـــية مصــــالح األشغــــال العمـــومـــية 
تتدخـــل إلزالــة الثلــوج من الطرقـاتتتدخـــل إلزالــة الثلــوج من الطرقـات

مصالح األشغال العمومية تواصل التدخل
 الثلـــوج تقطـــع الطريـــق الوالئـــي  الثلـــوج تقطـــع الطريـــق الوالئـــي 

رقـــم )رقـــم )77( في سكيــــكدة( في سكيــــكدة

 ميلة 
 مصــــرع كهـــل  مصــــرع كهـــل 
اختنـــاقــا بالغــاز اختنـــاقــا بالغــاز   

حصيلة عام  كامل 
 اختنـاق نحـو  اختنـاق نحـو 126126 شخـصا  شخـصا 
بالغــــاز سنــــــة بالغــــاز سنــــــة 20202020

 طـــــــوارئ  بمركـــــــز اإلعـــــــالم  طـــــــوارئ  بمركـــــــز اإلعـــــــالم 
وتنسيــــــــق  المـــــــــــروروتنسيــــــــق  المـــــــــــرور

الثلـــوج تتســـبب في قطـــع الطرقـــات الوالئــــية بجيــــجلالثلـــوج تتســـبب في قطـــع الطرقـــات الوالئــــية بجيــــجل

قــــــرى بجــــــاية تكســــــوها الثلــــــوجقــــــرى بجــــــاية تكســــــوها الثلــــــوج

الثلــــوج تقطـــع خمــس محــــاور كبـــرى بتيـــــزي وزوالثلــــوج تقطـــع خمــس محــــاور كبـــرى بتيـــــزي وزو



ف سليم
مستوى  على  عنابة  بلدية  مصالح  قامت 
مقبرة بوقنطاس بإنشاء مجرى مائي لصرف مياه 
اجلبلية،  املناطق  من  املنحدرة  والسيول  األمطار 
وهذا  املنطقة،  القريب من  الوادي  نحو  وحتويلها 
حماية  املقبرة  داخل  إلى  تسربها  دون  للحيلولة 

للقبور من االجنراف.
املجلس  رئيس  مرابطي«  الطاهر   « قال 

بعنابة  بوقنطاس  مقبرة  البلدي«إن  الشعبي 
تعرضت مطلع الشهر اجلاري إلى حتطم عدد من 
األمطار  مياه  بسبب  التربة  إجنراف  جراء  القبور 
األول  األسبوع  يف  الوالية  عرفتها  كانت  التي 
عائالت  جعل  ما   »2020 ديسمبر  شهر  من 
املوتى يطالبون السلطات احمللية بالتدخل العاجل 
حلماية حرمة املوتى واملقبرة من السيول اجلارفة. 
الشديد يف هذا الصدد  كما أعربوا عن غضبهم 

من الوضعية املزرية التي باتت عليها املقبرة التي 
تعد من أكبر املقابر بالوالية.

واجلدير بالذكر أن والي عنابة برميي جمال 
الدين كان تفقد الصائفة الفارطة مشروع توسعة 
مساحة  إقتراحإختيار  مت  أين  بوقنطاس  مقبرة 
تتراوح مابني 20 أو 30 هكتار إلجناز مقبرة مابني 
املدنية  احلالة  إدارة  مقر  على  حتتوي  البلديات 

ومصلى، وحديقة عامة وموقف السيارات.
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أخبار الداخل

لتفادي تكرار سيناريو انجراف القبور 

إنجـــاز مجـــرى لصــرف سيـــول إنجـــاز مجـــرى لصــرف سيـــول 
األمطـار بمقبـرة »بوقنطــاس«األمطـار بمقبـرة »بوقنطــاس«

باينان«  »ترعي  دائرة  أمن  عناصر  متكن 
املاضي،  األسبوع  نهاية  ميلة،  والية  بأمن 
القصر  على  يحتال  على شخص  القبض  من 
بإيهامهم ببيعهم دراجة نارية مقابل مبلغ مالي 

قبل أن يلوذ بالفرار.
ثالث  تقدم  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
أجل  أوليائهم من  رفقة  الدائرة  أمن  إلى  قصر 
خطير  شخص  قيام  مفادها  شكوى  ترسيم 
يبلغ من العمر 49 سنة باالحتيال عليهم بعد 
استدراجهم من أجل بيعهم دراجة نارية حيث 
سلبهم مبلغا ماليا قدر بـ 11000.00دج )11 
االحتياطات  كل  أخذ  سنتيم(.بعد  مليون 
اجلمهورية  وكيل  السيد  مع  والتنسيق  الالزمة 
جناح  على  التنقل  مت  ميلة  محكمة  لدى 
مت  حيث  فيه  املشتبه  سكن  مقر  إلى  السرعة 

ملباشرة  الدائرة  أمن  مقر  إلى  واقتياده  توقيفه 
تفتيش  مت  النيابة  مع  التحقيق.بالتنسيق 
العثور على مبلغ  مسكن املشتبه فيه حيث مت 
مالي قدر بـ190520.00 دج )19 مليون و52 
ألف سنتيم( وكمية من اخلمور قدرت بـ 275 
من  كمية  واألحجام،  األنواع  مختلفة  قارورة 
املخدرات ) كيف معالج ( قدر وزنها بـ 13.5 

غرام باإلضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.
شريكه  توقيف  مت  للتحقيق  استكماال 
مشاركا  يعد  الذي  سنة   48 العمر  من  البالغ 
على  الثالثة  للقصر  نقله  طريق  عن  اجلرم  يف 
منت سيارته اخلاصة مبقابل مالي دون رخصة.

بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية 
مت تقدمي املشتبه فيهما أمام النيابة املختصة مبيلة 
حيث أصدر يف حقهما أمر إيداع رهن احلبس.

ميلة 

القبض على محتال يستدرج 
القّصر لسلبهـم أموالهـم

الطارف

توقيـــف عصابــة تمتهـــن 
ترويـــج المخـــدرات 

باملصلحة  والتدخل  البحث  فرقة  جنحت 
الطارف  والية  ألمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
يف  متخصصة  إجرامية  بشبكة  اإلطاحة  من 
العقلية،  واملؤثرات  باملخدرات  املتاجرة  مجال 

عدد أفرادها ثالثة.
 3274 حجز  العملية  هذه  خالل  مت   
من  قرص   3224 العقلية  املؤثرات  من  قرص 
نوع  من  قرص  و50  ملغ   300 بريغاباين  نوع 
من  كيلوغرام   1.09 الي  إكستازيباالضافة 
مركبة  إلى  وكذا  هندي  قنب  نوع  املخدرات 
تنقالتهم.و  يف  كوسيلة  تستعمل  كانت 
أجنز  القانونية  اإلجراءات  جميع  إستفاء  بعد 
ضدهم ملف قضائي قدموا مبوجبه أمام اجلهات 
إيداع.  أمر  حقهم  يف  صدر  املختصة  القضائية 

باملصلحة  املخدرات  مكافحة  جهتها فرقة  من 
من  متكنت  بالطارف  القضائية  للشرطة  الوالئية 
ترويج  يف  مختصة  إجرامية  بعصابة  اإلطاحة 
رجل  من  متكونة  الهندي(  )القنب  املخدرات 
العمر  من  واخلامس  الثاني  العقدين  يف  وإمرأة 
العملية  مكنت  أين  القالة  مدينة  من  ينحدران 
من ضبط وحجز صفيحة من املخدرات من نوع 
كيف معالج قدر وزنها بـ 97 غرام بعد اإلنتهاء 
اجلهات  إلى  العصابة  تقدمي  مت  التحقيق  من 
القضائية املختصة لدى القالة أين صدر يف حق 
حقه  فصدر يف  شريكها  أما  قضائية  رقابة  املرأة 
أمر إيداع مبؤسسة إعادة التربية عن قضية حيازة 
مواد مخدرة )كيف معالج( لغرض البيع بطريقة 

غير مشروعة.

عنابة 

العثور على شاب مشنوق في غابة سرايديالعثور على شاب مشنوق في غابة سرايدي
غامضة،  ظروف  يف  أمس،  يوم  عِثر، 
يف  سرايدي  بلدية  بغابة  مشنوقا  شاب  على 
فإن  مطلعة  مصادر  إلى  عنابة.استنادا  والية 
أول أمس اجلمعة على  مواطنني عثروا عشية 
الضحية داخل الغابة جثة هامدة بعدما رجح 

ليتم  حبل  بواسطة  شنقا  باالنتحار  قام  أنه 
إقليم  الوطني  الدرك  مصالح  إبالغ  الفور  على 
اإلختصاص التي بدورها قامت بإبالغ مصالح 
احلماية املدنية التي تنقلت لعني املكان وبعد 
املعاينة مت نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ 

اجلثث مبستشفى سرايدي. من جهتها فتحت 
األليمة  الواقعة  هذا  يف  حتقيقا  الدرك  مصالح 
ملعرفة مالبسات احلادث التي إهتز لها مواطني 

بلدية سرايدي.
ف. سليم

عنابة 

الشـروع فـي صيانـة الطرقات بوسط المدينةالشـروع فـي صيانـة الطرقات بوسط المدينة
تواصل بلدية عنابة، يف إطار تهيئة الطرق 
واألرصفة عبر املدينة، عمليات صيانة الطرقات 

التي مت تعبيدها وتزفيتها مؤخرا بوسط املدينة.

 وجتري العملية بحسب رئيس البلدية من 
خالل العمل على رفع مستوى البالوعات وخلق 
مجاري للمياه cunette، » على مستوى شارع 
محافر(  )بني  محمد  فراج  شارع  »شيغافار«، 
بن  الطرق  مفترق  يف   « خلضر.  معطر  وشارع 
»إليزا«، ويجدر  الدوران  إلى غاية محور  باديس 

ديسمبر   23 يوم  انطلقت  كانت  العملية  أن 
اجلاري بغرض الإلنتهاء من مقطع محور الدوران 
»إليزا »إلى غاية محور الدوران »اإلخوة كاييل« 
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  بحسب 
الطاهر«. كما أن هناك بحسب  عنابة« مرابطي 
جزء  يف  املمتد  كالطريق  طرقات  هناك  املصدر 
»سوق  مدخل  بوزرادحسني«حتى  مدخل«  من 
باملئة  اإلجناز50  نسبة  بلغت  »حيث  احلطاب 
أما الباقي سيتم التكفل به بعد عملية التطهير 
املقطع يف جزءه  أما  للوالية  املائية  املوارد  ملديرية 

سويداني بوجمعة، شارع رياض الصلح، وكذا 
نهج اجلبنرال »بو« فالعملية تعرف عملية تعبيد 
الرصيف وتستمر العملية ابتداء من 23 ديسمبر 
به  انطلقت  والتي  حميطوش  لشارع  بالنسبة 
املصدر  أضاف  اخلميس.و  أمس  أول  األشغال 
بالنسبة حلي »الكولون« بصفة عامة فستتم  أما 
من  املائية  املوارد  مديرية  إنتهاء  بعد  األشغال، 
الطريق  فتح  لعدم  وهذا  التطهير،  قنوات  وضع 

مستقبال.
ف سليم

تبسة

حــي »الزاويــة القبليــــة« 
يشهـد أزمـة ميـــاه حــادة

القبلية«  »الزاوية  حي  سكان  يشتكي 
توزيع  عملية  تذبذب  من  تبسة  والية  بعاصمة 
حياتهم  على  سلبا  انعكس  الذي  األمر  املياه، 
ودفعهم إلى اللجوء إلى الناقالت جللب املياه من 
مسافات بعيدة، فيما جلأ البعض اآلخر القتناء 
مصدرها  معرفة  دون  الصهاريج  بواسطة  املاء 
وبأسعار ال يقوى عليها أصحاب القدرة الشرائية 
احملدودة. فحسب ما صّرح به سكان احلي، فإن 
الوضعية التي آلت لها شبكة توزيع املاء الشروب 
جد مزرية وكارثية بعد حدوث تصدعات قرب 
خزان التموين بـ »بوحبة«، حيث أصبح هؤالء 
من  لقربها  صحية  كارثة  وقوع  من  يتخوفون 

قنوات الصرف الصحي.

هذا وطالب سكان حي »الزاوية القبلية«، 
للتكفل  املعنية  اجلهات  تدخل  بضرورة 
بانشغالهم يف أقرب اآلجال لرفع الغنب عنهم. 

»محمـد  الوالية  والي  أكد  جهته  ومن 
هذا  حول  له  تصريح  آخر  يف   « داحاج  البركة 
الشروب  باملاء  التزود  مشكل  أن  اإلشكال، 
يف  أساسا  راجع  ككل  الوالية  مستوى  على 
املاضية  السنوات  خالل  األمطار  كمية  نقص 
لذلك  العميقة،  اآلبار  إلى جفاف  أّدى  ما  وهو 
كسد  السدود  من  املياه  لتحويل  اللجوء  سيتم 
الغنب  لرفع  محاولة  يف  مالق  وسد  الصفصاف 

عن املواطنني.
فيروز رحال

سكيكدة 

انهيار بناية من أربعة طوابق بحي »حومة انهيار بناية من أربعة طوابق بحي »حومة الطليان«الطليان«
أربع  من  عمارة  أمس،  صباح  انهارت، 
دقائق  الطليان  حومة  مستوى  على  طوابق 
فقط قبل مغادرة قاطنيها لها، مما جنبهم وقوع 

الكارثة.
و تدخلت مصالح احلماية املدنية واالمن 
إلى  املؤدي  الطريق  غلق  أجل  من  العمومي 
تلك املنطقة بشريط الصق واتخاذ كل التدابير 
االقتراب من  أو  ملنع حترك األشخاص  الالزمة 
مهددة  باتت  قدمية  بنايات  تواجد  مع  املنطقة 
اخلانة  ضمن  سابقا  تصنيفها  مت  باالنهيار 
مفاوضات  البلدية  رئيس  فتح  حيث  احلمراء 
خوفا  مبغادرتها  إقناعهم  أمل  على  قاطينها  مع 
على حياتهم، غير أن اجلميع يفضل البقاء فيها 

أخر  مكان  ميلكون  ال  باعتبارهم 
بترحيلهم  مطالبني  إليه،  يلجئون 
يبقى  فيما  جديدة  سكنات  إلى 

اخلطر يهدد حياتهم
والي  ان  الى  االشارة  جتدر 
تقنية  جلة  بتشكيل  أمر  الوالية، 
املكان  عني  إلى  تنقلت  وأمنية 
يف  القاطنني  إقناع  أمل  على 
واحلافظ  مبغادرتها  الهشة  البيوت 
الشروع  إنتظار  يف  أرواحهم  على 
يف عملية الترحيل التي ستنطلق 

قريبا جدا.
جمال بوالديس
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تلمسان

سكان قرية أوالد الحاج المسعود 
يطالبـون بمشاريـع تنمويـة

االنطالق يف إنجازه تقّرر قبل ثالث سنوات بسيدي بلعباس

الِبيروقراطّيـة تعرقـل مشروع إنجاز الِبيروقراطّيـة تعرقـل مشروع إنجاز 
مركـز لرعايـة مرضـى السرطــان مركـز لرعايـة مرضـى السرطــان 

حواش.أ
التماطل  السرطان  مرضى  جمعية  اشتكت 
الكبير الذي يطال جتسيد مشروع مركز الرعاية و 
االستقبال اخلاص مبرضى السرطان على مستوى 
والية سيدي بلعباس، والذي كان مقررا جتسيده 

منذ أزيد من ثالث سنوات.
السرطان  ملرضى  االمل  جمعية  رئيس  اكد 
الوطن  اخبار  جلريدة  حديثه  سياق  يف  الوالئية 
رعاية  أثناء  يواجهونها  التي  البالغة  الصعوبة 
مع  األخيرة  الفترة  هذه  يف  السرطان  مرضى 
عملية  على  أثرت  التي  كورونا  فيروس  انتشار 
إيوائهم بالنظر إلى عددهم الكبير خاصة بالنسبة 
عدد  تقليص  بسبب  الوالية  خارج  من  للقادمني 
احلاالت املتكفل بها مؤخرا بسبب ضعف القدرة 
االستيعابية ملركز جمعية األمل ملرضى السرطان 

و يف ظل االلتزام باإلجراءات االحترازية املفروضة 
األمر الذي انعكس بالسلب على هؤالء املرضى 

بسبب عدم توفر البدائل.
اجلمعية  أن  بارودي  فقيرة  السيد  واضاف 
الناشطة  الوالئي  املستوى  على  الوحيدة  تعد 
رغم  الفئة  بهذه  تتكفل  التي  و  املجال  هذا  يف 
نظرا  جتابههم  التي  الصعوبات  من  الهائل  الكم 
الشريحة و يف ظل عدم  بهذه  العناية  حلساسية 
مشروع  لتجسيد  اإلدارية  معامالت  يف  التسريع 
مركز الرعاية واالستقبال الذي ال زال ينتظر يف 
إدراج املسؤولني رغم كونه مركزا سيقوم بتخفيف 
من  اجلهوي  االستشفائي  املركز  عن  الضغط 
ناحية و يساعد يف عملية التكفل اجليد للمرضى 
من اخلارج الوالية و تخفيف األعباء عنهم من 
ناحية أخرى كونهم يلجأون إلى استئجار غرف 

اليام طويلة و مببالغ مادية معتبرة ما يزيد من تأزم 
وضعيتهم املادية و الصحية. 

حال  الذي  االساسي  العائق  أن   واضاف 
دون جتسيد املركز هو عدم امتالك اجلمعية لرخصة 
التشييد  ملباشرة عملية  البلدية  البناء من مصالح 
الوالية  والي  اسداها  التي  توصيات  رغم  والبناء 
السابق على ضرورة التعجيل وتهيئة الظروف لبناء 
هذا الصرح الهام إال أن السلطات البلدية ال زالت 
منذاكثر من سنتني لم حترك ساكنا رغم املراسالت 
العديدة من أجل منح الرخصة ملباشرة بناء املركز 
رهينة  املشروع  ليبقى  زائفة  بوعود  قوبلت  التي  و 

عراقيل بيروقراطية و أسباب واهية حلد اآلن.
االتصال  حاولت  الوطن«  »أخبار   جريدة 
اكثر  لالستفسار  بلعباس  سيدي  بلدية  برئيس 
حول املوضوع لكننا لم تتمكن من الوصول إليه. 

احلاج  أوالد  قرية  سكان   طالب 
بني  لبلدية  إقليميا  التابعة  املسعود 
وارسوس بدائرة الرمشي )35كلم شمالي 
التدخل  الوالئية  السلطات  تلمسان( 
الفقر  بؤرة  إنقاذهم من  أجل  عاجال من 
حيث  فيها،  يعيشون  التي  احلرمان  و 
التنمية  مظاهر  كل  بها  تنعدم  القرية  إن 
مدرسة  فال  الكرمي؛  العيش  وسائل  و 
مركز  ال  و  بها  موجودة  األطفال  لتعليم 

بريد.
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  قال   و 
خالل  السكان  ممثلو  الوطن«  بـ«أخبار 
القرية  هذه  ن  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم 
العشرية  خالل  الويالت  عاشت  التي 

تربية  و  الفالحة  ميارس سكانها  السوداء 
املواشي و يكابدون الفقر و احلرمان بفعل 
غياب التنمية فال شوارع مهيئة و ال غاز 
طبيعي يدفء منازلهم و ال قنوات صرف 
ارصفة  ال  و  فضالتهم  لتصريف  صحي 
أبنائهم على مسافة  يتنقل  مهيئة حيث 
العديد  يجعل  ما  للتمدرس  05كلم 
منهم يتركون مقاعد الدراسة باكراحيث 

يدخلون يف حانة التسرب املدرسي.
يعتبرون  بانهم  السكان  أشار  و  هذا 
الظل  و اعمق مناطق  اهم  منطقتهم من 
االمر الذي يستوجب التكفل بها والئيا 

بعدما أهملت البلدية مهامها.
عبد القادر بن خالد

الجلفة 

السكان يطالبون باستحداث قائمة لخطوط النقل الحضري السكان يطالبون باستحداث قائمة لخطوط النقل الحضري 
طالب سكان مدينة اجللفة السلطات احمللية 
من  احلضري  النقل  خطوط  قائمة  باستحداث 
وإلى األحياء الشعبية، ورفع عدد حافالت النقل 
احلضري العمومي الذي يعتبر قليال بالنسبة إلى 

الكثافة السكانية احلالية. 
وقال السكان أن ما يتوفر من حافالت النقل 
العمومي ال يفي بالغرض خاصة يف ظل تفشي 
أغلب  تشهد  أين   ،19 كوفيد  كورونا  فيروس 
على  يؤثر  قد  مسبوق  غير  اكتظاظا  احلافالت 
توفر خطوط  عدم  عن  ناهيك  الصحية،  حياتهم 
لعدة أحياء شعبية كحي بلبيض، بحرارة، بنات 
بلكحل، السطيحة وغيرها من األحياء البعيدة، 
احلضري  النقل  سيارات  يف  يتنقلون  يجعلهم  ما 
السلطات  على  أن  هؤالء  وأكد  جنونية.  بأسعار 
املعنية إعادة الدراسة بالنسبة للخطوط املتوفر والتي 
تعود لسنوات من اآلن، متسائلني عن طريقة تسيير 
السلطات لهذا امللف، مضيفني أن عدم توفر خطوط 
بعيدة  ملسافات  يتنقلون  يجعلهم  اجلانبية  لألحياء 
على األقدام من أجل انتظار احلافالت إن توفرت. 
كما عبر السكان عن امتعاضهم من أسعار سيارات 

النقل احلضري التي تنقل الفرد بـ 50 دج بالرغم 
من احتجاجات السكان ألكثر من مرة، يف حني 
تتابع  مصاحله  أن  اجللفة  لوالية  النقل  مدير  أكد 

25 دج، إال أن  القانوني هو  هذا امللف وأن السعر 
املواطنني لم يلحظوا أي تطبيق للسعر القانوني. 

حمزة بن حلرش 

بجاية

الدخان المنبعث من المفرغــة 
العموميـــة بآيــت اسماعيل 

يخنـــق السكــــان
من  يتصاعد  الدخان  يزال  ال 
املفرغة العمومية لبلدية آيت اسماعيل 
وهو  تقريبا  أسبوع  منذ  بجاية  شرقي 
األمر الذي أثر سلبا على سكان املنطقة 
على غرار سكان قرى آيت اسماعيل، 
برج ميرة وآيت ملبارك، السيما املرضى 

املصابني باألمراض التنفسية كالربو.
باملناطق  االحياء  ممثلو  قال   و 
لـ«أخبار  تصريحهم  خالل  املذكورة 
تتوقف  ولم  ذرعا  ضاقوا  إنهم  الوطن« 
بوضع  املطالبة  الناشطة عن  اجلمعيات 
حد لهذه املشكلة علما أن البلدية على 
تتدخل  ما  وعادة  املشكل  بهذا  اطالع 
النيران  إلخماد  البسيطة  بإمكانياتها 
النفايات  حجم  أن  غير  ومحاصرتها 

الشتاء صعب  وحلول فصل  واألوساخ 
مشتعلة  تبقى  النيران  ألن  املهمة  من 
توجد  الذي  املكان  أن  علما  أيام  لعدة 
منحدر(  )يف  صعب  املفرغة  هذه  به 
ممرات  وحتى  مسالك  على  يتوفر  وال 
للراجلني وبخصوص هذا املشكل صرح 
السيد  اسماعيل  آيت  بلدية  رئيس 
من  نعاني  نحن   «  « رباعي  صادق   «
هذا املشكل منذ سنوات وحتى املارون 
على الطريق الوطني رقم 09 يالحظون 
تصاعد الدخان يوميا من مفرغتنا ورغم 
تدخالتنا املستمرة بامكانياتنا البسيطة 
من  نأمل  ونحن  له  حال  بعد  جند  لم 

السلطات تقدمي يد املساعدة ملعاجلته.
عبد السالم قريشي

غليزان

قافلـة طبيـة تجـوب القرى النائية بمناطـق الظلقافلـة طبيـة تجـوب القرى النائية بمناطـق الظل
اجلزائري  اإلعالمي  الوطني  املنتدى  نظم   
والية  أطباء  مجموعة  مع  بالتنسيق  و  بغليزان، 
اخلدمات  متعددة  عيادة  مستخدمي  و  غليزان 
قافلة  اجلمعة،  بوادي  اليابس«،  »اجلياللي 
طبية إنسانية لفائدة مناطق الظل عبر إقليم دائرة 
احلمادنة.و حطت القافلة ببلدية واد اجلمعة بكل 
من دوار الغمايزية، الهناشرية و املفاحتية , القافلة 
اإلنسانية ضمت أخصائيني يف الطب الداخلي، 
أطباء عامون،  واملفاصل، طب األطفال،  العظام 

طاقم من الشبه الطبي و صيادلة خواص ساهموا 
بتقدمي األدوية باملجان , هذا و قد أشارت دواجي 
»أن  القافلة  يف  شاركت  عامة  طبيبة   , امينة 
فئات  مختلف  مست  بها  قمنا  التي  الفحوصات 
إكتشفنا  أين  نساء   , شيوخ   , أطفال  املجتمع 
أمراض مزمنة لم يكن أصحابها على علم بذلك 
و نتمنى أن يلتحق األطباء و الصياذلة و املمرضني 
يف اخلرجات املقبلة من أجل فحص أكبر عدد من 
ساكنة مناطق الظل« , ومن جهة أخرى كشفت 

للمنتدى  الوالئي  املكتب  رئيسة  درامشي  سمية 
اإلعالمي اجلزائري بغليزان أن القافلة تعد الثانية 
بالوالية  الظل  مناطق  سكان  لفائدة  نوعها  من 
للصحة  العمومية  املؤسسة  مبرافقة كل من  وذلك 
والية  أطباء  مجموعة  و  اجلمعة  وادي  اجلوارية 
تقدمي  العملية  مع  باملوازاة  مت  قد  و  هذا   , غليزان 
الشتوية  املالبس  ومختلف  واألغطية  األفرشة 

واألحذية للمحتاجني. 
مصور حبيب

والية  بأمن  الشرطة  قوات  متكنت 
أشخاص  أربعة  توقيف  من  املدية 
األسبوع  نهاية  قاموا  قضائيا،  مسبوقني 
مبدينة  الثانويات  إحدى  إلى  بالولوج 
مؤسسة  حرمة  بذلك  منتهكني  املدية، 
منعهم  احلارس  محاولة  وبعد  تربوية، 
باالعتداء  قاموا  املؤسسة  إلى  الدخول 
كان  الذي  األساتذة  احد  رفقة  عليه 
وذلك  االعتداء،  مكان  من  بالقرب 
بالفرار  والذوا  بيضاء  أسلحة  باستعمال 

االتصال  مجهولة.ليتم  وجهة  إلى 
مبصالح الشرطة عبر اخلط األخضر 1548 
للتبليغ عن االعتداء. أين كثفت مصالح 
الشرطة عمليات البحث وفقا لألوصاف 
املشتبه  بتوقيف  كللت  والتي  املقدمة 
ضدهم  قضائية  ملفات  اجناز  فيهم.ليتم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  وتقدميهم 
حقهم  يف  صدر  حيث  املدية  محكمة 

حكم بالسجن ملدة عامني.
عمر. ب

املدية

الحكـــم بسجــن منتهكـــي 
حرمـة ثانويـة سنتيـــن 

أدانت، اخلميس املاضي، محكمة 
تروج  بتهمة  10 أشخاص  البيض 
 12 بحبسهم  املهلوسة، وقضت  احلبوب 
ألف دج، لكل   50 و غرامة  نافذة  سنة 
جمعية  تكوين  جناية  عن  منهم  واحد 
املخذرات  و  باملهلوسات  للمتاجرة  أشرار 

و ترويجها.
 القضية التي عاجلتها فرقة مكافحة 
الثالثاء  البيض  والية  بأمن  املخذرات 
اإليقاع  من  عناصرها  متكن  أين  املاضي 
امرأة  بينهم  و  العشرة  العصابة  بأفراد 

غ   700 و  مهلوس  قرص   600 حجز  و 
تتبع  بعد  جاءت  و  املعالج  الكيف  من 
أطلق  الذي  املروجني  ألحد  مراقبة  و 
سراحه من السجن من فترة وجيزة أين 
عاد للنشاط من جديد مع توسيع شبكة 
عصابته. و على اثر هاته العملية مت حجز 
مركبتني و دراجة نارية و 8 هواتف نقالة 
بيع  عائدات  من  معتبر  مالي  مبلغ  و 

احلبوب و املخذرات. 
نورالدين رحماني

البيض

الحكــم بسجــن مروجـــي 
المهلوسات 12 سنة نافذة
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 يف اجلهةالغربية من مدينة سطيف عاصمة الوالية، وبالضبط يف 
الطريق املؤدي إلى حي الباز أحد التجمعات السكنية اجلديدة وجامعة 

سطيف1 التي يدرس فيها آالف الطلبة والذي مير به مئات املواطنني 
يوميا، توجد فتحة البالوعة هذه مقابل مدخل جامعة سطيف ومحطة 

الترامواي أوسيسة العيد، هذه البالوعة التي فقدت غطاءها اضطر 
املواطنون لسدها بعجلة مطاطية صارت تشكل خطرا على السيارات 

املارة بالطريق خاصة يف الفترة الليلية حيث تضعف الرؤية، وهي على 
هذه احلالة منذ أكثر من شهرين، فمتى تتدخل بلدية سطيف لتغيير 

هذا املنظر؟

مت مساء اخلميس الفارط تنصيب »حمة جنم 
الدين« مديرا جديدا على رأس قطاع التربية 

بوالية اجللفة، والذي كان يشغل مفتش التربية 
الوطنية للتسيير املالي واملادي.  

وينتظر الوافد اجلديد ملفات ثقيلة أمامه، 
خاصة وأن قطاع التربية بوالية اجللفة يعتبر من 

القطاعات الصعبة أمام احلركات االحتجاجية 
الدورية التي ال تكاد تنتهي جلمعيات أولياء 

التالميذ والنقابات، ناهيك عن تعيني مدراء جدد 
مبعدل كل سنتني خالل السنوات العشرة املاضية... 

فهل يتمكن املدير اجلديد من احتواء الوضع 
الكارثي لهذا القطاع وإيجاد حلول فعلية؟  

يتساءل سكان بلدية جواب الواقعة على بعد 90 
كم أقصى شرق والية املدية عن اجلدوى من إجناز 

محطة للحافالت وسط املدينة غير أنها بقيت شاغرة 
منذ إنشائها قبل سنوات، حيث أنها لم تستغل إلى 
حني كتابة هذه األسطر وبقيت هيكاًل دون روح يف 

الوقت الذي يتخذ أصحاب احلافالت املخرج الغربي 
للمدينة مبحاذاة الطريق محطة لهم  مما أثار حيرة 
سكان املدينة والزائرين لها ،متسائلني عن اخللل ،هل 

هو راجع إلى عزوف أصحاب احلافالت عن التوقف 
باحملطة أم يف املسافرين أم يف السلطات احمللية التي 
عجزت على إرغام أصحاب احلافالت التوقف داخل 
احملطة !وإلى حني عودة احلافالت واملسافرين إلى 

محطة جواب تبقى هذه األخيرة مرتعا للعب األطفال 
ويبقى موقفها الذي بدأ يتآكل شاهدا على هجران 

أصحابها  لها وهو ما وقفت عليه  عيون السرايا.

محـــطة بــدون مســافرين وال حــافالت

هــل مــن تعويـــــض !

مديــــر جــــديد علــى رأس قطــــاع 
بالجــــــلفة!   التربــــية 

    بلديـــة سطيـــف 
» عمــــــــياء «؟

جدد، أول أمس، عدد من املواطنني الدين قالوا بأنهم  مقصون من 
االستفادة من التعويض يف إطار الزلزال األخير الذي ضرب منطقتي 
احلروش و عني بوزيان إحتجاجتهم أمام مقر الدائرة، مطالبني والي 
الوالية إعادة النظر يف قرار عدم تسجيلهم كمتضررين خاصة و ان 
بناياتهم هشة و طوبية بها العديد من األضرار متمسكني بترحيلهم 

إلى سكنات جديدة.
احملتجون اتهموا املنتخبني و أعضاء من اللجنة اخلاصة التي أوفدتها 

الوالية إلحصائهم بالتالعب يف  محاضرهم مطالبني بإعادة 
تصنيفهم و التدقيق يف األضرار التي حلقت ببيوتهم من الزلزال 

االخير  خاصة و انهم يقطنون يف بيوت هشة و هي اآلن خطرا على 
حياتهم....

استيقظ »مير«  إحدى بلديات 
املسيلة الواقعة    يف اجلنوب  .من 

سباته العميق مبرور  ثالث سنوات 
على انتخابه رئيسا للمجلس 

البلدي بعد أن احس بقرب حل 
املجالس املنتخبة مستغال يف 

ذلك البهرجة وانطالق املشاريع 
القطاعية التي كانت يف عداد 
التجميد ليجعل منها حملة 

انتخابية مسبوقة باالعتماد 
على الظهور ومتابعة املشاريع 
التي ليس له بها عالقة ال من 

قريب أو من بعيد .متناسيا معاناة 
مواطنيه مع األوحال وغياب غاز 

املدينة ،وعدم القدره للسعي 
العاده بعث مشروع كبير مرت 

على االنطالقته سنوات .
دفع طويلي اللسان بالتعليق 
أن »املير« ينتهج سياسة من » 
من حليتو بخرلو » يف اشارة 

الى استغالل مشاريع ليست من 
صنيعه هو.

»مــــن لحيتــــــو بخــــرلـــو«

طرقــــات أم أنهـــــارطرقــــات أم أنهـــــار
يعاني سكان حي الزمالة بالتالغمة من كارثة برك و جريان املاء الدائم بطرقاتها نتيجة أعطاب و 

تسربات بقنوات الشرب الرئيسية و الفرعية .
فحتى الطرقات التي وضع تزفيتها منذ أشهر . وضع على شبكة مهترئة تعرف تسربات مما يهدد 

صالحيتها و التي بدأ احلفر عليها إلصالح األعطاب املتكررة كمثال حي لعمارة و بهتان الذي لم ميض 
العام على تعبيده .

كما يعاني سكان حي لبرابشة بالزمالة  من ترك املقاول املكلف بصيانة الطريق و منذ مدة طويلة احلي 
محفورا تتوسطه حفرة كبيرة تشكل خطرا على السكان خاصة األطفال و رغم شكاوي السكان املتكررة 

لكل السلطات احمللية و الوالئية آخرها األمينة العامة للوالية ....لكن دون اي ردة فعل او حل .
ليبقى التقاء أنبوب للغاز و آخر للصرف الصحي مشكال عجزت سلطات البلدية و الوالية عن حله و صار 
صبر السكان ال يطاق .يف حي كان من املفروض هناك دراسة إلعادة تهيئته كامال استغرب قاطنوه كيف 

متت برمجته ضمن نطاق إصالح الطرقات.
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أدرار 

مطالــب برد االعتبار لقطاع 
الشباب والرياضة بـ»رقان«

يف إطار تهيئة املناطق الرعوية بإليزي

سكــان الدبـداب وبـرج عمـر إدريس 
سيستفيـدون مـن  13 بئـرا  

براهيم مالك
املوارد  مبديرية  اطار  سعد  بوقرون      وقال 
املائية باليزي من بني االبار التي استفادت منها 
البئر  منها  ادريس  عمر  وبرج  الدبداب  من  كل 
تصل  والذي  بالدبداب  مترولني  مبنطقة  االضايف 
نسبة تدفقه 18 الى لتر يف الثانية وكذالك ملنطقة 
من  استفادت  االقليم  بذات  احلدودية  مركسن 
بئر عميق والذي تعدى تدفقه 40 لتر يف الثانية 
لفائدة الفالحني مع وجود بئر قدمي وهذا لهدف 
باملياه  مركسن  مبنطقة  الساكنة  تزويد  ضمان 

الصاحلة للشرب. وكما يضيف ذات املسؤول انه 
ايضا ببلدية برج عمر ادريس اين قام قطاع املوارد 
البئرين  غرار  على  رعوية  ابار  عدة  باجناز  املائية 
العميقني يف كل من اوهانتوتيافتيباالضافة الى 
منطقة رود النص والذي يعتبر قيد التجهيز حاليا 
ادريس  عمر  برج  استفادة  وكما  املتحدث  يقول 
فيها  يتعدى  والتي  عميقة  رعوية  ابار   08 من 
وضعية  وهي  الثانية  يف  لتر   20 بئر  كل  تدفق 
سواء  سكان  حاجيات  تلبية  شانها  من  ممتازة 
تعلق االمر باالستخدامات الرعوية او الفالحية 

من املادة احليوية الى غاية 2060 دون تسجيل 
تؤكد  السياق  ذات  .ويف  حسبه  تذبذب  اي 
من  املشاريع  هذه  ان  املائية  مديرية  مصالح 
توفر  خالل  من  الرعوية  املناطق  تهيئة  شانها 
الشروط املالئمة ملمارسة نشاط الرعي باملنطقة 
جهة  من  احليوانية  الثروة  على  احملافظة  بغية 
جهة  من  املواشي  تربية  استمرارية  وضمان 
للكثير  اخرى فضال عن اعتبارها مصدر رزق 
لشرائح  شغل  مناصب  وتوفر  العائالت  من 

كبيرة من شباب املنطقة .

    استفادت، مؤخرا، مناطق شمالي والية إليزي، في كل من المقاطعة اإلدارية الدبداب وبلدية برج عمر 
إدريس، من مشروع 13 بئرا،  وهذا في إطار تحسين ظروف المعيشية للمواطنين، خاصة من يمتهنون 

نشاط الرعي بهذه المناطق.

جانت

نحو تجديد اتفاقيات التسيير التساهمي والسياحة المستدامة

وبعض  الشباب  دور   تعاني 
نحو  رقان  بلدية  يف  الرياضية  املرافق 
من  أدرار  والية  جنوب  كم   120
بينها مرافق  اإلهمال والتهميش، من 
تتواجد  االستغالل  حديثة  جديدة 
أثار  الذي  األمر،  كارثية  وضعية  يف 
املجتمع  ومنظمات  جمعيات  استياء 
األوضاع  بهذه  نددت  التي  املدني، 
هذه  ضياع  حقيقة  بكشف  وطالبت 
ذهبت  أين  العامة،ومعرفة  املرافق 
امليزانيات املرصودة إلجناز هذه املشاريع 

وجتهيزاتها .
هذه  رفعته  بيان  يف   وجاء 
املدني  املجتمع  ومنظمات  اجلمعيات 
الشباب  مديرية  إلى  املذكورة  للبلدية 
على  الوطن«  »أخبار  وحتوز  والرياضة 
بضرورة  فيه  طالبت  والتي  منه  نسخة 
إعادة وترميم املؤسسات الشبانية التي 
بالتجهيزات  وتزويدها  اإلهمال  طالها 
الشباب  يتسنى  حتى  الضرورية 
ملستنقع  االنزياح  بدل  هواياته  ممارسة 
اآلفات االجتماعية  كما طالبوا بإعادة 
على  املالية  اإلعانات  توزيع  يف  النظر 
للتهميش  وذلك  الرياضية  النوادي 
التي  الرياضية  رقان  ألندية  املقصود 

أنواعه وأكدوا على  تفتقر للدعم بكل 
هذه  يف  النظافة  وعمال  حراس  توفير 
منها  البعض  تعرض  إذ  املؤسسات 
إلى التخريب وكثرة األوساخ وبالتالي 
عليها  واحلفاظ  حمايتها  صارت 
الشباب  منها  يستفيد  حتى  ضروري 
بتوفير  املواطنون  .ويطالب  والزائرين 
العاملة يف  سكنات وظيفية لألطارات 
ليتم  والرياضية  الشبانية  املرافق  هذه 
التنقل  بسبب  اإلطارات  عجز  تغطية 
تعميم  إلى  إضافة  االستقرار  وعدم 
القاعات  يف  اإلنارة  مع  املدرجات 
املتواجدة يف القصور وتكسية املالعب 
.كما  االصطناعي  بالعشب  اجلوارية 
طالبوا مستقبال بضرورة إجناز مؤسسات 
مستوى  إلى  وترقى  شبانيةتتالئم 
السكانية  والكثافة  الساكنة  تطلعات 
نشاط  بسبب  تتزايد  أصبحت  التي 
املنطقة يف القطاع النفطي والصناعي .
برقان  املدني  املجتمع  وطالب 
اتخاذ  بضرورة  الوصية  السلطات  من 
حتقيق  جلنة  وإرسال  سريعة  إجراءات 
للوقوف على األسباب التي أدت بهذا 

القطاع للوضعية التي هي عليها اآلن
عبداهلل مجبري

 انطلقت،يوم أمس، مبدرج املقاطعة اإلدارية 
التسيير  اتفاقيات  لتجديد  خاصة  ورشة  جانت، 
ذات  للمواقع  املستدامة  والسياحة  التساهمي 

األولوية ) تيهوداين . انهف . مداك واهرير(.
املديرية  تنظيم  من  ليومني  الورشة  تدوم  و 
الوطنية ملشروع احملافظة على التنوع البيولوجي ذو 
االهمية العاملية واالستعمال املستدام خلدمات 
اجلزائر  يف  الثقافية  احلظائر  يف  البيئية  االنظمة 
وبالشراكة مع برنامج االمم املتحدة االمنائي حتت 

شعار معا للحفاظ على تراث التاسيلي .
الوطنية  باملديرية  بالسياحة  املكلفة  وقالت 
للمشروع »اميرة نايت الصديق« ان الهدف من 
االطراف  املتعددة  االرضية  جتديد  هو  املشروع 
احلظيرة  يف  البيئية  للموارد  التشاركي  للتسيير 
املسؤولة  ذات  وتضيف  للتاسيلي ناجر  الثقافية 
ان االتفاقيات التي مت توقيعها سنة 2015 ملدة 
ثالث سنوات ومتت يف 2018 التي ينطلق منها 
اجلديد  يعتبر  وكما  التوقيع  اعادة  اجراءات 
توسيع  هو  الصديق  نايت  تقول  الورشة  يف 
املستدامة  البيئية  السياحة  الى  االتفاقيات 

اضافة الى توقيع املبادرة اجلديدة ملشروع احلظائر 
الثقافية اجلزائرية واملتمثل يف ميثاق اخالقيات 

السياحة للتاسيلي ناجر .
وكما شهد املشروع الذي حضره ممثلو عن 
الدائمة  املمثلة  وكذا  واخلارجية  الثقافة  وزارة 
افتتاح  باجلزائر  للتنمية  املتحدة  االمم  لبرنامج 
ورشة لصناعة مواد تذكارية مستوحاة من الفن 
الصخري للتاسيلي ودورة تكوينية حول تشغيل 
لتمكني  وهذا  االلكترونية  واخلياطة  الطرز  الة 
الثقايف  املوروث  جتسيد  اعادة  من  املتربصات 

وتصميم  النسيج  خالل  من  للتاسيلينازجر 
السياحية  املواسم  يف  تسوق  والتي  الرسومات 
وكما يضم البرنامج توزيع 40 ناقة على مستوى 
اهريرانهف  من  كل  يف  االولوية  ذات  املناطق 
السياحة  تدعيم  لغرض  وتيهودايني  مداك 
جانب  الى  بامتياز  رعوية  املنطقة  وباعتبار 
احلظيرة  ديوان  عمال  لفائدة  تكوينية  دورات 
من اجل حتسني وترقية االداء خاصة يف مجال 

االستكشاف واجلرد الطبيعي باملنطقة .
براهيم مالك

تمنراست

الكالب الضالة تفرض حظر تجوال ليلي في أدلس 
بلدية  أحياء  من  العديد  سكان  اشتكى 
الضالة  للكالب  املخيف  االنتشار  من  أدلس 
يشبه  ما  عليهم  فرضت  أنها  مؤكدين  ليال، 
إلى  السلطات  السكان  للتجول. ودعا  حظرا 
حملة  إطالق  خالل  من  ملعاناتهم  حد  وضع 

واسعة إلبادتها
املواطنني  بعض  اكد  ما  وحسب   ،
الكالب  انتشار  ظاهرة  أن  الوطن  اخبار  جلريدة 
وهذا  مقلقا،  تزايدا  تشهد  باملنطقة،   الضالة 
كالعض  أخطار  من  عنها  ينجر  ما  خلفية  على 
الذين  والشيوخ  املدارس،  ألطفال  خاصة 
من  الكثير  بذلك  الصبح وحترم  لصالة  يذهبون 

يف  الفريضة  هذه  ألداء  اخلروج  من  السن  كبار 
جتوب  احليوانات  هذه  املسجد. فقد أصبحت 
للنظر  الفت  بشكل  واألزقة  والطرقات  الشوارع 
ومفزع ومقلق خاصة يف الليل، بعد أن اتخذت 
الفضاء  من  خصبة  مراتع  الضالة  الكالب  هذه 
تكاثرها  وقت  سيما  ال  أفرادا  وتتحرك  الواسع، 
وعواؤها  نباحها  فيكثر  وتوالدها،  تناسلها  وفترة 
ليال ويصبح من املغامرة للسكان االقتراب منها 
إلفراغ  لهم  مهاجمتها  مخافة  لالبتعاد،  ونهرها 
غريزة عدوانيتها احليوانية. كما أصبحت تهاجم 
فقد  واملراعي  البساتني  يف  والدواجن  املواشي 
قضت مؤخرا على ناقة ألحد األهالي،  ناهيك 

وحسب  اخلطير.  الكلب  داء  من  تخوفهم  عن 
شاهد عيان عن الظاهرة فقد اكد أنه رأى مؤخرا 
حتى  رأته  إن  وما  مجتمعة  كلب   20 حوالي 
إجتهت نحوه مكشرة عن أنيابها وفر هاربا حتي 
إنسل داخل منزله. هذه الوضعية أرقت السكان،  
حتى بات اخلروج ليال أو حتى يف الصباح الباكر 
مغامرة غير محمودة العواقب، ومن هذا املنطلق 
فهم يناشدون السلطات املعنية بالتدخل العاجل 
وتنظيم حمالت للقضاء عليها، ويف ظل انتظار 
احليطة  أخذ  يبقى  األمر،  بهذا  املعنية  املصالح 

واحلذر أهم وسائل الوقاية.
أحمد كرزيكة 

محمد  أعبيدي  مدرسة  تعاني 
إدرايا  التابع  تسفاوت  بقصر  الواقعة 
لبلدية فنوغيل جنوب والية أدرار من 
نقائص باتت تهدد التحصيل العلمي 
للتالميذ وحسب رئيس جمعية أولياء 
التالميذ م أحمد أن االبتدائية القدمية 
الدخول  بداية  من  املذكور  بالقصر 
ما  لوجود  للماء  تفتقر  املدرسي 
التي  املياه  دورات  على  سلبا  انعكس 
النظافة  رغم  شروط  أدنى  من  تعاني 
للمجلس  رفعها  مت  التي  املراسالت 
حد  إلى  أنه  إال  البلدي  الشعبي 
احليوية  املادة  هذه  توفير  يتم  لم  اآلن 

للمتمدرسني فيها.
املدينة  غاز  مشكل  لها    يضاف 
يف  تعطل  الذي  املدرسي  يف  املطعم 
هذه األيام أين أضطر عماله إلى اقتناء 
اجليران  عند  من  البوتان  غاز  قاروات 
التالميذ  تزويد  يف  يستمرون  حتى 
وجود  بسبب  وهذا  الساخنة  بالوجبات 
خلل يف عداد غاز املطعم كماتعاني هذه 
الهاتفية  اخلطوط  انعدام  من  املؤسسة 
التي  االنترنيت  خدمة  فقدان  مايعني 
أي وقت مضى  أكثر من  مطلوبة  باتت 
التي  البيداغوجية  الواسائل  تطوير  يف 
يف  واملدرسني  التالميذ  عليها  يعتمد 
وطالب  الدراسية.  املناهج  وضعيات 
االعتبار  رد  بضرورة  أولياءالتالميذ 

يف  أجنزت  التي  القدمية  االبتدائية  لهذا 
خالل  من  املاضي  القرن  سبعينيات 
منها  تعاني  التي  بالنقائص  التكفل 
مدخلها  تغير  قرار  أن  على  مؤكدين 
كان  ما  بعد  صائب  غير  وواجهتها 
يف  صعوبة  اليجد  والزائر  لها  القاصد 
أخفيت  فقد  اآلن  أما  موقعها  حتديد 
للحراسة  حظيرة  كأنها  فصارت  معاملها 
إن  قال  االبتدائية  مدير  جهته  من 
مشكل الغاز قد مت رفعه للسلطات احمللية 
وهي على علم بذلك .هذا وقد اتصلت 
الشعبي  املجلس  برئيس  الوطن  أخبار 
البلدي لرد على هذه االنشغاالت وقال 
االبتدائية  لهذه  املاء  تزويد  مشكل  أن 
التنسيق  بحيت سيتم  للحل  يف طريقه 
بهذه  للقيام  التالميذ  أولياء  مع جمعية 
املهمة وستتكفل البلدية بتوفير األنابيب 
جللب املاء من الشبكة الرئيسية للقصر 
املجلس  رئيس  قال  الغاز  مشكل  أما 
املذكور بأنه أمر املكلف بفرع غاز املدينة 
التدخل  أجل  من  فنوغيل  دائرة  يف 
أقرب  يف  احلاصل  املشكل  ملعاجلة 
تفاقم  مسؤولية  الرئيس  .وحمل  وقت 
ملديرها  املذكورة  االبتدائية  يف  املشاكل 
الذي اليحضر لالجتماعات التي تعقد 
التربوية  الشؤون  بخصوص  البلدية  يف 

لإلبتدائيات.
 عبداهلل مجبري

بلدية فنوغيل بأدرار 

أولياء ابتدائية »عبيدي امحمد« 
بقصـر تسفـاوت مستــأوون
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فيروز رحال
و مت يف هذا املجال تخصيص أكثر من 103 مليار 
ملنع  الصحي  البروتوكول  إجراءات  لتطبيق  سنتيم 
انتشار الوباء العاملي »كوفيد 19« بني أوساط التالميذ

الريفية  التربوية  املؤسسات  من  العديد  ظلت 
عدد  وسط  االستقالل  فجر  منذ  تعيش  تبسة  بوالية 
معتبر من العيوب والنقائص التي حرمت الكثير من 
منها  تعلق  ما  خاصة  التعليم  يف  حقهم  من  األطفال 
ببعض الوسائل التي يحتاج إليها التلميذ خالل فصل 
من  التالميذ  منعت  التي  التدفئة  غرار  على  الشتاء، 
األحيان  من  كثير  اضطر يف  إذ  باملدارس،   االلتحاق 
األولياء بعد مختلف التقلبات اجلوية إلى منع أوالدهم 
التدفئة  وسائل  غياب  بسبب  باملدرسة  االلتحاق  من 
التي يشتغل معظمها باملازوت، والتي تعاني دوريا من 
بعض األعطاب،  وهي من بني األسباب التي أثرت 
مختلف  عن  ناهيك  الدراسي  حتصيلهم  على  سلبا 
التبّول  من  انطالقا  منهم  متكنت  التي  األمراض 
لكنها  أوليائهم،  حسب  العظام  وأمراض  الالإرادي 
السلطات  توليه  التي  النور بفضل االهتمام  ترى  اليوم 

لهذا القطاع من أجل حتسني ظروف التمدرس.

 2500 مليار سنتيم حصة قطاع 
التربية لسنة 2020

تبسة  لوالية  العمومية  التجهيزات  مدير  كشف 
»خيري بدر الدين« عبر أمواج إذاعة تبسة أول أمس، 
حصة  أخذ  من  متكن  تبسة  بوالية  التربية  قطاع  أن 
األسد من حصيلة اجنازات 2020 التنموية بنسبة 70 
من  للقطاع  الدولة  توليه  لالهتمام  الذي  نظرا  باملائة 
أجل حتسني ظروف متدرس التالميذ، حيث خصصت 
الوالية مبلغ 2500 مليار سنتيم يف ما تعلق بـ 236 
عملية تنموية لهذا القطاع وهو ما اعتبره ذات املتحدث 

رقم كبير بالنسبة لباقي القطاعات.
وقد متكن  قطاع التربية من استالم 9 مجمعات 
»الدكان«  بـ  عاصمة  كل  مستوى  على  مدرسية 
وبجن   املاحلة  العقلة  بلديات  من  وكل  و«سكانسكا« 
جديدا  توسعّيا  قسما   44 لـ  باإلضافة  واحلمامات، 
املعنية  املؤسسات  أدرجت ضمن  التي  الهياكل  وهي 
 4 استالم  وكذا  السنة،  لهذه  املدرسي  بالدخول 
وعني  تبسة  بلديتي  من  كل  يف  جديدة  متوسطات 
يف  كانتا  ثانويتني  مجموع  من  واحدة  وثانوية  الزرقاء 

طور االجناز. 

 غاز البروبان لتعويض املازوت
بوالية  التربية  مدير  منصر«  املجيد  »عبد  كشف 
صهاريج  تزويد  عملية  خالل  الوطن  ألخبار  تبسة 
بلديتي  من  بكل  ريفية  مدارس  عدة  البروبان يف  غاز 

تركيب  عملية  أن  األبيض،  واملاء  احلويجبات 
ومعدات  الغاز  صهاريج  وتركيب  الداخلية  الشبكات 
 122 ربط  أجل  األخيرة من  ملرحلتها  التدفئة وصلت 
ابتدائية ريفية مبناطق الظل  بغاز البروبان بعد أن كانت 
هذه املؤسسات تستعمل مادة املازوت يف التدفئة، كما 
من  عون  تنقل  بالغاز  صهريج  كل  تزويد  بعد  سيتم 
من  للتأكد  معنية  مؤسسة  كل  إلى  نفطال  مؤسسة 
اخلدمة،   حيز  العملية  هذه  ووضع  الشبكة  سالمة 
مؤكدا أن هذه العملية القطاعية ستمكن هذه املدارس 
من التخلص من التدفئة التقليدية باإلعتماد على مادة 
نظيفة اقتصادية وصديقة للبيئة وهي »غاز البروبان«، 
الساخنة  املدرسية  الوجبات  ما يساعد يف حتضير  وهو 
بعد التدفئة،  خاصة وأن كل صهريج  سعته 4000 

متر مكعب يكفي ألزيد من سنة كاملة. 

  رصد 103 ماليير سنتيم لتطبيق 
البروتكول الصحي

وزارة  أن  الوطن،  ذاتهألخبار  املسؤول  كشف 
توفير  أجل  من  مالية  مبالغ  سخرت  الوطنية  التربية 
الذي  الصحي  البروتوكول  يف  املستعملة  الوسائل 
وباء  انتشار  من  الوالية  يف  تلميذ  ألف   180 يحمي 
كورونا،  حيث كان املبلغ االجمالي يف الوالية حوالي 
103 مليار سنتيم عبر مرحلتني من خالل تخصيص 5 
مالين سنتيم لكل مؤسسة تربوية مبا فيها االبتدائيات 
وقد كلف بإجناز هذه العملية السادة املدراء واملسيرين 
مستوى  على  كليا  انتهت  التي  العملية  وهي  املاليني 
تراب الوالية حيث مت استالم قياس احلرارة والكمامات 
واملعقمات، وأضاف أيضا أن املرحلة الثانية يف العملية 
جمع كل املبالغ املوجودة خارج امليزانية واعادة توزيعها 
عدد  حسب  على  التربوية  املؤسسات  مستوى  على 
املبلغ  ضمن  سنتيم  ماليير   7 بها  بحوالي  التالميذ 
اإلجمالي سنتيم والذي تكفلت به وحدات الكشف 
واملتابعة وهي 25 وحدة تتكفل باقتناء جميع أدوات 
التابعة  املؤسسات  على  وتوزيعها  الصحي  البروتوكول 
املؤسسات  تلقته  الذي  الدعم  لذلك  وبضاف  لها. 
التربوية من البلديات من خالل توفير الفوائض املالية 
ينتظر  والذي  املدرسي  االطعام  ميزانية  من  املتبقية 
يف  للتدقيق   2020 ديسمبر   31 املالية  السنة  انتهاء 
هذه املبالغ املالية التي ستوجه أيضا القتناء أساسيات 
البروتوكول الصحي، ليستغل بذلك ذات املتحدث » 
للتعاون  التالميذ  ندائه ألولياء  لتقدمي   « الوطن  أخبار 
البروتوكول  هذا  مراحل  جميع  يف  أبنائهم  ومرافقة 
الوباء  هذا  كم  التالميذ  على سالمة  حفاظا  الصحي 
القاتل الذي ال يزال يشكل خطرا على العالم بأسره. 
القطاعية  العملية  هذه  ايجابيات  من  وبالرغم 
يف  االبتدائية  املدارس  من  العديد  أن  إال  والنوعية، 
مناطق نائية بالوالية ال تزال تستغيث السلطات احمللية 

للتكفل بها والقضاء على أكبر عدد من النقائص التي 
تعاني منها على حسب األولويات، على غرار غياب 
مختلف  من  األطفال  يحمي  الذي  اخلارجي  السياج 
االعتداءات وغياب الساحات املهيأة واملعّبدة،  ناهيك 

قلق  يثير  الذي  واملدرسي  الريفي  النقل  إشكالية  عن 
يجدون  إذ  مناطق  عدة  يف  واملتمدرسني  السكان 
صعوبات يف يف االلتحاق مبقاعد الدراسة، ما يؤثر على 

مردودهم الدراسي.

مساٍع لتوفير التدفئة والوجبات املدرسية الساخنة

مؤسسات تربوية بمناطق الظل ترى النور بعد سنوات من الظالم مؤسسات تربوية بمناطق الظل ترى النور بعد سنوات من الظالم 

ترى، اليوم، أكثر من 120 مدرسة ريفية بإقليم والية تبسة النور، إثر تزويدها بغاز البروبان، للقضاء على مشكل توفير التدفئة بعد سنوات طويلة  
كابد فيها التالميذ وأساتذتهم  معاناة مّرة مع استعمال مادة المازوت بغرض التدفئة، في منطقة معروفة بقسوة طبيعتها في فصل الشتاء.

 رصد 5 ماليين سنتيم لتطبيق البروتكول الصحي  122 ابتدائية تزود بالغاز لتوفير التدفئة 
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ريــــال مدريـــد يخـــطط ريــــال مدريـــد يخـــطط 
لضــــم نــونـــو مينــــديزلضــــم نــونـــو مينــــديز

    
يخطط مسؤولو ريال مدريد، لعقد صفقة برتغالية، يف خط الدفاع، خالل 

امليركاتو الصيفي املقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.
وقالت شبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، امس السبت، إن البرتغالي 
ريال  أولويات  لشبونة، دخل ضمن  لسبورتنغ  األيسر  الظهير  مينديز،  نونو 

مدريد خالل الصيف املقبل.
وأشارت إلى أن ريال مدريد كان على تواصل قوي مع وكيل مينديز يف 
الصيف املاضي، كما أن الرئيس فلورنتينو بيريز واملدرب زين الدين زيدان 

استمرا يف متابعة الالعب البرتغالي، وأدركا مدى تطوره هذا املوسم.
وأوضحت أن ريال مدريد يحتاج لظهير أيسر جديد، عقب بيع سيرجيو 
ريجيلون إلى توتنهام، الصيف املاضي، باإلضافة إلى تراجع مستوى الظهير 
القيمة  إن  اإلسبانية،  الشبكة  وقالت  سيلفا.  دا  مارسيلو  املخضرم  البرازيلي 

السوقية ملينديز 12 مليون أورو، لكن لشبونة يطلب 20 للتخلي عن الالعب.

عبر عن إستعداده لتضحية براموس ولوكا مودريتش
رئيــــس ريــــال رئيــــس ريــــال 
مدريــــد يصـــر مدريــــد يصـــر 
علـــى استقــــدام علـــى استقــــدام 
كيليــان مبــــابــــيكيليــان مبــــابــــي

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن آخر املستجدات املتعلقة برغبة ريال مدريد 
الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يف الصيف  النجم  يف ضم 

املقبل.
ولم   ،2022 حتى صيف  جيرمان  سان  مع  بعقد  عاًما،   21 مبابي،  ويرتبط 

يف  تعاقده  سيجدد  أم  املقبل،  الصيف  يف  سيرحل  كان  إذا  ما  بعد  قراره  يحسم 
حديقة األمراء.

وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن ريال مدريد سيضحي بالغالي 
والنفيس من أجل ضم مبابي يف صيف 2021.

العاصمة  نادي  مع  عقده  بتجديد  مبابي  إقناع  باريس،  إدارة  وحتاول 
الفرنسية، إال أنه يواجه صعوبة كبيرة تتمثل يف حلم الالعب باللعب حتت 

قيادة ُملهمه زين الدين زيدان يف ريال مدريد.
التضحيات من  العديد من  ريال مدريد سيقدم  أن  التقرير،  وأوضح 
أجل إحضار مبابي إلى سانتياغو برنابيو يف الصيف املقبل، خصوصا بعد 

األزمة املالية التي تعرض لها النادي بسبب جائحة كورونا.
وواصل »فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، سيسمح برحيل بعض من 
جنوم الفريق لتخفيض سقف الرواتب، وضم مبابي، وعدد من الصفقات 
احملتمل  الالعبني  أن  إلى  التقرير،  وأشار  املقبل«.  الصيف  يف  اجلديدة 
رحيلهم عن ريال مدريد، هما سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، حيث 
ينتهي عقد كل منهما بنهاية املوسم احلالي، ويتقاضى كل منهما راتبا 

ضخما.
وختم التقرير، بأن بيريز سيسعى إلى تسوية تلك األمور قبل التقدم 
أيًضا االنتظار حتى صيف  لشراء مبابي الصيف املقبل، ومن املمكن 

2022 لضمه مجاًنا.
القسم الرياضي

كلوب عن رحيل صالح  

»ال يمكــــننا »ال يمكــــننا 
إجبـــار أحـــد إجبـــار أحـــد 
علـــى البقـاء«علـــى البقـاء«

ال يرى األملاني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
صالح،  محمد  املصري  النجم  يجعل  سبب  أي 

يرغب يف مغادرة الريدز.
كان صالح، أدلى بتصريحات لوسائل اإلعالم 
االنضمام  بشأن  منفتح  أنَّه  فيها  أكد  اإلسبانية، 
حول  استفهام  عالمات  رسم  ما  وبرشلونة،  للريال 
قبل  إليه  انتقل  الذي  ليفربول  مع  الالعب  مستقبل 

أكثر من 3 أعوام.
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  يف  كلوب،  وقال 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »ميكننا جميًعا البحث 
عن شيء آخر يف التصريحات إذا أردنا ذلك، لكنني 
يف  ليفربول  صالح  ملغادرة  الوحيد  السبب  أن  أعتقد 

الوقت احلالي هو الطقس«.
وأضاف: »هل يوجد سبب آخر هنا؟ هذا واحد من 
أكبر أندية العالم. نحن ندفع أموااًل جيدة. رمبا ليس األفضل 
يف العالم، لكننا ندفع جيًدا ولدينا ملعب مثير مع مشجعني 

رائعني، ولدينا قاعدة جماهيرية يف جميع أنحاء العالم«.
وتابع: »نرتدي اللون األحمر، وهو أجمل لون على أي حال. 
ال ميكنك إجبار الناس على البقاء، لكن األمر كله يتعلق بالتوقيت، 

واللحظة املناسبة للمغادرة«.
الالعبني  أحد  أراد  وإذا  وجنلب العبني،  تغييرات  وواصل: »جنري 
الرحيل، ال ميكننا منعه. أنا فقط ال أفهم ملاذا يريدون الرحيل. عندما 
أجاب صالح على السؤال، كان األمر أن هذه األندية قد تكون مهتمة 

وهو لم يستبعد ذلك«.
ريال  أو  برشلونة  عن  العالم  يف  العب  أي  سألت  »إذا  وأردف: 
مدريد، هل ميكنك أن تتخيل اللعب هناك يوًما ما؟ هل سيقول )ال( 
األندية اإلسبانية ليست مناسبة لي. الشيء الوحيد الذي قاله هو 

أننا سنرى األمر، لكن كل شيء بخير يف ليفربول«.
ضد  القيادة  شارة  بشأن  صالح  أمل  »خيبة  وأمت: 
ميدتيالند؟ حتدثت إلى مو حول هذا املوضوع عقب املباراة، 
بشكل جيد،  يسر  لم  األمر  أن  أدركت  ثم 
لذا أوضحت ذلك، ثم أجرى املقابلة، 
وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. من 

الواضح أنه أصيب بخيبة أمل«.

مانشستــــر يونـــــايتد مانشستــــر يونـــــايتد 
يسعـــى لتحصيــن نجمــــه يسعـــى لتحصيــن نجمــــه 
جرينــــــــوودجرينــــــــوود

أولد  داخل  الشاب،  العبه  بقاء  لتأمني  يونايتد  مانشستر  يخطط 
ترافورد، بحسب تقرير صحفي إجنليزي. ويتعلق األمر مبهاجم الشياطني 
احلمر، ماسون جرينوود )19 عاًما(، املرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 

2023، مع خيار إضافة موسم آخر، يف حال اتفاق الطرفني.
يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  وبحسب 
اعتماده سريًعا.  أوراق  الذي قدم  الشاب،  يرغب يف متديد عقد جنمه 
أن  إال  مباراة،   49 املاضي، خالل  املوسم  هدًفا يف   17 تسجيله  ورغم 
جرينوود نادًرا ما شارك يف تشكيلة املدرب، أولي غونار سولسكاير، هذا 
املوسم. ومع ذلك، فإن النرويجي يعد من أكبر الداعمني جلرينوود، ويرى 

أنه مستقبل مانشستر يونايتد يف خط الهجوم.

بوكيتيـــنو يعرقــل مبـــادلة بوكيتيـــنو يعرقــل مبـــادلة 
إيكــاردي ببــاولــو ديبـــاال  إيكــاردي ببــاولــو ديبـــاال  
يبدو أن ماوريسيو بوكيتينو، املدرب احملتمل القادم لباريس سان جيرمان، سيكون عقبة أمام إمتام صفقة تبادلية مع 

يوفنتوس.
وذكرت شبكة »تي سي« األرجنتينية، أن اقتراب بوكيتينو من قيادة البي إس جي، سيدفع مواطنه ماورو إيكاردي 

إلثبات نفسه، والتراجع متاًما عن فكرة الرحيل.
وأضافت أن إيكاردي تعطل كثيًرا هذا املوسم بسبب كثرة إصاباته العضلية، حيث لم يلعب سوى 5 مباريات فقط يف 
الدوري الفرنسي، وسجل هدفني. ولفتت إلى أن إيكاردي يتمسك بالعمل مع بوكيتينو، ويسعى إلثبات جدارته مجدًدا، 
علما بأن تعاقده مع النادي الباريسي ميتد حتى صيف 2024. وأشارت إلى أن تراجع ماورو إيكاردي عن فكرة الرحيل، 

ينفي متاًما وجود أي إمكانية ملبادلته مع باولو ديباال جنم يوفنتوس.
يذكر أن إيكاردي انضم لسان جيرمان صيف العام املاضي 2019 على سبيل اإلعارة ملدة موسم، قبل تفعيل خيار 

شرائه نهائيا قبل بداية املوسم اجلاري.
مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا:

»ال يوجـــــد مهــاجـــــم »ال يوجـــــد مهــاجـــــم 
فــي أوروبــا فــي أوروبــا 
مثــل لوكاكــو«مثــل لوكاكــو«

أشاد روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، بقدرات روميلو 
لوكاكو، مهاجم إنتر ميالن، وقدرته على مساعدة فريقه.

وقال مارتينيز، يف تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو »لقد 
كان لي ملسات خفيفة على لوكاكو، بعد أن لعب معي يف إيفرتون، 
أول 24 مباراة يف مسيرته بالدوري اإلجنليزي املمتاز عندما كان 19 
عاًما فقط«. وأضاف »الهجوم على لوكاكو بسبب تصريحه أنه من 
أفضل 5 مهاجمني عاملًيا؟ حسًنا.. أنت تعرف كيف تعمل وسائل 

اإلعالم«.
وشدد »ميكنك قول األشياء الصحيحة بنسبة 99 باملائة، لكن 
سيتم إبراز هذا الـ 1 باملائة، وسيتم التأكيد عليه أكثر من التصريحات 

األخرى. لقد أعطوا األمر أكبر من حجمه«.
وأمت »روميلو يتطور بشكل جيد. ال أرى أي مهاجم آخر يف أوروبا 
ميكنه فعل ما ميكن لروميلو القيام به، سواء لنفسه عندما ميلك الكرة، 

وللفريق إذا لم يكن لديه الكرة«.

نجم بايرن ميونخ موسياال يشعل نجم بايرن ميونخ موسياال يشعل 
حرًبا إنجليزية ألمانيةحرًبا إنجليزية ألمانية

ُيتوقع أن يكون جنم بايرن ميونخ الشاب، محور صراع بني احتادي كرة القدم يف أملانيا وإجنلترا، خالل األشهر القليلة 
املقبلة، من أجل إقناعه باللعب ألحد املنتخبني.

 ويتعلق األمر بالعب الفريق البافاري الواعد، جمال موسياال، الذي أبرزت صحيفة »سبورت بيلد« األملانية قضيته.
وكان صاحب الـ17 عاًما قد ُولد مبدينة شتوتغارت، ألب نيجيري وأم أملانية، لكنه رحل صوب إجنلترا بعمر السابعة، 

ما جعله يلعب بقميص منتخب األسود الثالثة، حتت 15 و16 عاًما.
ويف عام 2018، استطاعت أملانيا إقناع الالعب بتمثيل منتخبها حتت 16 عاًما، ليظهر معه يف مباراتني فقط، قبل أن 

يعود الرتداء القميص اإلجنليزي يف آخر عامني، باللعب ضمن صفوف منتخبي حتت 17 و21 عاًما.
 ذلك، ال تزال هناك فرصة ملوسياال، لالختيار بني إجنلترا وأملانيا، لتمثيل املنتخب األول ألحد البلدين. وأضافت 
أمام  الفرصة سانحة  أن  يعني  ما  استدعاء،  أول  الذي سيمنحه  املنتخب  مييل الختيار  الالعب،  أن  األملانية  الصحيفة 

يواخيم لوف، مدرب املانشافت، لضم موسياال قبل نظيره اإلجنليزي غاريث ساوثجيت.
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الجولة السادسة لرابطة األولى املحترفة

وفــاق سطيـف من أجـل استعادة الريادة وفــاق سطيـف من أجـل استعادة الريادة 
واتحـاد الجزائـر مطالـب باالنتفاضـةواتحـاد الجزائـر مطالـب باالنتفاضـة

استعادة  إلى  سطيف  وفاق  يسعى 
استضافته  لدى  األولى،  الرابطة  صدارة 
بارادو، بينما يبقى احتاد اجلزائر أمام  لنادي 
جديد  من  التعثر  وتفادي  التدارك  حتمية 
أمام نصر حسني داي يف لقاء عاصمي مثير، 

مبناسبة اجراء اجلولة السادسة هذا األحد.
من  منقوصة  اجلولة  هذه  وستكون 
مباراتني وهما شبيبة الساورة-مولودية اجلزائر 
وشباب بلوزداد-شباب قسنطينة، املؤجلتني 
الناديني  التزامات  بسبب  الحق  موعد  إلى 

العاصميني يف رابطة أبطال إفريقيا.
ألغي  الذي  سطيف،  وفاق  وسيكون 
ذهاب  يف  التشادي  رونيسانس  أمام  لقاؤه 
الكونفدرالية  لكأس  التمهيدي  الثاني  الدور 
على  للفوز  مرشحا  القدم،  لكرة  اإلفريقية 
أمام  وذلك   ،»1945 ماي   8« ملعبه  أرضية 
املاضي  االسبوع  سجل  الذي  بارادو  نادي 
انتصاره األول لهذا املوسم أمام أهلي البرج.

الفوارة«  »عني  أبناء  الفوز،  وسيمكن 
ظل  يف  مؤقتا،  الترتيب  صدارة  اعتالء  من 
تأجيل  بعد  راحة  يف  احلالي  الرائد  تواجد 
»الباك«  يسعى  بينما  »العميد«،  أمام  لقائه 

إلى تأكيد استفاقته.
صاحبة  مليلة،  عني  جمعية  وستكون 
األهلي  أمام  للفوز  مرشحة  قوية،  انطالقة 
اجلزائري  للشرق  محلي  لقاء  يف  البرايجي، 
بالل  املدرب  لالعبي  بالنسبة  وحاسم 

دزيري.
من جهتها، ستخوض مولودية وهران، 
العائدة بتعادل من سيدي بلعباس، مباراتها 
استضافتها  لدى  التوالي  على  الثالثة  احمللية 
أمام  قواعده  داخل  واملتعثر  غليزان،  لسريع 

مولودية اجلزائر.

تتذوق  لم  التي  »احلمراوة«،  تشكيلة 
حلد اآلن طعم الهزمية، ستتوخى احلذر من 
التي ستقوم بتنقل قصير  تشكيلة »السريع« 
بهدف تفادي تعثر جديد بقيادة املدرب سي 
البيت  يعرف  الذي  الوزاني  شريف  الطاهر 

الوهراني جيدا.
بداية  صاحب  اجلزائر،  احتاد  ويتواجد 
موسم كارثية، يف وضعية ال يحسد عليها، 
وقت  أي  من  أكثر  مطالبا  سيكون  حيث 
لنصر  استقباله  لدى  الغرق  بتفادي  مضى 

حسني داي.
فروجي،  تييري  الفرنسي  فاملدرب 
مباراتيه  اولى  يف  تواليا  هزميتني  تلقى  الذي 
على العارضة الفنية الحتاد اجلزائر، سيكون 
عليه  يتوجب  حيث  ساخن،  صفيح  على 
إعادة شحن معنويات العبيه وتفادي نكسة 
جديدة أمام تشكيلة النصرية التواقة إلى الثأر 
شباب  أمام  األخير  الداربي  يف  هزميتها  بعد 
بلوزداد، واملدعمة باملدافع ربيع مفتاح الذي 
مركب  اي  دون  السابق  فريقه  سيواجه 

نقص.
وتتنقل شبيبة القبائل، والتي سجلت 
إلى  قاريا(،  و  )وطنيا  متتاليني  انتصارين 
بسكرة يف حوار مفتوح على كل االحتماالت 
أمام االحتاد احمللي، والذي لم  ينهزم بعد يف 

املوسم الكروي اجلديد.
ملعب  يحتضن  أخرى،  جهة  من 
الصاعدين  لقاء  تلمسان  لطفي« يف  »العقيد 
األمر  ويتعلق  النخبة،  حلظيرة  اجلديدين 
اللذين  سكيكدة  وشبيبة  تلمسان  بوداد 
يحتالن سويا املركز اخلامس عشر برصيد 3 
نقاط. فإذا كان الوداد يبحث عن فوزه األول 
لهذا املوسم، فإن الشبيبة ستعمل على محو 

على  بها  منيت  التي  النكراء  الهزمية  آثار 
ميدانها أمام جمعية الشلف.

موعده  فسيخوض  مقرة،  جنم  أما 
يف  أمل  وكله  املدية،  أوملبي  أمام  السادس 
استعادة ثقة األنصار املصدومني من النتائج 

املخيبة للفريق يف اآلونة األخيرة.
الشلف،  جمعية  تعول  أخيرا، 
يف  الساحق  بفوزها  تتلذذ  زالت  ال  التي 
الوطنية،  البطولة  هداف  على  سكيكدة، 
قدور بلجياللي، لهز شباك صاحب املؤخرة 
احتاد بلعباس، الذي تسير أحواله من سيء 

إلى أسوأ.
م.هشام

البرنامـــج:

األحد سا األحد سا 14:3014:30
إتحاد بسكرة- شبيبة القبائل
نجم مقرة- أولمبى المدية

ســا 15
وداد تلمسان-شبيبة سكيكدة

مولودية وهران-سريع غليزان
إتحاد الجزائر-نصر حسين داي
جمعية  الشلف- إتحاد بلعباس
جمعية عين مليلة- أهلي البرج
وفاق سطيف- نادي بارادو

أجلـــت
شبيبة الساورة- مولودية الجزائر
شباب بلوزداد- شباب قسنطينة

بلعمري،  جمال  اجلزائري  الدولي  أبدى 
النادي  بالتواجد يف صفوف  ليون، سعادته  مدافع 

الفرنسي، نافًيا التفكير يف الرحيل.
وقال بلعمري خالل رده على أسئلة متابعيه 
أحتلى  ليون،  يف  للظلم  أتعرض  »لم  إنستغرام  عبر 
إلظهار  الفرصة  على  احلصول  حلني  بالصبر 
قدراتي، هذا هو االحتراف احلقيقي يف املستويات 
لقد  ليون،  يف  جدا  سعيد  »أنا  وأضاف  العالية«. 
أبدا يف  أفكر  قناعة، وال  النادي عن  اخترت هذا 

مغادرته يف الوقت احلاضر«.
وتابع »الظلم احلقيقي الذي قد تتعرض له، 
بلدك،  أبناء  بعض  قبل  من  احترامك  عدم  هو 
مقاعد  على  جتلس  ألنك  منك  يسخر  فالبعض 

البدالء، والبعض يراك العبا ثانويا يف ليون«.
تصلني  األحيان  بعض  »يف  بلعمري  ونوه 
لكنها  كثيرا،  حتزنني  بلدي  أبناء  من  رسائل 
طاقة  إلى  االنتقادات  كل  أحول  كيف  علمتني 

إيجابية«.
وأكد بن العمري خالل رده على سؤال أحد 

املتابعني، أن نادي الهالل يبقى األفضل بالنسبة 
يخف  ولم  للمحترفني.  السعودي  الدوري  يف  له 
الدوري  إلى  مجددا  العودة  يف  رغبته  بلعمري 
ليون،  نادي  مع  بعقد  »مرتبط  بقوله  السعودي، 

لكني ال أمانع إطالًقا العودة للدوري السعودي«.
م.هشام

 بلعمري ينفي رحيله من نادي ليون بلعمري ينفي رحيله من نادي ليون

عــدة قضايـا علـى طاولـة اجتمـاع المكتـب عــدة قضايـا علـى طاولـة اجتمـاع المكتـب 
الفيدرالــي يـــوم الثالثـــاءالفيدرالــي يـــوم الثالثـــاء

يتناول اجتماع املكتب الفيدرالي للفاف، املقرر بعد غد الثالثاء 29 ديسمبر بداية من الساعة العاشرة صباحا، مبقر االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم بدالي ابراهيم بالعاصمة، دراسة العديد من املسائل والقضايا.

ووفق البيان الذي نشرته االحتادية على موقعها الرسمي »سيتمثل أول موضوع يطرح على طاولة النقاش، املصادقة على 
محضر سماع دورة 19 نوفمبر 2020، ثم قراءة تقارير مختلف الرابطات«.

ومن بني هذه التقارير، »يوجد تقرير رابطة كرة القدم احملترفة، الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، رابطة ما بني اجلهات لكرة 
القدم، رابطة كرة القدم النسوية، وكذا قسم كرة القدم بالقاعات«، حسب املصدر ذاته.

وبعدها سيمر أعضاء املكتب الفيدرالي إلى املديرية الفنية الوطنية، قبل التطرق إلى تقارير أخرى مهمة، »كتلك املتعلقة 
بلجنة املالية، التحكيم، تسوية النزاعات، كأس اجلزائر، واللجنة الطبية«.

»كما سيتم مناقشة تقارير جلان كرة القدم النسوية، التنسيق مع الرابطات، كرة القدم بالقاعات وكرة القدم الشاطئية، خالل 
إجتماع املكتب الفيدرالي«، حسب البرنامج املذكور يف البيان.

انتخاب بناي رئيسا للجمعية الرياضية

دلهــوم يدعـــم العارضــــة دلهــوم يدعـــم العارضــــة 
الفنيــة لمولوديـة بجايــةالفنيــة لمولوديـة بجايــة

باملدرب  هواة،  الثاني  الوطني  القسم  الناشط يف  بجاية  مولودية  لفريق  الفنية  العارضة  تدعمت 
طارق دلهوم والذي سيكون املساعد األول للمدرب الرئيسي مصطفى سبع الذي كان وراء جلبه إلى 

عاصمة احلماديني، أما مهمة تدريب حراسى املرمى فقد أوكلت ملراد طايري.
وقد شرع  مراحل  أربعة  من  برنامجا  اإلدارة  فقد سطرت  اجلديد  للموسم  التحضير  وبخصوص 
الطاقم الفني يف جتسيده من خالل برمجة تربص ستتخلله بعض املباريات الودية قبل اعطاء الضوء 
األخضر النطالق املنافسة الرسمية املرتقبة يف شهر فيفري من السنة القادمة. ولإلشارة فإن الالعبني 

اجلدد لم يؤهلوا بعد بسبب عدم تسوية ديون الفريق مع جلنة املنازعات.
ومن جهة أخرى، انتخب اعراب بناي رئيسا للجمعية الرياضية ملولودية بجاية الناشطة يف القسم 
الوطني الثاني، وقد مت ذلك خالل اجلمعية االنتخابية التي مت عقدها األسبوع املاضي بحضور أعضاء 

اجلمعية العامة وممثل مديرية الشباب والرياضة.
وكان بناي املرشح الوحيد لهذا املنصب، إذ حتصل على 31 صوتا من أصل 37 صوتا، وهو األمر 

الذي يسمح له باستئناف مهمته على رأس النادي وجتسيد مشروعه الرياضي.
وصرح بناي عقب فوزه يف االنتخابات قائال »أشكر أعضاء اجلمعية العامة الذين وضعوا الثقة 
يف شخصي بالتصويت لصاحلي بعد املصادقة على التقريرين األدبي واملالي، وسأعمل على جتسيد 
الطريق  للتكوين قصد تعبيد  املشروع الذي رسمته والذي شرعت فيه من خالل اعطاء أكثر أهمية 

أمام شبابنا«.
هذا ويتكون املكتب اجلديد من أعراب بناي رئيسا، عزيز معوش، رشيد طبري، رشيد خيمة، 

ابراهيم أوزبيدور، رضا تيخروبني.
عبد السالم.ق

 ،2021 املتوسطية  العام أللعاب  املدير  أعلن 
سليم ايالس، أنه يتوقع أن تكون الهياكل الرياضية 
وذلك   2021 جوان  شهر  جاهزة  األوملبية  والقرية 

للبدء يف عمليات التجريب املختلفة.
وكشف سليم ايالس، اول أمس على هامش 
حملة تشجير يف القرية األوملبية أن امللعب الرئيسي 
بنسبة  جاهز  وهران  مدينة  شرق  بلقايد  يف  الواقع 
95 باملائة، فيما وصلت نسبة اجناز املركب األوملبي 
 65 نسبة  الرئيسي  للملعب  املجاورة  واملسابح 
باملائة، فيما إنتهت أشغال الترميم بقاعة متعددة 
بوتليليس والتي إحتضنت بعض  الرياضات حمو 
أشغال  فيها  بقيت  األوملبية  القرية  أما  املباريات، 
التحضير  جلنة  جعل  ما  وهو  اخلارجية  التهيئة 
لأللعاب تنظم  اول أمس حملة تشجير يف محيط 
عدة  وبها  رياضي   4000 تستوعب  التي  القرية 

مرافق رياضية داخلية للتدريب واإلسترخاء.
وتوقع مدير األلعاب أن ال 43 منشأة اخلاصة 
 2022 سنة  وهران  ستحتضنها  التي   19 بالدورة 
هيكل   23 ومنها  القادم  الصيف  جاهزة  ستكون 
رياضي خاصة باملنافسة الرسمية، إال أن األشغال 
الرياضية  الهياكل  مستوى  على  جارية  تزال  ال 
سيجرى  الذي  القدم  كرة  ملعب  منها  الرئيسية 
املجاور  األوملبي  املركب  وكذا  اإلفتتاح  حفل  فيه 
له والقرية األوملبية املتواجدين كلهم على مستوى 

حي بلقايد.
 وكان من املنتظر أن يتم تسليم املشاريع نهاية 
هذه السنة واالنطالق يف عمليات التجريب مطلع 
متواصلة  تزال  ال  التأخيرات  أن  إال  املقبل  العام 
والتخوف أيضا من أرضية امللعب بعد تسريب صور 
إصفرار العشب الطبيعي وأرجع ذلك إلى استعمال 
على  املشرفون  ينتظر  كما  سقيه،  يف  فاسدة  مواد 
وقت  أقرب  يف  الهياكل  مختلف  جتهيز  التنظيم 
اعالن  مت  التي  األوملبية  والقرية  امللعب  وخاصة 

مناقصة عن إقتناء التجهيزات.
لأللعاب  العام  املدير  تصريحات  وحسب 
الهياكل من  القادمة ستشهد جتريب  الصائفة  فان 
على  للوقوف  ومنافسات  مباريات  إقامة  خالل 
وتداركها  النقائص  على  والوقوف  جاهزيتها  مدى 
قبل املوعد احملدد، ومحليا يتم التنسيق مع مختلف 
باملوازاة على توفير كل  املديريات من أجل العمل 
والطرقات  املسالك  تهيئة  منها  املناسبة  الشروط 
واملناطق التي تشهد احتضان لأللعاب وكذا انتظار 
مع  والتنسيق  اخلدمة  اجلديد  وهران  مطار  دخول 
الفنادق  عمل  لتنظيم  واخلواص  السياحة  مديرية 

إلستقبال الوفود الرسمية.
عمر الفاروق

مدير األلعاب املتوسطية سليم إيالس يؤكد:

»الهياكل الرياضية والقرية األولمبية »الهياكل الرياضية والقرية األولمبية 
بوهران ستكون جاهزة جوان المقبل«بوهران ستكون جاهزة جوان المقبل«
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من مؤلفاته رواية »دروب الورد واأللم«من مؤلفاته رواية »دروب الورد واأللم«

الكاتـــب عمــار رمـــاش يشــــــّرح الكاتـــب عمــار رمـــاش يشــــــّرح 
إشكـــــاالت المجتمـــــع الجــــزائـــــريإشكـــــاالت المجتمـــــع الجــــزائـــــري
يكتب املبدع الراحل عمار رماش يف روايته »دروب الورد واأللم«، الصادرة عن منشورات دار الكتاب 

العربي )2015( - الكثير من يوميات املجتمع اجلزائري، عبر صور من املدينة والقرية وحقائق صادمة 
لصعوبات العيش وقيود الظروف االقتصادية.

لقد أهدى روايته لوالده وجاء يف اإلهداء:«إلى الرجل الذي عاش بسيطا،الرجل الذي علمني القناعة والرضا بالقضاء والقدر 
رحمك اهلل يا ابي وغفر لك«، ونذكر أن الكاتب رماش تويف قبل سنوات باملدرسة التي يدرس فيها ببلدية احلدائق بسكيكدة.

لقد حتصل املبدع على شهادة الليسانس من جامعة عنابة سنة 1998، وقد زاملناه ورافقناه يف جامعة عنابة واالقامات اجلامعية فيها، 
وعرفناه طيبا، بشوشا، صامتا، ومحبا للشعر.

وعندما نقرأ روايته سنجده اعتمد النمط الكالسيكي يف السرد،ألن الراوي فيها عارف بكل شيء، وهو يعرض األحداث ويصف 
الشخصيات واألماكن، ومن املالمح االجتماعية -السياسية احلاضرة نذكر: احلديث عن الهجرة غير الشرعية وزوارق املوت بالبحر، 
احلديث عن يوميات املدن وحركية احلياة يف الشوارع واملقاهي، استرجاع أحداث ومشاهد عشرية الفتنة والدم باجلزائر، كشف يوميات 
ومعاناة  املستشفيات  الوقوف عن حالة  إلى  باإلضافة  السياسية،  واملمارسة  االنتخابات  طبيعة  والكشف عن  العمل،  وغياب  البطالة 

املرض وكذا العادات والتقاليد يف األعراس.
لقد حضرت كل تلك املشاهد االجتماعية يف سرد واقعي، ال يغمر يف شعرية السرد أو التوظيف الرمزي، بل اعتمد الكاتب 
رماش على زاده اللغوي ومصادره الثقافية لتصوير حاالت يوميات جزائرية، ببساطة وعفوية ووضوح،متنقال بني األمكنة البحر، القرية 

املدينة، وواصفا ملشاعر شخصياته والعبا مع الزمن.

عن دار النشر »البرزخ« عن دار النشر »البرزخ« 

صـــــدور ترجــــمة لروايـــة سميـــر قسيمـــي صـــــدور ترجــــمة لروايـــة سميـــر قسيمـــي 
»يــــوم رائــــع للمــــوت« بالفرنســـــــية»يــــوم رائــــع للمــــوت« بالفرنســـــــية

صدرت، مؤخرا، عن دار النشر البرزخ النسخة الفرنسية لرواية »يوم رائع للموت« من تأليف سمير قسيمي، وترجمة لطفي نية، بحيث جرى تسليط الضوء على 
ثنائية )املوت - احلياة( يف مجتمع طفح فيه كيل التوهجات والتعقيدات.

وصدرت الرواية ألول مرة باللغة العربية سنة 2009 عن دار أكت سود )صاحب حقوق الترجمة(، إذ تسرد حادثة صحفي يف األربعني من عمره قرر االنتحار من 
على فوق أحد املباني يف أحياء اجلزائر الشعبية بعدما أصبح يشاهد طموحاته وأحالمه تتبخر.

وحتى يذيع صيت حليم ومحاولة انتحاره الفاشلة يف الصحافة، بعث برسالة إلى نفسه يبني فيها أسباب انتحاره الذي باء بالفشل.
كما قرر صديق حليم امللقب بـ »عمار الطونبا« بوضع حد حلياته بعدما فقد أمل الزواج بعشيقته مع أنه ذو شخصية قوية كان من املفترض أن تسمح له بتجاوز 
مصاعب احلياة، إال أن حليم املثقف الفقير ذا املبادئ املتنافية واملناضل يف مجتمع متقهقر يعيش حسب غرائزه، لم يفلح يف مساعدة عمار على تنفيذ »مخطط االنتحار«.

وهكذا تدور أحداث الرواية يف مجملها بناء على هاتني الشخصيتني األساسيتني، ضرب من خاللهما املؤلف مثال عن األشخاص املتراخني يف خضم مجتمع 
ملؤه التشاؤم.

وتبدو هذه القصة اخليالية التي نسجت أحداثها يف 117 صفحة كملخص مثير لثنائية احلياة واملوت يف صورة مدهشة بل وفلسفية إلى حد بعيد، تدعو القارئ 
إلى التساؤل عن احلقيقة واخليال والسخافة.

وقام مؤلف هذه القصة اخليالية التي تخللها وصف متمعن وبناء استثنائي، بتحليل انحرافات مجتمع تكاد تضيع معامله، من منظور نقدي، متطرقا دون أدنى لبس 
إلى احملظورات التي لطاملا حبست أنفاس هذا املجتمع.

كما أجرى الراوي، من خالل قصة حليم الصحفي، تشريحا للمجتمع املليء بالتناقضات، وقد أبلى بالء حسنا يف تليني آالمه ومحظوراته باستعمال صورا معبرة 
وباالغتراف من قاموسي الفكاهة والسخرية.

لإلشارة، فقد ولد الكاتب اجلزائري سمير قسيمي بالعاصمة سنة 1974، تخرج محاميا وعمل صحفيا وألف عدة روايات، ُترجمت إلى الفرنسية، منها »يوم رائع 
للموت« )2009( و«هالبيل« )2010( و«يف عشق امرأة عاقر« )2011( و«حب يف خريف مائل« )2014( و«كتاب املا شاء« )2016(، بحيث نقل عددا منها إلى اللغة 

الفرنسية املترجم لطفي نية املولود باجلزائر واملقيم بفرنسا، كما ترجم لكبار املؤلفني اجلزائريني على غرار بشير مفتي وحميدة العياشي.

 الطــــاهر بـن عائشــة  الطــــاهر بـن عائشــة 
يعــــــود فـــــــــي يعــــــود فـــــــــي 
»أيام مع المسلمين السوفيات«»أيام مع المسلمين السوفيات«
أعلنت دار »خيال« للنشر والترجمة عن إصدارها - يف غضون األسابيع 

القادمة - كتاب »الطاهر بن عائشة أيام مع املسلمني السوفيات«، الذي أعّده 
وجمع مقاالته األزهر عطية.

طيبي  رفيق  والناشر  الكاتب  وقال 
صاحب دار خيال للنشر والترجمة: »سعيد 
قريبا،  القّراء  متناول  يف  سيكون  مبُنجٍز 
يعّرفهم بشكل عميق على أحوال املسلمني 
فكرة  انبثقت  السوفياتي،  اإلحتاد  حقبة  يف 
العمل من تعليق على جدار الصديق »عمّير 

بوداود« ذّكر فيه برمز من رموز اإلعالم والثقافة 
الباحث واملجاهد »الطاهر بن عائشة« الذي 
استمّر حاضرا يف مخيلة املثقفني اجلزائريني 

رغم رحيله املؤسف«.
وصديق  »األستاذ  حديثه:  يف  مضيفا 
الراحل »األزهر عطية« كان حريصا على جمع 
»خيال«  وتستعد  وضبطها  وترتيبها  مقاالته 
آخر  كتاب  سيليه  أول  كتاب  لطباعة  حاليا 

لـ »بن عائشة« خالل أسابيع، مما سينهي مفارقة 
غريبة وهي كون »بن عائشة« عاش مثّقفا سجاليا 
مثيرا ورحل دون أن يترك مؤلفات لقّراء عرفوه 

عن قرب أو سمعوا عنه«.
جزائري  إعالمي  عائشة  بن  الطاهر 
القرن  أربعينيات  منذ  املهني  مساره  دّشن 
املاضي، وانضم حلزب جبهة التحرير الوطني 

وقاوم االحتالل الفرنسي، وأنتج برامج وثائقية وسياسية عديدة، 
وتبنى األفكار الشيوعية، وتويف بداية 2016.

ولد بن عائشة يف مدينة كمار التابعة لوالية وادي سوف عام 1925، بدأ دراسته يف الكّتاب القرآني، 
ثم أنهى مرحلة التعليم األساسية، وانتقل بعدها عام 1942 إلى جامع »الزيتونة« بتونس، وعاد إلى اجلزائر 

العاصمة بداية عام 1949.
تبنى الطاهر االشتراكية ودافع عنها، وقال عنها »إن االشتراكية جميلة ومعدنها طيب، إنها تعني يف 
النهاية احلق املتساوي من الشمس على البشرية جمعاء، ثم إن االشتراكية مذهب كل العظماء من الكتاب 

والشعراء، قد يستحيل أن تكون ليبراليا وتفكر يف قوت الفقراء«.
انتمى الطاهر بن عائشة حلزب الشعب اجلزائري، ثم ما لبث أن التحق بجبهة التحرير الوطني بعد 
وأبدى  السياسية،  بالقضايا  اهتمامه  بدأ  اخلمسينيات  بداية  ومع   .1954 عام  االستقالل  حرب  اندالع 
تعاطفا كبيرا مع األفكار الشيوعية، كما شارك يف العمل املسلح ضد االحتالل الفرنسي. وعند استقالل 

اجلزائر فّضل الطاهر بن عائشة العمل يف قطاع التعليم على العمل لدى اإلدارة.
بدأ الطاهر بن عائشة مسيرته اإلعالمية منذ أربعينيات القرن املاضي، ونشر عدة مقاالت يف صحف 
ومجالت من بينها »عصا موسى« التي كان هو مؤسسها، و«ثورة وعمل« اللسان الناطق باسم االحتاد العام 

للعمال اجلزائريني بعد االستقالل.
وما لبث إال أن دشن مساره الوثائقي عبر حلقات تلفزيونية ركزت على حقوق العمال، بعدها انطلق 
يف هذا املجال، حيث أنتج عدة برامج تؤرخ وتوثق احلضارة اإلسالمية. سافر إلى مناطق عدة، بينها االحتاد 

السوفياتي وأماكن عديدة بالقارة األفريقية، كما أجنز برامج وثائقية عن الزوايا يف اجلزائر.
تويف الطاهر بن عائشة يف الثاني من يناير 2016 باجلزائر العاصمة عن عمر ناهز تسعني عاما.

بجامعة سطيف »محمد ملني دباغني« 
تنظيــــم مســــابقة وطنــــية فــــي فـــن الشعــــر 

للطلـــبة الجـــــامعييـــــــن
تنظم مديرية »حتسني إطار حياة الطلبة والتنشيط يف الوسط اجلامعي« بجامعة »محمد ملني دباغني«، يف والية سطيف، الطبعة اخلامسة من 

املسابقة الوطنية لإلبداع الطالبي يف فن الشعر.
وتأتي هذه املبادرة الثقافية التي ستقام عن بعد بسبب ظروف الوباء، يف إطار التنسيق بني املؤسسات البيداغوجية واخلدماتية ألجل متكني 

الطلبة اخلارجيني واملقيمني من املشاركة يف مختلف األنشطة الوطنية املسطرة.
كما حدد املنظمون بعض الشروط من أجل املشاركة يف املسابقة، أبرزها أن يكون املشارك طالبًا جامعيًا، وأن ال يتجاوز عدد املشاركني خمس 

طلبة من كل مؤسسة جامعية، كما يجب أن يكون النص جديدا لم يشارك به صاحبه يف مسابقة أخرى من قبل.
هذا وقد مت حتديد تاريخ 19 جانفي 2021 كآخر أجل إلرسال األعمال مع استمارة املشاركة بعد إمضائها من مدير املؤسسة اجلامعية عبر البريد 

اإللكترونيunivsetif2@gmail.com، وسيتم اإلعالن عن نتائج املسابقة يوم 18 فيفري 2021 مبناسبة يوم الشهيد.
منير بن دادي
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صــــــارة بوعــــــياد

يف إصدار جديد عن دار »خيال«يف إصدار جديد عن دار »خيال«



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية غرداية
دائرة غرداية

بلدية غرداية
- رقم التعريف اجلبائي:098447015176121

- املشروع :جمع و كنس ونقل النفايات املنزلية ألحياء بلدية غرداية )حصة وحيدة (

اإلعالن لطلب العروض املفتوح مع اشتراط القدرات  الدنيا :2020/05 
يعلن رئيس  املجلس الشعبي البلدي لبلدية غرداية طلب العروض املفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا قصد : جمع و كنس ونقل النفايات املنزلية ألحياء بلدية غرداية )حصة 

وحيدة (
بإمكان املقاوالت املتخصصة يف هذا امليدان سحب دفتر الشروط من مكتب الصفقات العمومية مبقر بلدية غرداية الكائن بساحة خميستي غرداية مقابل دفع

 مبلغ 500,00 7دج لدى خزينة البلدية
يجب أن تشمل العروض على » ملف الترشح « » العرض التقني « »العرض املالي «  يوضع ملف الترشح ، العرض التقني والعرض املالي ، يف أظرفة منفصلة ومقفلة  بإحكام 

يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه ، وتتضمن عبارة » ملف الترشح » العرض التقني العرض املالي « حسب احلالة وتوضع هذه األظرفة يف ظرف 
أخر مقفل بإحكام و مغفلة و يحمل العبارة ال يفتح اال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض«، طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات الدنيا رقم ) ....... /2020( 

متعلق مبشروع جمع و گنس و نقل النفايات املنزلية، ألحياء بلدية غرداية حصة وحيدة(
شروط املشاركة : يسمح باملشاركة يف طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لكل شخص معنوي او طبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : 

متحصل على سجل جتاري يحتوي على رمز النظافة العمومية و /أو التنظيف 
- تقدمي احلصائل املالية ثالث )03( سنوات األخيرة محققا معدل رقم األعمال يساوي أو اكثر من : 70,000,000,00 دج

) AMPIROL( ملكية شاحنتني - 
- ملكية شاحنتني ضاغطتني

 ) retro chargeur(  ملكية آلة شحن و تفريغ -
- تقدمي إثبات ملكية أو عقد كراء محرر موثق عند موثق عمومي  حلظيرة و ورشة تصليح املركبات ال يبعد من مقر البلدية على مسافة 25 كلم

- التصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي لـ 20 عامل
- التصريح لدى صندوق الضمان االجتماعي لــ06 سائقني 

 الوثائق املطلوبة يف العرض:
* ملف الترشح : يحتوي على الوثائق التالية :

1  -  التصريح بالترشح مملوء و ممضى و مختوم و مؤرخ 
2 -  التصريح بالنزاهة مملوء و ممضى و مختوم و مؤرخ 

3 -  نسخ  من الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة
4 - نسخة من القائمة الوسائل املادية ) الوثائق املثبتة: نسخة للبطاقات الرمادية، وثائق املراقبة التقنية للشاحنات + عقد التأمني سارية املفعول بتاريخ إيداع العروض(.

5 -  نسخة من القائمة الوسائل البشرية مدعمة مع اإلثبات ) قائمة اسمية للسنة األخيرة(   التصريح السنوي لإلجراء للسنة األخيرة.
6 - نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات

7 - نسخة من شهادة اإليداع القانوني للحسابات االجتماعية بالنسبة للشركات للسنة األخيرة 
8 - نسخة من السجل التجاري يحمل رمز النشاط ) النظافة العمومية و/ أو التنظيف (

9 - نسخة من مستخرج الضرائب صاحلة ملدة 03  أشهر مصفى أو مجدول )إجباري من مقر النشاط (
10 - نسخة من رقم التسجيل اجلبائي 

11 - نسخة من السوابق العدلية رقم 03 املتعامل املتعاقد املتعهد أو املسير صاحلة ملدة 03 اشهر
12 - نسخة من الوثائق الشبه جبالية:  CNAS-CASNOS سارية املفعول

13 -  احلصيلة املالية للسنوات الثالث األخيرة محققا معدل رقم أعمال يساوي أو يفوق 70,000,000,00 دج
* -:  العرض التقني : يحتوي على الوثائق التالية :

1  -   دفتر الشرط مملوء و مختوم و مؤرخ مع اإلمضاء زائد وصل التسديد.
2 -  التصريح باالكتتاب مملوء و ممضى و مؤرخ و مختوم

3 - املذكرة  التقنية التبريرية
4 - االلتزام 

* -:  العرض املالي : يحتوي على الوثائق التالية:
1 -  رسالة التعهد مملوءة و ممضية ومؤرخة ومختومة

2 -  جدول األسعار بالوحدة مملوء باألرقام و األحرف بخط واضح دون تشطيبات أو تكرار الكتابة،  ممضي و مختوم و مؤرخ 
3 - كشف گمي وتقديري مملوء بخط واضح دون تشطيبات أو تكرار الكتابة ، ممضي و مختوم و مؤرخ 

BOMOP حددت مدة حتضير العروض بـ 15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور لإلعالن يف أحدى الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية الصفقات املتعامل العمومي

تاريخ و ساعة إليداع العروض حددت يف اليوم األخير من مدة حتضير العروض قبل الساعة الثانية عشر صباحا ) 00. 12 ( مبكتب الصفقات العمومية لبلدية غرداية ، و إذا 
صادف اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية متدد مدة حتضير العروض إلى يوم العمل املوالي بنفس التوقيت مبكتب الصفقات العمومية

 فتح العروض التقنية و املالية يتم يف نفس يوم إيداع العروض على الساعة الثانية زواال ) 14:00 ( يف جلسة علنية مبقر ببلدية غرداية، املتعهدون مدعوون حلضور اجللسة
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة 
مديرية التجهيزات العمومية 

رقم التعريف اجلبائي : 001328019020255
السيد مدير التجهيزات العمومية
لوالية املسيلة

الــــــموضـــــــوع : دعــــــــــوة

                تطبيقا ألحكام املادة 48 من املرسوم 15/ 247 املؤرخ 16  / 09 / 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 
العام واملتعلق باملسابقة احملدودة للهندسة املعمارية اخلاصة بـ : دراسة و متابعة إلجناز متوسطة منط 200/06 للتعويض مبتوسطة طيابية اجلاج 

باملعاضيد 
املعلن عنها بتاريخ 27/ 09 / 2020 بجريدة Crésus  باللغة الفرنسية. و بجريدة أخبار الوطن باللغة العربية بتاريخ 27/ 09 / 2020 .

 وتبعا الجتماع جلنة فتح االضرفة وتقييم العروض )تقييم ملفات الترشح( بتاريخ 08 / 12 / 2020
                  يدعو السيد مدير التجهيزات العمومية مكاتب الدراسات املؤهلني يف ملف الترشح ) املرحلة االولى (  يف هذه املسابقة واآلتية 

أسماءهم:

  إلى تقدمي امللف التقني والهندسي واملالي تبعا حملتوى دفتر الشروط خالل مدة 15 يوم ابتداءا من صدور اول اعالن 
يف اليوميات الوطنية وتعتبر هذه دعوة رسمية إلى جميع املشاركني يف املسابقة من اجل استكمال اإلجراءات
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إشهــار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
واليـــــــــــــة بجــــــــــايــــة
دائـــــــــــــرة بجــــــــــايــــة

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

 رقم : 2020/363 

إعــالن إلعــداد شهــادة الحيــــازة 
تطبيقا للمرسوم رقم 254  /91  المؤرخ في 27 جويلية 1991، قدم 

السيد:
1 - العيفاوي عبدالنور، المولود)ة( ب: سمعون والية بجاية في 

1969/10/22 . العنوان: قرية لعزيب أومعمر بجاية.
ملف يتضمن طلب تسليم شهادة الحيازة للعقار التالي:

 قطعة أرضية عارية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية بجاية بالمكان 
المسمى »بوليماط قرية بوليماط«. تقدر مساحتها ب 174.00 م2 

يحدها:
من الشمال: ملكية تمنجاري لوناس و األمالك البحرية. 

من الجنوب: ملكية بن حيزية رابح و ممر معبد. 
من الشرق: ملكية تمنجاري لوناس. 
من الغرب: ملكية بن حيزية رابح. 

فعلى كل شخص له مطالب أو اعتراضات على تحرير هذه الشهادة أن 
يقدمها إلى مقر بلدية بجاية مديرية التنظيم و الشؤون القانونية لمدة أقصاها 

شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البيض 

دائرة بريزينة 
بلدية بريزينة

مكتب الجمعيات 
رقم 2020/13 

وصــــــل نمــــــــوذج إشهــــــــــاري 
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في12  يناير  2012 المتعلق 
بالجمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما المادة 18 منه لقد تم تأسيس 

الجمعية المحلية  .
المسماة: جمعية الثقافية و الرياضية لمركز التكوين المهني و التمهين بريزينة 

 المقر :التكوين المهني و التمهين خالف بريزينة
هوية الرئيس :رقاقبة بو بكر بن عبد القادر 

المولود بتاريخ :1967/01/16 بريزينة
المهنة : موظف

إعالن عن عقد جمعية عامة انتخابية 
  يتشرف السيد رئيس الرابطة الوالئية لكرة الطاولة بالمسيلة 

بدعوة السادة أعضاء الجمعية العامة للرابطة إلى حضور 
أشغال الجمعية العامة االنتخابية من أجل تجديد الهيئة التنفذية 
للرابطة و ذلك يوم السبت الموافق لـــ2021/01/09 ابتداء 
من الساعة التاسعة صباحا )09:00 ( بدار الشباب ميمون 

الحاج المسيلة  
حضوركم يشرفنا 
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 بلقاسم سليملوصيف ملياء

 مكتب الدراسات و
 االبحاث باملسيلة

 بن خالد حمزة

 جتمع مؤقت بالتضامن
 بوصوار  منير

سالم البشير

 جتمع حبار طارق و معزوز عبد الرحمانصاحلي النواري مجناح حسان
 املسير  حبارة طارق

 جتمع مؤقت بالتضامن للدراسات املعمارية  
التقنية  املسير  باملرابط سمير 

ديلمي مراد 

 القواسم أنيسة 

فرج اهلل يوسف 
 جتمع بن زادة

 فيصل و زيدان
 عبد املؤمن املسير

  زادي فيصل

سهلي فيصل

 جعيجع صبحي

 قدور صالح

 جتمع تضامن طاع
 اهلل عبد املال و

 بشالل مروان بن
  سعدي رفيق

 روابحي عبد
 القادر

 قليل عبد املجيد

 جوادي عبد
الرؤوف

 دودو عمر

 لونيس سفيان

 بو  التوت  عادل

جتمع الهندسة 
املعمارية دال - باي شليا 

ودالندة عبد احملسن  

بو طبيق الصديق

جتمع مكتب الدراسات غنام الطيب و صغير لطفي املسير  : غنام الطيب 

حاجي عبيد 

 جتمع مؤقت ملكاتب الدراسات
 املسمى جتمع املهندسني عبد

 اللطيف و حايف خايف نور
 الدين

 عمور سليم

بنار عمر

جتمع مؤقت بالتضامن مكاتب دراسات 
املسمى دحماني و   عماري  بلقاسم  

للهندسة املسير  دحماني  وسام

قبايلي  رشيد

فورار عبد اهلل جتمع خرشي جناة و قذيفة البشير 

لنقر مصطفى

 سامعي هشامحطاب طريق

 جتمع يحياوي عبد احلميد و زريق سفيان رجالني
 أسعد وق جمال

سي محمد مصطفى

 بختي نبيل

بلقاسمي  أسعد
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أقالم

السنة 02  - العدد 372 -االحد  12 جمادى األول 1442  هـ  - 27 ديسمبر  2020 

المـــورد البشـري والكفــاءة اإلنسانيــة 
بيـــن مقـــاربة التثميــن و االنتقـــاص

أوال :   المقاربة التايلورية و إشكالية  المورد البشري:
ــري و  ــورد البش ــرت للم ــي نظ ــه  الت ــة يف التوج ــذه الثنائي ــرض له ــاول التع نح
مكانتــه يف االنتــاج املادي.لتــي نظــرت للمــورد و مكانتــه فــي االنتاج.
بــدأ تايلــور مؤســس هــذا التوجــه بتجريــب أفــكاره يف بلــده أي املجتمــع االمريكــي 
الــذي مــن الناحيــة الثقافيــة  ينبنــي علــى املنظومــة الليبراليــة التــي تشــجع التمايــز و 
االختــاف و تكافــؤ الفــرص، تشــجيع املبــادرات الفرديــة، قبــول اآلخــر بغــض النظــر 
عــن الديــن، اجلنــس، اللغــة و التأكيــد علــى الفاعليــة و املردوديــة. أمــا مــن الناحيــة 
ــي  ــاد األمريك ــا االقتص ــهد فيه ــي ش ــن  الت ــن احلرب ــا ب ــرة م ــي فت ــة  فه االقتصادي
ازدهــارا بحيــث ظهــر مــا يســمى بالصناعــات الثقيلــة أو الصناعــات اجلماهيريــة 
ــر  ــط كبي ــرة بضغ ــذه  الفت ــزت  ه ــرات ...  و متي ــيارات و الطائ ــة الس ــة صناع خاص
علــى املؤسســات حيــث أن وتيــرة اإلنتــاج لــم تكــن مســايرة لوتيــرة الطلب،ممــا حــرك 

اهتمــام  أربــاب العمــل الذيــن  يبحثــون علــى تفعيــل وتيــرة اإلنتــاج.
تــدرج تايلــور يف املراتبيــة الهرميــة داخــل املؤسســة  ممــا دفعــه للبحــت عــن ســبل  
ــه مــن ذلــك املســار  ــا مــن كل التجــارب املتراكمــة لدي تفعيــل وتيــرة اإلنتــاج انطاق

املهنــي املتــدرج.

أرجع تايلور أزمة  اإلنتاج إلى  مشكلتين داخل المؤسسة االقتصادية :

ــكل األول:هناك عادات بالية داخل المؤسسة: المش

مبعنــى هنــاك فوضــى يف التســيير، ففــي داخــل املؤسســة ال ميكــن التفريــق بــن 
العامــل و أربــاب العملممــا  يعنــي غيــاب دور املشــرف يف املنشــأة أو االدارة، حيــث أن 
العامــل يف تلــك الفتــرة يتصــرف بحريــة يف حتديــد سلســلة العمــل انطاقــا مــن خبرتــه  
و هــذا يرجــع إلــى غيــاب التخصــص و تقســيم العمــل داخــل املنشــأة . و للتخلــص 
ــةأو تقســيم  ــة و تنفيذي ــام صوري ــى مه ــام إل ــد مــن فصــل امله مــن هــذه املشــكلة الب
العمــل أو التخصــص الوظيفــي، فهنــاك مهــام صوريــة و هــي مــن صاحيــات املشــرف 
ــه مــن التأهيــل مــا مينحــه هــذه املهمــة يف تكويــن و تدريــب العامــل علــى  ــه لدي ألن
طريقــة األداء  ووفــق أســلوب علميوليــس عــن طريــق التجربــة و اخلبــرةو حســب تايلــور 
ــم  منصــب  ــادة تنظي ــن إع ــد م ــل الب ــأداء يف العم ــى ل ــة املثل ــى الطريق للوصــول إل
العمــل  أي  تفجيــر العمليــة إلــى مهــام التــي بدورهــا تفــكك إلــى حــركات و يعــاد 
ــة و اســتبعاد احلــركات  تركيــب منصــب العمــل فقــط باحتســاب احلــركات الضزوري

الزائــدة و بهــذا نصــل إلــى الزمــن النموذجــي لــأداء.

 المشــكل الثاني: أي جهد إضافــي ال يقابله تحفيز :

ــك  ــة األجــور . و كذل ــي للجهــد  يف منظوم ــز مال ــه عــدم وجــود حتفي املقصــود ب
عــدم تشــجيع التمايــز بــن األفــراد .إن العامــل يف املؤسســة عقانــي بطبعــه حســب 
ــا  ــزه مادي ــةو عــدم حتفي ــة و الوســيلة أي حتركــه احلاجــة املادي ــوازن بــن الغاي ــور  ي تايل
يــؤدي إلــى عــدم بذلــه جهــدا اضافيــا، فالعامــل موجــود فيفضــاء  العمــل مجبــر ألنــه 
مرتبــط باألجر)غايــة ماديــة(.  و بهــذا املعنــى فالعامــل داخــل املؤسســة إذا أُريــد لــه أن 
ينتــج أكثــر فابــد مــن حتفيــزه ماديــا، وهــذا املشــكل يرجــع باألســاس  الــى منظومــة 
اجلــزاء ) نظــام األجــور (. يتميــز العامــل أو الفــرد  باخلبــث املنظــم مبعنــى أنــه يفكــر 
ــر يف  ــد مــن التغيي ــة معاجلــة كبــح االنتــاج الب يف الهــدف باقــل جهــد ممكــن.و بغاي
منظومــة اجلــزاء لتتحــول إلــى منظومــة  اجلــزاء بالقطعــة وهــذا مــن شــأنه القضــاء علــى 

حتايــل العمــال و بالتالــي  كبــح االنتــاج.

 لقــد نظــرت املقاربــة التايلوريــة للفــرد نظــرة أداتيــة و تعاملــت مــع حاجياتــه املاديــة 
دون غيرهــا ممــا جعلهــا قاصــرة و منتقصــة لقيمــة املــورد البشــري  كفاعــل يف املنشــأة و 

بالتالــي يف املجتمــع.

ثانيا : المقاربة اإلنســانية و إشــكالية المورد البشري:

ــأن  ــو ب ــون ماي ــى رأســهم الت ــق بحــث عل ــاب العمــل مــن أعضــاء فري ــب أرب طل
يقومــوا بتجــارب  يف بدايــة الثاثينامتــن القــرن املاضــي يف مصانــع هوتــورن االمريكيــة  
و هــذا مــن أجــل البحــث يف ســبل  زيــادة االنتــاج لتنامــي  التنافــس بــن املصانــع و 
بذلــك تقويــة موقــع هــذه املصانــع  يف الســوق التنافســية فــكان املوضــوع محــددا مــن 
أصحــاب العمــل لفريــق البحــث. كان التصــور يف بدايــة العمــل يف ذلــك الوقــت بــأن 

ــة أي أن  حتســن  ــذي يهتــم بالظــروف الفيزيقيــةأو املادي املصنــع اجليــد هــو املصنــع ال
الظــروف املاديــة ســوف يــؤدي بالضــرورة  إلــى الزيــادة يف االنتــاج.

لــم يضــع فريــق البحــث  تصــورات خــارج التصــور التايلــوري، مبعنــى أن مدرســة 
ــي  ــة الت ــذه املدرس ــة . ه ــدادا للتايلوري ــت امت ــة كان ــانية يف البداي ــات االنس العاق

امتــدت علــى جيلــن

الجيل األول:يتمثل في المؤسس التون مايو، روثلزبارغ، ديكسون...الخ

الجيل الثاني: يمتد من نهاية الثالثينيات إلى منتصف الستينات و 
الجيل الثاني هو جيل القطيعة الحقيقية مع التصورات التايلورية.

ــا، فامتــدت  ــذي كان مهيمن ــوري ال         انطلقــت التجــارب مــن التصــور التايل
التجــارب علــى مراحــل متعــددة انطاقــا مــن وجــود مجموعــة جتريبيــة - عــدد مــن 
العامــات - و أخــرى ضابطــة )املجموعــة التجريبيــة هــي التــي جنــرب عليهــا املتغيرات 
املســتقلة بينمــا املجموعــة الضابطــة هــي التــي نثبــت فيهــا املتغيــرات دون تغييــر( ومت 
ــاءة،  ــة: االض ــة التجريبي ــى املجموع ــتقلة عل ــرات املس ــن املتغي ــة م ــال مجموع ادخ
ســاعات العمــل، فتــرات الراحــة، فتــرات الطعام...الــخ، و بصفــة اجماليــة كانــت 
النتيجــة مدهشــة لــدى فريــق البحــث، بحيــث الحــظ فريــق البحــث بالنســبة ملتغيــر 
ــارة بقــي اإلنتــاج  يزيــد أي  ــا نقصــت االن ــارة زاد االنتــاج و مل ــا زادت االن ــارة، مل االن
ــرات املســتقلة .  ــة املتغي ــر يذكــر و هكــذا بالنســبة لبقي ــه تأثي ــر ليــس لدي هــذا املتغي
جتــاوز فريــق البحــث املناهــج التقليديــة و هــي املناهــج التجريبيــة إلــى املناهــج النوعيــة 
مثــل املاحظــة، دراســة امللفــات الشــخصية للعامــات و تتبــع العامــات خــارج اطــار 
العمــل و كانــت النتيجــة التــي خــرج بهــا فريــق البحــث أن املوقــف الــذي وجــدت 
ــة  ــن عاق ــأ بينه ــد أنش ــة ق ــام و ماحظ ــل اهتم ــن مح ــي ك ــات اللوات ــه العام في
حميمــة و كذلــك تضامــن اجتماعــي، مبعنــى نشــأ بــن العامــات شــعور باالنتمــاء 

الــى اجلماعــة و كذلــك ارتفعــت الــروح املعنويــة لــدى العامــات .

ــى أن  العوامــل التــي تدخــل ضمــن منطــق العواطــف  ــق البحــث إل توصــل فري
ــك  ــا يف تل ــاف مذه ــك كان االكتش ــاج و بذل ــادة االنت ــى زي ــت عل ــاعر عمل و املش
ــى  ــا عل ــي أساس ــق مبن ــة كنس ــائد  أن املؤسس ــاد الس ــا كان االعتق ــة، فبعدم احلقب
منطــق الكفــاءة و الفعاليــة )التنظيــم التقنــي للمصنع(،اكتشــف فريــق البحــث 
منطقاجديــدا هــو  التنظيــم االجتماعــي و االنســاني  الــذي جســدته العامــات داخــل 
املصنــع، مبعنــى أن املؤسســة لــم تعــد فقــط تنظيمــا تقنيــا )مجموعــة عناصــر متفــردة و 
عمــال منعزلــن( و لكــن أيضــا هــي تنظيــم اجتماعــي أو انســاني و مجموعــة العواطــف 
ــم  ــاوي تنظي ــة تس ــى أن املؤسس ــة، مبعن ــل املؤسس ــات داخ ــون وراء العاق ــي تتك الت
تقنــي أو اقتصــادي+ تنظيــم اجتماعــي انســاني، و بالتالــي ظهــرت معجميــة جديــدة 
مثــل: التنظيــم االنســاني، الــروح املعنويــة، اجلماعــات غيــر الرســمية، االتصــال غيــر 

ــادة أو االشــراف غيرالرســمي. الرســمي، القي

ــة يف  ــورد البشــري كفاعــل ذو أولوي ــة امل ــدى أهمي ــة م ــذة النظري ــرت ه ــد أظه لق
التنظيمــات املختلفــة و ضــرورة أن يكــون هــذا املــورد يف قلــب التنظيــم ال على هامشــه.

و توالــت املقاربــات املتفرعــة عــن هــذا التوجــه االنســاني  لتأكيــد فكــرة مفادهــا أن 
املــورد البشــري أهــم مــورد يف املؤسســة و بالتالــي تثمينــه أكثــر مــن ضــروري و حتمــي.

ــري : أي عالقة؟  الخالصة:   نحن و المورد البش

ــورد البشــري هــو حبيــس  ــا يف مســألة االهتمــام بامل الوضــع يف مؤسســاتنا  عموم
املقاربــة التايلوريــة أي تلــك النظــرة األداتيــة للفــرد املختزلــة و القاصــرة ممــا أدى إلــى 
قتــل روح املبــادرة و االبــداع و عمــق روح االتكاليــة و املركزيــة املفرطــة ممــا ولــد مناخــا 

منفــرا و غيــر جــاذب و غيــر منتــج يف النهايــة بالنوعيــة املطلوبــة.

ــا يســميها عمــر  ــوارد البشــرية أو كم ــى تثمــن امل ــة إل ــة التايلوري إن جتــاوز املقارب
أكتــوف الثــروات البشــرية مــن شــأنه حتســن نوعيــة منــاخ العمــل الــذي دون أدنــى 
شــك ســينعكس ايجابــا علــى الراحــة النفســية للفــرد يف املؤسســة و منــه بلــوغ الفــرد 

ــة و االســتراتيجية. ــا لألهــداف التكتيكي و املؤسســة مع
للمقال مراجع.

عالجت النظريات
 و المقاربات النظرية 

إشكالية الكفاءة البشرية 
أو المورد البشري 

و مكانته في المجتمع 
و في فضاءات العمل 

فانشطرت إلى عائلتين 
العائلة األولى أعطت 

األولوية للظروف المادية 
أو الفيزيقية في إنتاج 

الجهد و الذكاء
 و العمل.

 أما العائلة الثانية  من 
النظريات و المقاربات 

فمنحت األولوية للمورد 
البشري و جعلت منه 

مركزا لالهتمام   و منطلق 
أي فعل تنظيمي ففضاء 
العمل هو نسق إنساني 

قبل أن يكون ماديا..

األستاذ فؤاد منصـــوري 
-  جــــامعة عنـــــابة
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أقالم

الربيــــع العربـــي...
خيبـــات وخيبـــات

 ،« العربي  الربيع   « حليثيات  احلدثي  السرد  عن  بعيدا  و 
طرحت الكثير من األسئلة و اإلشكاليات حول هذه األحداث 
، و يف مقدمة تلك األسئلة : هل ما حدث هو مجرد مظاهرات 
التي  االقتصادية  األزمات  نتيجة  عابرة  شعبية  انتفاضات  و 
على  ثورات  هو  ما حدث  أن  أم  ؟  العربية  املجتمعات  تعرفها 
واقع االستبداد و التخلف التي ترزح حتته الشعوب ؟ و هل تلك 
املظاهرات و االنتفاضات هي نتيجة تدخل لعوامل خارجية أم 
بالقوى الغربية  ؟  هي نتيجة أسباب داخلية و ال عالقة لها  
تشبها  ذلك  أليس يف   « العربي  الربيع   « باسم  ملاذا سميت  و 
الربيع الطالبي  التي عرفت باسم  1968 يف فرنسا و  بأحداث 

الفرنسي ؟ .

من  عقد  بعد  اليوم  العربي  الربيع  صورة  اكتمال  مع  و    
مسلسل  مراحل  من  جديدة  مرحلة  أنه  واضحا  يبدو  الزمن 
دينامية الفشل و التدمير الذاتي الذي دخلته منطقتنا العربية 
عشر   التاسع  القرن  أواخر  يف  العثمانية  اخلالفة  سقوط  منذ 
عناصر حية يف  من  تبقى  مع  تدمير  لسياسة  استمرار  هو  و   ،
جسد العالم العربي ، فكل الشعارات التي رفعتها اجلماهير يف 
الساحات العربية من مثل املطالبة بإسقاط األنظمة املستبدة و 
استعادة كرامة االنسان العربي و بناء دولة الدميقراطية و سيادة 
أرض  على  منها شيء  يتحقق  لم   ، االنسان  و حقوق  القانون 
الواقع ، بل على العكس من ذلك متاما فإن الدمار و اخلراب 
الربيع العربي  و التفكك و الفوضى التي جنمت عن أحداث 
العربي و قيمته ، فحياته  تبقى من كرامة االنسان  قوضت ما 
تنتهك بصور فظيعة أكثر من أي وقت مضى يف سورية و العراق 
و  الدولة  مفاهيم  و   ، ..الخ  لبنان  و  مصر  و  ليبيا  و  اليمن  و 
السياسة و املجتمع و قيم العيش املشترك تتدهور و تتراجع أمام 
العنف الهمجي للعسكر و العنف املقدس للجماعات اإلرهابية 
و الطوائف و احلروب األهلية و التدخالت الدولية . و قضايا 
الربيع  بأحداث  كأني  و  املشهد  عن  تغيب  العدالة  و  احلرية 
الواقع ،  العربي تنتج نقيض شعاراتها و خطاباتها على ارض 
قبل  ما  إلى  العودة  و  الدولة  زوال  ما هو أخطر من  فال يوجد 
الدولة على حياة االنسان و هذا ما هو ماثل يف ليبيا و اليمن و 

سورية ..

الربيع  التي تكشف عنها  و االنكسارات  و هذه اخليبات    
العربي ، تؤكد أنه مرحلة من مراحل التدمير الذاتي  يف زمن 
العوملة ، و انه لم يكن يف خدمة االنسان العربي على اإلطالق 
، فاجلماهير التي خرجت تندد باالستبداد و بإسقاط األنظمة 
معادلة  حسم  و  التغيير  أدوات  من  متلك  تكن  لم   ، املستبدة 
موازين القوى ، و لذلك جنحت يف إسقاط رأس بعض األنظمة 
و لكنها لم تقوى على تفكيك نسق االستبداد املعقد ، ليعود 
أقوى مما كان عليه قبل ذلك  ، كما أن دعاة الثورة املضادة  أو 
العربي  الربيع  دعاة  تنظيما من  و  قوة  أكثر  كانوا  الثورة  أعداء 
، كما هو احلال يف مصر حيث عادت العسكرة لكل مجاالت 

نفسها  وجدت  هرما  جنراال  طردت  التي  فاجلماهير    ، احلياة 
تعطشا  أكثر  و  أكثر شراسة  من سلفه  أخر  قبضة  جنرال  يف 
للحكم و السلطة ، مبعنى أخر فإن الربيع العربي فشل على كل 
األصعدة ، فهو لم ينجح يف القضاء على البنيات االستبدادية 
مما   ، لها  دميقراطي  بديل  اقتراح  يف  أيضا  يوفق  لم  و  القدمية  
يؤكد على أن تلك االنتفاضات لم تبلغ درجة الثورة فهي لم 
حتقق التحرر الذي يشكل مرحلة التأسيس األولى نحو احلرية 

يف السياسة و االقتصاد و املجتمع .

  و لعل ما هو اخطر مما سبقت اإلشارة إليه هو أن  »الربيع 
كانت  التي  القضية  تصفية  عن  فظيع  بشكل  متخض  العربي« 
و  املجاني  فالتطبيع   ، الفلسطينية  القضية  هي  و  العرب  جتمع 
اخلنوع و االعتراف بالوجود اإلسرائيلي عالنية  على حساب 
الكيان  مع  التطبيع  أجل  التطبيع من  أو   ، الفلسطينية  احلقوق 
اإلسرائيلي الغاصب لألرض و للشرف العربي ال ميكن فصله 
عن التفكك و حالة الهوان الكبرى التي بلغها  العالم العربي 
تقف  و  التطبيع  جترم  كانت  التي  العربية  القوى  فكل   ، اليوم 
ألن   ، املاضي  من  اآلن  هي  التطبيع  محاوالت  لكل  باملرصاد 
الدول  اكبر  من  هي  اليمن  و  ليبيا  و  لبنان  و  سوريا  و  العراق 
تضررا من تداعيات الربيع العربية . فاالنتفاضات العربية منذ 
الدول  ترتيب  إعادة  مت  و  النبيلة  أهدافها  عن  حتريفها  مت   2011
العربية مبا يخدم املصالح الصهيونية و مبا يحقق استمرار الهيمنة 
التنمية من  على مقدرات العالم العربي و إفشال كل مشاريع 
خالل نسف اجلهود الرامية إلى توطني العلم و التكنولوجيا و 
احملدقة مبستقبل  مواجهة األخطار  القوة من أجل  متلك عوامل 

العرب .

   و هذه النتائج الوخيمة على العرب هي الدليل الكايف 
على أن » الربيع العربي »كان صناعة غربية خططت لها و سهرت 
على تنفيذها مراكز القرار و النفوذ الغربية ، و وجهته يف الوقت 
املناسب الوجهة التي تخدم مصاحلها و يف مقدمة تلك املصالح 
من  العرب  إضعاف  و  هيبتها  يف  الزيادة  و  إسرائيل  تقوية  هو 
خالل افتعال حروب عربية عربية ، و استعمال أطراف عربية 
من أجل اسقاط أنظمة و دول عربية أخرى ، و أكثر من ذلك 
ليبيا و  اليوم يف  الوجود كما هو  نسف دول عربية من خريطة 
اليمن و سوريا ، و اكبر مستفيد من تلك الفوضى اخلالقة هي 

إسرائيل و املصالح الغربية .

 هذا الواقع املرير و احلزين يذكرنا باملثل األملاني الذي يقول 
:« الذين ال يعرفون الكارثة يستوردونها » حيث ساهم العرب 
لألسف  يف استيراد الكارثة و صناعتها و تدمير قدراتهم بغباء 
ال مثيل له يف التاريخ ، و لذلك فإن الربيع العربي هو باألساس 
و  اخليبات  من  سلسلة  و  الذاتي  التدمير  حلقات  من  حلقة 

النكسات املتوالية .

   تمر هذه األيام الذكرى 
العاشرة لما عرف بأحداث » 

الربيع العربي  و هي األحداث 
التي انطلقت شرارتها األولى 

مع  المواطن التونسي » محمد 
البوعزيزي «  و الذي أقدم على 
إشعال النار في جسده يوم 17 
ديسمبر 2010  احتجاجا  على 

إتالف الشرطة لعربته التي يبيع 
فيها الخضراوات ليعيل عائلته  

ليستشهد بتاريخ 4 جانفي 
2011 متأثرا بجروحه ، و كان ذلك 

إيذانا ببداية ما أصطلح عليه 
باسم » الربيع العربي «  حيث 

عرفت الكثير من الدول العربية 
مظاهرات و انتفاضات شعبية 
سلمية عجلت بسقوط حاكم 

تونس  زين العابدين بن علي   
الذي فر إلى السعودية

 و بعده بأيام قليلة سقط 
الرئيس المصري » حسني 

مبارك « الذي جثم على صدور 
المصريين ألكثر من ثالثين سنة 
، و تحديدا منذ اغتيال الرئيس 

المصري السابق أنور السادات يوم 
6 أكتوبر 1981  و توالت األحداث 

العنيفة في سورية و ليبيا و 
اليمن و غيرها من الدول العربية 
، و هي األحداث التي شغلت الرأي 

العام العربي 
و العالمي لسنوات طويلة .

الدكتور : مصطفى كيحل 
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املحكمة اإلدارية نظرت يف الشكوى نهاية األسبوع

َوالــي بجايـــة يتَّهــُم ميــر »شمينـي« 
باعتمـــاده َجمعيـــة انفصالّيــــة

بوعكاز يعّول ىلع مفاجأة شبيبة القبائل

خَوالــد، َجابــو، وُمختــــار 
يلتحُقون بَفريق اّتحاد بسكَرة

سيكون املوعد ظهيرة اليوم 
مع مواجهة اجلولة السادسة من 
والتي  األول،  احملترف  بطولة 
ستجمع أصحاب الضيافة فريق 
احتاد بسكرة الذي سيعمل على 
حتقيق ثاني فوز له بالبطولة بعد 
يف  التعادل  بتحقيق  اكتفائه 
السابقة،  األربعة  املواجهات 
وهو األمر الذي دفع املدرب معز 
الكثير  النظر يف  بوعكاز إلعادة 

العالية.  ملعب  احتضنها  التي  التدريبية  احلصص  خالل  األمور  من 
صعبة  مواجهة  ينتظر  بأنه  التونسي  املدرب  كشف  آخر،  جانب  ومن 
الزاد  بكامل  عاد  وأنه  خاصة  الديار  خارج  التعامل  يحسن  فريق  أمام 
أمام أوملبي الشلف، وبالتالي فإن التركيز واستغالل كل الفرص املتاحة 
هما السبيل الوحيد إلحداث املفاجأة أمام أشبال املدرب بوزيدي. جتدر 
اإلشارة إلى أن التشكيلة البسكرية ستعرف عودة الثالثي قائد التشكيلة 
البسكرية نصر الدين خوالد رفقة زميليه جابو وهشام مختار العائدين من 
الالعبني  املقابل، سيتواصل غياب مجموعة معتبرة من  اإلصابة. يف 
بسبب اإلصابة أو نقص اجلاهزية على غرار خلذاري، سيود، بوكاروم، 

دخية، عدوان، هريات.
 م. بن مبارك 

لوالية  اإلدارية  احملكمة  نظرت 
يف  املنصرم،  نهاية األسبوع  بجاية، 
والية  والي  أودعها  التي  الشكوى 
رئيس  ضد  معبد »  »أحمد  بجاية 
»مجيد  بجاية  َغربي  شميني  بلدية 
أوداك«، هذا األخير مت متابعته قضائيا 
من طرف رئيس اجلهاز التنفيذي حتت 
جلمعية )إثري  اعتماد  »منحه  طائلة 
بالعمل  املتهمة  صولة(  آيت  نتليلي 

لصالح »املاك ».
يف  األول  املسؤول  صّرح  وقد 
بلدية شميني لوسائل اإلعالم قائال 
»محامي البلدية أودع مذكرة جواب 
والتي  اإلدارية،   احملكمة  لدى 
أرفقت مبلف اجلمعية املعتمدة التي 
وأضاف  مخالفات«،  أية  من  تخلو 
ستعلن  اإلدارية  »احملكمة  قائال: 
عن حكمها خالل األيام القادمة«.  

كما نظرت احملكمة يف السياق نفسه 
والي  أودعها  التي  الشكوى  يف 
نتليلي  إثري  الوالية ضد جمعية » 
يف  شبهات  بسبب  صولة«  آيت 

انتمائها لـ »املاك«. 
ويف  أخرى،  جهة  ومن 
ونشرته  العام  للرأي  بيان أتاحته 
جلنة  أكدت  اإلعالم،  وسائل 
بجاية  لوالية  احلريات  عن  الدفاع 
ليس  شميني  بلدية  »رئيس  أن 
واحلريات  احلقوق  عن  يدافع  فقط 
ومواطنات  ملواطني  السياسية 
بلديته، ولكن يدعم حقهم كذلك 
يف التدين والثقافة وقد شرع يف هذا 
منذ رفضه منع املسيحيني املقيمني 
طقوسهم  ممارسة  من  بلديته  يف 

الدينية«، حسب البيان.
عبدالسالم.ق

  َلم أُزر وسَط َمدينِة 
سِكيكَدة منُذ فترٍة 
ا لِعّدة  َطويَلٍة ِنسبّيً
ها أّن  اعِتباراٍت، أهمُّ
ريَق الّسريَع إلى  الطَّ
عّنابة أبعَد امَلدينَة 

عن َمساِري؛ َناهيَك عن 
انِتقاِلي إلى الَعاصَمِة 

منُذ ُقرابِة الِعقِد 
مِن. وَقد َكانِت  من الزَّ
امَلدينُة - وإلى َوقٍت 

َقريٍب - َتعجُّ باحَلركِة 
واحَلياِة، بأزّقِتها الّتي 

َترتِفع من ُحدوِد امِليناِء 
إلى مرتفعاتها، بُتّجاِرها 
وَحواِنيِتها، ومَبطاِعمهما 
وَمشاِويها وَرائحِة الّتاريِخ 

امُلجّسدِة يف َمباِنيها. 
فكاَنت تأخُذِني بها 

الَكثيُر من الَبهجِة، وال 
َتكتِمُل الّصورُة إال بعَد 
ارِتشاِف َقهوٍة يف إحَدى 
امَلقاِهي يف الَهواء الّطلِق 
ربيِة.  أمام ُمديرّيِة التَّ
  هِذه الّصورُة امُلبِهرة 

انَهارت أماِمي وأنا 
أُزورَها منُذ َيومنِي رفقَة 

َصديَقنِي َعِزيَزين؛ إذ 
َبدت لي امَلدينُة َشاحبًة 
َباهتًة؛ َمباِنيها الَقدميُة 
َحزينٌة بُركاِمها وَحركُة 

فٌة،  احَلياِة بها ُمتوقِّ
إلى َدرجٍة ُتشِعُرَك 

ِبالغّصٍة امَلكبوتِة يف حلِق 
ساِكنيها، ليَس ألنَّ وباَء 

ُكوروَنا قد كبَس على 
األنفاِس؛ لكّن بَسبِب 

ُده  اإلهماِل الّذي ُتسِّ
الّركائُز احَلِديدّيُة التي 
َتمُل األقواَس والكثيَر 

من الِعمارات التي 
أصبَحت َمقابَر َجماعّيًة 
مَيوُت فيها الّسِكيكدّيوَن 

وِبها. 
 سِكيكَدة امَلدينُة 

الَقدميُة أو »ُحوَمة 
ها كَما  الّطليان«-  َسمِّ

ِشئَت - هي َضحّيُة 
ياساِت التي َيفرُضها  السِّ

امَلركُز على الّهامِش، 
وَضحّيُة عجِز الُواّلة 

امُلتعاِقبنَي عليها وَضحّيُة 
أهِلها أيًضا! 

أردُت أن أقوَل هذا الكالَم 
حتى ال أقوَل لُكم َكم 

اسَتهلَكت َقصبُة اجَلزائِر 
من أمواٍل يف ِقصِص 

الّترميِم وإعادِة الّترميِم، 
وكم َستستهِلك ُمجّددا 
من َخزينِة الّدولِة يف 
األعوام الَقادمة؛ أال 

َتستحُق سِكيكَدة بعَض 
الُفتاِت الّذي َيسمُح 

بامُلافظِة على َقلبَها 
َنابًضا باحَلياِة؟! 

بلسان عبد العزيز تويقر

سكيكـــَدة.. 
مّرة أخـَرى!

الَجزائــُر ُتسّجــل 416 إصابـًة 
بُكورونـــا و6 وفيـــــات

و6 وفيات خالل  املستجد  416 إصابة جديدة بفيروس كورونا   سجلت 
السبت  أمس  عنه  كشف  ما  حسب  اجلزائر،  يف  األخيرة  ساعة  الـ24 
اجلزائر،  يف  كورونا  تفشي  ومتابعة  رصد  جلنة  باسم  الرسمي  الناطق 

الدكتور جمال فورار.
وأعلن الدكتور فورار أن عدد اإلصابات ارتفع إلى 97857 حالة مؤكدة، يف حني 

بلغ عدد األشخاص الذين هلكوا متأثرين بإصابتهم بالوباء 2722 حالة.
التحرير

َتوقيــُف َزوجــاِن بَوهــران بُتهمـِة 
استغــالل أطَفالهمـا فـي الّتســول 

املساعدة  مصلحة  متكنت 
التابعة  االستعجالية  االجتماعية 
االجتماعي  النشاط  ملديرية 
من  نشاطها،  خالل  بوهران، 
توقيف 12 متسوال كان بينهم رجل 
وزوجته و8 نساء و3 أطفال، فيما مت 
أمام مصلحة  وزوجته  الرجل  تقدمي 
الوطني  لألمن  التابعة  األحداث 
يف  أبنائهما  استغاللهما  بسبب 
وهران.  مدينة  بوسط  التسول 
األسبوع  احلصيلة  هذه  وخصت 
املصلحة  وكشفت  فقط،  األخير 
خرجاتها  خالل  من  أنه  ذاتها 
املتسولني  بجمع  تقوم  امليدانية، 
كل  دراسة  قبل  معهم  والتحقيق 
يجري  حيث  حده،  على  حالة 
التكفل باألشخاص الذين ال مأوى 

أنهم  التحقيق  أثبت  من  أو  لهم 
باستطاعتهم  وليس  مدخول  دون 
إلى  توجيههم  يتم  هؤالء  العمل؛ 
اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي 
مقابل  بهم  للتكفل  واخليري 
فيما  التسول،  التوقيف عن عملية 
تستغل  التي  احلاالت  تقدمي  يتم 
الدراسة  من  ومتنعهم  األطفال 

ملصالح األمن املتخصصة. 
حصيلة  وكشفت  هذا، 
االجتماعية  املساعدة  مصلحة 
الفارط  األسبوع  أن  االستعجالية 
86 حالة بدون  بـ  التكفل  فقط مت 
مأوى من بينهم 74 رجال و9 نساء 
 14 وضع  مت  حيث  أطفال،   و3 
جناح  مستوى  على  وامرأة  رجال 
االستعجاالت اخلاص باألمراض 

نقل  فيما  باملستشفى،  العقلية 
للتكفل  املصلحة  مقر  إلى  البقية 
يذكر  الشتاء.  فصل  خالل  بهم 
ليلية  دوريات  جتري  املصلحة  أن 
ملعاينة وضعية املتشردين، إذ تقوم 
ومقرات  الرحمة  ديار  إلى  بنقلهم 
التابعة ملديرية النشاط االجتماعي 
فيها  البقاء  يرفض  أغلبهم  أن  إال 
جعل  ما  وهو  الشارع،  ويفضلون 
بتقدمي  تقوم  واجلمعيات  املصلحة 
واألغطية  الساخنة  الوجبات  لهم 
واألفرشة، يف حني تشهد مصالح 
األمراض العقلية عجزا يف طاقتها 
باملرضى  للتكفل  االستيعابية 
ملا  للشارع  لتفادي خروجهم  عقليا 

يشكلونه من خطر على الناس.
عمر الفاروق

ُقّوتها 3,9 درجات

َتسجيُل هزة أرضّية بتيزي وّزو 
سجلت، صبيحة يوم أمس السبت، يف حدود الساعة السادسة و41 
سّلم  على  درجات   3,9 بـ  قوتها  قدرت  وزو،   بتيزي  أرضية  هزة  دقيقة، 
»ريشتر«، حسب ما علمته »أخبار الوطن« من مركز علم الفلك واجليوفيزياء 
الهزة بأعالي بلدية آيت اخليلي بدائرة مقلع.   الفلكية، الذي حدد مركز 

يذكر أن الهزة لم تخلف حسب املعطيات األولية خسائر بشرية.
جمال ع



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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