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06

املدية 
أشغـاُل َتعبيِد َطريق حّي 
»أوالد حّنة« ُمتوقفـة! 

08
متنراست

َتربيــُة اإلبــِل بـ»تين 
زواتيــن« الُحدودّيــِة 

وال! ُمهـــّددة بالــزَّ
05

قسنطينة
وكاُلـة »عـدل« َتستعـُد 
لَتوزيــــــع  6250 
وحـــدًة َسكنّيـــة! 

0202
ِتيبازة َمحكمُة 

 الُحكُم بحبس َعبد القادر
 ُزوخ 4 َسنـوات َنافَذة 

 حكمت محكمة تيبازة، صباح أمس الثالثاء، 
على والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بـ 

4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة.
0909

بني مَتاطِل امُلقاولنَي وَمحدودّيِة َصالحياِت امَلسؤولنَي 

ِقطاُع الّسكن بغليَزان. . ُقنبلٌة َموقوَتة!
ه العديد من املواطنني بوالية غليزان مبراسالت إلى السلطات الوالئية،  توجَّ

نددوا فيها بتقاعس اجلهات املعنية بإجناز السكنات، باإلضافة إلى التأخر 
الفادح الذي تشهده العديد من املشاريع احليوية.

: ماِن االجِتماعيِّ شِغيل والضَّ َوزيُر الَعمِل والتَّ

 أّكد الهاشمي 
جعبوب وزير العمل 
والتشغيل والضمان 
االجتماعي، صباح 
أمس الثالثاء، أنه 
سيتم انتهاج خطة 

جديدة تعتمد 
آليات مستحدثة، 

من أجل إدماج 
أصحاب عقود ما 
قبل التشغيل يف 

غضون سنتني 
ونصف السنة.

َسُندمــــُج كـــلَّ الَمعنّييــــَن 
بُعقــود مــا قبـَل التشغيـل!

يع شَركاٌت ُعمومّيٌة ُتعاني َخسارًة ُمزمَنة واحُلكومُة َترُدم َثغراتها بأموال الرِّ

 عّية عبد الّرحمـــــان: ألُف ُمؤّسسة َوطنّية َتعتمُد على اخَلزينة الُعمومّية! 

بكاِت االجِتماعّيِة..  الّتنُمر اإللكتُروِنيُّ على الشَّ

 َمــن أمـَن العقــاَب
 أســــاَء الُخلــَق!

د. حسينة بوشيــــخ 	

جاعِة!   َكمال ِسي ُمحمد: ينبِغي َتعويُض اخَلزينِة بالُبورصِة لَتحقيِق النَّ

 األسطـورة التي تمّردت
على أخالقّيـات الَعالم!

أقــــالم

د. سميــة ساعــي  	

15-14

 ُهــّواِري ُبومدَيــن..

! أمواُل الَخزينة لتكِريس أمواُل الَخزينة لتكِريس اإلفالساإلفالِس!ِ

ناعّيِة من شبِح اإلفالِس! اني: هِذه هي اإلجراءاُت الَكفيلة بإنقاِذ الَوحداِت الصِّ  َعبد احلِكيم زهَّ
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الحــدث
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وزيـر العمـل والتشغيل والضمان االجتماعي: 
سندمج كل المعنيين بعقود ما قبل التشغيل!

 محمد رضوان بلعروسي
العمل  جعبوب وزير  الهاشمي  أكد   
صباح  االجتماعي،  والضمان  والتشغيل 
خطة  انتهاج  سيتم  أنه  الثالثاء،  أمس 
جديدة تعتمد آليات مستحدثة، من أجل 
إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل يف 

غضون سنتني ونصف السنة.
ضيفا  نزوله  خالل  جعبوب،  وأكد 
على اإلذاعة الوطنية، أنه هنالك مرسوما 
من  ألف   365 بإدماج  يقضي  تنفيذيا 
من  التشغيل،  قبل  ما  عقود  أصحاب 
هذه  أن  إلى  مشيرا  الشهادات،  حاملي 

اخلطة تهدف إلدماج جميع أصحاب عقود 
غضون  يف  استثناء  دون  التشغيل  قبل  ما 

سنتني ونصف كأقصى تقدير.
يف السياق ذاته أضاف جعبوب أن هذه 
مراحل  وعلى  رجعي  بأثر  ستتم  العملية 

باالعتماد على معيار األقدمية.

 أكد محمد سيداتي ممثل جبهة البوليساريو 
يف فرنسا أن الشعب الصحراوي دخل يف مرحلة 
نوفمبر  عشر  الثالث  منذ  ثانية  حترير  حرب 
املدنيني  على  املغرب  عدوان  بعد  املاضي، 
الصحراويني وأجهض وقف إطالق النار، مبرزا 
الرسالة القوية التي وجهها مؤخرا مجلس األمن 
الدولي للواليات املتحدة ولالحتالل ضد حتويل 

مسار تصفية االستعمار.
مع  حوار  يف  سيداتي،  السيد  وقال 
االذاعة الدولية يوم االثنني، أن »الصحراويني 
يعودون إلى الكفاح املسلح وكلهم عزم وإرادة 
السترجاع  والشهادة  التضحية  أجل  من 
حقوقهم كاملة وشعارهم يف ذلك )بالبندقية 

ننال احلرية( رغم أننا لسنا دعاة حرب«.
عن  الصحراوي  الديبلوماسي  وأعرب 
أسفه من تدهور االوضاع أكثر، يف ظل عدم 
كاملة  مبسؤولياتها  »املينورسو«  بعثة  اضطالع 

قرارات  وافراغ  تدجينها،  املغرب  ومحاولة 
االمم املتحدة من محتواها، مشيرا إلى »الصبر 
الشعب  أبداه  الذي  البال  وطول  واالنتظار 
قرارا  يترقب  سنة  ثالثني  طيلة  الصحراوي 
احلامي  باعتباره  الدولي  املجتمع  من  مهما 
انتظر  كما  املصير  تقرير  يف  حلقه  والضامن 
طويال من أجل الوصول الى السالم العادل«.
وبحسب سيداتي فان »رد فعل الشعب 
له  ينتبه  لم  ما  وهو  قويا  جاء  الصحراوي 
ادانة  مبديا  حسابا«،  له  يحسب  أو  املغرب 
قوية ل«مواصلة فرنسا دعمها للمغرب الذي 
من  يفلت  وظل  الدعم  هذا  جراء  متادى 
يف  عقاب  أي  من  بحمايتها  ويشعر  العقاب 
ويسعى  املتحدة،  األمم  من  املتخاذل  املوقف 
بتقوية  الكولونيالي  الواقع  وتعزيز  فرض  إلى 

اجلدار وتكميم األفواه«.
ق.د

ممثل جبهة البوليساريو يف فرنسا، محمد سيدايت :

مجلس األمن وجه رسالة قوية 
للواليات المتحـدة والمغرب

ينص  الذي  األوروبي,  االحتاد  على  يتعني 
ميثاقه على ضرورة أن يكون احترام القانون الدولي 
أن »يدين بوضوح  يف صميم سياسته اخلارجية, 
واليته  املنتهية  األمريكي  الرئيس  إعالن  شديد« 
بسيادة  باالعتراف  يتعلق  فيما  ترامب،  دونالد 
احملتلة,  الغربية  الصحراء  على  املزعومة  املغرب 
حسبما أكده القانوني فرانسوا دوبويسون والقاضي 

غيسلني بواسونيي.
مقال  يف  االثنني  يوم  الرجالن  أوضح  و 
يتفطن  الوقت ألن  »لقد حان  »لوموند«  بصحيفة 
إعالن  واضح  بشكل  ويدين  األوروبي  االحتاد 
املغربية  بالسيادة  االعتراف  بشأن  ترامب  الرئيس 
جعل  على  والعمل  الغربية,  الصحراء  على 
مع  متوافقة  املغرب  مع  املبرمة  التجارية  اتفاقياته 
العدل  محكمة  طلب  على  بناًء  الدولي  القانون 

األوروبية«.
كما أشارا إلى أن حق تقرير املصير للشعب 
املتحدة  األمم  قبل  من  به  املعترف  الصحراوي 
لكن  ترامب،  دونالد  »انتهكه  الدولية  واحملاكم 
وميارس  ذلك  بحدوث  يسمح  األوروبي  االحتاد 

ترتيباته اخلاصة«.
 10 يف  به  أدلى  الذي  إعالنه  خالل  ومن 
بالسيادة  االعتراف  بشأن  تغريدة،  يف  ديسمبر 
مقابل  الغربية،  الصحراء  على  املزعومة  املغربية 
والكيان  املغربي  النظام  بني  العالقات  تطبيع 
الصهيوني، يزعم ترامب مرة أخرى، تسوية نزاع 
الدولي  القانون  يف الشرق األوسط يف حتد ملبادئ 
ودون استشارة أحد الطرفني، املتمثل يف الشعب 
يضيف  البوليساريو«،  بجبهة  ممثاًل  الصحراوي 

إشارة  يف  وبواسونيي،  دوبويسون  م.  السيدان 
السالم  بخطة  يسمى  ما  القرن«،  »اتفاق  إلى 
الصراع  بشأن  واليته  املنتهية  األمريكي  للرئيس 

اإلسرائيلي-الفلسطيني.
صاحبي  -يضيف  السياق،  هذا  مثل  يف 
املقال- »نتوقع موقفا قويا من االحتاد األوروبي أو 
فرنسا، داعني الواليات املتحدة إلى االحترام التام 
للقانون الدولي، وحتذير املغرب وإسرائيل من أي 
محاولتهم »لتطبيع« عمليات ضمهم واحتاللهم، 

ولكن حتى اآلن »فان الصمت هو املهيمن«.
سنوات  منذ  األوروبي,  االحتاد  أبرم  وقد 
املغرب  مع  وجتارية  اقتصادية  اتفاقيات  عديدة, 
الغربية.  الصحراء  على  الواقع  يف  تنطبق  والتي 
األوروبية  العدل  محكمة  قرارات  تنص  بينما 
اتفاق  »أي  أن  على  و2018   2016 لسنوات 
يتضمن  والذي  واملغرب,  األوروبي  االحتاد  بني 
الصحراء الغربية, يعتبر باطال وغير قانوني«, وأن 

»املغرب والصحراء الغربية دولتان منفصلتان«.
فرانسوا  القانوني  يذكر  السياق,  ذات  ويف 
أن  بواسونيي  غيسالن  والقاضي  دوبويسون 
السابقة,  اإلسبانية  املستعمرة  الغربية,  الصحراء 
قد أدرجت يف قائمة األقاليم غير املتمتعة باحلكم 
شعبها  وأن  املتحدة  األمم  أعدتها  التي  الذاتي 
يستفيد من حق تقرير املصير على النحو املعترف 
لألمم  العامة  اجلمعية  لوائح  من  العديد  يف  به 
املؤرخة يف   2229 رقم  الالئحة  املتحدة )السيما 
20 ديسمبر 1966(, وكذلك رأي محكمة العدل 

الدولية الصادر يف عام 1975.
 ق.د

بحسب مستشار قانوين وقاٍض: 

على االتحـاد األوروبي إدانة 
إعــالن دونالــد ترامـب

أمس،  املنتهية،  العقود  أصحاب  نظم 
بحضور  بعنابة  مجددا  احتجاجية  وقفة 
عبد  الوطني«  الشعبي  باملجلس  النائبني 
عن   « الصادق  و«سليماني  دايرة«  الوهاب 
هذه  مع  تضامنية  خطوة  يف  عنابة،  والية 
وأكد  مشروعة.  قضيتهم  باعتبار  الفئة 
يخص  والذي  احملتجني  عن  صدر  بيان 
الوقفة الـ 20 أنه بناء على التعليمة 1560 
الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عن وزارة 

على  وبناء  املرأة  وقضايا  واألسرة  التضامن 
لكل  العمل  »حق  الدستور  من   69 املائدة 
مواطن » والتعليمة الوزارية املشتركة رقم 25 
الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عن وزارة 
الداخلية فإنهم يرفعون انشغالهم للسلطات 
الوالئية واملركزية بعد الوعود التي تلقوها من 
طرف احلكومات السابقة املتعاقبة والتي لم 
الفئة  هاته  إجتاه  القانونية  مبسؤولياتها  تلتزم 
املهمشة _حسب ما جاء يف بيان الوقفة_ 

يف ظل استمرار تدني األوضاع االجتماعية 
مصيرهم  ملناقشة  احلالية  احلكومة  وجتاهل 
البيان.  ذات  بحسب  احلوار  سبل  وغلق 
ومطالبني بإعادة فتح العقود املنتهية ومتديد 
واإلدماج  التشغيل  ملديرية  وحتويلها  العقود 
ضرورة  على  والعمل  الشروط  استفاء  بعد 
إلغاء معادلة شرط السن احملددة ب35 سنة.
 ف سليم

املحتجون طالبوا باإلدماج 

تضامن برلماني مع أصحاب العقود المنتهية بعنابة

 السويـــد تؤكد موقفها الثابت 
من قضية الصحراء الغربيــة

 جددت وزيرة خارجية السويد, آنا ليند, التأكيد على موقف بالدها الثابت إزاء القضية 
الصحراوية, مشددة على أن إعالن الرئيس األمريكي االعتراف ب«السيادة« املزعومة للمغرب 
على الصحراء الغربية لن يغير شيئا يف رؤية السويد التي تدعم احلل العادل للنزاع عبر متكني 

الصحراويني من حقهم يف تقرير املصير.
ويف رد على سؤال تقدم به أمس االثنني النائب بالبرملان السويدي, بيورن سودر, - حول 
جددت   - الغربية  الصحراء  بخصوص  ترامب  الرئيس  إعالن  من  السويدية  احلكومة  موقف 
السيدة ليند, التأكيد على أن حكومة بالدها »لم تعترف قط مبزاعم أو مطالب املغرب بالصحراء 
إيجاد حل عادل  العمل من أجل  املتحدة, وتواصل  الغربية, شأنها يف ذلك شأن هيئة األمم 

لقضية الصحراء الغربية, يحترم حق الشعب الصحراوي يف تقرير املصير«.
وذكرت رئيسة الدبلوماسية السويدية, مبوقف حكومة بالدها الذي مت التعبير عنه مؤخرا 
أمام البرملان, والذي جتسد يف اإلعراب عن القلق العميق بشأن التطورات التي تشدها الصحراء 
الغربية منذ 13 نوفمبر, تاريخ العدوان املغربي على املتظاهرين السلميني الصحراويني باملنظقة 

العازلة بالكركرات, والذي خرق على إثره املغرب وقف إطالق النار املوقع عام 1991.
ترامب,  إعالن  على  تعليقا   - لها  سابقة  تغريدة  يف  أكدت  قد  اخلارجية  وزيرة  وكانت 
بخصوص الصحراء الغربية - أن موقف بالدها يظل »ثابتا دون أدنى تغيير يدعم بشكل قوي 
الصحراوي, متاشيا مع  املصير لشعب  تقرير  والدائم على أساس أن يضمن حق  العادل  احلل 

القانون والشرعية الدولية
ق.د«

  حكمت محكمة تيبازة صباح الثالثاء على والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة.
لإلشارة هذا احلكم بخصوص القضية املتعلقة مبنح امتيازات غير مستحقة لرجل األعمال علي حداد.

 محمد رضوان بلعروسي

محكمة تيبازة

الحكم بحبس عبد القادر زوخ الحكم بحبس عبد القادر زوخ 44 سنوات نافذة سنوات نافذة

يف القضية التي تخص رجل األعامل بن فسيح والوالة والوزراء

النيابة تلتمس أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و12 سنة 
 التمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
بني  أحكاما  الثالثاء  صباح  امحمد  سيدي 
حق  يف  حبسا  سنة   12 والـ  سنوات  الـ5 
وزراء سابقني ووالة يف قضية رجل األعمال 
بن  محمد  السياحة  قطاع  يف  واملستثمر 
بن  حق  يف  اجلمهورية  وكيل  فيسح.وامتس 
ومليون  نافذ  8 سنوات حبس  فيسح محمد 

نافذ  حبس  سنة  و12  مالية،  غرامة  دج 
ومليون دج غرامة مالية يف حق كل من أحمد 

أويحي وعمار غول. 
و التمس 10 سنوات حبس نافذ ومليون 
زعالن  الغني  عبد  حق  يف  مالية  غرامة  دج 
سنوات  و8  لسكيكدة،  سابق  والي  بصفته 
مالية يف حق  ومليون دج غرامة  نافذ  حبس 

فوزي بن حسني “والي سكيكدة أسبق”.
كما التمس يف حق االمني العام السابق 
سنوات   6 محمد،  محارب  النقل  لوزارة 
و6  مالية  غرامة  دج  ومليون  نافذ  حبس 
مالية  ومليون دج غرامة  نافذ  سنوات حبس 

يف حق بن فيسح سيف الدين.
محمد رضوان بلعروسي

عقب االعتداء عىل رئيس مصلحة األمراض الصدرية

 أصحــاب المآزر البيضاء بمستشفــى مفتاح يحتجون 
عاملون  أعوان  أمس،  نهار  نظم، 
مفتاح  يف  العمومية  االستشفائية  باملؤسسة 
شرقي والية البليدة، وقفة احتجاجية تنديدا 
باالعتداء الذي تعرض له احد زمالئهم منذ 
االحتجاجية،  حركتهم  يف  وطالبوا  يومني، 
والعنف،  االعتداء  إيجاد حل ألزمة  ضرورة 
الذي باتوا يتعرضون له بشكل شبه دوري. 

أخبار   « لـ  أكدوا  احملتجني  عن  ممثلون 
أصبحوا  عنيفة  تهديدات  أن   ،« الوطن 
االعتداء  وأن  يومي،  بشكل  لها  يتعرضون 
األخير الذي تعرض له، زميلهم من قبل أحد 
لديهم،  العالج  يتلقى  كان  مريض،  مرافقي 

هذه  مثل  ضد  واالستنفار  الثورة  إلى  دفعهم 
السلوكيات، والتي أصبحوا عرضة لها بشكل 
من  يريدون  املنطلق  هذا  من  وهم  مستمر، 
الوصية،  وزارتهم  رأسهم  وعلى  املسؤولني، 
أن جتد لهم طريقا نحو حمايتهم وتوفير األمن 
االستشفائية  مؤسستهم  وأن  خاصة  لهم، 
منطقة  نحو  اجلبلي  بالطريق  املعزولة  وشبه 
جبابرة، باتت سهلة املنال، وأصبح منحرفون 
من الغرباء يتسللون إلى داخلها » دون قيد أو 
والغابة  جهة،  من  عزلتها  بسبب   ،« رقيب 
سهل  مما  منها،  جهة  يف  بها  حتيط  التي 
عملية التسلل إلى داخلها، ثم أن األمر بات 

بني  التفرقة  يستطيعون  وال  عليهم،  مختلط 
مريض قدم للعالج، أو منحرف تسلل ألجل 
تعاطي املخدرات وكل ممنوع، وأن مثل اولئك 
املنحرفني باتوا يتسببون يف اعتداءات ضدهم، 
يف وقت أن مستشفاهم أصبح غير آمن، وهو 
الوحيد على حسب اعترافهم، الذي ال يتوفر 
املنطلق  هذا  من  وهم  لألمن،  مركز  على 
وحادث االعتداء على زميلهم، والذي حتصل 
تعرض  التي  لإلصابة  كعجز  يوما   15 على 
هذه  ظل  باألمن، خصوصا يف  يطالبون  لها، 

الظروف الصحية النشتار جائحة كورونا. 
عبدالناصر حمودة
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شركات عمومية تعاني خسارة مزمنة والحكومة تردم ثغراتها بأموال الريعشركات عمومية تعاني خسارة مزمنة والحكومة تردم ثغراتها بأموال الريع

أمـــــــوال الخزيــــــنة أمـــــــوال الخزيــــــنة 
لتكريـــس اإلفــــــالسلتكريـــس اإلفــــــالس!!

املتعاملــن  جمعيــة  رئيــس  قــال   
االقتصاديــن باملنطقــة الصناعيــة بــارة، 
عبــد احلكيــم زهانــي، يف تصريــح خــص بــه 
صبيحــة أمــس »أخبــار الوطن، إن الشــركات 
ــد  ــادي توج ــع االقتص ــة ذات الطاب العمومي
أســباب  لعــدة  اإلفــاس  حافــة  علــى 
ــكلة  ــا للرس ــدم خضوعه ــا ع ــل، منه وعوام
ــة  ــا، إضاف ــة به ــارات العامل ــن اإلط وتكوي
إلــى عــدم تأهيلهــا فيمــا يخــص بعــث 
ــم  ــا ل ــا أنه ــد، كم ــاد اجلدي ــات والعت املاكين
تخضــع أيضــا لهيكلــة جديــدة يف داخــل 
العامــة  اجلمعيــة  طــرف  مــن  املؤسســة 
كمــا  وحــدة،  كل  يف  اإلدارة  ملجلــس 
ــرت  ــدات تأث ــذه الوح ــا أن ه ــر محدثن اعتب
ــض  ــتيراد بع ــذا اس ــة وك ــة الشرس باملنافس
ــا  ــا، كم ــن طرفه ــج م ــي تنت ــات الت املنتوج
تأثــرت باقتصــاد الســوق احلــر. وعلــى هــذا 
األســاس، البــد علــى الشــركة الدخــول يف 
شــراكة وفتــح رأس املــال، والعمــل علــى 
ــة  ــا بصناع ــورة لتدعيمه ــتيراد آالت متط اس
حديثــة وعصريــة رقميــة، ضاربــا املثــال 
ــة  ــي ببلدي ــزف الصح ــركة اخل ــك بش يف ذل

امليليــة والتــي ال تــزال منتوجاتهــا ذات طابــع 
تقليــدي وقــدمي يعــود إلــى فتــرة الســبعينيات 
وهــو أمــر وصفــه باملؤســف، داعيــا أيضــا إلى 
ــور احلاصــل يف مجــال اخلــزف  ــة التط مواكب
ــوم  ــة الي ــي أن الدول ــد زهان ــتقاته. وأك ومش
ــوال  ــة باألم ــرة ومجازف ــاك مغام ــرى أن هن ت
إلعــادة تأهيــل هــذه املؤسســات وإنعاشــها، 
ألن ذلــك ســيصبح خطــرا علــى املــال العام، 
مضيفــا أن قانــون املاليــة اجلديــد حتــدث 
عــن إمكانيــة حــل رأس مــال املؤسســات 
ــاء الفرصــة للمســتثمرين  ــة إلعط االقتصادي
للدخــول يف رأســها وإنقــاذ مناصــب الشــغل 
بهــا، مؤكــدا أن ال حــل لهــذه الوضعيــة 
ســوى تعديــل ومراجعــة القانــون األساســي 
لهــذه الوحــدات وتكييفهــا مــع قانــون املاليــة 
اجلديــد التي تســمع بإعــادة بعثهــا وتأهيلها، 
فحتــى يف حــال مــا إذا قامــت الدولــة بضــخ 
أمــوال ومبنحهــا قروضــا فإنهــا تصبــح مغامــرة 
ــا  ــنتن لكنه ــنة أو س ــور لس ــا أن تتط وميكنه
لــن تســتمر أكثــر مــن ثــاث ســنوات علــى 

ــر. ــى تقدي أقص
حراث. ن

 تضــم واليــة جيجــل العديــد مــن الوحــدات الصناعيــة العموميــة وهــي الكامتيــة للفلــن، 
مؤسســة اخلــزف الصحــي، وحــدة التصبيــر بالطاهيــر، أقمصــة جــن جــن، مينــاء جــن جــن، 
مدبغــة جيجــل، الشــركة اإلفريقيــة للزجــاج، »اجلزائرية-القطريــة« للصلــب، اجلزائريــة 
للكاولــن، أغلبهــا يعانــي أزمــات ماليــة خانقــة وكــذا أزمــة تســيير أدت إلــى توقــف اإلنتــاج 

بشــكل جزئــي يف عــدد منهــا وقــرب إفــاس أخــرى.
ــر، حســب تصريحــات ســابقة لعضــو مجلــس  ــر واحلفــظ بالطاهي  تعــرف وحــدة التصبي
ــدة ســنوات، ســواء  ــذ ع ــام من ــن الشــلل الت ــة م ــة، حال ــد بوزريب ــد املجي ــة الســابق، عب األم
فيمــا يخــص إعــادة تأهيلهــا أو بعــث نشــاط الصناعــات التحويلــة يف شــعبة الطماطــم، حيــث 
ــم  ــاج الطماط ــص إنت ــى تقل ــا أدى إل ــنة 2013، مم ــذ س ــدة من ــذه الوح ــة ه ــورت وضعي تده
الصناعيــة بالواليــة مــن 152630 قنطــارا ســنة 2002 إلــى 6500 قنطــارا ســنة 2017. كمــا 
فقــدت املؤسســة قرابــة الـــ 200 منصــب عمــل دائــم وموســمي، إذ لــم يتبــَق بهــذه الوحــدة 
ــه.  ســوى ســبعة موظفــن معظمهــم حــراس يتقاضــون أجورهــم مــن طــرف املجمــع التابعــة ل
وهــو الوضــع نفســه الــذي توجــد عليــه مؤسســة اخلــزف الصحــي ببلديــة امليليــة التــي تواجــه 
ــة مــن العراقيــل، كقــدم  ــرة جعلتهــا تواجــه شــبح اإلفــاس بســبب جمل أيضــا مشــاكل كبي
اآلالت والتجهيــزات. هــذا الوضــع - حســب تقييــم بعــض منتخبــي املجلــس الشــعبي الوالئــي 
الذيــن طرحــوا وضعيــة هــذه املؤسســات يف العديــد مــن املــرات خــال أشــغال دورات املجلــس 
- يعنــي أن هــذه الوحــدات أصبحــت ال تســتويف جميــع املعاييــر التــي جتعلهــا تصنــف كمؤسســة 

صناعيــة وإنتاجيــة كبيــرة.
عمال بدون رواتب وآالت خارج اخلدمة

 شــكلت الوضعيــة املزريــة التــي تشــهدها الشــركة اإلفريقيــة للزجــاج محــور العديــد مــن 
التدخــات الكتابيــة والشــفوية لنــواب واليــة جيجــل باملجلــس الشــعبي الوطنــي، وهــذا ســعيا 
منهــم إلنقــاذ هــذه الشــركة التــي كانــت إلــى وقــت قريــب رائــدة ومتفــردة يف مجالهــا، فهــذه 
ــة  ــنوات، إضاف ــرة س ــن عش ــر م ــذ أكث ــاج من ــران اإلنت ــد أف ــا ألح ــا تام ــت توقف ــرة عرف األخي
إلــى أن الفــرن الثانــي كاد يتوقــف عــن العمــل بســبب نهايــة آجــال اســتعماله. وكشــف وزيــر 
الصناعــة يف رد علــى ســؤال كتابــي للنائــب بــدرة فرخــي، مؤخــرا، أن وزارتــه جلــأت إلــى إيفــاد 
جلنــة حتقيــق وزاريــة بهــدف القيــام بالتدقيــق واملراجعــة الشــاملة للشــركة اإلفريقيــة للزجــاج، 
حيــث قامــت هــذه اللجنــة بزيــارة ميدانيــة إلــى مختلــف الورشــات اإلنتاجيــة واطلعــت علــى 
ــة  ــدة بحاج ــى أن الوح ــت إل ــث توصل ــة. حي ــة باملؤسس ــات اخلاص ــات واملعلوم ــة البيان كاف
ــن  ــى تشــغيل الفرن ــة إل ــة، إضاف ــا التنموي ــا مــن جتســيد خطته ــرض ميكنه ــن ق لاســتفادة م
لزيــادة الســعة والقــدرات اإلنتاجيــة. ويأتــي ذلــك بعــد فشــل العديــد مــن اإلجــراءات والتدابير 
االســتعجالية التــي قامــت بهــا كل مــن الشــركة القابضــة واملجمــع الصناعــي للزجــاج اللتــان 
تتبــع لهمــا الشــركة، يف متويــل هــذه الوحــدة مببلــغ إجمالــي قــدر بـــ 89 مليــون دينــار جزائــري 
ــذا  ــال املتأخــرة لســنة 2016 وك ــع أجــور العم ــة، ودف ــواد األولي ســنة 2018، وجــه لشــراء امل
اقتنــاء مــواد أوليــة أخــرى هامــة ملباشــرة إلنتــاج، هــذا عــاوة علــى بــذل جهــود كبيــرة ملواجهــة 
مشــكلة نفــاذ املــواد األوليــة املتمثلــة يف الزجــاج املصقــول الــذي يدخــل يف عمليــة إنتــاج زجــاج 
األمــان، خاصــة وأن هــذه تاريــخ آخــر اقتنــاء لهــذه املــواد يعــود لســنة 2006. هــذا الوضــع أثــر 
ــى عمــال هــذه الوحــدة وأضطرهــم للخــروج للشــارع احتجاجــا بســبب عــدم صــب  ســلبا عل
رواتبهــم ملــدة تزيــد علــى خمســة أشــهر كاملــة، حيــث باتــت هــذه الوقفــات االحتجاجيــة أمــام 
مقــر املؤسســة أو مقــر الواليــة الســبيل الوحيــد لهــؤالء حملاولــة إيصــال انشــغاالتهم ومعاناتهــم 

للســلطات.
حراث. ن

ويف ظــل عجــز املوازنــة العامــة وتراجــع احتيــاط الصــرف، 
دعــا اخلبيــر االقتصــادي كمــال ســي محمــد خــال حديثــه مــع 
»أخبــار الوطــن« املؤسســات العموميــة للبحــث عــن ســوق ماليــة 
قويــة مــن خــال فتــح رأســمال لــكل مــن يرغــب يف أن يكــون 
مالــكا ألســهم املؤسســة، مــن أجــل إعطــاء دفعــة ديناميكيــة يف 
إدارة الشــركة، وهــي إســتراجتية تعــوض سياســة ضــخ املزيــد مــن 

أمــوال اخلزينــة العموميــة، علــى حــد قولــه.
 وأضــاف » كمــا ميكننــا التوجــه إلــى البورصــة عــوض 
البنــوك التــي تعتمــد علــى الطريقــة التقليديــة، مــن أجــل 
إعطــاء مصداقيــة االســتثمارات، باعتبــار اإلجــراء احلــل الناجــع 
الــذي مينــح هــذه املؤسســة نفســا جديــدا، كمــا أن هــذه العمليــة 
ســتعمل علــى منــع البنــوك مــن الغــرق يف أزمــة الســيولة يف ظــل 

ــع ــماء بوصبي ــرادات.                      أس ــاض اإلي انخف

أرجــع اخلبيــر االقتصــادي عبــد الرحمــن عيــة، خــال حديثــه لـ«أخبــار 
الوطــن«، أســباب فشــل املؤسســات العمومية، إلــى النظــرة اإليديولوجيــة االقتصادية 
االشــتراكية التــي تنتهجهــا احلكومــة منــذ ســنوات الســبعينيات، إذ مــا تــزال هــذه 
املؤسســات - علــى حــد قولــه - تركــز علــى الُبعــد االجتماعــي، األمــر الــذي رفــع 
معــدل التكاليــف املتعلقــة بأجــور العمــال علــى حســاب املداخيــل وحجــم أعمالهــا، 
مــا أدى إلــى ضعــف وظائــف املؤسســات وعطــل عليهــا العمليــة اإلنتاجيــة، متســببا 
ــة، إذ  ــات الوطني ــن املؤسس ــد م ــاس املزي ــا إف ــج عنه ــرة نت ــة معتب ــائر مالي يف خس
ــي أعلنــت عــن إفاســها،  ــا« يف عــدد الشــركات الت يســجل شــهريا ارتفاعــا »رهيب
والتــي فــاق عددهــا األلــف مؤسســة كبيــرة، وهــي حتتــاج حاليــا إلــى انتهــاج سياســة 

واضحــة إلنقاذهــا مــن مصيــر الــزوال.
ــة  ــى اخلزين ــد عل ــة تعتم ــة وطني ــة أن 1000مؤسس ــن عي ــد الرحم ــد عب وأك
ــة«،  ــة االقتصادي ــدة الوطني ــه »العقي ــن توج ــدرج ضم ــذي ين ــر ال ــة، األم العمومي
وذلــك الســتعادة مكانتهــا مجــددا، إال أن البرنامــج احلكومــي فشــل يف إعــادة إحيــاء 
ــي وفشــل يف  ــود مــن إفــاس مال ــذ عق ــي من ــت تعان ــا زال ــي م هــذه املؤسســات الت

التســيير.
وأوضــح أن السياســة التــي تنتهجهــا احلكومــة يف تســيير مؤسســاتها غيــر ناجــع 
ــذ عقــود، العتمادهــا  ــر النمــوذج االقتصــادي املنتهــج من ــى إعــادة تغيي وبحاجــة إل
علــى البعــد االجتماعــي وإهمالهــا اجلانــب الربحــي واملردوديــة االقتصاديــة، باعتباره 
ــا يف  ــا ومكانته ــن قوته ــة لضم ــدان املتقدم ــده البل ــذي تعتم ــي ال ــدف األساس اله
الســوق، وهــذا يتوقــف علــى حتقيــق اســتمرار نشــاطها، وزيــادة منــو وتطــور أعمالهــا.
وعليــه، أّكــد اخلبيــر بالقــول: » يلــزم علــى احلكومــة اإلســراع يف تغييــر هــذه 
ــادة  ــن أجــل إع ــاذه م ــا ميكــن إنق ــاذ م ــدة إلنق السياســيات ووضــع إجــراءات جدي
بعــث االقتصــاد، وإعــادة دفــع عجلــة املؤسســات العموميــة مــن جديــد كونهــا متثــل 

ــب النابــض للصناعــة واالقتصــاد الوطنيــن. القل
وأضــاف محدثنــا: » يجــب عليهــا اختيــار النمــوذج االقتصــادي الربحــي 
ــة عــدا مؤسســة »ســونلغاز« ومؤسســات  ــع املؤسســات االقتصادي واعتمــاده يف جمي
النقــل مــن أجــل مواجهــة أزمــة تضخــم التكاليــف مقارنــة بحجــم أعمالهــا، 
باإلضافــة إلــى فتــح مــال رأس الشــركة عــن طريــق البورصــة أو شــريك اقتصــادي، 
وتخصيــص رأس مــال بشــري ذو كفــاءة عاليــة حتمــل صفــات القيــادة، إلــى جانــب 

ــة« ــة والضريبي ــات املالي ــدء يف اإلصاح الب
أسماء بوصبيع

مــن جهــة أخــرى، أرجــع اخلبيــر االقتصــادي 
محفــوظ كاوبــي، خــال حديثــه لـ«أخبــار الوطن«، 
التســيير  إلــى  االقتصاديــة  املؤسســات  فشــل 
الشــأن  يف  السياســي  والتدخــل  البيروقراطــي 
االقتصــادي، يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه إلــى 
اســتقالية يف التســيير، إلــى جانــب املنافســة غيــر 
ــع  ــة م ــات الوطني ــا املؤسس ــي تواجهه ــريفة الت الش
ــؤ  ــل تباط ــواص، يف ظ ــركاء اخل ــن الش ــا م نظيرته
إصــدار قــرارات ســريعة حلمايــة قواعــد املنافســة مــع 

الفاعلــن. كل 
القطــاع  أن  كاوبــي  محفــوظ  وأوضــح 
االقتصــادي العمومــي بحاجــة إلــى إصاحــات 
السياســي  التدخــل  إلغــاء  يلزمهــا  عميقــة، 

ــذي جعــل  البيروقراطــي يف الشــأن االقتصــادي، ال
الشــركات العموميــة معزولــة عــن محيطهــا العاملــي، 

والتنافــس. واإلبــداع  املبــادرة  روح  الفتقادهــا 
ــة يف إدارة  ــة ديناميكي ــاء دفع ــن أجــل إعط وم
الشــركات، يقتــرح اخلبيــر إعــادة تأهيــل املؤسســات 
ــات  ــيير املؤسس ــة تس ــر وخصخص ــال حتري ــن خ م
العموميــة، وعــدم تدخــل الوصايــة يف هــذه العمليــة 
ــن  ــى كل الفاعل ــب عل ــه يج ــا أن ــة، مضيف احليوي
ــادة  ــة إع ــى احلكوم ــة، وعل ــد املنافس ــرام قواع احت
ترتيــب قواعــد الســوق مبــا يضمــن الشــفافية يف 

التعامــات التجاريــة.
أسماء بوصبيع

يشــبه  مــا  إلــى  العموميــة  اخلزينــة  إذ حتولــت 
ــة  ــة االقتصادي ــاب النجاع ــوب، نتيجــة غي ــرة احلل البق
ــروة  ــة للث ــون منتج ــروض أن تك ــن املف ــات م يف مؤسس
ــيال«  ــة »السوس ــبب عقلي ــة، بس ــى الدول ــة عل ال عال
للســلم  وشــراء  العمــال  غضــب  لتــايف  املعتمــدة 

االجتماعــي. 
جدولــة  وال  اخلوصصــة  سياســة  تنفــع  لــم  إذ 
الديــون يف وضعهــا مؤسســات كـــ »أونيــام« و«ســوناكوم« 
ــت  ــاع االقتصــادي، يف الوق ــى ســكة اإلق ــا عل وغيره
املؤسســات  مســيري  أن  إلــى  خبــراء  يشــير  الــذي 

يديرونهــا بعقليــة اشــتراكية يف حــن أنهــم ميدحــون 
ــة  ــاح االقتصــادي واقتصــاد الســوق. وهــي عقلي االنفت

ــول. ــر مجه ــو مصي ــا نح ــه به نتوج
ويؤكــد اخلبــراء أن سياســة ضــخ األمــوال أو إعــادة 
ــم  ــة ل ــوك العمومي ــا البن ــي تتحمله ــون الت ــة الدي جدول
تنجــح يف إعطــاء نفــس جديــد للمؤسســات، وبالتالــي 
فــإن تخصيــص ميزانيــة إضافيــة مــن اخلزينــة العموميــة 
ــرد  ــراء مج ــذا اإلج ــرون ه ــوال، إذ يعتب ــدر لألم ــو ه ه
»حقنــة إنعــاش مؤّقتــة« ســرعان مــا ينتهــي مفعولهــا. 

وبالعــودة إلــى األزمــة التــي متــر بهــا مؤسســة 

ســبيل  علــى  الكهرومنزليــة  للصناعــات  »أونيــام« 
ــن تســديد أجــور  ــا بالعجــز ع ــراف إدارته ــال، واعت املث
املوظفــن، تســاءل وزيــر الصناعــة فرحــات آيــت علــي 
عــن عائــدات املاييــر التــي تلقتهــا املؤسســة كإعانــات 
ــث  ــد، حي ــق فوائ ــة دون أن حتق ــة العمومي ــن اخلزين م
قــال باحلــرف الواحــد »ال يعقــل أن تكــون مؤسســة 
ــتغرب  ــا اس ــا«، كم ــق أرباح ــة وال حتق ــة منتج صناعي
يف الوقــت نفســه دفــاع البعــض عــن مؤسســة التهمــت 

ــدة. ــدون فائ ــر ب املايي

حاورته: أسماء بوصبيع
 -  املؤسســات العموميــة االقتصاديــة التهمــت املاييــر خــال 
عمليــات التطهيــر املالــي دون أن حتقــق فوائــد ربحيــة، مــا تعليقكــم؟

 نعــم، لألســف املؤسســات االقتصاديــة العموميــة اســتنزفت أمــواال كبيــرة خــال 
عمليــات التطهيــر املالــي الــذي خضعــت لــه هــذه املؤسســات منــذ فتــرة التســعينيات، 
ــى  ــت عل ــا وحمل ــت ديونه ــي حتمل ــي الت ــة ه ــة العمومي ــة يف اخلزين ــة ممثل إذ إن الدول
عاتقهــا املاييــر جتــاه البنــوك، ونســتدل بذلــك أنــه يف عــام 2004 مت ضــخ مبلــغ 
1500مليــار دينــار دون حتقيــق نتائــج تذكــر. ويف رأيــي املشــكلة ليســت مشــكلة أمــوال 
بــل املشــكلة يف منــط حوكمــة املؤسســات االقتصاديــة العموميــة والــدور املغيــب للدولــة 

ــا املالكــة واملســيرة للرأســمال االقتصــادي العمومــي. باعتباره
 -  ما هي احللول لتجاوز هذه األزمة ؟

 وعليــه، اقتــرح إعــادة النظــر يف آليــات تســيير وحوكمــة املؤسســات االقتصاديــة 
العموميــة، ويف طــرق التســيير، والوقــوف علــى عمليــة تعيــن مســيري ومــدراء 
املؤسســات، حيــث يلزمهــم ربــط عقــود جناعــة مــع الدولــة خاصــة مجلــس مســاهمات 
ــاري  ــادي والتج ــمال االقتص ــيير الرأس ــة يف تس ــة للدول ــة املمثل ــاره اجله ــة باعتب الدول

ــة. ــوك للدول اململ
 -  كيف للمؤسسات أن حتافظ على مناصب املوظفني؟

ــم  ــكل تضخ ــن مش ــي م ــة تعان ــة العمومي ــات االقتصادي ــم، املؤسس ــؤال مه  س
التكاليــف، خاصــة تكاليــف أجــور العمــال، باعتبــار أن سياســة الدولــة يغلــب عليهــا 
الطابــع االجتماعــي علــى عامــل الربحيــة واملردوديــة االقتصاديــة، فمثــا شــركة 
اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة بهــا أكثــر 10.000 عامــل وهــو عــدد كبيــر مقارنــة بحجمهــا 

ــا. وبحجــم أعماله
وعليــه، اقتــرح علــى املؤسســات االقتصاديــة فتــح رأس مــال عــن طريــق البورصــة 
عــوض البنــوك التــي تشــهد ضغوطــا ماليــة يف ظــل انخفــاض اإليــرادات، كمــا ميكنهــا 

االســتعانة بشــريك قطــاع خــاص جزائــري أو أجنبــي وفــق دفتــر شــروط خــاص.
كمــا ألــح علــى ضــرورة إعــادة هيكلــة املؤسســات وإعــادة بعــث نشــاطها واحلــرص 
علــى حتقيــق املردوديــة والنجاعــة االقتصاديــة، إلــى جانــب حتديــث التجهيــزات 
وعصرنــة هــذه املؤسســات بالتكنولوجيــا احلاليــة، باعتبــار أن معظــم جتهيــزات املؤسســات 

العموميــة قدميــة تعــود إلــى فتــرة الســبعينيات والثمانينيــات.

الخبير االقتصادي محفوظ كاوبي: الخبير االقتصادي محفوظ كاوبي: 
يجـــــب علــــى الحكــــومة يجـــــب علــــى الحكــــومة 
تحـــريـــــر تسيـــــــيرتحـــريـــــر تسيـــــــير
 المؤسســـــات العمــــــومية المؤسســـــات العمــــــومية

لم يبق فيها سوى الحراسلم يبق فيها سوى الحراس ملف:  أسماء بوصبيع

المؤسســـات الصنــــاعية العمـومـــية المؤسســـات الصنــــاعية العمـومـــية 
علـــى حــــافة اإلفـــــاسعلـــى حــــافة اإلفـــــاس

رئيس جمعية المتعاملين االقتصاديين، عبد الحكيم زهاني:رئيس جمعية المتعاملين االقتصاديين، عبد الحكيم زهاني:

هـــذه هـــي اإلجـــراءات الكفيــلة بإنقـاذ هـــذه هـــي اإلجـــراءات الكفيــلة بإنقـاذ 
الوحـــدات الصنـــاعية من شبــح اإلفــالسالوحـــدات الصنـــاعية من شبــح اإلفــالس

الخبير االقتصادي كمال سي محمد: الخبير االقتصادي كمال سي محمد: 

ينبغــي التوجــــه إلـــى ينبغــي التوجــــه إلـــى 
البــورصة عـوض البنـوك البــورصة عـوض البنـوك 
لتحقيــــق النجـــــاعةلتحقيــــق النجـــــاعة

رئيس مجلس الخبراء بالمنتدى االقتصادي الجزائريرئيس مجلس الخبراء بالمنتدى االقتصادي الجزائري
 عبد القادر بريش:  عبد القادر بريش: 

المؤسســـات العموميـــة التهـــمت المؤسســـات العموميـــة التهـــمت 
الماليـير دون أن تحـقق أربــاحـــا!الماليـير دون أن تحـقق أربــاحـــا!

الخبير االقتصادي عبد الرحمن عية: الخبير االقتصادي عبد الرحمن عية: 

  10001000 مؤسســـة وطنـــية تعتــمد  مؤسســـة وطنـــية تعتــمد 
علـــى الخزيــــنة العمومــــية علـــى الخزيــــنة العمومــــية 

تغيير النموذج االقتصادي االشتراكي ضروري 
لتحقيق الربح واملردودية 

أعاب خبراء يف الشأن االقتصادي السياسة التي تنتهجها الدولة منذ الثمانينات، التي تعتمد على ضخ أموال إضافية إلنقاذ 
مؤسسات عمومية من اإلفاس، ما يؤدي إلى الفساد يف ظل غياب الرقابة اإلدارية اخلاصة بالتسيير والفوترة.
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يطالــب أولياء التالميــذ يف قريــة رأس اجلــدر 
ببلديــة البســباس غــرب والية بســكرة مــن املصالح 
البلديــة والوالئيــة بضــرورة التدخــل العاجــل لوضع 
حــد ملعانــاة التالميــذ واملتمدرســن بســبب نقــص 
النقــل املدرســي الــذي أضحــى املشــكل العويــص 
عــدة  منــذ  القريــة  هــذه  منــه  تعانــي  الــذي 
اســابيع، ممــا أثــر ســلبا علــى التالميــذ الــذي 
يجــدون صعوبــات كبيــرة يف االلتحــاق مبؤسســاتهم 

ــة. التعليمي

 وأكــد العديــد مــن األوليــاء تخوفهــم الكبيــر 
مــن اخلطــر الــذي قــد يعتــرض أبناءهــم يف الطريــق 
ــة  ــة ببلدي ــى مؤسســاتهم الواقع ــم إل خــالل تنقله
ــل  ــيلة النق ــر وس ــدم توف ــبب ع ــالل بس أوالد ج
ــة الســنة الدراســية  ــذ بداي ــه من ــون ب مثلمــا يطالب
الســلطات  تســتجيب  أن  دون  لكــن  اجلديــدة 
احملليــة لهــم حيــث يقطــع التالميــذ مســافات 
ــا  ــة، كم ــاتهم التعليمي ــاق مبؤسس ــة لاللتح طويل
ــرة  ــاء أن اشــتكوا مــن املخاطــر الكثي ســبق لألولي

ــم  ــاة أبنائه ــار أن حي ــى اعتب ــودة عل ــق الع يف طري
أصبحــت عرضــة للخطــر يف ظــل نقــص هــذه 
الوســيلة وهــو مــا دفعهــم إلــى تنظيــم حركــة 
احتجاجيــة بدايــة هــذا األســبوع بقيامهــم بقطــع 
الطريــق الوطنــي رقــم46 أ للمطالبــة بتوفيــر النقــل 
ــة  ــح البلدي ــدت مصال ــك وع ــى ذل ــي وال املدرس
ــروف  ــن ظ ــاء وحتس ــغاالت األولي ــل بانش بالتكف

ــذ. ــدرس التالمي مت
م. بن مبارك

وضعيــة  لدراســة  اجتمــاع  عقــد  مت  أيــن 
ــن  ــر م ــس عش ــخ اخلام ــرحن بتاري ــال املس العم
الشــهر اجلــاري غيــر أن مديــر الشــركة رفــض 
ــدم  ــة وع ــاع اللجن ــر اجتم ــى محض ــاء عل اإلمض
بإعــادة  القاضيــة  اللجنــة  لقــرارات  االنصيــاع 
ــده  ــى بتعه ــا اكتف ــال املســرحن فيم ــع العم جمي
بإعــادة 150 عامــال فقــط مــع تقــدمي عــرض عمــل 
ــة احملليــة للتشــغيل ببوغــزول ل100  جديــد للوكال

منصــب. 
غيــر أن أعضــاء اللجنــة الوالئيــة املتكونــة 
لواليــة  للعمــل  الوالئيــة  املفتشــية  ممثــل  مــن 
ــة  ــس بلدي ــهبونية ورئي ــرة الش ــس دائ ــة ورئي املدي
ــر  ــغيل واملدي ــة للتش ــة احمللي ــل الوكال ــزول وممث بوغ
العــام للمدينــة اجلديــدة وممثــل عــن االحتــاد العــام 

ــراح  ــذا االقت ــم رفضــوا ه ــن كله ــال اجلزائري للعم
ــاع  ــر االجتم ــدون يف محض ــو م ــا ه ــق م ــم وف ليت
لقــاء أعضــاء اللجنــة بالعمــال احملتجــن وتوضيــح 
ــر الشــركة مــع تعهــد مبرافقــة العمــال  موقــف مدي
مــن طــرف املفتشــية الوالئيــة للعمــل عقــب تقــدمي 
العمــال عرائــض أمــام القضــاء مــع اقتــراح احلضــور 
ــركة  ــر ش ــتبدال مدي ــة اس ــات الوصي ــى اجله عل
دايــو لعــدم تعاونــه يف فــض النــزاع وعــدم احتــرام 

ــا.  ــن الســارية العمــل به القوان
 

منــه  وحرصــا  املديــة  والــي  جهتــه  مــن 
ــو  ــركة داي ــال ش ــة عم ــل لوضعي ــاد ح ــى إيج عل
ــاري  ــمبر اجل ــرين ديس ــي والعش ــخ الثان ــام بتاري ق
ــراف  ــت اإلش ــة حت ــر الوالي ــاع يف مق ــد اجتم بعق

الشــخصي لــه وبحضــور كل مــن املديــر العــام 
مجمــع  ومديــر   Epic اجلديــدة للمدينــة 
دايــو واالمــن الوالئــي لالحتــاد العــام للعمــال 
واملديــر  للعمــل  الوالئيــة  واملفتشــة  اجلزائريــن 
الشــعبي  املجلــس  ورئيــس  الوالئــي لألشــغال 

البلــدي لبلديــة بوغــزول
غيــر ان مديــر شــركة مجمــع دايــو بقــي 
ــن  ــة م ــديد اللهج ــم تش ــه ورغ ــى موقف ــرا عل مص
قبــل الوالــي وأمــره اجلهــات الوصيــة بتطبيــق 
القوانــن اجلزائريــة ومعاقبــة الشــركة علــى جميــع 
اخلروقــات واألخطــاء املرتكبــة مــن الشــركة إال أن 
ــه.  ــى قرارات ــرا عل ــي مص ــو بق ــع داي ــر مجم مدي
عمر ب

شــهد ســهرة اإلثنــن، املركــز الوطنــي 
ــة،  ــال بالعاصم ــف رح ــد اللطي ــرات عب للمؤمت
وأجمــل  األولــى ألحســن  الطبعــة  اختتــام 

واحــة صحراويــة جزائريــة لســنة 2020.
الطبعــة  االختتــام  مراســم  وشــهدت 
رئيــس  ممثــل  مــن  كل  حضــور  األولــى، 
اجلمهوريــة ووفــد وزاري، وكــذا رئيــس مجلــس 
ــى رئيــس  األمــة ورئيــس البرملــان باإلضافــة إل

الدســتوري. املجلــس 
وأّكــد حمــزة آل ســيد الشــيخ، الوزيــر 
ــة، أّن 87  ــة الصحراوي ــف بالبيئ ــدب املكل املنت
باملائــة مــن التــراب اجلزائــري حتــوزه الصحــراء، 
املســابقة  هــذه  أّن  ذاتــه،  املتحــدث  مبــرزا 
الوحــدة  واحــة  ملشــروع  متهيــدا  ســتكون 

اإلفريقيــة.
جتــدر اإلشــارة، إلــى أّن املســابقة، تعتبــر 
ــة  ــر، وبرعاي ــى مــن نوعهــا يف اجلزائ هــي األول

مــن رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون.

ويف اختتــام هــذه الطبعــة مت اإلعــالن عــن 
ــل  ــة ألجم ــس اجلمهوري ــزة رئي ــن بجائ الفائزي

واحــة جزائريــة، وجــاءت كمــا يلــي:
وقيمتهــا  ذهبيــة  األولــى  _ اجلائــزة 
ــاة  ــار ســنتيم فــازت بهــا جمعيــة بن املاليــة ملي

أدرار. املســتقبل 
_ اجلائــزة الثانيــة فضيــة وقيمتهــا املاليــة 
نصيــب  مــن  ســنتيم جــاءت  مليــون   500
واليــة  بريزينــة  للســياحة  احمللــي  الديــوان 

البيــض.
_ اجلائــزة الثالثــة برونزيــة وقيمتهــا املاليــة 
250 مليــون ســنتيم وجــاءت مــن نصيــب 

ــدوف. ــن تن ــروك م احلــاج مب
اجلزائريــة  اإلذاعــة  افتكــت  فيمــا 
ــة  ــول البيئ ــي ح ــل إعالم ــن عم ــزة أحس جائ

يــة. و ا لصحر ا
عبد اجلالل نويس

قــال وزير النقــل، لزهر هانــي، ان فتــح 
النقــل بــن الواليــات وفتــح احلــدود ليــس 
مــن صالحيــة دائرتــه الوزاريــة وان االمــر بيــد 
ــة  ــا وان األمــر مرتبــط بالوضعي الســلطات العلي
الوبائيــة.  وعــدد الوزيــر، يف نــدوة صحفيــة 

ــاء، خســائر  شــركات النقــل  ــه أمــس الثالث ل
العموميــة،  وأشــار إلــى  أن خســائر شــركة 
اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة قــدرت بـــ40 مليــار 
ــد النقــل البحــري خســائرا  ــار، بينمــا تكب دين

ــار.                ق.م ــر دين ــدرت بـــ9 ماليي ق

ــة  ــة الريفي ــة والتنمي ــر الفالح ــرح وزي ص
ــاء، أن  ــي، أمــس الثالث ــد حمدان ــد احلمي عب
التحريــات مســتمرة مــن أجــل حتديد مســؤولية 
قضيــة  يف  واخلارجيــة  الداخليــة  األطــراف 
اســتيراد القمــح املغشــوش مــن طــرف الديــوان 
الوطنــي املهنــي للحبــوب،  كاشــفا أن النتائــج 
ــذي  ــر التنفي ــة املدي ــة أفرجــت عــن إقال األولي
للديــوان، كمــا كشــف عــن إمكانيــة مســاءلة 

الشــروط.  لدفتــر  وفقــا  املمونــة  األطــراف 
ــس  ــة ام ــح لالذاع ــي يف تصري كشــف حمدان
عــن اعتــزام احلكومــة إنشــاء هيئــة تكلــف 
مبتابعــة الســوق الدوليــة للمنتجــات الزراعيــة، 
حيــث ســتعنى بتنظيــم التمويــن اخلــاص 
باملنتجــات واســعة االســتهالك والتــي حتظــى 

بدعــم الدولــة.                            ق.م

قائمــة  مــن  مقصــون  أمــس  احتــج   
الســكن،  التــي أعلــن عنهــا منــذ يومــن 
ــرة بوينــان إلــى الشــرق متامــا مقــر الواليــة  بدائ
البليــدة،  يف احلصــة الســكنية 760 وحــدة 
اجتماعــي إيجــاري،  وطالبــوا مبراجعــة القائمــة 
ــض  ــبهة بع ــول ش ــق ح ــة للتحقي ــاد جلن وإيف

املســتفيدة.  األســماء 
ــون  ــأنها ممثل ــف بش ــن،  كش ــورة احملتج ث
عنهــم ورؤســاء جلــان أحيــاء،  أنهــم اســتغربوا 
لبعــض األســماء التــي ال تتوفــر فيها الشــروط،  
نشــرها  مت  التــي  القائمــة  ضمــن  وظهــرت 
منــذ يومــن،  ناهيــك عــن ظهــور أســماء 
ــي،   ــن األراض ــات ع ــن تعويض ــتفيدين م ملس
التــي مت ضمهــا يف مشــاريع ذات منفعــة عامــة،  
إلقامــة مشــروع املدينــة اجلديــدة مبحيــط مركــز 

عمروســة،  كمــا تســاءلوا عــن الســر مــن وراء 
ظهــور القائمــة بـــ 750 مســتفيدا فقــط،  بينمــا 
احلصــة هــي 760 وحــدة ســكنية ومســتفيد،  
ــم وأســفهم إلقصــاء بعــض  ــا زاد يف غضبه وم
العائــالت املتضــررة مــن أزمــة الســكن فعليــا،  
استشــارتها  مت  األحيــاء  جلــان  بعــض  ان 
ــكن،   ــن الس ــن م ــدمي املتضرري ــا بتق ومطالبته
بأحيــاء شــعبية نائيــة،  بينمــا خــالل اإلعــالن 
ــن  ــد م ــم واح ــر وال اس ــم يظه ــة ل ــن القائم ع
اثــر  مــا  وهــو  اقترحوهــا،   التــي  األســماء 
ــرورة  ــى ض ــددون عل ــم يش ــم،  وجعله غضبه
مراجعــة القائمــة،  والتحقيــق يف خلفيــات 

ــتفيدين. ــض املس ــماء بع أس
 عبدالناصر حمودة

ــة يف جهــاز املســاعدة  توفيــت أمــس عامل
علــى اإلدمــاج املهنــي )بوشــلوخ لطيفــة( والتــي 
تقطــن بقريــة العرصــة وادي بلديــة النجــاء 

ــاص(. )رج
زمالئهــا  أحــد  بــه  ماصــرح  وحســب 
ــة ماتــت  ــإن الضحي ــار الوطــن« ف ــدة »أخب جلري
ــا  ــد خروجه ــزل بع ــى املن ــا إل ــي يف طريقه وه
ــنة  ــي 11 س ــت حول ــد عمل ــل،  وق ــن العم م
ــاج. ــى اإلدم ــاز املســاعدة عل ــاء جه حتــت غط

املتوفيــة  فــإن  املصــدر  ذات   وحســب 
كانــت تعمــل مبكتبــة بلديــة وادي النجــاء، 
التابعــة ملديريــة الثقافــة،  وقــد كان حلمهــا 
االدمــاج واإلســتقرار مبنصــب عمــل دائــم،  
هاتــه األخيــرة شــاركت يف معظــم الوقفــات 
ــغيل  ــل التش ــود ماقب ــال عق ــة لعم اإلحتجاجي
والتــي كانــت تنظــم كل أســبوع أمــام مقــر 

الواليــة.
ز.ي

أمينة. ب
 وخــالل إشــرافه أمــس، علــى توزيــع حصــة 
مــن ســكن صيغــة عــدل 2، املتأخــرة بقســنطينة 
منــذ ســنوات، ذكــر أن برنامــج احلكومــة أساســا، 
يصــب يف التصــدي للغــش يف احلصــول علــى 
الســكن، واإلعانــات االجتماعيــة املوجهــة لــكل 
ــفافية  ــرض الش ــكن وف ــا الس ــا فيه ــات مب القطاع
إلــى  الرجــوع  ســيتم  حيــث  القطــاع،  علــى 
البطاقــات الوطنيــة لــكل مــن ميلكــون ســكن 
ــث  ــة، بحي ــق إداري ــق وثائ ــة وف ــة خاص أو ملكي
ــذي  ــة، ال ــون اإلجــراءات العقابي ــق قان ــم تطبي يت
ــن  ــن يحــاول االســتفادة م ــى أن كل م ــص عل ين
الســكن عــن طريــق تصريــح كاذب يف تعاملــه مــع 
ــراوح  ــجن تت ــة س ــه عقوب ــيترتب علي اإلدارة،  س
ــس  ــو نف ــنوات، وه ــى 3 س ــدة إل ــنة واح ــن س ب
األمــر بالنســبة للموظــف الــذي يتعامــل بتواطــىء 

ــذا الشــخص. ــع ه م
ــران،  ــة والعم ــر الســكن واملدين وأضــاف وزي
علــى  ســتعمل  مصاحلــه  أن  ناصــري،  كمــال 
ــتعانة  ــق االس ــن طري ــة، ع ــام الرقمن ــل نظ تفعي
بالبطاقيــة الوطنيــة للســكن والبطاقيــة الوطنيــة 
احلصــول  يف  التحايــل  ملنــع  الداخليــة،  لــوزارة 
علــى الســكن وإعانــات الدولــة مبختلــف صيغــه، 

ــاب  ــى أصح ــة عل ــات اجلزائي ــرض العقوب ــع ف م
التصريحــات الكاذبــة واملوظفــن يف اإلدارة مــع 
ــن  ــكل م ــي ل ــراء ردع ــاز، كإج ــق االمتي ــزع ح ن
تســول لــه نفســه أخــذ مــا ليــس مــن حقــه بعــد 
بتنظيــم  مــا سيســمح  العبــث،  مــن  ســنوات 

القطــاع وإعطــاء الســكن ملســتحقيه.
ــمل 4  ــات ستش ــن دراس ــر ع ــدث الوزي وحت
مناطــق انــزالق علــى مســتوى الواليــة، وهــو 
املشــكل الــذي اعتــرف الوزيــر بــأن الســلطات 
ــذا  ــل ه ــرة حل ــات كبي ــد صعوب ــت جت ــة كان احمللي
املشــكل، وأدت إلــى تدخــل الــوزارة، علــى غــرار 
منطقــة الرتبــة التــي تضــم 6 آالف ســكن وعرفــت 
تأخــرا كبيــرا يف االجنــاز لنفــس الســبب، ويف ذات 
ــة  ــى عملي ــراف عل ــرن باإلش ــام الوزي ــياق، ق الس
مواقــع   3 مســتوى  علــى  6375 ســكن  توزيــع 
والتــي تعــد احلصــة األضخــم منــذ ســنوات، 
ــة  ــكنات الرتب ــع س ــتكمال توزي ــم اس ــى أن يت عل
القادمــة،  الســنة  مــن  األول  السداســي  مــع 
وغلــق جميــع البرنامــج لصيغــة عــدل 2 مــع 
بالعديــد  الوزيــر  اعتــرف  كمــا   ،2022 ســنة 
الســكن  تخــص صيغــة  التــي  العراقيــل  مــن 
بوتيــرة  يســير  الــذي  بقســنطينة،  التســاهمي 
بطيئــة منــذ ســنوات، مت خاللهــا ســحب املشــاريع 

املتوقفــة مــن املقاولــن غيــر القادريــن علــى إمتامهــا 
واملتقاعســن عــن اســتكمال مشــاريعهم، مــع 
ــل  ــم، قب ــل يف ملفاته ــة لفص ــى العدال ــوء إل اللج
ــه باألســرة  ــن، مشــيرا خــالل لقائ حتويلهــا آلخري
اإلعالميــة، أن الطلــب علــى الســكن الريفــي 
يعــرف تزايــد، وهــو مــا جعل مصالــح بقســنطينة، 
تعمــل علــى اجنــاز 200 ســكن ريفــي جديــد 
ــى أن  ــدا عل ــع 2021، مؤك ــزة مطل ــتكون جاه س
ــدن  ــى مســتوى امل ــاب الســكنية عل ــع األقط جمي
اجلديــدة، ســتخضع للتهيئــة اخلارجيــة، علــى 
غــرار كل املــدن الكبــرى، كمــا ســيتم توجيــه 
مبلــغ 23 مليــار متبقــي مــن عمليــات ســابقة 
تخــص مشــاريع تهيئــة نحــو مناطــق الظــل، 
ــات اســتباقية  ــى عملي ــوزارة عل ــا ستشــرف ال كم
قبــل  بالواليــة  املتواجــدة  العقــارات  لدراســة 
مباشــرة أي مشــاريع ســكنية جديــدة، مذكــرا 
لتحديــد  العمليــات  هــذه  متابعــة  أنــه ســيتم 
االحتياجــات املاليــة واســتكمال املبالــغ التــي 
رصــدت،  وامليزانيــة املاليــة اخلاصــة مبشــاريع ســنة 
ــا علــى  2021، كمــا أن االهتمــام ســيكون منصب
حتســن وتهيئــة املناطــق الريفيــة ومناطــق الظــل.

مدير مجمع »دايو« ببوغزول يرفض التدخل  
العمــــال المحتجـــون يقضـــــونالعمــــال المحتجـــون يقضـــــون

 أسبــــوعهم الثــــاني فــــي  أسبــــوعهم الثــــاني فــــي العــــراءالعــــراء

بسكرة
أوليـاء التالميـذ بالبسبـاس يقطعـون الطريـق الوطنـي رقـم أوليـاء التالميـذ بالبسبـاس يقطعـون الطريـق الوطنـي رقـم ))4646( ( 

وزير السكن كمال ناصري من قسنطينة
تحييــــن نظــــام الرقمـــنة لمنـــع التحــــايل تحييــــن نظــــام الرقمـــنة لمنـــع التحــــايل 

فــــي الحصـــــول علــــى السكـــــنفــــي الحصـــــول علــــى السكـــــن

البليدة

   قـــائمة الّسكــن فــــي بوينــان    قـــائمة الّسكــن فــــي بوينــان 
تثيــــر حفيــــظة المقصيـــــينتثيــــر حفيــــظة المقصيـــــين

عملت  11 سنة بهذه الصيغة 

وفــــاة موظــــفة بجهـــاز وفــــاة موظــــفة بجهـــاز 
المســــــاعدة علـــــى اإلدمـــــاج المســــــاعدة علـــــى اإلدمـــــاج 

وزير النقل لزهر هاني: 
الجويــــة الجزائريــــة تكّبــــدت الجويــــة الجزائريــــة تكّبــــدت 
4040 مليــــار دينـــــار خســــائر مليــــار دينـــــار خســــائر

التحقيـــق فـــي استيــــراد القمــــح التحقيـــق فـــي استيــــراد القمــــح 
المغشـــــوش  متــــواصــلالمغشـــــوش  متــــواصــل

»بنــــاة المستقبـــل« األدراريــــة »بنــــاة المستقبـــل« األدراريــــة 
تفـوز بجـائزة أحسـن واحــة جزائـريةتفـوز بجـائزة أحسـن واحــة جزائـرية

ذكر وزير السكن واملدينة 
والعمران، كمال ناصري، 
أن مصاحله ستستعمل 

نظام الرقمنة عن طريق 
االستعانة بالبطاقية 

الوطنية للسكن، والبطاقية 
الوطنية لوزارة الداخلية، 
ملنع التحايل يف احلصول 

على السكن وإعانات 
الدولة مبختلف صيغه 
مبا فيه االجتماعي، مع 

فرض العقوبات اجلزائية 
على أصحاب التصريحات 

الكاذبة، واملوظفني يف اإلدارة 
مع نزع حق االمتياز.

يتساءل عمال مجمع شركة دايو املكلفة بإجناز البنية التحتية للمدينة اجلديدة ببوغزول جنوب 
املدية والذين أمتوا أسبوعهم الثاني مبيتا يف العراء أمام مقر الشركة احتجاجا على تسريحهم 

عن األطراف التي تقف وراء مدير املجمع الذي ضرب عرض احلائط كل مساعي الصلح ومحاولة 
تقريب وجهات النظر بني الطرفني التي قامت بها مختلف السلطات احمللية بوالية املدية وباءت كلها 

بالفشل والتي كان آخرها ايفاد جلنة والئية إلى مقر الشركة. 



ف. سليم
شعارات  احملتجني  الطبيني  األعوان  رفع 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  تطالب 
االجتماعية  أوضاعهم  بتحسني  املستشفّيات 
املرسوم  القانون األساسي ومراجعة  وإلى تعديل 
معهد  وإلنشاء   )11/235  ( رقم  التنفيذي 
وطني عالي للمخدرين واملطالبة مبعادلة الشهادة 
ملدونة  الفوري  واإلصدار  القانونية  واحلماية 
املركز  مدير  فإن  احملتجني  ممثلي  وحسب  املهام. 

من  نسخة  تسليمه  مت  اجلامعي  اإلستشفائي 
برفعها  األخير  وتعهد  املرفوعة  املطالب  الئحة 
التخدير  يف  الطبيون  األعوان  وكان  للوزارة.  
واإلنعاش للصحة العمومية أعلنوا عن تنظيم يوم 
الصحة  مديريات  أمام  بوقفات  معزز  إحتجاجي 

عبر كل الواليات.
وأوضحت النقابة الوطنية املستقلة لألعوان 
العمومية  للصحة  واإلنعاش  التخدير  الطبيني يف 
الصحة  وزارة  أن  الفارط  األسبوع  لها  بيان  يف 

مبا  تلتزم  لم  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
الطرفني  بني  املمضي  االجتماع  محضر  تضمنه 
وهو ما دفعهم للتصعيد من خالل الدعوة لتنظيم 
أمام  احتجاجية  بوقفات  مدعوم  احتجاجي  يوم 
الصحة.  ومديريات  الصحية  املؤسسات  مقرات 
وأكدت أن قرار االحتجاجات الذي جاء اعتمادا 
يلبي  للنقابة  الوطني  املجلس  توصيات  على 
سياسة  من  املتذمرة  العمالية  القواعد  نداءات 

التهميش التي تتعرض له.
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مستشفى »ابن رشد« بعنابة 

األعـــوان الطبيـون فــي التخدير األعـــوان الطبيـون فــي التخدير 
واإلنعـــاش يحتجـــــون واإلنعـــاش يحتجـــــون 

الوطنية  الوكالة  تستلم  أن  املقرر  من 
للتحسني السكن وتطويره ما اليقل عن 6250 
االيام  خالل  توزيعها  سيتم  سكنية  وحدة 
واملؤسسات  املقاولون  يعكف  حيث  القادمة 
الروتوشات  وضع  على  باملشاريع،  املعنية 
أشهر،  قبل  املقدمة  للوعود  تنفيذا  األخيرة، 
من طرف املدير العام ملؤسسة » عدل«، والتي 
وحدة سكنية   6000 من  أكثر  تسليم  تخص 

على أصحابها خالل ايام.
أن  عدل،  لوكالة  العامة  املديرية  وأعلنت 
وإعدادها  املواقع  تواصل عملية جتهيز  قسنطينة 
باإليجار،  البيع  مبختلف مواقع سكنات صيغة 
»عدل«  سكنات  تسليم  عملية  ألكبر  ترقبا 
ستشهدها الوالية، حيث سيتم تسليم 6250 

القليلة املتبقية من  وحدة سكنية خالل األيام 
العام  املدير  قطعها  التي  للوعود  تنفيذا  السنة، 
وتطويره«  السكن  لتحسني  الوطنية  للوكالة 
محمد طارق بلعريبي« خالل زيارته لقسنطينة 
توزيع  املديرية أن عملية  لتؤكد  الفائت،  الشهر 
السكنات املرتقبة تعد األكبر من نوعها بعاصمة 
املستفيدين  من  العديد  نقل  بينما  الشرق، 
بالتوزيع  املعنية  لألحياء  وصور  فيديوهات 
والتي قاموا مبعاينتها والتأكد من جاهزيتها بعد 
سنوات قضوها يف التنقل بني الورشات للضغط 
وإيجاد  املشاريع،  الستكمال  املقاوالت  على 
يتعلق  فيما  خاصة  املتراكمة  للمشاكل  احللول 

مبكتتبي الرتبة ببلدية ديدوش مراد.
أمينة.ب

قسنطينة

 عـــدل تستعــد لتوزيـــع 
6250 وحـدة سكنيـــة 

قسنطينة

مدرســة »لعدايسـي« تستفيد من اإلنترنـت مدرســة »لعدايسـي« تستفيد من اإلنترنـت 
عبـــر الساتــل الجزائــــريعبـــر الساتــل الجزائــــري

القمر  بواسطة  االنترنت  خدمة  بدأت 
جتربة  يف  سات«،  »الكوم  اجلزائري  االصطناعي 
منوذجية تعد األولى من نوعها يف قسنطينة، يف إطار 
االبتدائية،  املدارس  على  االنترنت  تعميم خدمة 
بواسطة هذه التقنية احلديثة، يف انتظار تعميم هذه 
التعليمية  املؤسسات  كامل  على  الرائدة  التجربة 

بربوع والية قسنطينة دون استثناء.
والية  لدى  التربية  مدير  تصريح  وحسب 
قسنطينة، محمد بوهالي، أن العملية متت وفق 
على  االنترنت  خدمة  لتعميم  مسطر  برنامج 
االصطناعي  القمر  بواسطة  االبتدائية  املدارس 
»الكوم سات، وكانت مدرسة » لعدايسي« على 
برج  مبنطقة  بالضبط  اعبيد،  بلدية عني  مستوى 
الرائد،  املشروع  هذا  انطالق  نقطة  مهيريس، 
القمر  بواسطة  االنترنت  استخدام  إلى  لالنتقال 
النائية،  املنطقة  هذه  واختيار  املذكور،  اجلزائري 
الوالية«  والي  السيد  لتعليمات  طبقا  هذا  جاء 
التضامن  ووزيرة  احلفيظ«،  عبد  احمد  ساسي 
من  املنطقة  زاروا  الذين  املرأة،  وقضايا  واألسرة 
كمنطقة  اختيارها  ومت  رسمية،  زيارة  يف  قبل، 
منوذجية لإلنطالق يف تنفيذ البرنامج، على أمل 
أن تعمم اخلدمة على باقي املؤسسات التربويةيف 

ربوع الوالية النائية منها قبل احلضرية.
التربية  قطاع  أن  السياق  ذات  يف  وجاء 

بقسنطينة، قد تعزز مؤخرا لرسم املوسم الدراسي 
جديدة  حافلة   25 بـ   ،2020/2021 اجلاري، 
التي  البلديات،  على  توزيعها  مت  املدرسي،  للنقل 
نسبة  بذلك  لتصل  اخلطوط،  يف  عجزا  تعاني 
إلى  املدرسي،  النقل  مجال  يف  الوالئية  التغطية 
يستفيد  متمدرسا   17981 بعنوان   ،%  100
ذات  وأكد  املدرسي،  النقل  خدمة  من  جميعهم 
املتحدث أن قطاع التربية شكل هذه السنة أولوية 
فيما  خاصة  بقسنطينة،  احمللية  السلطات  لدى 
مع  وباملوازاة  املدرسي،  النقل  مشكلة  يخص 

اإلمكانيات املتوفرة لدى كل بلدية، مت تخصيص 
التالميذ،  والكافية جلميع  املناسبة  النقل  وسائل 
مع حتديد ميزانية مخصصة الستئجار حافالت من 
طرف اخلواص لتأدية نفس الغرض، ومت استدراك 
بعض نقاط العجز باستحداث 25 حافلة جديدة، 
وزعت على النقاط التي وجدت صعوبة يف توفير 
وسيلة نقل خاصة باملتمدرسني، لتتم تغطية كل 
تابعة  61 حافلة  تامة باعتماد  الوالية بنسبة  ربوع 

للبلديات و163 حافلة تابعة للخواص.
أمينة. ب

 لتفادي الفيضانات بجيجل

حملــة للقضاء على النقاط السوداء عبر البلدياتحملــة للقضاء على النقاط السوداء عبر البلديات
لتطهير ومعاجلة  أول أمس حملة  انطلقت 
بلديات  من  كال  مستوى  على  السوداء  النقاط 

جيجل، امليلية والطاهير.
هذه احلملة التطوعية بادرت بها وزارة املوارد 
لوالية  احمللية  السلطات  عليها  وأشرفت  املائية 
على  القطاعات  من  العديد  مبشاركة  جيجل 

الوطني  الديوان  للمياه،  اجلزائرية  غرار مؤسسة 
املجالس  العمومية،  للتطهير، مديرية األشغال 
الشعبية البلدية، وتهدف هذه اخلطوة التي تأتي 
بعد أيام قليلة على الكارثة التي خلفها فيضان 
بالطاهير  وتاسيفت  جيجل  مبدينة  القنطرة  واد 
وتعقيم  تطهير  تنظيف،  بعملية  للقيام  تهدف 

من  بكل  السوداء  النقاط  مختلف  متس  واسعة 
سخرت  وقد  وامليلية  الطاهير  جيجل،  بلديات 
آليات،  من  واملادية  البشرية  الوسائل  كل  لها 
سعيا  وهذا  تعقيم  مواد  وصهاريج،  شاحنات 

إلجناح هذه احلملة التطوعية الكبرى.
نورة حراث

تبسة

نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 
94 % خـــالل 2020

والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز  مصالح  قامت 
لوالية تبسة، من خالل املشاريع الضخمة التي 
رائدة  تكون  بأن  للوالية  سمحت  والتي  أجنزتها 
التغطية  نسبة  حيث  من  الوطني  املستوى  على 
اخلدمة  نوعية  وكذا  والغاز  الكهرباء  بشبكة 
يشهدان  والغاز  الكهرباء  وأن  خاصة  املقدمة، 

سنويا طلبا متزايدا.
سكنا   5675 بربط  الشركة  وقامت 
 5670 وحوالي   ،2020 سنة  بالكهرباء خالل 
املتوسط  التوتر  ذات  الكهربائية  بالطاقة  سكنا 
واملنخفض وهو الزبائن االقتصاديني واملستثمرين 
الذين تولي لهم الشركة أهمية قصوى خاصة يف 

اجلانب االقتصادي االستثماري والفالحي.
من  صحفي  بيان  عنه  كشف  ما  فحسب 
لتوزيع  امتياز  ملؤسسة  واإلتصال  اإلعالم  خلية 
التغطية  نسبة  قدرت  فقد  والغاز،  الكهرباء 
التغطية  ونسبة   %  94.4 الكهربائية  بالشبكة 
بالغاز الطبيعي 74.4 % حيث بلغ عدد زبائن 
 3731 بـ   2020 سنة  خالل  الغازية  الشبكة 

الضمان  صندوق  برنامج  إطار  ويف  زبــون، 
والتضامن للجماعات احمللية 2018 مت ربط 3273 
مسكن بالطاقة الغازية بطول شبكة توزيع قدرت 
ب 132 كلم بغالف مالي قيمته 31 مليار سنتيم 
وهذا يف 23 بلدية، وأضاف البيان، أنه يف إطار 
الغاز  بشبكة  عائلة   422 ربط  مت   2019 برنامج 
37 كلم  توزيع قدرت ب  الطبيعي بطول شبكة 

ومببلغ مالي قدرت قيمته33.6 مليـــار سنتيم.
اإلجمالية  القيمة  أن  بالذكر،  جدير 
لديون املؤسسة التي هي على عاتق كل الزبائن 
ارتفعت  وكلها  سنتيم،  مليار   171 بـ  قدرت 
العالم  يشهدها  التي  الصحية  واجلائحة  تزامنا 
ناصر«  املؤسسة »خالد  أّكد مدير  ككل، حيث 
باقي  تعطل  وراء  كانت  الديون  قيمة  ارتفاع  أن 
مشاريع الربط، لذلك وجب على املُدانني تسوية 
تسريع  أجل  من  اآلجال  أقرب  يف  وضعياتهم 

وتيرة تنفيذ املشاريع اجلديدة.
فيروز رحال

تبسة

سكـــان »حجــر أم النــــاب« 
بالشريعة يطالبون بفك العزلة

أم  »حجر  الظل  منطقة  سكان  يشتكي 
47 جنوب غرب  الشريعة  ببلدية  الواقعة  ناب« 
عاصمة الوالية تبسة، من عديد النقائص التي 
أرقتهم وجعلت احلياة املعاشة يف هذه املنطقة جد 
صعبة، مناشدين السلطات احمللية بضرورة إيجاد 
حلول فعالة وعاجلة من أجل التمسك بأراضيهم 

وعدم هجرانها بعد سنوات طويلة يها.
كل  فإن  السكان،  به  صّرح  ما  فحسب 
التي يعانون منها جد أساسية ومهمة  النقائص 
انعدام  من  انطالقا  الكرمي،  العيش  مواصلة  يف 
املاء حيث أجبروا على اقتناء هذه املادة احليوية 
خاصة  املسالك  الهتراء  نظرا  مضاعفة  بأسعار 
بئر  بلدية  إلى  ثم  املدرسة  إلى  املؤدي  املسلك 
احلركة  فيه  تتوقف  الذي  الطريق  وهو  مقدم 
من  هؤالء  ويطلب  اجلوية،  التقلبات  كل  عند 
السلطات املعنية بضرورة العمل على فك العزلة 
وتهيئة  للشرب  الصالح  املاء  توفير  خالل  من 
بربط  مطالبتهم  عن  ناهيك  الريفية  املسالك 

املدرسي لتالميذ  والنقل  الطبيعي  بالغاز  املنطقة 
املنطقة.

ويف رد نائب رئيس بلدية الشريعة »الشريف 
بوطورة«، أكد لسكان منطقة »حجر أم ناب« أنه 
سيتم يف القريب العاجل انطالق األشغال للربط 
بالغاز الطبيعي بعد استفادة املنطقة من املشروع، 
املطروحة  األخرى  االنشغاالت  أن  أن  كما 
مدة حفر  منذ  مت  االعتبار، حيث  بعني  مأخوذة 
بئر من أجل تزويدهم باملياه إال أنه لم يتم العثور 
البلدية  وحاليا مصالح  احليوية،  املادة  هذه  على 
تعمل على دراسة العديد من النقاط التي توجد 
بها الكمية الكافية من املياه الختيار األنسب، 
مقر  بني  الرابطة  الريفية  املسالك  ما يخص  ويف 
83 وبالتنسيق مع  الوطني رقم  إقامتهم والطريق 
طريق  لفتح  الغابات  ومصلحة  الفالحة  مصالح 
وبني  بينهم  خاصة  العزلة  لفك  كلم   5 بحوالي 

مدرسة »حمة بوعروج«. 
فيروز رحال

طالب، أول أمس، األعوان الطبيين في التخدير واإلنعاش بالمركز االستشفائي الجامعي "ابن رشد" بعنابة الوزارة 
الوصية باالستجابة للمطالب الوطنية المرفوعة من ممثليهم، وذلك خالل وقفة احتجاجية تم تنظيمها بساحة المستشفى، 

استجابة لنداء النقابة الوطنية المستلقلة لألعوان الطبيين في التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.
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سيدي بلعباس

سكان بلدية »بضرابين« ينددون 
بتدني مستوى الخدمات البريدية

مديرية السياحة تراسل أصحاب الفنادق وتتوعد 

احتفاالت »الريفيون« ممنوعة بوهراناحتفاالت »الريفيون« ممنوعة بوهران

عمر الفاروق
إقامة  مبنع  ذكرت  التي  املراسلة  وجاءت 
وهددت  أعراس  أو  ميالد  وأعياد  حفالت 
تصل  صارمة  بعقوبات  التعليمة  لهذه  املخالفني 
األيام  يف  املراسلة  هذه  وكانت  الغلق  حد  إلى 
التي  السنة  رأس  حفالت  إقامة  ملنع  األخيرة 
تعودت عليها املؤسسات الفندقية يف والية وهران 
التي كانت تستقبل املواطنني من مختلف واليات 

الوطن وتقيم حفالت ليلية وسهرات،  وتخوفا من 
يكثر  التي  للفيروس خالل هذه احلفالت  انتشار 
فيها التجمعات الكبيرة،  ذكرت مديرية السياحة 
باإلجراءات التي ال تزال الدولة مستمرة فيها ملنع 
سهرات  إقامة  من  وتخوفا  واحلفالت  التجمعات 
مراسلة  مت  مغلقة  قاعات  يف  حفالت  أو  سرية 
أصحاب الفنادق إلعذارهم مسبقا بخطورة ما قد 
شامل  أمني  مخطط  يكون  أن  ويتوقع  به  يقومون 
يف الواليات ملراقبة حترك أصحاب السيارات ليلة 

االحتفال برأس السنة امليالدية من خالل تكثيف 
عمليات  وتكثيف  األمنية  واحلواجز  الدوريات 
التجمعات  وأماكن  واملركبات  للفنادق  التفتيش 
ملنع  والسياحة  التجارة  مديريات  مع  بالتنسيق 
احتفاالت »الريفيون« لهذا العام،  يف حني يسمح 
إطار  يف  زبائنها  باستعمال  الفنادق  بعمل  فقط 
احترام البروتوكول الصحي املعمول به دون إقامة 

أي حفالت خاصة برأس السنة امليالدية.

املقراني  بضرابني  بلدية  سكان  طالب 
بتوفير موزع آلي لألوراق النقدية على مستوى 

مركز البريد الوحيد املتواجد باملنطقة.
فئة  وخاصة  البلدية  سكان  ممثلو 
»أخبار  مع  تواصلهم  يف  املتقاعدين 
الوطن« أكدوا حاجة املركز إلى موزع آلي 
لألوراق املالية كإضافة إلى عمل الشباك 
أيام األسبوع  باملواطنني طيلة  يعج  الذي 
املتقاعدين  فئة  ايام صب معاش  خاصة 
ما يشكل  باملواطنني  املركز  يكتظ  حيث 
يلزمهم  ما  لهم  بالنسبة  هاجس حقيقي 
يحني  حتى  طويلة  لساعات  االنتظار 

دورهم لسحب أجرتهم الشهرية. 
بدورها أكد مكتب االحتادية الوطنية 
االنشغاالت  إيصالها  املدني  للمجتمع 
مدير  إلى  املوضوع  هذا  حول  السكان 
سيدي  بوالية  اجلزائر  بريد  وحدة 
جمع  الذي  االجتماع  خالل  بلعباس 

أكدوا  حيث  املاضية  الصائفة  بينهم 
بريد  مكتب  تزويد  جدولة  ضرورة  على 
البلدية مبوزع الي الذي من شأنه تخفيف 
على  يحتوي  وأنه  خاصة  عليه  الضغط 
يرقى  يعد  لم  بدوره  والذي  واحد  شباك 
صارت  اذ  املروجة  خدمات  تقدمي  الى 
عليه  اليومي  الضغط  إلى  بالنظر  متدنية 
أخرى  البدائل  وجود  عدم  جراء  وذلك 
وهو بدوره ابدى استعداده هذا األمر إال 

أن الوعود بقية معلقا منذ ذلك احلني.
قرية  اهالي  ناشد  السياق  ذات  يف 
بضرابني  بلدية  أقاليم  أحد  قدادرة 
مركز  جتهيز  احمللية  السلطات  املقراني 
معاناتهم  إلنهاء  فترة  من  املشيد  البريد 
املالية  املعامالت  مبختلف  قيامهم  أثناء 
البلديات  الى  تنقلهم  حتمية  بسبب 

واملناطق املجاورة لهذا الغرض. 
حواش.أ

البليدة 

سكـان »حوش المريكان« يطالبون بتعبيد الطريقسكـان »حوش المريكان« يطالبون بتعبيد الطريق
وادي  يف  سكان »حوش املريكان«  أبدى 
حيهم  طرقات  وضع  من  إستيائهم  العاليق،  
التي حتولت إلى مسالك ترابية ممزوجة باألوحال،  
بسبب عدم إعادة الطريق إلى وضعها األول،  بعد 
املؤسسة  قبل  من  الغاز  شبكة  مد  أشغال  نهاية 
احليوية،   املادة  بهذه  ربطهم  ودون  املقاولة،  
لالستفادة منها،  يف هذه األيام شديدة البرودة. 

حاولوا  أنهم  احلي،   عن  ممثلون  كشف  و 
مبد  قامت  التي  املؤسسة  يجبروا  أن  خائبني،  
العام،   الطريق  تهيئة  بإعادة  املدينة،   شبكة غاز 
املاضي  العام  نهاية  منذ  وهم  فشلوا،   أنهم  إال 
ترابية  طرقات  يف  السير  إلى  يضطرون    ،2019
ولو  تساقط  خالل  جدا  وموحلة  الصحو،   عند 
أن استطاعوا  املطر،  وهم وبعد  قليلة من  زخات 

حل أزمة العطش التي مستهم يف عز أيام األمطار 
ظرفيا فقط،  باتوا ضحايا السير وسط األوحال،  
الوصول  ألجل  املتمدرسني،   أطفالهم  خاصة 
الى مدارسهم بالضفة األخرى،  وهو ما جعلهم 
التعجيل  ضرورة  املسؤولني،   ويطالبون  يقلقون 
صاحلة  باتت  والتي  أزقتهم،   طرقات  لتعبيد 

للحرث والفالحة فقط. 

املدية 

أشغــال تعبيــــد طريــــق 
حــي »أوالد حنة« متوقفة 

حنة  أوالد  فرقة  سكان  يتساءل 
شرقي  السواقي  لبلدية  إداريا  التابعة 
أشغال  توقف  وراء  السبب  عن  املدية 
مبقر  الفرقة  يربط  الذي  البلدي  الطريق 
منذ  األشغال  عن  املتوقف  البلدية 

حوالى ثالث سنوات.
تصريح  يف  السكان  ممثلو  قال  و 
تبعد  ال  الفرقة  إن   « الوطن«  لـ«أخبار 
 2 بحوالي  إال  السواقي  دائرة  مقر  عن 
احلياة  متطلبات  بأدنى  حتظى  وال  كلم 
إلى جانب مشكل الطريق املتوقف عن 

األشغال منذ ثالث سنوات. 
هذا  أن  السكان  ويضيف  هذا 
الزفتية  باخلرسانة  معبد  كان  الطريق 
تزفيته  إعادة  تقرر  لتدهوره  ونتيجة 
رفضوا  السكان  أن  غير  الطريقة  بنفس 
احمللية  السلطات  من  مطالبني  األمر 
املعمول  واملعايير  املقاييس  وفق  تزفيته 
بها قانونا أين مت توقيف املقاول بحضور 

رئيسي البلدية والدائرة
من  يشتكون  أيضا  الفرقة  سكان 
جانب  إلى  املدرسي  النقل  يف  نقص 
الفرقة  بذات  العمومية  اإلنارة  غياب 
مفرغة  وجود  األولياء  قلق  من  ومازاد 
باتت  والتي  الطريق  مبحاذاة  عشوائية 
بدورها  التي  الضالة  للكالب  مرتعا 
تالمذة  حياة  يهدد  خطرا  أصبحت 

أوالد حنة
الفرقة  سكان  ناشد  وعليه 
التدخل  ضرورة  احمللية  السلطات 
املشاكل  ملختلف  حل  إليجاد  العاجل 
السيما  السكان  فيها  يتخبط  التي 
حير  لغزا  بات  الذي  الطريق  مشكل 

اجلميع.
بغية  البلدية  مصالح  هاتفنا 
لم  أننا  غير  املسئول  رد  على  احلصول 

نتمكن من ذلك. 
عمر ب

بجاية 

عمـال مصنـع اآلجر بصدوق دون أجور منـذ عمـال مصنـع اآلجر بصدوق دون أجور منـذ 1717 شهرا  شهرا 
تنقل نقابيون ونشطاء املجتمع املدني ببجاية 
عن  للتعبير  الوالية  غربي  صدوق  مدينة  إلى 
لم  الذين  العمال احملتجني  وقوفهم وتضامنهم مع 
مبا  للتنديد  وكذا  شهرا   17 منذ  أجورهم  يتلقوا 
املعنية لتسوية  السلطات  وصفوه ب«عدم حترك » 

هذا املشكل. 
 جاءت هذه اخلطوة غداة تنظيم عمال مصنع 
مقر  أمام  بلدية صدوق العتصام  بأخناق  األجور 
 17 أجرة  صب  بضرورة  مجددا  للمطالبة  البلدية 
الالفتات  بعض  يف  ونقرأ  املختلفة  مبنحها  شهرا 
 .« أجر؟  بدون  17 شهرا   « احملتجون  علقها  التي 
ولإلشارة   « ودستوري  شرعي  حق  األجرة   ».
مببادرة  كان  االحتجاجية  احلركة  هذه  تنظيم  فإن 
العام  لإلحتاد  التابع  للمؤسسة  النقابي  الفرع  من 
املهنية  األوضاع  خلفية  على  اجلزائريني  للعمال 
إذ  العمال  يعيشها  التي  الصعبة  واالجتماعية 

تسبب توقف املصنع عن النشاط يف حتول 114 رب 
صعوبات  لوجود  نظرا  التقنية  البطالة  نحو  عائلة 
األزمة  سيما خالل  الوحدة  عاشتها  التسويق  يف 
الصحية التي عرفتها البالد إذ توقف اخلواص عن 

شراء منتوج الوحدة جراء » شلل » قطاع البناء.
 ويف هذا السياق أكد السيد » رفيق أوفال » 
رئيس الفرع النقابي للمؤسسة بأن 114 عائلة التي 
تعيش من رواتب تتحصل عليها من املؤسسة جتد 
صعوبة كبيرة يف توفير حاجياتها وصرح ل » أخبار 
الوطن » قائال » نحن يف وضعية ال نحسد عليها 
بني  وليس  عائالتنا  على  نصرفه  ما  لدينا  ليس 
 « عملنا  إطار  لكسر  إرادة  فهناك  نفعله  ما  أيدينا 
توقف  يوجد مصنعنا يف حالة   « قائال  واسترسل 
قطع  إلى  سونلغاز  فيه  سارعت  الذي  الوقت  يف 
الوطنية  املؤسسة  هذه  جتاه  ديوننا  الكهرباء،  

وصلت إلى 16 مليون دج »

ومن جهة أخرى ويف بيان نشر للرأي العام 
عشية تنظيم هذه احلركة اإلحتجاجية ندد الفرع 
متابعة  إلى  املستخدمة  الهيئة  بلجوء  النقابي 
أعضائه قضائيا وهو ما دفعها إلى مراجعة اإلحتاد 
اإلقليمي لدائرة آقبو التابع لإلحتاد العام للعمال 
اجلزائريني الذي يبدو - حسب البيان- أنه أدار 
ظهره ملطالب العمال ويف سياق آخر رافع املنسق 
والناطق  بجاوي  رشيد  العمال  حلزب  الوالئي 
الرسمي للجنة التضامن مع عمال والية بجاية 
االعتصام  هذا  حضورهما  خالل  بجاوي  كرمي 
العمومية على  املؤسسات  إحياء  لصالح مخطط 
املنتجة  القطاعات  يف  سيما  الوطني  املستوى 
يف  العمال  كل  مع  متضامنون  نحن   « للثروة 
 « عملهم  إطار  على  احملافظة  أجل  من  نضالهم 

يقول السيد كرمي بجاوي.
عبدالسالم قريشي

جتزئة  لـ200  امللكية  عقود  توزيع  أمس  مت 
اجتماعية يف إطار برنامج الهضاب العليا يف كل 
جانب  إلى  وعزيز  وبوغزول  الشهبونية  بلدية  من 
تسليم املفاتيح للمستفيدين من السكنات مبزغنة 

والعيساوية والبالغ عددها 65سكنا.

»جهيد  الوالية  والي  عليها  أشرف  العملية 
موس« الذي يولي اهتماما بالغا إلعادة بعث ملف 
البلديات. صعيد  على  االجتماعية  التجزئات 
لسنوات  توقفه  بعد  نوعيا  انتعاشا  تشهد  الذي 
ومنح  الوضعيات  تسوية  يف  الشروع  مت  حيث 

محور  كان  امللف  أن  علما  ملستحقيها،  العقود 
سيرورة  ملتابعة  دوريه  اجتماعات  أعمال  جدول 
اإلجراءات املتخذة على صعيده.اين بلغ تعدادها 
45 جتزئة ب 2570 حصة موزعة على 12 بلدية.
عمر ب

املدية 

توزيـع عقود الملكية تخص 200 تجزئة اجتماعية

املدية

نقـص فادح في وسائــل النقل نقـص فادح في وسائــل النقل 
بفرقــة أوالد بويحــيبفرقــة أوالد بويحــي

بويحي  أوالد  فرقة  سكان  يعاني 
املدية  شرقي  كم   75 بوسكن  ببلدية 

من انعدام النقل العمومي.
خالل  الشباب  من  عدد  قال 
مستوى  على  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم 
السواقي  بني  الرابط  الوالئي  الطريق 
التوجه  بصدد  كانوا  سليمان  وبني 
إلى مدينة بني سليمان حيث اخبرونا 
ينتظرون مرور  وقتا طويال  أنهم يقضون 
سيارات اخلواص علها توصلهم،  هذه 
وقد  استنزفت جيوبهم،  التي  األخيرة 
فال  تتوفر،  لم  إذا  أدراجهم  يعودون 
وسائل نقل متر عبر هذا الطريق الوحيد 
بالنسبة لهم يف ظل انعدام أية وسائل 
إلى  زيادة  بلديتهم  عاصمة  إلى  نقل 

اهتراء الطريق.
يطالبون  أنهم  محدثونا  وأضاف   
تقلهم  جماعية  نقل  بوسائل 
اليومية،  هذا ويزداد  لقضاء حاجاتهم 
حيث  للمرأة  بالنسبة  تعقيدا  األمر 
بناتها  أن  بالفرقة  التقيناها  أم  تقول 
إلى  ذهابهم  خالل  الصعوبات  يعانون 
فمشكلتهم  الوالية  بعاصمة  اجلامعة 

كيلومترات  اخلمسة  مسافة  يف  تكمن 
األقدام  على  مشيا  يقطعونها  التي 
الوقت  بلديتهم،  متأسفة يف  إلى مقر 
شابات  من  كثيرا  أن  محدثتنا  ذاته 
الفرقة مينعهم مشكل النقل من مزاولة 
دراستهم أو حتى اكتساب حرفة مبراكز 
مشكل  أن  معتبرة  املهني،  التكوين 
لها  بالنسبة  مشكل  أصعب  النقل 
بجد  للتفكير  يضطرها  مما  وأم،  كامرأة 
مستقبل  أجل  من  الفرقة  مغادرة  يف 

أوالدها.
//مديرية النقل توضح:

أحد  فقال  النقل  مبديرية  اتصلنا 
الفرقة  مواطني  على  أنه  مسؤوليها 
ليراسلنا  البلدية  برئيس  يتصلوا  أن 
التي  الفرقة  لتلك  خط  طالبا  بدوره 
اخلط  ذلك  كان  إذا  أنه  تعاني،مضيفا 
فتحه،   بطلب  بالوزارة  نتصل  مجمد 
من  طلبات  هناك  كانت  إذا  وعليه 
مواطنني مننحهم املوافقة على االشتغال 
على ذلك اخلط أو مننحه لصاحب خط 

مجاور للفرقة. 
عمر ب

عبد الناصر حمودة 

توجهت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالة وهران إلى مسيري المؤسسات الفندقية والمركبات السياحية، بمراسلة 
خاصة مع اقتراب نهاية السنة، تذكرهم فيها بوجوب احترام وتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. 
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أخبار السر ايا

لم يجد أحد رؤساء املصالح ألحدى 
كبرى املستشفيات اجلامعية من  وسيلة 
الستعراض عضالته خالل زيارة جلنة 
وزارة الصحة لتفتيش دوري، سوى أن 

يقوم  بتنظيف قاعة االستقبال وقاعة 
التمريض ووضع معدات جديدة لتزيني 

خزانة األدوية قبل أن تكون فارغة، 
واألكثر من ذلك حني راح يتكلم مع 

املرضى ويتفحص وصفاتهم الطبية، 
األمر الذي أدى الى استغراب املمرضني 

والعاملني باملصلحة على سلوكه 
اجلديد وألنه كثيرا ما كان يتغيب 

على مهامه. إال أن رئيس املصلحة خاب 
أمله  بعد ان ألغيت جلنة التفتيش 

زيارتها،فهل سيقوم هذا املسؤول يوميا 
بتنظيف ومراقبة مصلحته قبل أن 
تأتي جلنة التفتيش وتكشف الوجه 

احلقيقي وتعري عيوبهم؟

مبجرد اإلعالن عن زيارة وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي لوالية اجللفة، 

انطلقت مختلف املصالح يف عملية التنظيف 
و«الديكور« للطريق املؤدي جلامعة زيان 

عاشور باجللفة، أسموها املواطنني »عقلية 
بكري« واخلوف من املسؤول الذي هو جاء 
أصال خلدمة املواطن !!، فمتى تنتهي هذا 

اإلجراءات البوتفليقية...

تأسف بعض من متابعي العملية اإلنقاذية ، التي تعرفها 
منطقة بحيرة الضاية بأعالي مرتفعات سلسلة األطلس 

البليدي ، للزيارة التي قام بها بعض من ممثلي الشعب 
، بعد مرور تقريبا 4 أيام من اختفاء و تيهان أحد أبناء 
املنطقة ، وسط الطبيعة املثلجة و الباردة ، و  التصريح 

أمام »عدسات الكاميرا » أنهم هنا للتعبير عن تضامنهم 
و تشجيع املنقذين يف عملهم غير العادي ...تعليقات 

انبعثت من بعض األفواه و أصحاب اللسان السليط 
، قالوا فيها ، أن الزيارة جاءت بعدما أشرف الفيلم 

الدراماتيكي على النهاية و بداية ظهور اجلينيريك ، ثم 
أن احلضور كان والبد يف الدقائق األولى ، حينما لم تكن 

فيه » ال عدسات و أضواء »

ر معيــــــــــا
شمــــــــاعة   
لفشــــــــل ا

»بـــــــاالك«
يشــــــــوف

   وسخـــــــنا ..!

مســـــــؤول أمــــــــــل  خيـــــــــبة 

زيـــــــــــارة
 فــي الوقـــــت 
الضــــــــــائع ...

يتساءل العديد من سكان وأميار والية املسيلة 
حول املعايير التي مت اعتمادها يف اختيار رئيس 

بلدية غربية لوالية املسيلة لتمثيل أكثر من 
600مير من جهة الشرق اجلزائري. كعضو 

مبجلس التوجيه لصندوق التضامن والضامن 
للجماعات احمللية .بعد أن فشل حتى يف توفير 
أبسط ضروريات املواطن وعدم القدرة على درء 

التصدعات مبجلسه الذي ينادي البعض من نوابه  
برحيله أين طرح العديد من التساؤالت اغربها هل 

شماعه الفشل معيار جديد للتمثيل  !

تعاني منطقة اوالد سمايل بالتالغمة 
من كافة املشاكل التنموية التي ميكن أن 
تصيب منطقة ما ، حيث يعاني سكانها 

أزمة حادة يف املياه نصفهم ال تصلهم 
مياه الشرب أصال و النصف اآلخر تصلهم 
مرة يف عديد االيام ، حيث أنهكهم كراء 

صهاريج املياه . باإلضافة إلى توقف و 
شلل املشاريع التنموية رغم قلتها كطريق 
راس الذراع الذي تركه املقاول محفورا يف 

انتظار مقاول مد قنوات املاء الشروب و 
جتديدها و الغائب أيضا لتبقى الطريق 

سراديب لتجمع املياه و مصدرا ملعاناة 
املواطنني .

دون احلديث عن االنعدام النهائي لشبكة 
اإلنارة و املرافق العمومية  ، فحتى شبه 
املندوبية التي توجد باحلي مت غلقها 
ما قارب السنة بهدف ترميمها ، أعيد 

فتحها لكن دون أي جديد و دون تقدمي 
أي خدمة كالعادة . ليبقى السؤال مطروح 

ماذا تقدم و على أي أساس كانت تصرف 
رواتب املندوب و العمال !؟

 ســـؤال محــــــير في أوالد سمــــايل بالتالغــــمة  

مـدرســــة ابتدائيــــة.. مـدرســــة ابتدائيــــة.. 
أم مفرغـــة عمــــومـية !أم مفرغـــة عمــــومـية !
تعاني ابتدائية »األستاذ صالح بزين« بحي »كركورة« بلدية غرداية من استغالل محيطها من طرف 
الباعة املتجولني واحتالل أرصفتها من طرف األفارقة الباحثني عن شغل، كما حتّولت واجهتها إلى 
فضاء وضع مواد البناء ومكان إليداع السيارات القدمية واخلرداوات، ولم يشفع فيها قربها من مقر 
البلدية وكونها أحد مراكز تنظيم االنتخابات، حيث تطالب إدارة املؤسسة من السلطات الوالئية 
ومصالح البلدية تدخاًل عاجاًل قصد إيجاد حل لهذه الفوضى التي تشكل خطورة على تالميذ 

املؤسسة وأبناء احلي.كما تشتكي إدارة املدرسة من التهميش وعدم توفر التدفئة يف األقسام، مع 
هذا اجلو الشتوي البارد، ورغم والوعود املستمرة من املصالح املعنية بإصالح أجهزتها العاطلة، 

والتعليمات الصارمة التي قدمها والي الوالية للمسؤولني من أجل معاينة املشاكل والنقائص التي 
تعاني منها املؤسسات التربوية وضرورة إيجاد حل فوري لها، إال أن شيء لم يتغير.
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أدرار 

لجنــة وزارية للتحقيــق في 
تعثر 75 مشروًعا استثمارًيا

السلطات الوالئية تِعد املربين بتوفير الدعم واملرافقة الالزمة 

تربيــة اإلبـــل بــ»تيــن زواتـي« 
الحدوديــة مهــددة بالــــزوال!

أحمد كرزيكة
قال« سيواته علي« أحد املربني ببلدية تني 
زواتني يف تصريح لـ« أخبار الوطن« على هامش 
والثروة  اإلبل  لتربية  التراثية  الثقافية  التظاهرة 

احليوانية بإينوزالبتوندرت .
أمام »أننا أمام ثروة حيوانية ال يستهان بها، 
لكن الذي يحدث أن هذه الثروة مهددة بالزوال 
الذي  اجلفاف  منها  عوامل  لعدة  ذلك  ويرجع 
الذي  الشئ  واألخرى  الفينة  بني  املنطقة  ميس 
يؤثر على الكالء والعشب وارتفاع تكلفة التربية 

احلديثة«.
للمربني  الكايف  الدعم  توفر  و أضاف »عدم 
إلى  منهم  البعض  دفع  مشاريعهم؛  الستمرار 
العزوف عن هذا النشاط يف السنوات األخيرة، 

اخلبرة  ميلكون  ال  الذين  املربني  صغار  خاصة 
الكافية يف امليدان«. أضف إلى هذا نقص األبار 
والشعير  القمح  مبادة  التزود  ونقص  املراعي  يف 
اجلفاف.وعدم  يف  املتمثلة  احلالكة  األوقات  يف 
كفاية احلصة املمنوحة لهم من مادة البنزين بغية 

التنقل إلى مراعيهم البعيدة.
املعنية  اجلهات  التفات  إلى  هؤالء  ويتطلع 
للحفاظ  لهم  الالزم  الدعم  وتقدمي  الثروة  لهذه 
على هذا املوروث احليواني كثروة طبيعية وطنية.
والي والية متنراست السيد مصطفى قريش 
التظاهرة  هامش مناسبة  على  املربون  طمأن 
احليوانية  والثروة  اإلبل  لتربية  التراثية  الثقافية 
بإينوزالبتوندرت بأن هناك مشاريع تنموية موجهة 
من  التدابير  جميع  اتخاذ  ومت  املربون  لهؤالء 

وكذا  املراعي  لتأهيل  اإلمكانيات  تفعيل  أجل 
 . املتاحة  الطاقات  الشرب واستغالل  توفير مياه 
تسخيرها  ألجل  منها  الشمسية  الطاقة  خاصة 
وتوفيرها للمربني الذين يتنقلون عبر عدة مناطق 
تدعيم  إلى  إضافة  نشاطهم.  طبيعة  الى  بالنظر 
هؤالء بحصص من السكن الريفي لتثبيتهم يف 
املربيني  لهؤالء  األولوية  منحت  مناطقهم.كما 

بتزويدهم مبادتي الشعير واألعالف
أما بخصوص املشاكل الصحية التي يعاني 
منها قطيع االبل. خاصة يف فصل الصيف. أكد 
اإلجراءات  جميع  اتخاذ  مت  أنه  الوالي  السيد 
وتوفير  بيطرية  وفرق  بعثات  والتدابيرألرسال 
األدوية واللقاحات الضرورية من خالل التغطية 

الصحية لإلبل. 

تزخر بلدية تين زواتين الحدودية إلى جانب الثروات المعدنية الباطنية بجملة من الثروات الطبيعية ومن 
بينها ثروة تربية األنعام والمواشي. وتأتي تربية اإلبل في مقدمتها نظًرا لما وجدته هذه الثروة الطبيعية 

من اهتمام كبير من لدن سكان منطقة إينوزالوتوندرت ومناطق أخرى. إال أن هذه الثروة باتت مهددة بالزوال 
بسبب الجفاف وغياب الدعم. 

أخبار ورقلة

توزيع 228 سكنية اجتماعية

جلنة  حتل  أن  املرتقب  من 
والتنمية  الفالحة  لوزارة  تابعة  وزارية 

الريفية،بوالية أدرار 
مشروعا   75 تعثر  يف  للتحقيق 
استثماريا باملنطقة بحسب ما أعلن عنه 
حمداني«  احلميد  »عبد  الفالحة  وزير 
يف رده على سؤال شفوي خالل جلسة 

علنية ملجلس األمة.
وزارته  »إن  ذاته  املسؤول  وقال 
الوالية  إلى  وزارية  جلنة  ستوفد 
تسوية  عدم  أسباب  ملعرفة  املذكورة 
هذه العقارات،  وهذا بعد تطرق عضو 
مجلس األمة بوجمعة زفان ملوضوع عدم 
استثماريا  مشروعا   75 وضعية  تسوية 
حمداني  السيد  وأكد  ادرار،   بوالية 
العقار  استغالل  ملفات  دراسة  ان 
لالستثمار  املوجه  للدولة  الفالحي 

مستوى  على  تتم  عليها  واملصادقة 
التي  امللفات  باستثناء  والئية  جلنة 
تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتار 
الوزارة من أجل  الى  يتم حتويلها  والتي 
احلصول على توجيه تقني، مضيفا أنه 
اي  حتويل  يتم  لم  سنة  من  أزيد  منذ 
عن  للوزارة.و  املعنية  للمصالح  ملف 
وضعية مشاريع االستثمار التي مت نقلها 
انه  إلى  حمداني  السيد  أشار  للوزارة، 
 2019 سنة  ملفات   107 معاجلة  متت 
والية  ملصالح  مت حتويلها  والتي  و2020 
أدرار من أجل دراستها أو رفع حتفظات 
انه مت  بالقول  الوزير  وأوضح  إن وجدت 
القانون  لتنفيذ  أدرار  لوالي  أوامر  إعطاء 
غير  الفالحي  العقار  تطهير  بهدف 

املستغل والذي سيوجه لالستثمار
عبداهلل مجبري

مت بداية هذا األسبوع توزيع مفاتيح 288 وحدة سكنية اجتماعية وشهادات االستفادة من اإلعانات 
املالية اخلاصة بالتجزئات االجتماعية وكذا السكن الريفي على مستوى بلديات ورقلة، انقوسة،zبلدة 

عمر، املقارين وسيدي سليمان
 العملية التي اشرف عليها والي ورقلة » أبو بكر الصديق بوسته«،  مت باملوازاة معها توزيع، و270 
إعانة مالية خاصة بالتجزئات االجتماعية على مستوى بلديات رويسات،عني البيضاء،  تقرت،  سيدي 
سليمان، و170إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي على مستوى بلديات سيدي خويلد، حاسي بن عبد 
اهلل، العالية، متاسني واملقارين وقد جاءت هذه العملية استكمااًل للعمليات السابقة واملتواصلة اخلاصة 

بتوزيع مفاتيح السكن العمومي اإليجار، واإلعانات املالية لبناء السكن الريفي بالبلديات الريفية

...وحجز ألف قرص مهلوس بـ»الخفجي« 
متكنت فرق البحث والتحري ألمن والية ورقلة من توقيف شابني يف العقد الثالث من العمر من على 
منت سيارة سياحية على متنها 1080 كبسولة من النوع الهلوس ذات الصنع األجنبي ومبلغ مالي معتبر 
يرجح انه من عائدات الترويج اين مت اقتياد املتهمني ملقر األمن الوالئي للتحقيق معهما يف كالبسات هذه 
القضية ومنها اجنز ملف جزائي ضدهكا قدما مبوجبه أمام اجلهات القضائية التي أمرت بإيداعهما احلبس 

املؤقت يف انتظار إحالة ملفهما على العدالة. 

مستــــوى الخدمــات الصحـــــية 
بــــ»الخفجــــي«.. متـــدٍن

يشتكي سكان مدينة ورقلة اجلديدة اخلفجي من تردي اخلدمات الصحية باملنطقة،  التي ال تتوفر 
بها سوى عيادة طبية واحدة،  أصبحت ال تكفي احتياجات السكان. 

الوحيدة  اخلدمات  متعددة  العيادة  »ان  مع  الوطن«  اخبار  لقائهم  خالل  املواطنني  من  عدد  وقل   
املتواجدة باملدينة أصبحت ال تلبي الطلب املتزايد على اخلدمات الصحية العمومية بها ورغم ان العيادة 
تعمل بنظام املداومة الليلية إال أن غالبية املواطنني الذين يقومون بزيارتها طلبا ملختلف اخلدمات الصحية 
يتفاجؤون  الضمادات اجلراحية واخذ احلقن وغيرها  وتبديل  البسيطة كغسل وتنظيف اجلروح  العمومية 
وأنها مقتصرة على  نهارا  العيادة تقدمها  لم تعد  ان هذه اخلدمات  املمرضات بحجة  بطردهم من طرف 

الفترة الليليةفقط - بحسب تصريحاتهم-.
والتي  ورقلة  املتوفرة مبدينة  الوحيدة  العمومية  املؤسسة اإلستشفائية  إلى  التوجه   ما يضطرهم 
اخبار  عبر«  عاجل  استغاثة  نداء  محدثونا  ورفع  اجلديدة.  املدينة  15كيلومتر عن  بعد  على  توجد 
الوطن« لوالي الوالية من اجل تنظيم زيارة تفقدية عاجلة لهذا املرفق العمومي الذي أصبحت أبوابه 

موصدة يف وجه السكان. 
زاهية سعاد

جانت

55 عائلــة بقريـة »تيني« 
النائية تستفيـد من الكهرباء 

تيني  قرية  من  عائلة   55 ودعت 
من  كلم   30 بعد  على  الواقعة  النائية 
مع  معاناتها  جانت  االدارية  املقاطعة 
وهو  الكهرباء،  بشبكة  الربط  غياب 
االستغالل  حيز  دخل  الذي  املشروع 
حيث  أمس،  يوم  رسمية  وبصفة 
احمللية  السلطات  انطالقه  علة  أشرفت 

باملقاطعة اإلدارية.
وقالت مصادرمن املقاطعة االدارية 
إن  الوطن«  لـ«اخبار  تصريح  يف  جلانت 
املنطقة استفادت أيضا من عدة مشاريع 
من شانها فك العزلة عن املنطقة التي 
ادرجت ضمن مناطق الظل عبر الوالية 
السياحية  احلركة  انعاش  واملساهمة يف 
املعيشي  االطار  وحتسني  واالقتصادية 

للساكنة«. 
استفادت  صلة،  ذي  سياق  يف 
الكهرباء  بشبكة  التوصيل  من  القرية 
حيث  واملنخفض  املتوسط  التوتر  ذات 

فعليا  املنجزة  التوصيالت  عدد  بلغت 
املنتظر  ومن   55 أصل  من  توصيل   30
واإلجراءات  االشتراكات  عملية  امتام 
والغاز  الكهرباء  مؤسسة  مصالح  لدى 
مت  وكما  جانت  االدارية  باملقاطعة 
باملرافق  الكهرباء  شبكات  توصيل 
وقاعة  املصلى  غرار  على  بها  املتواجد 
توصيل  شبكة  من  النشاط  متعددة 
املنطقة  شباب  يخدم  ملا  الكهرباء 

والساكنة. 
تخصيص  مت  السياق  ذات  ويف 
مشاريع تنموية ملنطقة الظل تيني على 
جديدة  اقسام  اربعة  بناء  مشرع  غرار 
انطالق  وكذا  االبتدائية  باملدرسة 
فضال  الصحي  الصرف  شبكة  مشروع 
عن شق الطريق املعبد لفك العزلة عن 
الساكنة والذي خصص له غالف مالي 

قدرة ب 18 مليار سنتيم. 
براهيم مالك

األغواط 

توقيف شخصين يروجان المخدرات
بأمن والية  القضائية  للشرطة  الوالئية  والتدخل باملصلحة  البحث  قامت فرقة 
)27-24( سنة  مابني  أعمارهما  تتراوح  فيهما  مشتبه  بتوقيف شخصني  األغواط 

لتورطهما يف قضية متعلقة بـ: حيازة املخدرات واألقراص املهلوسة قصد البيع.
حيثيات النشاط األمني كانت على إثر استغالل معلومات تفيد بقيام شخص 
مشتبه فيه ببيع املخدرات على مستوى وسط مدينة األغواط، على إثر ذلك مت وضع 
خطة أمنية محكمة أفضت ويف ظرف وجيز من توقيف املعني البالغ من العمر )24( 
سنة، الذي ضبط بحوزته بعني املكان على كمية من املخدرات )كيف معالج(، 
لتقوم عناصر الشرطة التابعة للفرقة على الفور بتحويله إلى مقر املصلحة وفتح حتقيق 

فقي قضية احلال.
كما متكنت الفرقة وبعد استيفاء اإلجراءات القانونية من ضبط وحجز كمية 
أخرى من مادة )الكيف املعالج( كانت مخبأة يف مسكن املشتبه فيه، مع توقيف 
شخص آخر مشتبه فيه يبلغ من العمر )27( سنة متورط يف قضية احلال الذي ضبط 
بداخل مسكنه هو االخر )بعد استيفاء اإلجراءات القانونية( على كمية من مادة 

)الكيف املعالج( وكمية أخرى من املؤثرات العقلية.
بعد استكمال اإلجراءات اجلزائية للقضية مت تقدمي املشتبه فيهما أمام السيد وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة األغواط.

بسكرة 

 تسجيــل تذبــذب 
في التموين بالمياه 
بـــــ »أورالل«

ببلدية  سكنية  جتمعات  عدة  تعاني 
التموين  يف  تذبذب  من  بسكرة  يف  أورالل 
تذمر  أثار  الذي  األمر  أيام  منذ  الشرب  مبياه 
احمللية  السلطات  طالبوا  الذين  املواطنني 

بالتدخل وتدارك اخللل يف أقرب وقت.
لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  وأبدى 
التي  الوضعية  استيائهم من  الوطن«  بـ«أخبار 
أضحت مصدر قلق شديد إزاء تكرر الوضعية 
احمللية  السلطات  تبليغ  دائمة رغم  بصفة شبه 
التجسيد  لكن  مستعجلة  حلول  إيجاد  قصد 
للواقع  طريقها  تعرف  لم  وعود  مجرد  بقي 
عن  البعض  حتدث  كما  األشهر،  توالي  رغم 
بصفة  احلنفيات  مياه  من  أحياء  استفادة 
منتظمة ولو بكميات محدودة فيما يحرم قاطنو 
بعض التجمعات أليام وأسابيع متتالية األمر 
الوقت  يف  واالستفهام  االستياء  يثير  الذي 
عدة  سكان  من  محدثونا  شدد  حيث  ذاته، 
جهات على ضرورة توفير املياه وتخليصهم من 
الشتاء ودفعتهم  التي يواجهونها يف عز  الندرة 
إلى التنقل بني األحياء يف صورة تكرس معاناة 
املياه  اقتناء  إلى  آخرون  يلجأ  فيما  حقيقية 
الذي  األمر  املتنقلة  الشاحنات  صهاريج  من 
محاوالت  مع  باملوازاة  العائالت  كاهل  أثقل 
وتخفيف  النقص  تدارك  احمللية  السلطات 

متاعب املواطنني عن طريق الصهاريج.
أورالل  بلدية  رئيس  أكد  جهته  من 
وجود تذبذب يف تزود بعض األحياء باملياه 
مستوى  على  خلل  إلى  السبب  مرجعا 
منقب طريق طولقة، حيث جتري األشغال 

لتسويته يف أقرب اآلجال.
م. بن مبارك
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روبورتاج / م. حبيب.
غليزان  بوالية  السكن  قطاع  ويشهد 
للسكنات  اإلجناز  عملية  يف  كبيرا  تأخرا 
استفادت  حيث  الصيغ،  مختلف  عبر 
الترقوي  بصيغة   1000 حصة  من  الوالية 
سنة  برسم  بلدية   11 شملت  املدعم 
 650 ب  إستفادت   2019 يف  و   ،2018
و  بلديات   09 عبر  موزعة  سكنية  وحدة 
للسكن  املوجهة  باإلعانات  تعلق  فيما  أما 
 39143 إستفادة  تسجيل  مت  فإنه  الريفي 
فيما  مقرر   38889 تسليم  مت  إعانة،  مقرر 
38378 رخصة بناء، و بخصوص  مت منح 
السكن االجتماعي فإن والي الوالية » عطا 
اهلل موالتي«قد أشار إلى وجود أكبر عملية 

توزيع خالل األيام املقبلة، 

 االحتجاج للمطالبة 
بالسكن االجتماعي

الفترة  خالل  غليزان  والية  تشهد 
املطالبة  االحتجاجات  عودة  األخيرة 
من  للمواطن  املعيشية  الظروف  بتحسني 
التي  للمشاريع  الفعلي  التجسيد  خالل 
من  العشرات  توافد  حيث  انتظارها،  طال 
الوالية  مقر  أمام  داود  بن  بلدية  مواطني 
للوالي  العاجل  بالتدخل  املطالبة  من أجل 
االجتماعي  السكن  قائمة  حترير  و  اجلديد 
والي  أن  و  بعد خاصًة  النور  ترى  لم  التي 
موالتي  اهلل  عطا  السيد  غليزان  والية 
السكن  ملف  بأن  تنصيبه  خالل  أكد 
خالل  أولوياته  من  وسيكون  إستعجالي 
نظم  أيضا  جهتهم  ومن  القادمة،  املرحلة 
احتجاجية  وقفة  رهيو  واد  بلدية  مواطني 
عن  باإلفراج  مطالبني  الدائرة  مقر  أمام 
االجتماعية،  للسكنات  االسمية  القائمة 
اخلضر  دوار  يعيش  موسى  عمي  وببلدية 
بتصعيد  الساكنة  دفع  مما  كهرباء  بدون 
لهجة االحتجاج من أجل إنصافهم، وأما 
عن معاناة سكان أوالد زيد ببلدية دار بن 
عبد اهلل و الوضع الكارثي للطريق باإلضافة 
من  بالرغم  املياه  انعدام  مشكل  تواصل  و 

سد  مشروع  خالل  من  املقدمة  الوعود 
كرامس و امليزانية الضخمة التي خصصت 
بقيت على حالها  املياه  أزمة  أن  إال  لذلك 
طالب سكان  كما  أي جديد،  تشهد  ولم 
قائمة  عن  اإلفراج  بضرورة  جديوية  بلدية 
انتظارها  طال  التي  االجتماعية  السكنات 

و التي تأجلت ألكثر من مرة. 

مطالب بتوجيه إعذارات 
للُمقاَوالت املتقاعسة 

يشهد مشروع 50 سكن ترقوي مدعم 
آيتمخطار  للمرقي  موسى  عمي  ببلدية 
به  إنطلقت  حيث  كبيرا  تأخرا  نورالدين 
األشغال منذ 2013 إال أن نسبة األشغال 
صب  وقد  هذا   ،٪  50 تتجاوز  لم  به 
على  احلصة جام غضبهم  املستفيدون من 
إجتاه  الصمت  بإنتهاجها  احمللية  السلطات 
املقاولة،  صاحب  ميارسه  الذي  التماطل 
ببلدية  املدعم  الترقوي  مشروع  عن  أما  و 
وادي اجلمعة، طالب مستفيدو حصة 40 
سكن ترقوي مدعم من السلطات بضرورة 
ملمارسات  حد  ووضع  العاجل  التدخل 
سوبري  باإلجناز  املكلفة  العقارية  املقاولة 
من   ،SOPRI LAND الند
خالل توجيه إعذار نتيجة التماطل الكبير 
تقدم  نسبة  تتعدى  لم  حيث  اإلجناز  يف 

املشروع 20٪. 

  مشروع سياميطال.. 
متى يرى النوى؟

ترقوي  سكن   50 مكتتبي   يتساءل 
مدعم2013 بسياميطال متى يتم تسلمهم 
انتظارهم  مدة  فاقت  والذي  لسكناتهم 
 2019 19جانفي  يوم  ففي  سنوات،   07
األسبق  الوزير  زيارة  إثر  وعلى  الوالية  مبقر 
تعهدت  طمار،  الوحيد  عبد  للسكن 
قطاع  على  القائمني  و  الوالئية  املصالح 
يف  تسليمه  و  املشروع  مبتابعة  السكن 
نسبة  أن  العلم  مع  العاجل،  القريب 
و  تقدر ب 95٪  كانت  باملشروع  األشغال 

أنه بعد مرور ما  يتبقى سوى ٪5، إال  لم 
يسلم  لم  املشروع  أن  إال  السنتني  يقارب 
بعد و بقي على حاله دون حتريك ساكن، 
من  املستفيدين  يترقب  منداس،  وببلدية 
250 سكن إجتماعي تدخل والي  حصة 
السكن  قطاع  إعتبر  الذي  اجلديد  الوالية 
لذلك  الوالية،  مستوى  على  أولوياته  من 
التي  الوعود  على  أمالهم  كل  يعلقون 
حيث  للوالية،  واليا  تنصيبه  يوم  قطعها 
أوت   23 منذ  باملشروع  األشغال  إنطلقت 
 ،2015 ديسمبر  يف  اإلنتهاء  ليتم   2013
و بتاريخ 26جانفي 2016 مت إعالن قائمة 
تقسيمه  مت  املشروع  أن  إال  املستفيدين، 
 120 تهيئة  مت  األول  الشطر  لشطرين، 
سكن وتسليمهم للمفاتيح بتاريخ 19مارس 
 130 املشروع،  من  الثاني  الشطر   ،2019
بتاريخ  املستفيدين  قائمة  إعالن  مت  سكن 
لم  األن  لغاية  أنه  إال   2019 08جويلية 
العلم أن أشغال  املفاتيح مع  يتم تسليمهم 

التهيئة اخلارجية غير مكتملة.

مشروع 60 سكنا 
تساهميا بجديوية..  13 

سنة من االنتظار 
سكن   60 حصة  مستفيدو  وجه 
لوالي  رسالة  جديوية  ببلدية  تساهمي 
أجل  من  موالتي  اهلل  عطا  السيد  الوالية 
من  سنة   13 ملعاناة  حد  وضع  و  التدخل 
بدفع  املستفيدين  قام  حيث  اإلنتظار، 
 160 ب  املقدرة  و  السكن  مستحقات 
خالل  املفاتيح  لهم  لتسلم  سنتيم  مليون 
فترة إجناز 18 شهر إال أن األشغال توقفت 
بعد إيداع صاحب املشروع السجن، ليعود 
من  توقف  سنة   11 بعد  املشىروع  بعدها 
 12 بتاريخ  جديدة  مقاولة  تعيني  خالل 
مليون   20 إشترطت  التي  و   2018 مارس 
مقابل  مستفيد  لكل  إضايف  مبلغ  سنتيم 
اخلارجية  التهيئة  سيما  ال  األشغال  إمتام 
املشروع  واقع  أن  إال  املشتركة  األجزاء  و 
ومن   , العملية  يف  واضحا  نقصا  يشهد 

تقربت  ممن  املستفيدين  أشار  أخرى  جهة 
لهم جريدة أخبار الوطن أن تكاليف الكراء 
السنوات  هاته  كل  طوال  كاهلهم  أثقلت 

وهم يف إنتظارإستالم مفاتيحهم. 

مصالح مديرية السكن: 
جهل املستفيدين 

بحقوقهم عّقد الوضع 
رئيس  ع«  »بلفطومة.  كشف 
تصريحه  يف  السكن  مبديرية  مصلحة 
مباشرة  »عن  الوطن  »أخبار  جلريدة 
من  ملجموعة  السكن  مديرية  مصالح 
اإلجراءات ووفق ما يحدده القانون اجتاه 
املقاوالت املتقاعسة , وقال قمنا بإرسال 
إعذارات لبعض املقاوالت ألكثر من مرة 
نتيجة توقف املشاريع و تذبذبها , مضيفا 

و  املتابعة  بدور  تقوم  السكن  مصالح  أن 
املرافقة و ليس لها أي صالحية يف فسخ 
العقود أو سحب املشاريع من أصحابها ,و 
يف سؤال جريدة أخبار الوطن حول تأخر 
بجديوية  تساهمي  سكن   60 مشروع 
تأخرا  عرف  املشروع   « قائال  كشف 
كبيرا نتيجة تعقد وضعية املستفيدين و 
أنه مت خلق صيغة جديدة  , إال  املقاولة 
عقب  األطراف  جميع  ترضي  توافقية 
إجتهادات مديرية السكن يف وضع حد 
لهاته القضية املعقدة و املتراكمة لسنوات 
 « للجريدة  املتحدث  ذات  ليضيف   ,
حاليا , بعض املستفيدين من احلصص 
واجبات  و  حقوقهم  يجهلون  السكنية 
يجعلهم  مما   , إجتاههم  املقاولة  صاحب 

ضحية سهلة للتحايل ».

بين تماطل املقاولين و  محدودية صالحيات املسؤولين 

قطـاع السكـن بغليزان.. قنبلـة موقوتـة!قطـاع السكـن بغليزان.. قنبلـة موقوتـة!

يشير العديد من المواطنين بوالية غليزان، في مراسالت وجهوها إلى السلطات الوالئية، إلى تقاعس الجهات المعنية بإنجاز السكنات، باإلضافة إلى 
التأخر الفادح الذي تشهده عديد المشاريع الحيوية.

 انتظــار سنــوات الستــالم السكنـات االجتماعيـة و مواطنـون يستغيثــون

  جهل املستفيدين بحقوقهم جعلهم ضحية للتحايل  مطالب بفرض عقوبات ىلع كل تأخر يف إنجاز املشاريع 



الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
 وزارة الصحة و السكان وإصالح المستشفيات

مديرية الصحة والسكان لوالية الجلفة
 المؤسسة العموميةاالستشفائية  

المجاهد محـــاد عبدالقادر بالجلفة 
رقم.............. .1993/ م.ع ا/2020

إعالن عن توظيف
تعلن المؤسسة العمومية االستشفائية المجاهد محاد عبدالقادر بالجلفة عن فتح مسابقة على أساس الشهادات من أجل توظيف : 

أ - مكونات الملف :
- طلب خطي )العنوان كامل + رقم الهاتف (.

-  استمارة المعلومات عليها صورة المعني تمأل من طرف المترشح الموجودة على شبكة اإلنترنت المديرية العامة للوظيفة العمومية.
-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-   نسخة من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها. 
- نسخة من كشوف النقاط للمسار الدراسي. 

- شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان االجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع 
الخاص عند االقتضاء . 

- عند االمضاء شهادات عمل تثبت الخبرة المهنية ) محضر تنصيب + اتفاقية بالنسبة للمترشحين الذين اشتغلوا عقود ما قبل التشغيل 
أو في إطار جهاز المساعدة على اإلدماج المهني (

- كل وثيقة تثبت األشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند االقتضاء
 ب - يتعين على المترشح الناجح نهائيا في المسابقة إتمام ملفه بالوثائق التالية :

- شهادة الميالد
- 04 صور شمسية 

- شهادة عائلية عند االقتضاء.
- شهادة طبية .

- نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية .
آجال التسجيالت 

يتعين على الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم إلى المؤسسة العمومية االستشفائية المجاهد محاد عبد القادر بالجلفة )حي العقيد محمد 
شعباني ( عن طريق  البريد المضمون في أجل خمسة عشر يوما )15( ابتداءمن تاريخ أول إشهار للمسابقة في الصحف الوطنية .

مالحظة :
ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج اآلجال المحددة 
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كـــافــــاني يفـلت مــن كـــافــــاني يفـلت مــن 
اإليقـــــافاإليقـــــاف

قاسية.  عقوبة  من  يونايتد،  مانشستر  مهاجم  كافاني،  إدينسون  األوروغوائي  أفلت 
ووفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن كافاني لن يواجه عقوبة عقب االعتداء على 
ياري مينا، مدافع إيفرتون، خالل فوز يونايتد على التوفيز يف ربع نهائي كأس الرابطة. 

وكان املهاجم األوروغوائي أمسك مبينا من حلقه، ثم دفعه ليسقط أرضا.
وال تطبق تقنية الفيديو يف كأس الرابطة حتى الدور نصف النهائي من البطولة، 
لذا بات كافاني مهدًدا باإليقاف 3 مباريات، بسبب السلوك العنيف عند مراجعة 

اللعبة.
شاهد  إنه  تقريره  يف  قال  املباراة  حكم  أن  إلى  البريطانية  الصحيفة  وأشارت 

اللعبة، مما يعني عدم اتخاذ أي إجراء ضد كافاني، »ألن املسؤول عن إدارة املباراة رأى 
أنها ال تستحق الطرد«.

علــــى  يعـّول  علــــى موريــــنيـــو  يعـّول  موريــــنيـــو 
رامـــــــــوس رامـــــــــوسخطــــــــف  خطــــــــف 

يتطلع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إلعادة العمل مع قائد ريال 
مدريد، خالل املوسم املقبل.

ويستهدف مورينيو التعاقد مع سيرجيو راموس باملجان، بعدما سبق ولعب حتت 
أن اإلسباني يخوض عامه األخير يف  و2013، خاصة   2010 الفترة بني  قيادته يف 

عقده احلالي مع املرينجي، بحسب ما نقلت صحيفة »ذا صن« البريطانية.
وأثير يف وقت سابق من شهر ديسمبر اجلاري، تفكير املدافع اإلسباني يف 
الرحيل عن ريال مدريد، الذي انضم إليه عام 2005، خاصة أنه ميلك عروًضا 

من أندية إجنليزية وإيطالية، بجانب اهتمام باريس سان جيرمان.
بيريز،  فلورنتينو  برئاسة  امليرنغي،  إدارة  لكن  موسمني،  ملدة  عقده  جتديد  راموس  ويطلب 
ترفض األمر، وفق قواعد النادي، التي تؤكد أن التجديد لالعبني األكبر من 30 عاما، يكون 

ملدة موسم واحد فقط.
التعاقد  يف  يرغب  البرتغالي  أن  خاصة  مدريد،  ريال  مع  راموس  موقف  مورينيو  ويراقب 
السبيرز يف ضم  تياجو سيلفا، ويف حال فشل  تشيلسي بضم  فعل  ميلك خبرة كما  مدافع  مع 

اإلسباني، فسيوجه بوصلته جتاه ميالن سكرينيار مدافع إنتر.
يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، صرح مؤخًرا بأن قائده لن يغادر املرينغي، 

وسيتواجد يف صفوف الفريق امللكي لسنوات عديدة مقبلة.
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طريقة التوظيف

                                         
مسابقة على أساس

الشهادات

الرتبة

متصرف محلل

عدد 
المناصب 

01

الشهادات المطلوبة

بمعادلتها  او شهادة معترف  الماستر  الحائزون على شهادة  المترشحون 
حسب األولوية التالية : 

تخصص رقم 1 : العلوم القانونية و اإلدارية أو الحقوق.
العلوم   ، الديموغرافيا  االتصال،  و  اإلعالم  علوم   :2 رقم  تخصص 

الصحافية و اإلعالم. 
تخصص رقم 3: علم االجتماع ماعدا تخصص علم االجتماع التربوي.

تخصص رقم 4 : علم النفس: تخصص العمل والتنظيم أو إدارة ضغوط 
االسالمية  العلوم  االجتماعي  النفس  وعلم  العام  النفس  وعلم  العمل 

تخصص شريعة و قانون.
تخصص رقم 05 : العلوم االقتصادية ،  العلوم المالية العلوم التجارية ، 

علوم التسيير، العلوم السياسية  و العالقات الدولية.
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أطاحت بالنادي الصفاقسي بثنائية

مولوديــة الجزائـر تضـع قدمـا مولوديــة الجزائـر تضـع قدمـا 
فــــي دور المجموعـــــاتفــــي دور المجموعـــــات

تسجيل  يف  اجلزائر  مولودية  جنحت 
التمهيدي  الدور  ذهاب  يف  إيجابية  نتيجة 
أن  بعد  افريقيا  أبطال  رابطة  من  الثاني 
أطاحت بالنادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 
0-2 اول أمس، مبلعب 5 جويلية األوملبي.

من  حذرة  اللقاء  بداية  وكانت 
قد  مفاجأة  أي  لتفادي  وذلك  اجلانبني 
وتعقد  األولى  الدقائق  يف  األوراق  تخلط 

املأمورية قبل لقاء العودة.
رفقاء  حاول  املتحفظة،  البداية  بعد 
بوردمي بناء اللعب وخلق بعض الفرص التي 
مرت بسالم على حارس مرمى الضيوف أمين 

دحمان.
باب  افتتاح  من  مكنها  املولودية  ضغط 
التسجيل يف الدقيقة 28 عبر الالعب سامي 
لزمالئه  مرتدة  هجمة  استغل  الذي  فريوي 

قادها الالعب بن ساحة.

دقائق فقط بعدها، عاد القناص فريوي 
الثاني  الهدف  املولودية  مهديا  جديد  من 
زميله  نفذها  مخالفة  برأسية محكمة عقب 
فرص  األول  الشوط  يشهد  ولم  بوردمي. 
ممثل  شباك  على  التونسي  للفريق  خطيرة 

اجلزائر.
أبدت  الثاني،  الشوط  انطالق  بعد 
من  أخرى  أهداف  إضافة  نيتها يف  املولودية 
قذفة  غرار  الفرص على  خالل خلق بعض 
الالعب بن ساحة يف الدقيقة 52 التي مرت 

فوق مرمى الفريق التونسي.
يف  العودة  التونسي  املنافس  حاول 
باملرصاد  كان  املولودية  دفاع  ولكن  النتيجة 

لبعض لقطات خط هجوم الضيوف.
خط  يباغت  أن  عدادي  الالعب  وكاد 
دفاع الضيوف بتسديدة قوية من خارج إطار 
التونسي  احلارس  تدخل  ولكن  متر   18 ال 

نهاية  وشهدت  املناسب.  الوقت  يف  كان 
لضربة  فريوي  سامي  الالعب  تضييع  اللقاء 
مرمى  حارس  لها  تصدى  حيث  جزاء 
حتكيم  ثالثي  املواجهة  هذه  الضيوف.وأدار 
مغربي بقيادة سمير الكزاز، مبساعدة مواطناه 

مصطفى أكركاد ويوسف مبروك.
وكان فريق مولودية اجلزائر قد أقصى يف 
البينيني  بافلز  نادي  التمهيدي  األول  الدور 

بسهولة )ذهاب 1-1، االياب 5-1(.
املنافسة  يف  الثاني  اجلزائر  ممثل  أما 
القارية، شباب بلوزداد، فقد قطع خطوة كبيرة 
افريقيا يوم  لرابطة أبطال  نحو دور املجموعات 
نادي  ضيفه  أمام  فاز  عندما  الفارط،  السبت 
غور ماهيا الكيني وبنتيجة ثقيلة 0-6. جتدر 
اإلشارة أن مباريات إياب هذه املنافسة القارية 

ستجرى يومي 5 و 6 جانفي املقبل.
م.هشام

مدرب  على  االنضباط  جلنة  سلطت 
مولودية وهران الفرنسي بيرنار كازوني، عقوبة 
غير  بكالم  تلفظه  عقب  شهر،  ملدة  االيقاف 
حسبما  شخص،  وكرامة  بشرف  ميس  الئق 
وغرم  احملترفة.  القدم  كرة  رابطة  به  أفادت 
ب  يقدر  مالي  مببلغ  ايضا،  الفرنسي  التقني 

100 الف دج.
املجتمعة  االنضباط  جلنة  عاقبت  كما 
مقهازي،  رشيد  مقرة،  أمس العب جنم  اول 
مبباراتني نافدة عقب طرده خالل مقابلة فريقه 

امام اوملبي املدية بسبب خطأ فادح.
الالعبني  ايضا  االنضباط  جلنة  وعاقبت 
والياس  املدية  اوملبي  من  لعجابي  عدمان 
واحدة  مبباراة  داي،  نصر حسني  من  سيدهم 
بسبب   ، دج  ألف   30 ب  غرامة  دفع  مع 
وتراكم  قرار  على  االحتجاج  التوالي،  على 

البطاقات.
مليلة،  عني  جمعية  عوقبت  واخيرا، 

دج  ألف   50 ب  تقدر  مالية  غرامة  بتسديد 
بسبب تنظيم سيئ واحتاد بلعباس ب 20 ألف 

دج لغياب املدرب على خط التماس.
م.هشام

لجنــة االنضبـــاط  توقـف لجنــة االنضبـــاط  توقـف 
المـدرب كازوني لمدة شهرالمـدرب كازوني لمدة شهر

كأس الكونفدرالية اإلفريقية

وفــاق سطيــف يتأهــل إلى الــدور الـ وفــاق سطيــف يتأهــل إلى الــدور الـ 1616  
مكـــرر علـــى البســاط األخضــــرمكـــرر علـــى البســاط األخضــــر

من  مراسلة  سطيف،  وفاق  نادي  إدارة  تلقت 
»الكاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
مفادها أن الفريق تأهل رسميا على البساط األخضر 
كأس  منافسة  من  مكرر   16 الـ  السادس  الدور  إلى 
نشره  الذي  البيان  وفق  القارية،  الكونفدرالية 

»الوفاق«، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك.
وفاق  إدارة  »تلقت  يلي  ما  البيان  يف  وجاء 
سطيف مراسلة من الهيئة القارية، مفادها أن الوفاق 
تأهل رسميا للدور السادس الـ16 مكرر. بعد إقصاء 
الذي  التقرير  خلفية  على  التشادي  النهضة  فريق 
رفعه محافظ اللقاء، والذي أكد فيه أن ممثل اجلزائر 
امللعب  أبواب  لكن  احلكام  رفقة  امللعب  إلى  حضر 
على  فائزا  الوفاق  إعالن  وبالتالي  موصدة،  كانت 

البساط من قبل جلنة املنافسات«.
الثاني  الدور  حلساب  اللقاء  هذا  إلغاء  ومت 

التمهيدي )ذهاب( لكأس الكونفدرالية اإلفريقية، بسبب نزاع بني االحتادية التشادية و وزارة الرياضة التشادية.
وسيتعرف املتصدر احلالي للبطولة اجلزائرية على منافسه خالل الدور الـ16 مكرر، أثناء سحب عملية القرعة املقرر تنظيمها يوم 8 جانفي 

2021 بالقاهرة مبصر.
لإلشارة فإن املمثل الثاني للكرة اجلزائرية يف هذه املنافسة القارية، شبيبة القبائل، تغلب عشية الثالثاء الفارط بنيامي على احتاد الدرك 

)النيجر( بنتيجة 1-2، وستلعب مقابلة العودة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.
ق.ر

بلعباس،  احتاد  نادي  إدارة  مجلس  يواصل 
مساعيه احلثيثة من أجل وضع حد لقضية الديون 
قبل  اجلدد  الالعبني  إجازات  واستخراج  العالقة، 
الرابطة  من  السابع  األسبوع  يف  مقرة،  جنم  مباراة 

األولى احملترفة.
اجلزائري  باالحتاد  املنازعات،  جلنة  كانت 
من  بلعباس  احتاد  نادي  منع  قررت  القدم،  لكرة 
تأهيل العبيه اجلدد، حتى التوصل إلى تسوية مع 

الالعبني الدائنني.

اتصلت  االحتاد  إدارة  أن  مصادره،  من  وعلم 
وطالبتهم  السابقني،  الالعبني  من  كبير  بعدد 
جدولة  أجل  من  املفاوضات  طاولة  إلى  باجللوس 

الديون.
»العقارب«  إدارة  أن  أكدت  املصادر،  ذات 
لدى  دعاويهم  سحب  الالعبني  على  ستقترح 
من  معتبًرا  جزًءا  منحهم  مقابل  املنازعات،  جلنة 

املستحقات العالقة.
م.هشام

إدارة اتحــاد بلعباس تفاوض إدارة اتحــاد بلعباس تفاوض 
الالعبيـــن الدائنيـــنالالعبيـــن الدائنيـــن

وطنيا  فنيا  مديرا  مجددا،  مزيان  مراد  عني 
إلبراهيم  خلفا  للمالكمة،  اجلزائرية  لالحتادية 
بجاوي. وصرح مزيان »القرار اتخذته وزارة الشباب 
به،  تقدمت  الذي  الطعن  دراسة  بعد  والرياضة 
مبقتضى مرسوم سابق وضع حدا ملهامي على رأس 
املديرية  الفنية الوطنية بتاريخ 18 ديسمبر 2019، 

ألعود سنة بعدها الى منصبي«.
مع  العمل  مواصلة  هو  »هديف  وأضاف 
اللذين  وسيدات(  )رجال  الوطنيني  املنتخبني 
بالكويت،  العربية  البطولة  يف  للمشاركة  يحضران 
العاب  وكذا  بطوكيو   2021 االوملبية-  االلعاب 

البحر االبيض املتوسط- 2022 بوهران.«
مدرب  بجاوي  ابراهيم  تولى  جهته،  من 
الفرق  مدير  منصب  العسكري،  الوطني  املنتخب 

الوطنية، حسب نفس املصدر.
 ،)2019 2009-( منصبه  تواجده يف  ومنذ 
الفنية  املديرية  على  بصمته  مزيان  مراد  ترك 
من  مبساهمة  كبير  بعمل  قام  حيث  الوطنية، 
املنتخبات  على  تداولوا  الذين  الفنية  األطقم 
الوطنية وجنم عنه العديد من االلقاب وامليداليات 

االفريقية والعاملية.

للفن  االكابر  منتخبي  رزنامة  وتتضمن 
من  الدولية،  االستحقاقات  من  العديد  النبيل، 
 23 من  املقررة  بطوكيو،  االوملبية  االلعاب  أهمها 

جويلية الى 8 أوت 2021.
ق.ر

االتحادية الجزائرية للمالكمة  

تعيـــن مـراد مزيـان مجــددا تعيـــن مـراد مزيـان مجــددا 
مديـــرا فنيــا وطنيــامديـــرا فنيــا وطنيــا

القسم  إلى  املنتمي  فريق شبيبة بجاية  دخل 
للموسم  حتضيراته  من  الثاني  األسبوع  يف  الثاني 
من  فيفري  شهر  مطلع  انطالقته  املرتقب  اجلديد 
والرغبة  التفاؤل  من  جو  وسط  القادمة  السنة 
صارم  تطبيق  ظل  يف  مشرفة،  نتائج  حتقيق  يف 

للبروتوكول الصحي.
وصرح املدرب املساعد عبديش يف هذا الصدد 
قائال »لقد شرعنا يف التحضيرات اخلاصة باملوسم 
أسبوع، من خالل  منذ   ،2021 /2020 اجلديد 
البرنامج الذي سطرناه، حيث نركز يف عملنا على 
من  الالعبني  متكني  أجل  من  البدني،  اجلانب 

استعادة قواهم وضمان اجلاهزية الالزمة«.

واألجواء  التحضير  ظروف  توفر  مدى  وعن   
الظروف  »كل  قائال  أضاف  الفريق  داخل  العامة 
مواتية من أجل التحضير بكيفية جيدة، حيث أن 
الالعبني يستجيبون بطريقة جيدة للحجم الساعي 
بها  مر  التي  الفراغ  فترة  تدارك  إلى  يهدف   الذي 
أو  منافسة  أية   دون  أشهر،  ثمانية  لقرابة  الفريق 
إلى  سيتواصل  البرنامج  وهذا  تدريبات جماعية. 

غاية التحاق املدرب الرئيسي كرمي خودة«.
فرنسا  يف  متواجد  األخير  هذا  فإن  للتذكير 
وتعذر عليه اإللتحاق ببجاية نظرا لتعليق الرحالت 

اجلوية بسبب جائحة كورونا.
عبد السالم قريشي

استعداد للموسم الجديد

شبيبــة بجاية تدخل مرحلة شبيبــة بجاية تدخل مرحلة 
التحضيــرات الجديــةالتحضيــرات الجديــة

إعـــادة انتخــاب عطيــة علـى رأس الساحـل إعـــادة انتخــاب عطيــة علـى رأس الساحـل 
الرياضــــي لبلديــة تازمالــتالرياضــــي لبلديــة تازمالــت

مت جتديد الثقة يف الرئيس زهير عطية على رأس الساحل الرياضي لبلدية تازمالت املنتمي إلى القسم الشريف بجاية خالل أشغال اجلمعية 
والرياضة  الشباب  وزارة  ممثل  العامة،  أعضاء اجلمعية  للبلدية بحضور  قاعة اإلجتماعات  انعقدت مؤخرا على مستوى  التي  اإلنتخابية  العامة 

والرئيس املنتهية عهدته زهير عطية.
وشكر عطيه اجلميع على الثقة التي مت وضعها يف شخصه، وعبر عن عزمه يف تطبيق مشروعه الرياضي وتكوين تشكيلة تنافسية، فضال عن 

تشجيع التكوين إلى غاية حتقيق حلم األنصار يف الصعود إلى األقسام العليا.
ولإلشارة أنه مت خالل هذه األشغال مت املصادقة أيضا على التقريرين األدبي واملالي باإلجماع  

عبد السالم قريشي
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السنة 02  - العدد 375 -االربعاء  15 جمادى األول 1442  هـ  - 30 ديسمبر  2020

صدر عن مؤسستي »أبها ميديا« و»شباب يقرأ«صدر عن مؤسستي »أبها ميديا« و»شباب يقرأ«

مؤلـــف جـــديد ينــاقش قضــايا اإللحــــاد والشـــك واإليمــــان!مؤلـــف جـــديد ينــاقش قضــايا اإللحــــاد والشـــك واإليمــــان!
صدر حديثا عن مؤسستي 
»أبها ميديا« و«شباب يقرأ« 
مؤلف جديد يحمل عنوان 
»ُمطارحات يف قضايا الشك 

واإلميان«، يشمل املؤلف 
اجلماعي اجلديد الذي يضم 

أعمال كوكبة من الكتاب 
الشباب مقاالت، مراجعات، 
ودراسات، إضافة إلى ملحق 

يضم آراء الشيخ املصلح 
»إبراهيم بيوض« –رحمه 

اهلل- يف اإلحلاد، كان ملخصا 
ألشرطته الصوتية حول 
الشباب الذين أحلدوا يف 

السبعينيات بالقرارة.

»يف دروب اجلفاء اإلخوة أعداء ُبعدك يا أ مي! عندما ُيعلن املوج مترده على 
الشاطئ، ُيبعثر الرمال وميُحو العهود التي رسمتها القلوب املتيمة، يأُخذ كل 
ذكرى طيبة، كطارق يختلس السمع وُيسلم نفسه فجأًة، يعترف بذنبه دون 
خجل، وحينما تستسلم أساطيل الذات لقراصنة الُبعد والنفور ينهش املوج 
ُبكاءًا ويفيض بحرًا، وحينما يغدو اجلفاء راحًة ورخاءًا يتلبس الصمت كل 

احلاضرين، يضع لهم السكر يف فناجني القهوة، على سبيل اإلدمان. 

كما يعتبر املؤلف الشبابي اجلديد والذي استغرق إجنازه مدة عامني، األول من نوعه محليا ووطنيا يف هذا املجال، حيث يضم 
أفكار ثلة من املؤلِّفات واملؤلفني من قصور مزاب وسلطنة عمان، ومن تخصصات مختلف، كتبت بإبداع يف قضايا الشك واإلميان 

التي تشغل بال اإلنسان املعاصر، وبعد أن مت عرضها األعمال على جلنة علمية من أساتذة فضالء للقراءة والتقييم.
ويأتي كتاب »ُمطارحات يف قضايا الشك واإلميان«، بعدما طفت على سطح املجتمع؛ مناقشات ومهاترات كالمية، ال سيما 
على صفحات ومجموعات الفايسبوك حول قضايا اإلحلاد والتشكيك يف املسلمات واملقدسات. مما دفع كتاب هذا املؤلف إلى 

التفكير يف عالج يكمن يف الكتابة العلمية اجلادة بصفتها ضابطة وكفيلة بإحداث نقلة نوعية يف الوعي العام.
هذا ويأمل أصحاب هذا التأليف أن يسهم إيجابيا يف حتريك العقول وترشيد البشرية، وأن يتحلق الشباب املهتم حوله يف 

ورشات للنقاش والتداول واستثمار األفكار املطروحة، كما ترجو مؤسسة »أبها ميديا« و«شباب يقرأ« أن تبلغ إصداراتهما مستوى 
حتديات السياق احلضاري لألمة وأن تستمرا يف املزيد من اإلبداع حتى تنال.ثقة ورضى جمهورهما.

ولإلشارة فإن الكتاب اجلديد معروض يف عدة مكتبات على التراب الوطني أبرزها مكتبة »أوالد داود« ومكتبة »كروشي« 
ببريان و«جمعية التراث« بالقرارة إضافة إلى »دار نزهة األلباب« ومكتبة »الشيخ عمي سعيد« بغرداية، »دار بسمة« يف العاصمة. 
أبرزها »الفطرة تتكلم« وكتاب  كما صدرت عن دار النشر »أبها ميديا« ومؤسسة شباب يقرأ خالل ست سنوات مؤلفات عدة 

»تأمالت، حتى يكون رمضان منصة انطالق« إضافة إلى »قصص من الظل«.

جائزة احلسني الورثيالني يف أدب الّرحلة واألسفارجائزة احلسني الورثيالني يف أدب الّرحلة واألسفار

جمعية فسيــلة لإلبـداع الثقـافيجمعية فسيــلة لإلبـداع الثقـافي
 تعلـن عــن اسـتمــرار إيــداع الـمشـاركات تعلـن عــن اسـتمــرار إيــداع الـمشـاركات

قراءة يف نص هايكو للشاعر »الباهي قراوة«قراءة يف نص هايكو للشاعر »الباهي قراوة«

»فـــــي دروب الجفــاء«... »فـــــي دروب الجفــاء«... 
حيــــن تكــــون الذاكـــرة حيــــن تكــــون الذاكـــرة 

بـــــال عنــــــوان!بـــــال عنــــــوان!

الذي  القطار  مبثابة  الذاكرة  تكون  وحينما 
يستفز املسافر يف النص، ُيعلن النص عن تشتته بني 
الشيء ونقيضه وكأنه ُيسلم لنا مفاتيح الصبر لتقبل 
جملة  بشبه  نصه  الشاعر  استهل  النص.  صدى 

ُيحيل على الظرفية املجازية »يف دروب اجلفاء«.
فالدروب تؤول إلى صيرورة الطرق التي تقود 
الطريق  ُينهي هذا  ألكثر من منفذ، مع وجود حد 
بلذة الوصول، بينما يكشف اجلفاء على كل املشاعر 
اجلافة التي حُتول دون اكتمال العالقة وكأنه كربون 
اجلملة  هذه  ويف  واإليخاء،  الوجد  صفوان  ُيعكر 
ُمنتهى املفارقة التي حُتدث تشويشًا للقارئ وتخرق 
»دروب«  املادي  بني  املزج  أن  على  توقعه،  أفق 
واملعنوي »اجلفاء« يخلق نوعًا من املجازية وضربًا من 
املفارقة، االنزياح والفجوة، فاإلقرار بفكرة الدروب 
يقود إلى صيروة التقدم لغاية الوصول وهو ما يفتح 
أفق استمرار العالقة وهذا ما يقتضيه سلطان الوجد 
الذي  اجلفاء  غير  على  اهتمام،  من  القلوب  على 
ُيعلن عن املقاطعة والنفور، فالفجوة عند الناقد إيزر 
»هي عدم التوافق بني النص والقارىء، وهي التي 

حُتقق االتصال يف عملية القراءة«.
أعداء«  »اإلخوة  يقول  الثاني  السطر  يف 
التي  الدموية  والقرابة  الرابطة  تلك  فاأُلخوة 
كافة  »األعداء« حتمل  اإلخوة، يف حني  بني  جتمع 
أن  فعوض  اآلخر،  جتاه  والكراهية  احلقد  مشاعر 
كاألعداء،  ُمتجافني  كانوا  ُمتحابني  اإلخوة  يكون 
السخيف  الواقع  ُيعلنه  الذي  التشتت  يكمن  وهنا 
إلى  للوصول  املتلهف  املتلقي  شوق  به  فُيربك 
املعنى واحتضانه لكن برودة احلدث تستفز القارىء 
تارة  املعنى  لسلطة  واالنصياع  للبحث  وتدفعُه  تارًة 

باإلمكانيات  ُيقر  الرهيب  املشهد  فهذا  أخرى، 
واإلحمتاالت املتعددة التي تخلق جوًا من التساؤل 
يف خضم هذا املوضوع، وحينما تتفاقم حيرة املتلقي 
إزاء هذه املفارقات واإلنزياحات تتشكل يف مايعرف 
ومن  داخله  إلى  النص  خارج  من  »تأتي  بالشعرية 
داخل النص إلى خارجه، عبارة عن متوضع لفضاء 
اإلنسجام  بني  تتراوح  التي  املتبادلة  العالقات  من 
أحايني  يف  واملفارقة  والتشابك  أحيانًا،  والتراصن 
التي  املسافة  يف  العالقات  هذه  متوضع  ثم  أخرى، 
تنطلق من النص إلى مبدعه ومنه إلى املتلقي، ثم 

إلى العالم وتاريخ النصوص.
بني  الفجوة  تتسع  التموضعات  هذه  ومن 
الشعرية  وُتصبح  التوتر،  مسافة  وتتمدد  الشيئني 
»ينتهي  التوتر  مسافة  الفجوة:  وظائف  من  وظيفة 
أمي«  يا  »ُبعدك  املشهد  هول  تنهي  بُقفلة  النص 
فُبعد األم هو من صنع هذا التنافر بني اإلخوة ويف 
فلطاملا  اجلفاء  مقصلة  على  األمنيات  حُتتضر  غيابها 
املتشردة  الذوات  يقتل  عويصًا  سؤااًل  الغياب  كان 
وال ُيعيدها إلى احلياة، وهكذا كان غياب األم مريرًا 
بني  جتمع  التي  الرابطة  هي  فاألم  اجلفاء،  بطعم 
واإليخاء  التسامح  احملبة،  زرع  إلى  وتسعى  أبنائها 
أخطاء  وتقُبل  بالقليل  ولو  إرضائهم  حتاول  بينهم، 
أساس  تلك األخطاء على  مهما كان هول  بعضهم 
فاألم هي من  ونية شريرة،  بغير قصد  أنها حدثت 
واأللفة،  والسالم  الطعام  أوالدها على طاولة  جتمع 
وما أجمل هذه الطاولة املزخرفة واملصنوعة بأرُجل 

احملبة، املصبوغة بدهن القرب.

منيــــر بـــن دادي

الثقايف  لإلبداع  فسيلة  جمعية  أعلنت 
إيداع  استمرار  عن  بوعريريج،  برج  يف 
املشاركات جلائزة احلسني الورثيالني يف أدب 
الورثيالني  احلسني  باسم  واألسفار  الّرحلة 
»نزهة  كتاب  ه( صاحب   1193 ه _   1125(

األنظار«، وذلك قبل 31 جانفي املقبل.
اجلزائرّيني،  للكّتاب  املوجهة  اجلائزة 
إقامتهم،  وأماكن  أعمارهم  عن  الّنظر  بغّض 
املشاركة  النصوص  تكون  أن  يشترط 
بأس  وال  منشورة يف كتاب  غير  مخطوطات 
للمخطوط  املشّكلة  الرحالت  تكون  أن 
متفرقة.  إعالمية  منابر  يف  منشورة  املرسل 
على أال يقّل عدد كلمات املخطوط عن 10 

آالف كلمة.
واحدة  رحلة  املخطوط  يضّم  أن  وميكن 
الوجهات  ُتشترط  وال  رحالت،  عّدة  أو 
ُينشر  مخطوط  كل  وُيقصى  عنها،  املكتوب 

قبل إعالن النتائج النهائية.
وورد خط  املشاركات يف صيغة  ترسل 
اإللكتروني البريد  إلى   14 حجم  أريال 
c a f e c u l t u r e l b b a 3 4 @
 2021 جانفي   31 قبل   gmail.com
الهّوية  بطاقات  إحدى  عن  بنسخة  مرفقة 

وسيرة ذاتية وصورة عالية اجلودة.
القصيرة  القائمة  عن  اجلمعية  وتعلن 
من  الفاحت  يف  أسماء  خمسة  من  املتكّونة 
باجلائزة  الفائز  عن  ويعلن  ماي2021  شهر 
بنشر  الفائز  ليستفيد  منه،   25 يوم  الكبرى 
عربية  جزائرية  طبعة  يف  الفائز  املخطوط 
للتميز  فسيلة  درع  على  واحلصول  مشتركة 
دولتني  إلى  رحلتني  عن  ناهيك  اإلبداعي، 

لتوقيع الكتاب.
يذكر أن جلنة حتكيم املسابقة تتكون من 
بويجرة،  بشير  البروفيسور محمد  األكادميي 
الكاتب  بوطغان،  محمد  واملترجم  الشاعر 
والّرّحالة  الكاتب  سوريا،  من  دوست  جان 
واإلعالمية  تونس،  من  بالطيب  الدين  نور 

نبيلة سنجاق.

بقلم: فاطمة الزهراء كامل

صــــــارة بوعـــــــياد



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية الشباب و الرياضة

والية املدية 
 رقم اجلبائي:096216019045624

اإلعالن عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط القدرات  الدنيا 
رقم :05/م ش ر /2020 

طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف  02 ذو احلجة عام 1436 املوالي 16 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن  تنظيم الصفقات  العمومية و 

تفويضات املرفق العام، تعلن مديرية الشباب و الرياضة لوالية املدية، عن طلب العروض املفتوح مع إشتراط قدرات دنيا قصد إجناز املشروع اآلتي: 
املشروع: تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري 

احلصة رقم 01 : اعادة تأهيل غرف تغير املالبس + التهيئة اخلارجية 
احلصة رقم 02 : اجناز املدرجات 

شروط املشاركة
ال ميكن املشاركة يف هذا طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هذا إال املشاركني او املتعهدين  الذين يتوفرون على الشروط التالية

1  -  شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني من الدرجة الثالثة )03( فما فوق نشاط رئيسي أشغال البناء 
2 -  رقم األعمال بالنسبة للحصة رقم 01 أن يكون معدل رقم األعمال السنوات الثالث األخيرة )2019-2018-2017 ( أكبر أو يساوي 

   C20 12,000,000,00 دج مرفوقة ب
3 - رقم األعمال بالنسبة للحصة رقم 02 أن يكون معدل رقم األعمال السنوات الثالث األخيرة )2019-2018-2017 ( أكبر أو يساوي 

 C20 30,000,000,00 دج مرفوقة ب
4 - بالنسبة للحصة رقم 01 يجب أن يكون املشارك ميتلك على األقل 01 شهادة حسن اجناز خاصة باألشغال املماثلة  و أن يكون مبلغ هذه الشهادة 

يساوي أو يفوق 12,000,000,00 دج للخمس سنوات األخيرة
5 - وبالنسبة للحصة رقم 02 يجب أن يكون املشارك ميتلك على األقل 01 شهادة حسن اجناز خاصة باألشغال املماثلة و أن يكون مبلغ هذه الشهادة 

يساوي أو يفوق 20,000,000,00 دج للخمس سنوات األخيرة
6 - ميكن للمترشح ان يشارك يف أكثر من حصة لكنه ال ميكنه أن يتحصل إال على حصة واحدة فقط 

مالحظة : سيتم إقصاء العرض مباشرة يف حالة عدم توفر شروط املشاركة املذكورة أعاله 
- يجب على املتعهد تقدمي التصريح باإلكتتاب و رسالة التعهد لكل حصة على حدى . 

- يجب على العرض املعد من طرف املتعهد أن يحتوي على الوثائق املذكورة وفقا للمواصفات التالية : العرض يحتوي على ثالثة  أظرفة منفصلة 
وفقا للمادة 67 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف : 16/ 09 / 2015  املتضمن  تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام وهي : 

الظرف األول و يتمثل يف ملف الترشح و الظرف الثاني يتمثل يف العرض التقني اما الظرف الثالث يتمثل يف العرض املالي
 أوال / الظرف األول : ملف الترشح و يتضمن ما يلي :
1 -  تصريح بالترشح املرفق . ممضي ، مؤرخ ، مختوم . 

2 - تصريح بالنزاهة ممضي ، مؤرخ، مختوم 
3 - يف نسخة من القانون األساسي للشركة مصادق عليه من طرف املوثق.

4 -  الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة
5 - صورة من بطاقة الهوية احلديثة للمالكني و صورة عن )املفوض بالتوقيع(

6  - تقدمي قائمة اإلمكانيات املادية املوجهة إلجناز هذا املشرع مع وثائق اإلثبات تكون بإسم  املتعهد  بالنسبة لـ:
) Rétro-chargeur» +camion« (  وذلك تقدمي البطاقة الرمادية مع شهادة التأمني سارية املفعول و شهادة املراقبة التقنية للمر گبات 

و تكون صاحلة يوم الفتح مؤشرين من طرف املتعهد ( ، أما بالنسبة للعتاد اخلاص بالورشة تقدمي محضر املعاينة من طرف محضر القضائي للسنة 
اجلارية 2020  )نسخة مصادق عليها من طرف احملضر القضائي( أو تقرير خبرة ممضي و مصادق عليه من طرف خبير للسنة اجلارية 
7 -  نسخة من مستخرج الضرائب صافية دون ديون أو مجدولة يف رزنامة )Extrait de role  TVA-IBS-TAP ( أقل من 03 أشهر 

8 -شهادات هيئات  الضمان االجتماعي )CNAS-CACOBATH-CASNOS( سارية املفعول )تكون صاحلة يوم الفتح( 
9 - مستخرج من صحيفة السوابق االعدلية  ) أصلية رقم 03 )تكون صاحلة يوم الفتح(

10 - نسخة من السجل التجاري للمتعهد ساري املفعول مصادق عليه من طرف CNRC حتمل رمز النشاط املطلوب
11 -  شهادة التأهيل و التصنيف املهني من الدرجة الثالثة )03( نشاط رئيسي أشغال البناء تكون صاحلة

 .C 20 12 -  احلصائل املالية الثالث سنوات األخيرة 2017-2018-2019 تكون مودعة لدى مصالح الضرائب مرفوقة ب
13 - قائمة إسمية للمستخدمني التابعني للمترشح تبني وظيفة و رتبة كل مستخدم مصادق عليها من طرف املتعهد أو تقدمي شهادات انتساب صادرة 
ص طرف الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية صاحلة )أقل من ثالث اشهر يوم ايداع العروض ( مع إرفاق نسخ طبق األصل الشهادات )مهندس، 

تقني سامي يف البناء فتقني يف البناء، شهادات الدراسات االتطبيقية(
14  -نسخة من شهادة إيداع احلسابات االجتماعية بالنسبة للشركات )مؤشر عليها و مسلمة من طرف مأمور السجل التجاري( لسنة 2019 

15  -  أجل اإلجناز معبر عنه برزنامة planning de realisation ومختومة من طرف املتعهد مطابقة ملدة اإلجناز  ) يجب اال تتعدى )04( 
اشهر بالنسبة للحصة رقم 01 و )06( اشهر بالنسبة للحصة رقم 02

16 - شهادة حسن إجناز خاصه باألشغال املماثلة للخمس سنوات األخيرة 
17 -   بروتوكول إتفاق املجمع و حق  اإلمضاء

18 - قائمة بجميع  وثائق العرض
يوضع كل هذه الوثائق املكونة مللف الترشح يف ظرف منفصل و نقفل بإحكام يتضمن العبارة التالية :» طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

رقم ............ اخلاصة مبشروع تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري
احلصة املشارك فيها

*****ملف الترشح ****
*تسمية املؤسسة /عنوانها */-رقم الهاتف و الفاكس *

ثانيا : الظرف الثاني : العرض التقني يتضمن مايلي:
4 التصريح باالكتتاب مملوء دون شطب و يحتوي يف آخر صفحته على العبارة  » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد ممضى و مؤرخ  ومختوم

5. منوذج للمذكرة تقنية تبريرية  تسمح بتقييم العرض التقني 
6. دفتر الشروط مملوء دون شطب،  و يحتوي يف آخر صفحته على العبارة  » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد ممضى و مؤرخ  ومختوم

يوضع كل هذه الوثائق املكونة للعرض التقني يف ظرف منفصل ومقفل بإحكام ، يتضمن العبارة التالية:» طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات دنيا  
رقم ..... اخلاصة مبشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري

احلصة املشارك فيها
*** العرض التقني****

*تسمية املؤسسة /عنوانها */-رقم الهاتف و الفاكس *

ثالثا : الظرف الثالث : العرض املالي يتضمن مايلي:
4 رسالة التعهد مملوءة و ممضية مؤرخة ومختومة

5   جدول األسعار الوحد وية  مملوء و ممضي مؤرخ 
6 - الكشف الكمي و التقديري مملوء و ممضي ومؤرخ  و مختوم

يوضع كل هذه الوثائق املكونة للعرض املالي يف ظرف منفصل ومقفل بإحكام، يتضمن العبارة التالية:  طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات دنيا  
رقم ..... اخلاصة مبشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري

احلصة املشارك فيها
***العرض املالي****

*تسمية املؤسسة */* عنوانها*/ *رقم الهاتف و الفاكس * *تسمية املؤسسة */* عنوانها*/ *رقم الهاتف و الفاكس * 

*  حدد اجل حتضير العروض بـــ 15 يوم من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن باللغة الوطنية و بلغة اجنبية يف النشرة الرسمية لصفقات املتعامل 
العموميBOMOP  و يف جريدتني يوميتني وطنيتني ، املتعهدون يبقون ملزمون بتعهداتهم ملدة 03 أشهر + مدة حتضير العروض )15( يوم ، مدة 

صالحية العرض تقدر ب 105  يوم ، تقدم العروض يف ) الظرف اخلارجي يحتوي على : ظرف ملف الترشح ، ظرف للعرض التقني ، و ظرف للعرض 
املالي ( مختوم و مبهم التسمية يحمل العبارات التالية 

طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2020/05
 عرض ال يفتج  إال من طرف جلنة فتح األضرفة و تقييم العروض

املشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري
احلصة املشارك فيها

 الي السيد مدير الشباب و الرياضة لوالية املدية 
حي وشان املدية 

املقاولون املشاركون مدعوون للحضور إلى جلسة فتح األظرفة احملددة بآخر أجل إليداع العروض على الساعة الثانية 
زواال )14:00( مبقر مديرية الشباب و الرياضة لوالية املدية 

السنة 02  - العدد 375 -االربعاء  15 جمادى األول 1442  هـ  - 30 ديسمبر  132020

إشهار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بجاية 
دائرة بجاية 
بلدية بجاية 

مديرية التنظيم و الشؤون القانونية 
مكتب الحركة الجمعوية

رقم 79/  م.ت.ش.ق./م.ح.ج/2020 

نمـــوذج إشهـــــاري 
تجــديد الهيئــة التنفيــــذية 

طبقا ألحكام المادة رقم 06/12  المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 
لــ123 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ، و ال سيما المادة 18 منه ، لقد 

تم تجديد الهيئة التنفيذية للجمعية المسماة : 

الجمعية الدينية لمسجد » التقوى « لقرية تقلعيث بلدية بجاية 
المعتمدة : من  طرف والية بجاية بتاريخ 2006/05/06 تحت رقم 
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المقيمة بــ: مسجد تقلعيث بلدية بجاية

إسم ولقب الرئيس :وليد شكال 
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 مجلس قضاء سكيكدة
 محكمة القل        

 حكـــــــــم حـــــــجر
»ولهــــــــذه األسبـــــــاب«

 حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا :
 في الشكل : قبول اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

 في الموضوع : المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف  الخبيرة صويلح سارة 
بتاريخ 12/08/2020 والمودع بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 26/08/2020 تحت 

رقم663/20 ومن ثمة القضاء بتوقيع الحجر على المرجع ضدها كسار الحديد سيرين 
المولودة بتاريخ01/06/2001 بالقل وتعيين المرجع كسار الحديد علي مقدما عليها.

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية البيض

دائرة بريزينة
بلدية بريزينة

رقم: 13 /2020   
إشــــــــــهــار

طبـقاً ألحكام القانون 12/06 المـؤرخ فـي 12  ينايـر 2012 
المتعـلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي ال سيما المادة 18 منه ، 

لقد تم تأسيس الجمعية المحلية .
المسمـاة/ الجمعية الثقافية و الرياضية لمركز التكوين المهني 

والتمهين بريزينة
تاريخ التأسيس/ 27/10/2020

المقــــــــر / التكوين المهني و التمهين خالف بريزينة
هوية الرئيس / رقاقبة بن عبد القادر

المولود بتاريخ/ 16/01/1967 بريزينة

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
والية تمنراست
دائرة تاظروك
 بلدية تاظروك

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
 مكتب الجمعيات  الرقم :003/2020

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
بمقضى القانون رقم  06/12 المؤرخفي 18 صفر  عام  1433 الموافق 

ل : 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم :13 ديسمبر 
2020 تسليم وصل تسجيل  التصريح بتاسيس الجمعية المحلية ذات طابع 

اجتماعي المسماة : جمعية إهكتان صورو الحاج أحمد البركي
 يترأسها السيدة : فاضماته بكري

 الكائن مقرها : وسط المدينة تاظروك

« Par décision N°1108 du 17 décembre 2020 
du ministre de l’Energie ,un agrément définitife 
portant autorisation d’ exercice de l» activité de 
stockage et distributionde carburants )activité de 
vente de carburants) ,a été accordé au Monsieur 
MEGAGUINE MOHAMED )sis à la commune 
de CHELLAL, Wilaya de M’SILA  conformément 
aux disposition du décret exécutif 15-57 du février 
2015.»
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لقد استفاد بومدين من تكوين مكثف 
واحد يف  اثنني حتديدا،  الثورة  اندالع  قبل 
انشاص بالقاهرة  الثاني يف العراق و هذا ما 
ثابتة  بخطوات  انطالقة  و  قويا  دفعا  أعطاه 
األركان  قيادة  إلى  وصل  فقد  املجد,  نحو 

العامة و هو يف العشرينيات.

لقد نال بومدين احترام العالم وهمشته 
وسائل إعالم بالده بل املسئولون اجلزائريون 
مما  احلزن  على  يبعث  ما  وهذا  أنفسهم، 
وفاته  فبعد  النكران،  و  اجلحود  من  عاناه 
وحتى زمن ليس بالبعيد كان ذكر بومدين 

من احملرمات واملمنوعات.

لقد اختفى ذكر الزعيم من كل شيء 
التخلص  من  عصر  بدأ  حيث  قليال,  إال 
لم  و  ممنهجة،  بعملية  رجاله  و  إرثه  من 
إعالمية  شبكات  قامت  بل  بذلك  يكتفوا 
حتى  الشائعات  بنشر  معروفة  صحافية  و 
من دول شقيقة ساهمت يف تلك املؤامرات 
السيدة  زوجته  نفسها  ووجدت  الدنيئة 
و  حتاجج  تقريبا  لوحدها  نفسها  أنيسة 
وقد  الفرصة  لها  كلما سمحت  عنه  تدافع 
رغم  كذلك  هي  الكأس  نفس  من  أذاقوها 
التعتيم  و  النكران  و عانت من  مثقفة  أنها 
للنيل منها  التشويه  بل حتى حمالت من 

لكن هيهات.

أحس  حني  الشعب  استفاق  وفجأة 
يذكره  و  باسمه  يهتف  أصبح  و  بفقدانه 

عندما  قدره  عرف  و  باحلقرة  أحس  كلما 
أصبح  عندها  و  اجلزائر  أحوال  ساءت 
ابتداء  وندوات  وأبحاث  دراسات  موضوع 
الفضل  ويرجع  التسعينات،  سنوات  من 
إلى االحتاد الوطني للشبيبة اجلزائرية الذي 
لم يدخر جهدا يف إنصاف الشخص حيث 
بومدين  هواري  املرحوم  مؤمتر  ينظم  أصبح 

سنويا تقديرا إلجنازاته وأعماله وفكره.

الوفاء  ليعلمنا  عام  كل  يعود  بومدين 
املجد،  الى  الوصول  سبيل  يف  اجلد  و 
بومدين أضخى رمزا للتحدي و ايقونة لكل 
احلرية  طريق  بأن  األرض  يف  املستضعفني 

ليس فيه مستحيل.

التي  املهمة  التفاصيل  هذه  كل  طبعا 
لكل  معلومة  بومدين  شخصية  نحتت 
أحبائه و متابعيه لكن اليوم أردت ان القي 

الضوء على جانب آخر أكثر أهمية.

أقواله  و  بومدين  لتحركات  املتتبع  إن 
مجد  إلعادة  يسعى  كان  أنه  حقا  يدرك 
يف  إمبراطورية  آخر  رحيل  مع  سقط  ضائع 
و  الضياع  من  حالة  عن  ليعلن   19 القرن 
علينا عنوة حتى  السرمدي فرض  التخلف 

ال نستطيع النهوض مجددا.

بعثيا،  ال  و  شيوعيا  بومدين  يكن  لم 
املتغنني  و  العربية  القومية  أن  يعلم  كان  و 
محدودة  األفق  ضيقة  ألنها  مخطئون  بها 
املعالم فهذه احلرب األزلية تستدعي حشد 
لم  و  مواردهم  كل  جتميع  و  األخيار  كل 
يكن هو كذلك ميلك سقفا لطموحاته  فلم 
تكن تسعه لتحتويه، لقد تعداها الى وضع 
أسس لقاعدة صلبة أدرك األعداء خطورتها 
لقد  كيسنجر  هنري  قول  يف  ذلك  برز  و 

سبب لنا الكثير من املشاكل.

وكية  التي أراد من خاللها  رحالته املكُّ
مقتل،  يف  الفلسطينية  القضية  ضرب 
يف   « واحدة  بكلمة  بومدين  عليها  قضى 
بقوله » ال وصاية على   1974 الرباط  قمة 
وال  تطبيع،  ال  تفاوض،  ال  الفلسطينيني  

تعامل مع العدو الصهيوني«.

ألن  خصومه  على  يتفوق  لم  بومدين 
يزعم  كما  قوة  بكل  للسلطة  يسعى  كان 
الرؤى  واضح  كان  ألنه  بل  الكثيرون، 
ماهية  مسبقا  أدرك  فقد  اخلطوات  واثق 
العدو احلقيقي لهذا العالم و هذا ما جعل 
بروزه حتمية ال مفر منها فكان سطوع جنمه 
أو  داخليا  الباقني سواء  ايذانا بخفوت كل 

خارجيا.

زاوية  أي  يف  بومدين  وضع  أن  أظن 
هذه  ألن  جسيما  خطأ  يعد  لدراسته 
بل  محالة،  ال  حقه  توفيه  لن  الدراسة 
فشل  من  تعجل  عكسية  نتائج  ستعطيك 
مرات  خصومه  أخطأ  فقد  الدراسة،  هذه 
بل عجزوا عن حصره  ذلك،  حني حاولوا 
يف خانة معينة لتشويهه و كل مرة يغيرون 
قومي،محافظ  بعثي،  »شيوعي،  تصنيفه 
ديكتاتور  قالوا  أن  الى  ...الخ«  رجعي 
ديكتاتور  فقالوا  لوصفه  تكفي  لم  لكنها 
متنور و هذا ما جعلهم يفقدون مصداقيتهم 
يف  يكون  أن  يأبى  فالرجل  متابعيهم  لدى 
تصنيف معني فهو بومدين واحد و ال يتكرر 

اال نادرا عبر العصور.

السرعة  جناح  على  يطير  تراه  فعندما 
امليناء  من  يتصل  و  السوفييتي  االحتاد  إلى 
و  نوم عميق  الذي كان يغط يف  بالسادات 
منه  ليطلب  أكتوبر  هو على مشارف حرب 
قائمة األسلحة التي يريدها و يقول له لن 
أو  شحنة،  أول  لكم  اشحن  حتى  أحترك 
على  اجلزائريني  اجلنود  مع  يتكلم  عندما 
مهمتهم  أن  لهم  ليقول  املصرية  اجلبهة 
تقتنع  القدس،  يحرروا  حتى  تنتهي  لم 
لقد  اجلوالن  و  سيناء  من  ابعد  هدفه  أنه 
أرادها حربا شاملة إلنهاء هذا العصر الذي 
أصبحنا فيه شبه غائبني، لقد كان يسعى 
صفحات  يف  األمة  هذه  تسجيل  إلعادة 
الذي  الصهيوني  السرطان  إنهاء  و  التاريخ 

ينخر العالم.

نرى  حتى  ذلك  من  أبعد  أذهب 
عاملي  ثوري  فكر  كان صاحب  انه  بوضوح 
استطاع  الذي  تقريبا  الوحيد  فهو  شامل، 

حتديد العدو األزلي الذي يحرك العالم من 
تكلم  الذي  الوحيد  وهو  الستار،   خلف 
جديد،  عاملي  بنظام  طالب  حينما  بلغته 
رقعة  على  حتركاته  يشل  كان  الذي  هو  و 
الدبلوماسية العاملية، فقد بدأ بإخماد نقاط 
التوتر يف بالد املسلمني، و قام بالسعي يف 
باكستان  بني  شهيرة،  تاريخية  مصاحلات 
إيران،  و  العراق  بني  ثم  البنغالدشي،  و 
و حذر من إسرائيل ثانية »دولة األكراد«،  
ومناهضة تواصل استعمار الدول على غرار 
طرد  الذي  وهو  األخضر   والرأس  زميبابوي 
أي تواجد له يف إفريقيا حينما كان يأمر و 
األفارقة ينفذون فقد كانوا ينادونه بالزعيم.

يعشقها  التي  قررنا  كلمة  صاحب  ان 
بعد  يرددونها  أصبحوا  التي  و  اجلزائريون 
ظهور عصر األيادي املرتعشة, قام مبحاصرة  
فقررنا  العاملي  لإلخطبوط  املالية  األذرع 
قررنا  نفس  هي  أيران  شاه  أسقطت  التي 
فاالستقالل  اجلزائر,   مجد  صنعت  التي 
السياسي بدون استقالل اقتصادي ال يعني 
شيء وأهم إجناز تاريخي قام به بومدين هو 
‘’الكوربورايشن  ضرب  و  احملروقات  تأميم 
الذين  اجلنسيات’’  املتعددة  الشركات   :
البترول  آبار  كانوا يسيطرون على استغالل 
درسا  اإلجناز  هذا  وكان  العالم,  يف  والغاز 
تنهب خيرات  كانت  التي  العظمى  للدول 
دول العالم الثالث بأبخس األثمان و لهذا 
وعلى  بشجاعة  بومدين  الرئيس  تكلم 
بنظام  مطالبا  بنيويورك  املتحدة  األمم  منبر 
اقتصادي عاملي جديد واستطاع أن يكشف 
العاملي  النقدي  النظام  أن  وباألرقام  للعالم 
والعالقات االقتصادية الدولية تعاني كلها 
يجب  ما  هذا  و  والتكافؤ  التوازن  عدم  من 

تصحيحه عاجال.

هو الذي توعد مبحو الكيان الصهيوني 
لوال أن حال دون ذلك تسرع األشقاء حتى 
ال أقول شيئا آخر , لقد عانى بومدين من 
نحن  حتى  و  الرفقاء  و  األشقاء  خذالن 
آنذاك  الكثيرون  يكن  فلم  خذلناه  كشعب 
و  العدو  لذلك  للتصدي  سرعته  يواكبون 
حمال  بل  عائقا  كنا  لقد  العالم  يف  أذرعه 
املعارك  وطأ  ولشدة  حركته  يعيق  زائدا 

الدبلوماسية و تفكيك األلغام التي وضعت 
إللهائنا عن القضايا الرئيسية, كان يحارب 
و يناور على عدة جبهات داخليا و خارجيا 
تكالب  رغم  مبهرة  جناحات  حقق  قد  و 

األعداء و اخلونة.

ان فكر بومدين يجب أن يدرس و أن 
تكون خطواته صخرة  يلقن لألجيال حتى 
الدروس  منها  لنأخذ  جميعا  عليها  نقف 
مواجهة  يف  أساليبنا  من  نطور  و  العبر  و 
يغير  فتئ  ما  فعدونا  املستقبلية  األخطار 
بلداننا  يف  رأيناه  ما  و  لتدميرنا  خططه  من 
يجب  أننا  دليل  الناعمة خلير  احلروب  من 
مواردنا  أصبحت  فقد  ينتظرنا،  ما  نعي  أن 
الطبيعية و البشرية تستخدم ضدنا إلنهاك 

دولنا ثم تدميرنا بأقل التكاليف.

ان كنا ننسى فالتاريخ ال ينسى, وكيف 
الذي حتدى  بومدين  هواري  التاريخ  ينسى 
 1971 فيفري   24 يف  احملروقات  وأمّم  فرنسا 
التاريخ من أخرج شاك على  وكيف ينسى 
بياض و سلح العرب يف حرب أكتوبر دفاعا 
عن الشرف, بل كان يزودهم يالنفط و املال 
و اجلنود و كل شيء يطلبونه أثناء احلرب, 
مشروع  شيد  من  التاريخ   ينسى  كيف 
مبدارسها  اجلزائريني  للفالحني  قرية  األلف 
كيف  جميعا,  مرافقها  و  مستوصفاتها  و 
و  الصحراء  رمال  حتدى  من  التاريخ  ينسى 
أوقفها بسد أخضر, كيف ينسى التاريخ من 
إنه  أبنائنا،  تعليم  يف  باملساواة  »أؤمن  قال 
الغنم  قطيع  يرعى  الفقير  ابن  أن  يعقل  ال 
 , اجلامعة«،  إلى  يذهب  الغني  ابن  بينما 
كيف ينسى التاريخ من قال يف الهور سنة 
1974 يف قمة منظمة املؤمتر اإلسالمي »إننا 

نرفض أن ندخل اجلنة وبطوننا فارغة«.

االنتهازيون  لكن  و  ينسى  التاريخ، ال 
أعمال  ينسبون  كيف  دائما  يعرفون 
ويشوهون  يزيفون  وكيف  إليهم  اآلخرين 
فمهما  مؤقتا  لصاحلهم  ويكتبونه  التاريخ 
طال التزييف فستظهر احلقائق و سيكشف 
و  نقرأ  أن  علينا  وجب  لذلك  املتالعبون, 
نكتب نحن تاريخنا املشرق قبل أن يكتبه 

لنا غيرنا.
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هـــواري بومـديــن..هـــواري بومـديــن..
األسطـــورة التـي تمـردت األسطـــورة التـي تمـردت 
علـــى أخالقـــيات العـالمعلـــى أخالقـــيات العـالم

 سمــــية  ســــاعـــــي

رأى بطش  1945 عندما  8 ماي  أغبر حتديدا يوم   تبدأ حكاية هواري بومدين يف يوم 
املستعمر الذي لم يرحم أحدا ذلك اليوم، لتصبح أكثر جدية بعد أن قطع على قدميه 
رحلة تبدو مستحيلة رفقة صديقه شيروف من قسنطينة إلى القاهرة ويف الغربة علمته 

مدرسة احلياة القاسية لتنحت شخصيته التي أصبحت أكثر جدية و صالبة.
 رجوعا من اإلسكندرية إلى الناظور باحلدود اجلزائرية املغربية يف رحلة مجنونة دامت 
شهرا يف املتوسط, و من هناك بدأت األسطورة و اكتشفها أكثر القادة حكمة العربي بن 
مهيدي الذي قال لبوصوف يومها، »هذا خليوه معاكم تخرج منه حاجة يف املستقبل«، و 
بالطريقة  نفسها  رأى فيه بوضياف خطرا من نوع آخر حينما سأل كذلك بوصوف يومها 
»واش راه يدير هذا هنا؟« فأجاب بوصوف: هو خبير متفجرات و اتصال و نحتاجه معنا«.
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أقالم

أمــــــن العقـــــــاب
 أســــــاء الخلــــــق !

الّتنمر من سوء اخللق

يف اللغة العربية يعني الّتنمر، الّتشبه بالنمر يف أخالقه أو لونه 
وساءت  له  تنّكر  مبعنى  له  وتنّمر  املعاصر(،  العربية  اللغة  )معجم 
علم  املصطلح يف  اسُتخدم  فقد  ولذلك  وهّدده..  أخالقه وغضب 
واملراهقني  األطفال  عن  الصادر  العدواني  السلوك  لدراسة  الّنفس 
نفسّية حترك  بأنه »حالة  فعّرفه احلمداني  أقرانهم،  باخلصوص جتاه 
الفرد إراديا ومتعمدا إليذاء شخص آخر بدنيا أو نفسيا بغية إثارة 
الرعب وإخضاعه لسيطرته، علما أّن ذلك الشخص غير قادر على 
الدفاع عن نفسه«. وقد تتطّور حاالت الّتنمر الواقعية املتكّررة إلى 
اإلساءة اجلسدية، كالضرب والّركل والعض واخلدش بني األطفال 
مثل  اللفظية  واإلساءات  باأللقاب  التنابز  على  تعتمد  كما  مثال، 
السب والشتم وكتابة كلمات سخرية عن الضحية وإطالق شائعات 
عنها، ما يسبب لضحية الّتنمر أذى نفسي واجتماعي ويصبح الفرد 
التي  االجتماعية  واملناسبات  النشاطات  عن  معزوال  عليه  املتنّمر 
سيتجّنبها درء للّنقد والتجريح الذي قد يطاله حول لباسه أو وزنه 

أو أي من صفاته اجلسدية ..

مواقع  استخدام  وتزايد  الرقمية  البيئة  فيه  توّسعت  عصر  ويف 
ليشمل  اإللكترونية  التطبيقات  ومختلف  االجتماعي  التواصل 
كل الفئات العمرية واالجتماعية من مختلف املستويات التعليمية 
اإللكتروني«،  »التنمر  املختصون  عليه  اصطلح  ما  ظهر  والثقافية، 
وهو مفهوٌم يشير إلى ذلك السلوك العدواني القائم على استخدام 
شبكة اإلنترنيت إلحلاق األذى باآلخرين واإلساءة لهم من خالل 
نشر أو مشاركة محتوى سلبي وضار عن شخص ما. كما يتضّمن 
أيضا مشاركة وتبادل املعلومات الشخصية لألفراد بغرض تعريضهم 
من  ونشر صورهم  بفضحهم  التهديد  أو  واإلحراج  واإلهانة  للسوء 
والرسائل  واحلاسوب  احملمول  كالهاتف  الرقمية  األجهزة  خالل 
واملنتديات  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والتطبيقات  الّنصية 

وغيرها .. 

فالّتنمر إذن ظاهرة خطيرة وغير مرغوب فيها واقعيا وافتراضيا، 
لكونه ينطوي على سلوك عدواني عنيف يتخذ صورا عديدة تسّبب 
والّتحقير  بالسخرية  األمر  تعّلق  سواء  للضحايا،  كبيرا  نفسيا  أذى 
واالستهزاء أو بالتهديد والوعيد والّتشهير وتشويه السمعة واختالق 
األذى  إحلاق  ويستهدف  متكررا  األمر  يكون  بحيث  اإلشاعات، 
العمل  الّتنمر يف  الضرر بضحية  يلحق  مما  السمعة  النفسي وتشويه 

واحلياة االجتماعية واألسرية.

الّتنمر على مواقع التواصل االجتماعي

من  كبير  عدد  االجتماعية  الشبكات  على  اليوم  يتعّرض 
التعليقات  فهنالك  أشكاله،  بكل  اإللكتروني  للّتنمر  املستخدمني 
لرسائل حتمل  يتعّرض  أيضا من  وهنالك  املهينة،  و  واحملّقرة  السيئة 
شتما أو تهديدا صريحا أو صورا خادشة للحياء، كما يوجد أيضا 
الذي يهدف  والّتسلط اإللكتروني  العنصري  الّتمييز  كم كبير من 
إلى إجبار الضحايا على فعل أمور ال يريدونها. ويصل احلال إلى 

ما،  مزيفة عن شخص  معلومات  ارسال  السمعة من خالل  تشويه 
أو مشاركة صور شخصية له بغرض السخرية وبث الشائعات حول 
حياته. وتبرز حاالت الّتنمر اإللكتروني يف الشبكات االجتماعية 
بكثرة اليوم، من خالل االنتقاد املتكّرر واملقصود سواء من خالل 
يشعرون  برؤيتهم  االستمتاع  أو  مهني،  بشكل  اآلخرين  مخاطبة 

باحلزن واألسى.

الهوية  وانتحال  الشخصية  احلسابات  اختراق  إلى  األمر  وميتد 
اإللكترونية للحصول على معلومات أو صور محرجة بغرض نشرها 
أو ابتزاز صاحبها. أما أكثر قضايا الّتنمر اإللكتروني والتي تعاجلها 
فيها  املتنّمر  فيقوم  أمنيا،  اإللكترونية  اجلرمية  مكافحة  خاليا  أيضا 
بخداع شخص ما ليحصل منه على معلومات وأسرار خاصة يعيد 

نشرها أو إرسالها لآلخرين.

من  الّتنمر  ضحايا  يعد  لم  الواسع،  االفتراضي  العالم  ويف 
األطفال واملراهقني فقط، بل إّن األمر توّسع ليشمل جميع الفئات 
العمرية و الّتعليمية يف املجتمع، بل إّنه أصبح يطال حتى الفنانني 
جنوم  أو  املوسيقى  أو  والدراما  السينما  جنوم  من  سواء  واملشاهير 
معرضا  بات  الكل  واألدباء.  والشعراء  الكتاب  وحتى  الرياضة، 
حلمالت مزعجة تندرج حتت إطار الّتنمر اإللكتروني نظرا لتركيزها 
أو الحتوائها قدرا كبيرا  لفظيا،  والسوء  بالقبح  واتصافها  وتكرارها 
من اإلهانة والّتحقير. فأصبحت جنمات الفن مثال تتعرضن للتنمر 
بسبب زيادة وزنهن، أو بسبب إظهار جانب من حياتهن الشخصية 
بسبب  اللفظي  العنف  يطالهن  كما  االجتماعية،  الشبكات  على 

اللباس أو بسبب مشاهد يف أعمالهن. 

ويزداد املشهد قتامة عندما يتعّلق األمر بتصادم األفكار والقناعات 
ُتقابل اآلراء على الشبكات االجتماعية بالرأي  الدينية، حيث ال 
املسيئة  الّتعليقات  من  بوابل  ُتقابل  ما  غالبا  بل  والدليل،  واحلجة 
واأللفاظ اجلارحة واملهينة لشخص الكاتب أو صاحب الرأي، إلى 

درجة أّنها تصل إلى الّتهديد باألذى اجلسدي.

نفسية  آثارا  املهّددة  والرسائل  املسيئة  الّتعليقات  تلك  وتخّلف 
سلبية على الضحية، وقد تدفعها إلى اإلحجام عن رأيها مستقبال 
بعض  يلجأ  ما  يف  االجتماعية،  الشبكات  على  التفاعل  تقليل  أو 
حساباتهم  جميع  على  التعليقات  خاصية  تعطيل  إلى  املشاهير 
اإللكترونية، جتنبا لسيل الكلمات العنيفة واملسيئة لهم ولعائالتهم.

واملالحظ، أّن ظاهرة التنمر اإللكتروني أصبحت تطال الضحايا 
والديانات  الشرائع  حتّرمها  أو  إنسانية  وغير  منطقية  غير  ألسباب 
الفقر  أو  اخلارجي  اجلمال  قلة  من  كالسخرية  جميعها،  السماوية 
التي  األسباب  من  وغيرها  نقصانه..  أو  الوزن  زيادة  أو  والبساطة 
ال تستدعي أبدا التطاول عليها، خاصة يف أوساط املسلمني الذين 
 « تعالي  قوله  يف  اآلخرين  من  السخرية  عن  وجل  عز  اهلل  ينهاهم 
خيرا  يكونوا  أن  عسى  قوم  من  قوم  يسخر  ال  آمنوا  الذين  أيها  يا 

منهم..« )احلجرات اآلية 11(.

ال شك أّن سنة 2020 التي 
طبعها انتشار فيروس 

كورونا في كل دول العالم، 
قد عزّزت الحاجة إلى 
التواصل اإللكتروني،
 و أفرزت تزايدا في 
ارتباطنا بالشبكات 

االجتماعية يوما بعد آخر 
بغض النّظر عن آثار الحجر 
المنزلي التي جعلت ماليين 

البشر يقضون ساعات 
أطول أمام الشاشات 

الذكية، لكنها أيضا كانت 
سنة استفحال األخبار 

الكاذبة والتّنمر اإللكتروني 
عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.

بقلـــــم األستــــــاذة
 د حسيــــــنة بوشيـــــخ

 التنمر اإللكتروني على الشبكات االجتماعية

من
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الحاِدُث يعدُّ الّثاِني خالَل شهٍر

رطة بوهران! َمصرُع شاب في َمقّر األمن الّرابع للشُّ

 تفّحــُم أرَبعينــيٍّ في َحريِق 
ُكـوٍخ بُبــرج بوعِريِريـج

لقي رجل يف العقد الرابع من عمره حتفه يف حادث مأساوي تعرض له إثر اندالع 
حريق داخل كوخ كان بداخله، واملوجود بشارع عبد القادر البريكي وسط مدينة برج 

بوعريريج. 
وكانت مصالح احلماية املدنية قد تدخلت من أجل إخماد احلريق الذي اندلع 
يعمل حارسا.  والذي  47 سنة،  العمر  البالغ من  املدعو )ف. ب(  الضحية  بكوخ 
وعليه، جرى نقل اجلثة املتفحة إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوزيدي خلضر، 

فيما ال تزال أسباب احلادث مجهولة. 
صفاء. ب

وفاُة الُمخرِج الّسوِري حاِتم َعلي
عبد  املصري  السيناريست  أعلن 
الرحيم كمال، عبر صفحته على موقع 
وفاة  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 

املخرج السوري الكبير حامت علي.
صورة  كمال  الرحيم  عبد  ونشر 
مبوقع  حسابه  عبر  علي  حامت  مع  له 
قوة  وال  حول  »ال  وقال:  »فيسبوك، 
وحبيبي  صديقي  وداعا  باهلل..  إال 
الكبير  املخرج  علي  حامت  األستاذ 
املهذب الراقي.. يف أمان اهلل ورحمته 
حبيبي.. من أحزن األخبار واهلل ربنا 

ُيقبل عليك بفضله ورضاه«.
مواليد  من  علي  حامت  أن  يذكر 
ومخرج  وكاتب  ممثل  وهو   ،1962
بالكتابة املسرحية  سوري، بدأ حياته 

والقصص  الدرامية  النصوص  وكتابة 
القصيرة، وتخرج من املعهد العالي للفنون املسرحية بدمشق عام 1986.

بدأ مشواره الفني ممثال مع املخرج هيثم حقي، يف مسلسل »دائرة النار« )1988(، 
ثم توالت مشاركاته يف األعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع ما 
بني األدوار التاريخية والبدوية وصوال إلى أمناط مختلفة ومتناقضة من احلياة. كذلك 

له لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.
وكاالت 

تويف، مساء اإلثنني املنقضي، مبقر األمن احلضري 
الرابع للشرطة بوهران، شاب يبلغ من العمر 38 سنة، 
استنفرت  وقد  شهر.  خالل  الثانية  احلادثة  وهي 
مصالح الشرطة أعوانها حلماية مقر الشرطة تفاديا ألي 

انزالق إلى وقت متأخر من الليل. 
احلماية  مصالح  وصول  غاية  إلى  املقر  تطويق  ومت 
املديرية  سارعت  وقت  يف  اجلمهورية،  ووكيل  املدنية 
العامة لألمن الوطني إلى نشر تصريح إعالمي يف وقت 
الثانية  الساعة  يف  وحتديدا  الثالثاء  صباح  من  مبكر 
مواقع  مستوى  على  اإلشاعات  بث  لتفادي  صباحا 

التواصل االجتماعي.
على  الوطن«  »أخبار  حتصلت  بيان  يف   وجاء 
الرابع  لألمن احلضري  الشرطة  أن مصالح  منه  نسخة 
أوقفت الشاب )ش. ل( البالغ من العمر 38 سنة إثر 
العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  ترويج  يف  به  االشتباه 
املوجود  الرابع  لألمن  الشرطة  مقر  إلى  اقتياده  وبعد 
البيان  ذكر   - الوالية  مقر  من  والقريب  املدينة  وسط 
- شعر الشاب عند املدخل اخلارجي للمقر بضيق يف 
التنفس ليتم االتصال مبصالح احلماية املدنية ومصالح 
االستعجاالت الطبية، ليؤكد لهم الطبيب أن املشتبه 
وكيل  إخطار  احلني  يف  جرى  تويف.وعليه،  قد  به 

اجلمهورية لدى محكمة العثمانية الذي تنقل إلى مقر 
الشرطة رفقة الطبيب الشرعي ملعاينة الوقائع، ليتم فتح 

حتقيق يف القضية.
 وتشير األخبار املتداولة يف محيط مقر األمن الرابع 
إلى أن الشاب املوقوف اشتبه به يف املتاجرة باملخدرات 
واملهلوسات. وأثناء مداهمة املكان الذي وجد به قصد 

توقيفه، أقدم على ابتالع ما كان بحوزته من حبوب 
مهلوسة لطمس قرائن اجلرمية، وهي املواد اخلطيرة التي 
أثرت عليه وجعلته يلقى حتفه مبجرد وصوله إلى مقر 
الشرطة، يف انتظار تأكيد الطب الشرعي والتحقيقات 

القضائية هذا السرد.
عمر الفاروق

ا    ِعندَما َتُد َمقااًل ُصحفّيً
ا بامُلعطياِت  َمحبوًكا َفِنّيا، َغنّيً
ُه كاتٌب ُصحفيٌّ  وامَلعلوماِت َخطَّ

َمشهوٌد له بامِلصداِقّيِة، أو 
ِحينَما ُتصاِدُف مقااًل لَكاتٍب 

َكبيٍر من ُكّتاِب الَبلِد - وما 
أكَثَرهم - َيتناوُل َقضّيًة من 

قاِش  اعِة بالنِّ َقضاَيا السَّ
حليِل بُعمٍق وَمسؤولّيٍة  والتَّ
َعلمّية وأخالِقّيٍة، َمهجوًرا 

من قبِل الُقّراِء أو ُرّواِد َمواقِع 
واصِل، يف حنٍي َتُد عشراُت  التَّ

اآلالِف من َساكنِة الَفضاِء األزَرِق 
عوَن بني أروَقِة الَفيسُبوك  يَتسكَّ
ها بعُض  بحًثا عن »اليفات« يبثُّ
خذوَن من  ين يتَّ اِر الَهدرة الذِّ ُتّ

تِم أسلوًبا لَترويِج  ِب والشَّ السَّ
أكاِذيَب ُيقاُل إّنها ُمستقاٌة من 

كناِت؛  أرِوَقة الَقصر أو َدهاليِز الثَّ
فَنحُن - هنا – نواجه أزمًة 

َنفسّيًة قبَل أن َتكوَن »ِسياُسو- 
إعالِمّية«؛ إّننا أمام َقطيٍع َيسرُح 
وَيرُح يف ُمروِج الَكذِب والُبهتاِن، 
وَيلتِهم علًفا َضارا يف لياٍل َحالكِة 
الّسواِد، دوَن أن ُيحاول استخداَم 

بعًضا من عقِله.
  َحاولُت، أمٍس، االسِتماَع 
إلى أحِد هؤالِء امَلعروِفنَي 

بَتنشيِطه كلَّ مساٍء »ُمباشر« 
عبر الَوسائِط االجِتماعّيِة 
»الفيسبوك« و«الُيوتوب«، 

يستقطب ِخالَلها ِمئاُت اآلالِف 
قنَي؛ َصاحبَنا  من امُلتابعنَي وامُلعلِّ

هذا كاَن َيسبُّ ويشُتم يف كلِّ 
االِتاهاِت، وأحياًنا يشُتم حتى 
ي فيِه  ُمتابِعيه، و«الَغاِشي« ُيحيِّ
ه على امُلثابرِة واالسِتمراِر!  وَيحثُّ

عِبَي  هَنا َتذّكرُت املثَل الشَّ
الَقائَل: »الّقْط يَحب خّناُقو«. 

لكّنِني سُرعاَن ما َحاولُت أن 
أِجَد َتبريًرا لَهؤالِء يف َمقطٍع 

ي امتدَّ  من َمقاطِع الِفيدُيو الذِّ
َنحَو َساعٍة من الّزمِن؛ فخاَب 

َمسعاَي ولم أجْد ما أَبّرُر به هذا 
االنحداَر نحَو الَهاويِة واإلياَن 

بالُغولِة واالسِتمتاَع بسماِع 
الكالِم الَهابِط من َشخٍص َنكرٍة.

  الَقطيُع ال َيبِني أسرًة وال 
ُس ُمجتمًعا وال ينتِظُم يف  ُيؤسِّ
دولٍة، هو ال َيسعى إلى َتكريِس 

امُلواطَنِة؛ ألّنه بَبساطٍة ال 
يَتصّرُف كُمواطٍن. فامُلنَضوي يف 
َل  ِحزب الَقطيِع ال ُيريُد أن َيشِغّ

عقَله، ُتّرُكه َعواطُفه، وُتسّيُره 
َغراِئُزه، َيهَوى االنِحطاَط 

وُيعاِدي الّترفَع، قد يسَتمُع 
قلياًل ألصحاِب الَعقِل، لكن 
ُسلوَكه وَتصرفاِته َداِئًما ما 

تنَسِجُم َتنسجُم مع الَقطيِع.
دٌة،    َصحيٌح أنَّ األسباَب ُمتعدِّ
 »dz لكن خالصتها أن »غاشي

َعقبٌة يف َطريَق الّتغييِر.

بلسان ريــــــــاض هــــــــويلي

ل 357 إصابــًة   الجزائــُر ُتسجِّ
بُكـــورونا و 8 َوفيــاٍت أمــٍس

سجلت 357 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا و8 وفيات خالل 
الـ24 ساعة األخيرة يف اجلزائر، 

حسب ما كشف عنه، أمس 
الثالثاء، الناطق الرسمي باسم 

جلنة رصد ومتابعة تفشي كورونا 
يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار.

أمـُن قسنِطيَنة َيحجُز نحـَو 780 
قرًصـــــا مهلوًســــــا 

القضائية  الضبطية  متكنت 
بعلي  اخلامس  احلضري  لألمن 
والية  ألمن  منجلي، التابعة 
شخصني  توقيف  من  قسنطينة، 
قضائيا،  مسبوق  أحدهما 
يبلغان من العمر 33 و59 سنة، 
حيازة  قضية  يف  لضلوعهما 
بيعها  لغرض  العقلية  املؤثرات 

بطريقة غير شرعية.
إلى  تعود  القضية  حيثيات 
قيام  بخصوص  معلومات  ورود 
العقلية  املؤثرات  ببيع  شخص 
اجلوارية  الوحدة  مستوى  على 
يف  ليشرع  منجلي،  علي   17
التحريات امليدانية املكثفة، التي 
كللت بتحديد هوية املشتبه فيه، 
مبحل  حدد  الذي  نشاطه  ومكان 
وعليه،  التبريد.  أجهزة  لتصليح 
بعد  الذي  احملل  مداهمة  جرى 

تفتيشه مت ضبط كمية معتبرة من 
داخل  مخفية  العقلية  املؤثرات 
بغرض  احملل  داخل  كان  فرن 
احملجوزة  الكميات  تصليحه. 
قدرت بـ 445 قرصا مهلوسا متثل 
املؤثرات  من  مختلفة  أنواع  ثالثة 
العقلية، كما مت العثور على مبلغ 
الترويج.  عائدات  من  يعد  مالي 
متكن  التحقيق،  مواصلة  وعند 

إلى  الوصول  من  األمن  رجال 
العقلية،  باملؤثرات  املمون  املصدر 
مت  مسكنه،  تفتيش  أثناء  والذي 
املؤثرات  من  قرصا   344 حجز 
استكمال  وبعد  العقلية. 
اإلجراءات القانونية، جرى تقدمي 

املتورطني أمام النيابة احمللية.
أمينة. ب

!..dz َغاشـي

املسيلة 

 هـالُك َرجليـِن اختناًقا بالَغاِز بِعيـن الَملح
لقي، أمس، رجلني مصرعهما إثر تسممهما بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي رأس العني بلدية عني 

امللح والية املسيلة. 
املدفئة  املنبعثة من  بالغازات  املسممني  قد تدخلت إلسعاف  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  وكانت 
والبالغ عددهم ثالثة أشخاص كلهم من عائلة واحدة ، اثنني منهما وافتهما املنية يف مكان احلادث عينه، 
وهما رجلني يبلغان من العمر 33 و83 سنة فيما مت إنقاذ امرأة )91 سنة(، قدمت اإلسعافات األولية لها ، 

قبل نقلها رفقة الضحايا إلى املؤسسة االستشفائية بعني امللح. 
تسجيل  أمس  مت  املسيلة، حيث  بوالية  24 ساعة  الثاني خالل  يعتبر  احلادث  هذا  أن  بالذكر  جدير 
اختناق 03 أشخاص جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون املنبعث من موقد الطهي قبل أن يتم 

إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الزهراوي باملسيلة.                         صفاء كوثر بوعريسة



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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