
د. مصطفــى كيحــل 	

ُعنصرّيٌة وُعنصرّيون..!
  استوقفني تعريف السوسيولوجي 

البورتوريكي واألستاذ يف جامعة 
»بركلي« األمريكية »رامون 

غروسفوغل« ملفهوم العنصرية، وهو 
من الباحثني الكبار يف فلسفة التحرير 

والذي جاء فيه »العنصرية هي 
التسلسل الهرمي امُلَعولم من التفوق 
والدونية على خط ترسيم اإلنسان 

الذي مت إنتاجه وأعيد إنتاجه سياسيا 
وثقافيا واقتصاديا، على مدى قرون، 
من لدن مؤسسات »التمركز الغربي 

األبوي الرأسمالي - التمركز املسيحي 
احلداثي االستعماري. 
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05
جيجل

ار بنـــي  َمـــدارُس دوَّ
صبيــــح ُتعانــــي 
وضًعــا كارثّيـــا! 

08
تلمسان

الُموافَقـة علـى إطـالق 
06 َمشاريَع سياحّيـة

06
قسنطينة

األســَرُة الّتربوَيـــُة 
تشهـــُد َغليانــــا!

0404
مع مصادرة جميع أمالكه

التمــــاُس 15 سنـــًة َحبســــا 
فــي حــق عبـد الَقــادر ُزوخ

 التمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة تيبازة، يوم أمس السبت، تسليط عقوبة 15 
سنة حبسا نافذا يف حق والي العاصمة األسبق عبد القادر زوخ، وغرامة مالية قدرها 

مليون )د.ج( مع مصادرة جميع أمالكه. 0909
ابِط بني َعاصمِة الوالَيِة وِتني َزواِتني ريِق الرَّ ماُطِل يف إجَناِز الطَّ َعِقب التَّ

َواِلــي َتمنّراســـت ُيشهــُر َسيــَف 
الَحجــّاج علــى المقاوليـــن!

وّبخ والي والية متنراست مصطفى قريش مؤسسات اإلجناز املكلفة بشقِّ الشطر الثاني 
واألخير من الطريق الربط بني والية متنراست ودائرة تني زواتني احلدودية، على 

طول 207 كلم، وذلك على خلفية التأخر الفادح يف إجناز هذا الشطر، خالل الزيارة 
التي قادته إلى هذه املنطقة، حيث زار ورشات اإلجناز هناك.

02

 استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم أمس السبت، أن ُيتخذ قرار 
الغلق واحلجر الكلي، مشيرا إلى أّن القرار يف الوقت حالي »صعب جدا« اتخاذه.

َوزيـُر الّصحـِة ُيؤّكـُد استبعاَد 
َخيـار الَغلـق والَحجـر الُكلـي

ُمؤّسسات أغلَقت وآالف الُعّمال أحيلوا على الَبطالة بَسبب كوروَنا

 قاَل إّن امُلواِطن َسيتَضّرُر َكِثيًرا

زهير  معوش : غلُق أزيِد من 1500 َوكالٍة ِسياحّيٍة وإحالُة 2000 عامٍل على َبطالٍة جبرّيٍة    

فيروُس.. اإلفـــالس!فيروُس.. اإلفـــالس!
احلاج طاهر بولنوار :  

 إفـالُس 60  ألَف تاجر وَتسجيُل 
300 َمليــــون   َخسارة َقدُرهــــا 

اخَلدمــــــات! قطـــاع  فــــــي 

ِِ

03



02
الحــدث
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نشطـاء برازيليــــون 
ييتظاهـرون تضامنــا 
مــع الّشعب الصحراوي 

 عبد اجلالل نويس
خالل  بوزيد،  بن  الصحة  وزير   وقال 
زيارته لوالية بومرداس: »نحن كنا سباقني يف 
تطبيق إجراء احلجر الليلي، وجلأنا إليه حرصا 
بالغلق  سيتضرر  الذي  املواطن  مصلحة  على 

الكلي«.
وأكد أن الدولة تتحكم يف الوضع الوبائي 
وكل اإلمكانات موجودة من أسرة وأكسيجني 
الحقا  ستنخفض  اإلصابات  أن  وأضاف 
بن  وقال  الوقاية.  إجراءات  احترام  بسبب 

بوزيد إن لكل جزائري احلق يف طلب العالج 
وال  اجلزائر  واليات  وبكل  مستشفى  أي  يف 

يحق ألي أحد حرمانه من ذلك.
وأضاف املسؤول األول على وزارة الصحة 
أن األكسجني متوفر والوضع الوبائي متحكم 
أدلى به على  بوزيد يف تصريح  فيه.وقال بن 
منايل،  برج  مستشفى  إلى  زيارته  هامش 
والتي قال عنها إنها تدخل يف إطار التضامن 
مع زمالء القطاع: »صرح الوالي بأنه ال توجد 
مضيفًا:  فيه«،  متحكم  والوضع  مشاكل 

لصالح  املوجودة  األسرة  عدد  إلى  »بالنسبة 
املواطنني فهي تضاهي نسبة 60 باملائة«.

 أكد الوزير من جهة أخرى، أنه بالنسبة 
إلى التجهيزات اخلاصة مبصلحة »كوفيد 19«، 
وباألخص األكسجني هناك صهريج أكسجني 

يف مستشفى برج منايل واَخر يف دلس.
سعر  عن  بوزيد  بن  كشف   كما 
الكواشف السريعة لكورونا التي ستدخل إلى 
اجلزائر قريبا، وأكد أن سعرها أقل بـ 10 مرات 

عن فحص الـ »بي. سي. آر«.

وزيــر الّصحــة يؤكــد استبعــاد 
خيــار الغلــق والحجــر الكلــي

للتضامن  البرازيلية  اجلمعية   نظمت 
تقرير  أجل  من  الصحراوي  الشعب  مع 
اململكة  سفارة  مقر  أمام  مظاهرة  مصيره 
شعار  حتت  برازيليا،  بالعاصمة  املغربية 
واالعتداءات  االحتالل  إنهاء  أجل  »من 
املغربية يف الصحراء الغربية«، بحسب ما 

أوردته وكالة األنباء الصحراوية. 
إليها  دعت  التي  التظاهرة   وأدانت 
الشعب  مع  البرازيلية  التضامن  جمعية 
الصحراوي، بشكل قوي، انتهاك املغرب 
خالل  من  النار،  إطالق  وقف  التفاق 

 13 يف  املغربية  االحتالل  قوات  إقدام 
نوفمبر اجلاري على التدخل العسكري يف 
حق متظاهرين مدنيني صحراويني مبنطقة 

الكركرات جنوبي الصحراء الغربية.
من  املدعومة  التظاهرة  عبرت   كما 
األحزاب  من  مكونا  عشر  اثني  قبل 
املجتمع  وحركات  والنقابات  السياسية 
ومساندتها  دعمها  عن  البرازيلية  املدني 
للشعب الصحراوي يف نيل حقه يف تقرير 

املصير واالستقالل.
ق.د

األمــن يتدخـل إثـر خرق التدابير الوقائية 
بالمركـــز التجــاري لبــاب الــزوار

لوالية  التجارة  مديرية  تدخلت مصالح   
مصالح  رفقة  املنقضي٫  اجلمعة  يوم  اجلزائر٫ 
لوقف  البيضاء٫ بصفة »عاجلة«  للدار  األمن 
جتاوزات سجلت على مستوى املركز التجاري 
خرقا  تشكل  العاصمة(  )شرقي  الزوار  لباب 
الوقائية ضد فيروس كورونا٫ حسب  للتدابير 
وكالة  اوردته  املديرية  عن  أمس  صدر  بيان 

االنباء اجلزائرية. 
املديرية  »مصالح  أن  البيان  يف  جاء  و 
األمنية  املصالح  مع  بالتنسيق  قامت، 
البيضاء٫  للدار  اإلدارية  املقاطعة  ومصالح 
الالزمة جتاه هذا  القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
الفضاء التجاري الذي قام أول أمس اجلمعة 
بعرض تروجي متت تسميته »اجلمعة األسود« 
أدنى  دون  املواطنني  من  املئات  استقطب  مما 
أقرتها  التي  الصحية  لإلجراءات  احترام 

احلكومة ».
أقدم  الذي  الفعل  أن هذا  املصدر  أبرز  و 
عليه املركز التجاري لباب الزوار يعد »مخالفا 
املؤرخ   )06-215( رقم  التنفيذي  للمرسوم   «
يحدد  والذي   ،2006 سنة  يونيو   18 يف 

بالتخفيض  البيع  ممارسة  وكيفيات  شروط 
تصفية  حالة  يف  والبيع  الترويجي  والبيع 
والبيع  املعامل  مخازن  عند  والبيع  املخزونات 

خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود.
 

يلزم  املرسوم  هذا  أن  املديرية  أضافت  و 
رخصة  على  احلصول  االقتصادي  املتعامل 
بعمليات  للقيام  التجارة  مصالح  من  مسبقة 
أن منح  إلى  املرسوم، إضافة  البيع احملددة يف 
عمال  حاليا  مجمد  البيوع  هذه  تراخيص 
 )20-69( رقم  التنفيذي  املرسوم  بأحكام 
بالتدابير  املتعلق   2020 مارس   21 يف  املؤرخ 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  الوقائية 

ومكافحته، املعدل واملتمم.
ذاته،  السياق  يف  املديرية،  ذكرت  و 
التجارية  املساحات  وخاصة  التجار  كل 
املواطنني  العديد من  تستقطب  التي  الكبرى 
التي  الصحية  اإلجراءات  احترام  »ضرورة  بـ 
بتطبيقها يف  الصارم  وااللتزام  أقرتها احلكومة 

هذا الظرف الصحي اخلاص«.
إلى  االمتثال  عدم  أن  من  حذرت  كما 

املتعامل االقتصادي  هذه اإلجراءات سيضع 
التي  العقوبات  أقصى  طائلة  »حتت  املخالف 
ينّص عليها القانون يف مثل هكذا مخالفات 

التي تعرض حياة املواطن خلطر املوت«.
ق.م

شخصيــات إسبانيـة تطالـب 
حكومة بالدها باتخاذ موقف 

حـازم تجــاه المغــــرب

استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم أمس السبت، أن ُيتخذ قرار الغلق والحجر الكلي، مشيرا 
إلى أّنه في الوقت الحالي »صعب جدا اللجوء إلى قرار الغلق«.

الرئيــس الصحـراوي يعـرب 
عــن اعتزاز بالده بروابـط 
الجــوار مــع موريتانيــا

 
غالي  ابراهيم  الصحراوي  الرئيس  أعرب   
بروابط األخوة واجلوار واملصير  اعتزاز شعبه  عن 
املشترك التي جتمعه باجلمهورية املوريتانية، مبديا 
عزمه الرفع من مستوى التعاون والتنسيق ملواجهة 
التحديات والتصدي للتهديدات واملخاطر احملدقة 

بالبلدين وبكامل املنطقة.
بعث  رسالة  الصحراوي يف  الرئيس  وتوجه 
بها إلى نظيره املوريتاني، السيد محمد ولد الشيخ 
الغزواني مبناسبة الذكرى الـ 60 الستقالل بالده 
باسمه  نوفمبر،  من  والعشرين  للثامن  املصادف 
وحكومة  الصحراوي  الشعب  وباسم  اخلاص 
الدميقراطية،  الصحراوية  العربية  اجلمهورية 
املوريتاني،  للشعب  األماني  وأطيب  بالتهاني 

متمنيا له مزيدا من التقدم والرخاء.
وجاء يف رسالة التهنئة »ستون عاما انقضت 
على ذلك اليوم املشهود الذي استعاد فيه الشعب 

من  طويلة  سنوات  بعد  الوطني،  ترابه  كامل  على  املستحقة  سيادته  الشقيق  املوريتاني 
الكفاح واملقاومة ضد الوجود االستعماري، الذي أراد فرض الهيمنة األبدية على مقدرات 

البالد، وحرمان شعبها من حقوقه املشروعة يف العيش الكرمي فوق وطن حر ومستقل«.
املوريتانيات  جهود  من  االستقالل،  من  عاما  ستون  »إنها  أيضا:  الرسالة  يف  وجاء 
الصعوبات  كل  ومواجهة  املتميز،  املوريتاني  الكيان  تكريس  أجل  من  واملوريتانيني 
وحتوالت  بتجارب  مرورا  والتوسع،  االستعمار  قوى  ومناورات  عراقيل  وكل  والتحديات 
ومسارات عميقة ومتنوعة، للوصول بالبالد اليوم إلى مرحلة متميزة من تاريخها، متضي 

بإصرار، حتت قيادتكم الرشيدة، نحو مزيد من الرقي واالزدهار، واألمن االستقرار«.
ق.د

انضمت شخصيات ثقافية مهمة إلى 
اإلسبانية  احلكومة  تطالب  التي  احلملة 
باتخاذ موقف حازم لصالح الشرعية الدولية 

يف الصحراء الغربية.
السينما  مهرجان  خالل  ومن 
طالب  صحراء«،  »يف  الغربية  بالصحراء 
بعدم  بالدهم  حكومة  إسبان  سينمائيون 
عن  التاريخية  مسؤوليتها  من  التنصل 
منذ  دخلت يف حرب  التي  املنطقة،  هذه 
يوم اجلمعة املاضي 13 يف نوفمبر، بعد أن 
انتهك املغرب قرار وقف إطالق النار املوقع 

يف 1991، حسب السينمائيني اإلسبان.
باردمي«،  »خافيير  من  كل  وطالب 
»إيزابيل  أّمان«،  »ألبرتو  الغو«،  »كالرا 

كويكسيت« و«فيجو مورتنسن« من خالل 
ما  التي  إسبانيا،  حكومة  بتدخل  فيديو 
هذه  إدارة  عن  املسؤولة  السلطة  هي  تزال 
بعدم  اإلقليم  من  خروجها  منذ  املنطقة 
يتوجب  وبالتالي  االستعمار،  تصفيتها 
على حكومة إسبانيا البحث عن حل عادل 

يؤدي إلى استقالل الصحراء الغربية.
نقابات  من  دعما  املبادرة   ووجدت 
بإسبانيا،  واألدب  واملوسيقى  السينما 
يطالب  بيانا  الهيئات  هذه  نشرت  حيث 
بالتوقف عن التآمر على الشعب الصحراوي 
الذي يعيش مقسما بني املخيمات وحتت 

االحتالل املغربي ملدة 45 عاما.
ق.د

التحقيق في انتحار 
شرطي بالبويرة

تابع  شرطي  جثة  على  السبت،  صباح  ُعثر،    
أفراد  أحد  قبل  من  البويرة،  يف  بشلول  دائرة  ألمن 

أسرته.
لألمن  العامة  املديرية  به  أفادت  ما  وحسب 
غير  ظروف  العثور يف  مت  فإّنه  لها،  بيان  يف  الوطني، 
محددة على جثة عون شرطة تابع ألمن دائرة بشلول، 

من قبل أحد أفراد أسرته.
ُوجدت  الشرطي  جثة  أّن  ذاته  املصدر  وأوضح 
معلقة بواسطة حبل داخل مسكنه العائلي بقرية بني 
يخلف، بلدية ودائرة أمشدالة والية البويرة، حيُث إن 

الضحية كان موجودا يف عطلة سنوية.
املستقاة  املعلومات  حسب  أّنه  البيان  وأضاف 
مشاكل  أي  من  يعاني  ال  فهو  العائلي،  الوسط  من 

عائلية، ومعروف يف وسطه املهني بالسيرة احلسنة.
وما يزال التحقيق جاري حالًيا، من طرف النيابة 
املختصة إقليمًيا، حيث سُيحدد أسباب ودوافع وقوع 

هذه املأساة.
عبد اجلالل نويس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان:

 أكثـر من 90 % من الطلبة 
أنهــوا تكوينهـــــم

العلمي٫ عبدالباقي بن زيان٫ أمس السبت٫  العالي والبحث  التعليم   أعلن وزير 
الدخول  املقبل حول  الشركاء االجتماعيني بداية من األسبوع  لقاء مع  أنه سيتم عقد 

اجلامعي »2021-2020« املبرمج يف 15 ديسمبر القادم.
وأوضح الوزير، يف تصريح أدلى به للصحافة على هامش إشرافه على انطالق حملة 
للتشجير بفضاءات املؤسسات اجلامعية والبحثية، باجلزائر العاصمة، أنه »سيشرع بداية 
اجلامعي  الدخول  االجتماعيني حول  الشركاء  مع  لقاءات  عقد  املقبل يف  األسبوع  من 
املوسم  لهذا  »التحضير  أن  إلى  مشيرا   ٫»2020-2021« اجلامعية  بالسنة  اخلاص 

اجلامعي انطلق يف أوت املنصرم«.
اجلامعي  بالدخول  املتعلقة  واإلجراءات  املعلومات  كل  أن  زيان  بن  السيد  وأكد 
سيتم الكشف عنها خالل األسبوع املقبل، مبرزا أن الوزارة »جاهزة« لكل السيناريوهات 

احملتملة حول الدخول اجلامعي، والسيما السيناريو املتعلق ب 15 ديسمبر املقبل.
السنة   « إنه  الوزير  قال   ،»2020  -  2019« اجلامعية  السنة  إنهاء  وبخصوص 
باملائة من   90 »أكثر من  أن  إلى  15 ديسمبر«٫ مشيرا  يوم  املنصرمة ستنتهي  اجلامعية 

الطلبة أنهوا تكوينهم«.
أما بشأن حاملي شهادة البكالوريا اجلدد البالغ عددهم 280 ألف طالب٫ قال الوزير 

إن الدراسة ستكون عن طريق األفواج وتتضمن الدراسة »احلضورية وعن بعد«.
ق.م
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ُمؤّسساٌت ُأغِلَقت وآالُف الُعّماِل ُأِحيُلوا ىلع الَبطالِة بَسبِب ُكوروَنا

َفيــروُس.. اإلفـــَلس!
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار: 

نسبــة خسائر النشاطـات االقتصادية 
والتجاريــــة بلغــت 60 %

تكبدتهــا  التــي  اخلســائر  حجــم  وعــن 
ــة والتجاريــة علــى املســتوى  النشــاطات االقتصادي
الوطنــي، كشــف رئيــس اجلمعيــة الوطنيــة للتجــار 
واحلرفيــن اجلزائريــن، احلــاج الطاهــر بولنــوار، 
ــن« أن  ــار الوط ــه لـــ »أخب ــى ب ــح أدل خــال تصري
فيهــا جائحــة  تســببت  التــي  املاديــة  اخلســائر 
كورونــا قــدرت بنحــو 60 باملائــة، بســبب مــا 
األرقــام  وبلغــة  وقائيــة.  تدابيــر  مــن  فرضتــه 
ــار  ــون دين ــن 300 ملي ــد م ــر أزي ــه مت تقدي ــد أن أك
خســارة تكبدهــا قطــاع اخلدمــات نتيجــة غلــق 
احملــات واألنشــطة التجاريــة حفاظــا علــى ســامة 

ــال  ــدل أعم ــع مع ــا تراج ــف إليه ــن، أض املواطن
بعــض التجــار بنســبة 100 باملائــة علــى غــرار 
ــات  ــة وقاع ــات احلاق ــدم خدم ــي تق احملــات الت
واملقاهــي  املطاعــم  جانــب  إلــى  احلفــات، 

اإلنتاجيــة. واملؤسســات  واملصانــع 
وأكــد بولنــوار أن 60 ألــف تاجــر وحــريف 
أوقفــوا نشــاطهم منــذ بدايــة اجلائحــة، جــراء 
اخلســائر التــي تكبدوهــا نتيجــة الغلــق الــذي دام 
ــه  ــدث ذات ــار املتح ــهر، وأش ــتة أش ــن س ــر م أكث
إلــى تراجــع معــدل أعمــال التجــار املؤمنــن بنســبة 

ــة. تتجــاوز الـــ70 باملائ

وبخصــوص التعويضــات، أكــد بولنــوار 
ــق  ــر التجــارة تتعل ــد قــدم مقترحــات لوزي ــه ق أن
 ،2020 لســنة  الضرائــب  مســح  بضــرورة 
للتخفيــف مــن أعبــاء التجــار وتعويــض اخلســارة 
التــي تكبدوهــا، إلــى جانــب مقتــرح تقــدمي 
قــروض بنكيــة دون فوائــد للتجــار تتــراوح بــن 

50 و200 مليــون ســنتيم.
ــى  ــودة إل ــى اإلســراع يف الع ــوار إل ــا بولن ودع
احليــاة االقتصاديــة مــع االلتــزام بشــروط الوقايــة، 
إلــى جانــب االســتمرار يف توزيــع املنــح علــى 

ــن. ــار املتضرري التج

رئيس الفيدرالية الوطنية للوكاالت العقارية، 
نوردين مناصري : 

أزيد من 400 وكالة عقارية 
أفلســت بسبــب كورونــا

 
ــع  ــه م ــن مناصــري، خــال حديث ــور الدي ــة، ن ــوكاالت العقاري ــة لل ــة الوطني ــس الفيدرالي كشــف رئي
ــة  ــر تواجــه أزمــة وانتكاســة حــادة يف املعامــات التجاري ــة يف اجلزائ ــوكاالت العقاري ــار الوطــن«، أن ال »أخب

ــا. ــا جائحــة كورون ــي تســببت فيه ــة اجلمــود والركــود الت ــة، بســبب حال واالقتصادي
ــنة  ــت س ــد أن عاش ــة بع ــة وحرج ــة صعب ــش وضعي ــة تعي ــوكاالت العقاري ــري أن ال ــح مناص وأوض
بيضــاء، مــا تســبب يف غلــق نحــو 400 وكالــة عبــر التــراب الوطنــي، بفعــل تســجيل شــلل حــاد يف عمليــات 

ــة للمشــاريع اإلســكانية. ــات الترويجي التســويق، وإلغــاء أغلــب الفعالي
يؤكــد اخلبيــر العقــاري ذاتــه قائــا »جائحــة كورونــا وإجــراءات احلجــر الصحــي أثــرا بشــكل كبيــر علــى 
ســوق العقــار وعلــى عمليــة البيــع والشــراء، مــا أدى إلــى تخــوف املواطنــن مــن املغامــرة يف االســتثمار وشــراء 

العقــار األمــر الــذي أثــر ســلبا علــى مداخيــل الــوكاالت.
واســتغرب اخلبيــر العقــاري الشــروط التعجيزيــة التــي أقرتهــا وزارة الســكن واملتعلقــة مبنحــة 3 آالف دينار 
كتعويــض للــوكاالت، حيــث قــال يف هــذا الصــدد أغلــب الــوكاالت لــم تســتفد مــن املبلــغ لتقــدم بعدهــا 
ــة يف  ــوكاالت العقاري ــض ال ــب مناصــري بضــرورة تعوي ــذا األســاس، طال ــى ه ــد اإلجــراء. وعل ــى جتمي عل

أقــرب اآلجــال نظــرا إلــى حجــم اخلســائر املاديــة جــراء قــرار الغلــق الــذي فرضتــه اجلائحــة.
ــا  ــر يف حــال اســتمرار الوضــع الصحــي خــال األشــهر القادمــة وم ــه الكبي ــر مناصــري عــن خوف وعب

ــة. ــوكاالت العقاري ــى ال ــه مــن تبعــات ســلبية عل ينجــر عن

رئيس الجمعية الوطنية للسياحة والسفر 
والصناعة التقليدية، زهير معوش: 

غلـق أزيد من 1500 َوكالة 
ِسياحّيــة وإحالــــُة 2000 
عامـل على بطالــة جبرّيــة
إنشاء صندوق لالستثمار السياحي دون فوائد 

لتعويض األضرار أمر ضروري
للســياحة  الوطنيــة  اجلمعيــة  رئيــس   أكــد 
واألســفار والصناعــة التقليديــة »زهيــر معــوش«، 
خــال تصريــح أدلــى بــه لـــ » أخبــار الوطــن« أن أزيد 
ــا، ونحــو 2000  ــة أغلقــت مكاتبه ــن 1500 وكال م
الــوكاالت  أن  مضيفــا  اإلفــاس،  تواجــه  وكالــة 
ــات  ــة واملركب ــادق والســياحة احلموي الســياحية والفن
ــرا  ــرت تأث ــة وتأث ــائر وخيم ــدت خس الســياحية تكب
ســلبيا بتفشــي جائحــة كورونــا، بســبب احلجــر 
كبيــر  شــلل  إلــى  أدى  الــذي  املطبــق  الصحــي 
الســياحة  وجتميــد  اجلويــة  الرحــات  وتوقيــف 
ــذي  ــت ال ــة يف الوق ــياحة الصحراوي ــة، والس الديني
ــنة  ــول الس ــبا لدخ ــة حتس ــذه اخلدم ــه ه ــش في تنتع
اجلديــدة، حــن تقــوم الــوكاالت الســياحية بعمليــة 

احلجــوزات مــع الفنــادق.
وتأســف زهيــر معــوش عــن مصيــر عمــال هــذه 
الــوكاالت الدائمــن واملوســمين الذيــن أحيلــوا علــى 
بطالــة جبريــة، والذيــن فــاق عددهــم 2000 عامــل. 
الوطنيــة  اجلمعيــة  رئيــس  طلــب  وعليــه، 
للــوكاالت الســياحية بضــرورة تأجيــل دفــع الضرائــب 

ــذا  ــراء )CNAS(، وك ــال األج ــة للعم ــات االجتماعي ــي للتأمين ــدوق الوطن ــتراكات الصن ــة يف اش املتمثل
ــض  ــرورة تخفي ــراء )CASNOS(، وض ــر األج ــي لغي ــان االجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــتراكات الصن اش
هــذه األعبــاء بالنظــر إلــى األوضــاع الراهنــة والشــلل التــام والكبيــر الــذي عرفتــه الــوكاالت الســياحية، كمــا 
اقتــرح فتــح صنــدوق لاســتثمار الســياحي مــن دون فوائــد ربويــة يقــوم بتقــدمي مســاعدات ماليــة للــوكاالت 

ــه مــع اجلــارة تونــس. املتضــررة مثلمــا هــو معمــول ل

 لــم تكــن اآللــة االقتصاديــة باجلزائــر يف أحســن أحوالهــا، ومــع انتشــار الفيــروس بــن اجلزائريــن، اضطــرت العديــد مــن املؤسســات 
إلــى تســريح العمــال وإعــان دخولهــم يف عطلــة جبريــة، يف الوقــت الــذي تنتظــر تلــك املؤسســات حــدوث معجــزة تعيــد لهــا الــروح مــن 

جديــد بعــد خســائر خرافيــة ســجلها االقتصــاد الوطنــي. 

احلكومــة مــن جهتهــا عملــت علــى مرافقــة املؤسســات عبــر ضــخ »منــح« يف جيــوب العمــال، لكنهــا التســمن وال تغنــي مــن جــوع 
يف ظــل غيــاب حلــول حقيقيــة، تخــرج البــاد مــن التبعيــة إلــى برميــل البتــرول، ومتنــح الوصفــة املجديــة لشــفاء االقتصــاد الوطنــي، يف 

انتظــار لقــاح طبــي واقتصــادي ميكــن مــن جتــاوز اخلســائر التيــي خلفهــا الضيــف غيــر املرغــوب فيــع »كورونــا املســتجد«. 

باملنتــدى  اخلبــراء  مجلــس  رئيــس   أّكــد 
االقتصــادي، عبــد القــادر بريــش، خــال حديــث 
تعلــن  لــم  احلكومــة  أن  الوطــن«،  »أخبــار  مــع 
بعــد عــن خطــة واضحــة مــن شــأنها تعويــض 
عــدا  القطاعــات،  املؤسســات مبختلــف  خســائر 
ــا واملتعلقــة  ــي أعلنــت عنه بعــض التســهيات الت
بالســماح للمؤسســات بتأجيــل دفــع الضرائــب 
غرامــات  احتســاب  وعــدم  القــروض  وســداد 
ــى  ــول عل ــهيات للحص ــان تس ــى ج ــر، إل التأخي
قــروض جديــدة مــن البنــوك لضمــان اســتمرار 
األخــرى  االلتزمــات  إلــى  باإلضافــة  نشــاطها. 

االجتماعــي. الضمــان  صناديــق  كحقــوق 
ــج  ــن نتائ ــه ع ــت ذات ــر يف الوق وتســاءل اخلبي
عمــل اللجــان املشــتركة التــي مت تشــكيلها بــن 
احلكومــة والقطاعــات الوزاريــة وممثلــي الباترونــا 
تســببتها  التــي  اخلســائر  علــى حجــم  للوقــوف 
االقتصاديــة  املؤسســات  علــى  كورونــا  جائحــة 
والوحــدات اإلنتاجيــة. وعلــى هــذا األســاس، 
ــة  ــن خط ــراج ع ــراع يف اإلف ــرورة اإلس ــب بض طال
ــض خســائر املؤسســات  ــن شــأنها تعوي واضحــة م
يف مختلــف القطاعــات، مثلمــا مــا فعلتــه مــع 
ــر  ــاك معايي ــون هن ــرة. وأن تك ــن احل ــاب امله أصح
هــذه  حلســاب  ومحاســبية  وعلميــة  موضوعيــة 
اخلســائر، وأن تكــون هنــاك شــفافية يف طريقــة 

االقتصــادي  التعويض.وبخصوص الوضــع 
الراهــن، قــال إن اجلزائــر تتخبــط يف أزمــة حقيقيــة 
صــادرات  عائــدات  يف  الكبيــر  التراجــع  جــراء 
باإلضافــة  باملائــة،   50 مــن  بأكثــر  احملروقــات 
إلــى  البتروليــة  اجلبايــة  مداخيــل  إلى تراجــع 
ــع يف  ــو متوق ــا ه ــب م ــار دوالر حس ــدود 15ملي ح
ــزون  ــآكل مخ ــى ت ــة 202 دون أن ننس ــون املالي قان
ــار دوالر،  ــدود 47 ملي ــى ح ــرف إل ــي الص احتياط
وتســجيل عجــز يف امليزانيــة قــدره 20 مليــار دوال مــا 
ميثــل 13.5 باملائــة مــن النــاجت الداخلــي اإلجمالي.
وشــرح اخلبيــر االقتصــادي واقــع األنشــطة 

تداعيــات  بســبب  تضــررت  التــي  االقتصاديــة 
ــان  ــد إع ــياحة بع ــاع الس ــرار قط ــى ق ــا عل كورون
أزيــد 2000 وكالــة ســياحية عــن إفاســها، أضف 

ــا إليه
تكبــد خســائر كبيــرة يف قطــاع النقــل اجلــوي 
ــق وتعليــق  ــري للمســافرين نتيجــة الغل والنقــل الب
الســفر مــن وإلــى اخلــارج، إلــى جانب تعليــق 

ــات. ــن الوالي ــات ب ــفر باحلاف الس
باإلضافــة إلــى تقلــص وتيــرة اإلنتــاج خاصــة 
وورشــات  واملمتوســطة  الصغيــرة  املؤسســات  يف 

ــلفا. ــا س ــي ذكرناه ــل الت ــة العوام ــاج نتيج اإلنت

رئيس مجلس الخبراء باملنتدى االقتصادي، عبد القادر بريش : 

اإلســـراع فــي اإلعــلن عن حجـم خسائر 
المؤسســـات االقتصاديــة ضــروري

إفالُس 60 ألف تاجر وتسجيل خسارة قدرها 300 مليون يف قطاع الخدمات!

خسائــر كبيـــرة تكّبدهـــا 
قطاعـا الخدمـات والنقـــل

ســجلت املؤسســات االقتصاديــة واخلدماتيــة خســائر ماليــة معتبــرة بســبب تدابيــر الغلــق والوقايــة 
املتخــذة ملواجهــة وبــاء كورونــا، علــى رأســها قطــاع النقــل والســياحة واملطاعــم والفندقــة.

وبحســب مصــدر مســؤول مــن مبنــى وزارة النقــل، خــال تصريــح أدلــى بــه لـــ » أخبــار الوطــن«، 
فــإن الشــركة الوطنيــة للنقــل بالســكك احلديديــة قــد ســجلت أزيــد مــن 900 مليــون دينــار كخســارة 
ــاء اإلضافيــة املتعلقــة بتغطيــة  يف مجــال نقــل املســافرين، بعــد تعليــق الرحــات، فيمــا بلغــت األعب

وســائل الوقايــة نحــو 400 مليــوم دينــار.
وبخصــوص قطــاع اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، فقــد بلغــت اخلســائر حــدود 30 مليــار دينــار، 
فيمــا ســجلت شــركة الطيــران الطاســلي التابعــة لفــرع مجمــع ســونطراك تراجعــا يف أرقــام العمــال 

بنســبة 40 باملائــة.

أسماء بوصبيع



04
الحـــدث

السنة 02  - العدد 348 -االحد  14 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 29 نوفمبر 2020م

  التمــس وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة 
تيبــازة، يــوم الســبت املنقضــي، تســليط عقوبــة 
15 ســنة حبســا نافــذا يف حــق والــي العاصمــة 
األســبق عبــد القــادر زوخ وغرامــة ماليــة قدرهــا 

مليــون د.ج مــع مصــادرة جميــع أمالكــه.
الرئيــس  املتهــم  جانــب  إلــى  ومثــل، 
ــدد  ــازة ع ــة تيب ــام محكم ــادر زوخ، أم ــد الق عب
الســابق  العــام  املديــر  أبرزهــم  الشــهود  مــن 
لألمــن الوطنــي عبــد الغانــي هامــل املــدان 
يف قضايــا فســاد أخــرى. ويواجــه زوخ تهمــا 
تتعلــق بتبديــد أمــوال عموميــة دون وجــه حــق 

ممتلــكات  شــرعية  غيــر  بطريقــة  واســتعمال 
وأمــوال عموميــة ُعهــدت إليــه بحكــم وظيفتــه، 
باإلضافــة إلــى ســوء اســتغالل الوظيفــة يف إطــار 
ممارســة وظيفتــه علــى نحــو خــرق القوانــن 
والتنظيمــات بغــرض احلصــول علــى منافــع غيــر 

مســتحقة خاصــة أو لكيــان آخــر.
وكان املستشــار احملقــق لــدى احملكمــة العليــا 
ــت  ــباق يف وق ــة الس ــي العاصم ــع وال ــد أخض ق
القضيــة  القضائيــة يف  الرقابــة  لنظــام  ســابق 

ــا. ــع به املتاب
أمينة شابوني

عقب رفض مؤسسات عمومية تلقي 800 كيس من هذه الحبوب 

الــدرك يحقـق في إتـالف 30 ألف 
قنطـار من الحمـص بتلمســان

بن خالد عبد القادر
مــن  األولــى  تعــد  التــي ال  الفضيحــة 
نوعهــا جــاءت علــى خلفيــة رفــض مؤسســات 
ــة  ــات هام ــران تلقــي كمي بســعيدة وبشــار ووه
ــا  ــس بعدم ــدرت بـــ 800 كي ــص ق ــن احلم م
وجهــت ملطاعمهــا وتبــن عــدم صالحيتهــا 

لالســتهالك البشــري .
ــوان  ــي للدي ــر الوالئ ــتماع للمدي  ومت االس
وكــذا  اجلافــة،  والبقــول  للحبــوب  الوطنــي 

مســتوى  علــى  واجلــودة  بالنوعيــة  املكلــف 
احلمــص  كميــة  أن  تبــن  قــد  املديريــة.و 
 2019 2018و  ســنوات  إلــى  تعــود  املخزنــة 
حيــث لــم يتــم اإلقبــال علــى شــرائها يف ظــل 
موجــة االســتراد التــي كانــت قائمــة قبــل 

.2020 ســنة  توقيفهــا 
 وســبق لعضــو املجلــس الوالئــي عــن 
ــن بلهــواري«  ــور الدي حركــة مجتمــع الســلم »ن
أن فجــر القضيــة يف آخــر دورة للمجلــس الوالئي 

تلمســان، وطالــب مــن والــي الواليــة التدخــل 
ــاع. ــاذ مخــزون احلمــص مــن الضي إلنق

و قــد ســبق لديــوان احلبــوب والبقــول 
ــا  ــابقة منه ــح س ــدة فضائ ــرف ع ــة أن ع اجلاف
التفريــغ  مــن مركــز  ســرقة كميــات كبيــرة 
بالغــزوات مــن طــرف ابــن مســؤول ســابق 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــى العدال ــل إل ــذي أحي وال
اختفــاء 12 ألــف قنطــار مــن احلبــوب مــن 

مركــز التخزيــن ملغنيــة.

التمــاس 15 سنـة حبســـا 
فـي حـق عبـد القـادر زوخ

طلبــة اإلقامــة الجامعيـة 
عطـار بلعبـاس يحتـجون 

أقــدم مجموعــة مــن الطلبــة باإلقامــة اجلامعيــة عطــار بلعبــاس علــى تنظيــم وقفــة احتجاجيــة 
ــن  ــة، مطالب ــة اجلامعي ــهدها اإلقام ــي تش ــة الت ــة املزري ــدا باحلال ــة تندي ــر الوالي ــام مق ــال أم لي

ــم. ــن أوضاعه ــال وحتس ــل عاج ــؤولن بالتدخ املس
ــة الوضــع داخــل  ــار الوطــن« صعوب  أكــد الطلبــة احملتجــون علــى لســان ممثلهــم جلريــدة »أخب
اإلقامــة التــي تفتقــر إلــى أدنــى التجهيــزات حيــث باتــت أبســط اخلدمــات اجلامعيــة منعدمــة وغير 
متوفــرة، إذا ال يعقــل عــدم توفــر التدفئــة يف الغــرف مــا وضعهــم يف معانــاة يوميــة مــع البــرد القــارس 
رغــم كل نــداءات الطلبــة واملراســالت التــي وجهوهــا ملديريــة اخلدمــات اجلامعيــة -وســط- لتســوية 

هــذا املوضــوع إال أن الوضعيــة بقيــت علــى حالهــا.
ــكل  ــا يش ــو م ــال وه ــة لي ــكالب الضال ــا لل ــت مرتع ــة أصبح ــدث أن اإلقام ــاف املتح  وأض
خطــرًا كبيــرًا علــى حيــاة الطلبــة وهــذا أمــام مــرأى املســؤولن الــذي يبــدوا أن ســالمة الطلبــة آخــر 

ــم . اهتماماته
ــة الســوداوية  ــن اســتمرار الوضــع واحلال ــدوا اســتياءهم الشــديد م ــة احملتجــون أك الطلب
التــي آلــت إليهــا اإلقامــة اجلامعيــة، والتــي عــادت بالســلب عليهــم مطالبــن والــي الواليــة 
بالتدخــل إلعــادة حقوقهــم املهضومــة مــن طــرف مديريــة اخلدمــات اجلامعيــة التــي أضحــت 

هيــكل بــدون روح حســبهم .
 حواش.أ

 قسمت ىلع مرحلتين ومست القطاعات
 األكثر تضررا بقسنطينة

توزيـع نحو 41 مليـارا على 15 
ألــف مستفيد مـن منحة الضرر

ــف  ــن 15 أل ــر م ــى أكث ــا عل ــار ســنتيم مت توزيعه ــن 41 ملي ــد م ــة قســنطينة أزي رصــدت والي
مســتفيد، بنــاء علــى توجيهــات وتعليمــات رئيــس اجلمهوريــة املبرمجة يف إطــار التكفــل بالعائالت 
املتضــررة مــن تدابيــر احلجــر الصحــي املطبــق يف البــالد منــذ شــهر مــارس املنصــرم، ملجابهــة انتشــار 
جائحــة كورونــا » كوفيــد 19«، وهــي العمليــة التــي مســت يف مرحلتهــا األولــى عديــد النشــاطات 
والقطاعــات، التــي عانــى عمالهــا مــن انقطــاع رواتبهــم ومدخولهــم الشــهري أو اليومــي، مــا أثــر 
ســلبا مســتوى معيشــتهم . جــاء ذلــك يف توضــح لرئيــس مصلحــة املمتلــكات وامليزانيــة بواليــة 
قســنطينة »كمــال دراحــي »، الــذي أكــد خاللــه بــأن املبالــغ املرصــودة يف العمليــة قســمت علــى 
ــة 15  ــت العملي ــطر مس ــثالثة أش ــة بـ ــت الوالي ــى تكفل ــة األول ــص املرحل ــا يخ ــن،  فيم مرحلت
ألــف و622 مســتفيدا، مببلــغ إجمالــي قــدره 41 مليــار و900 ســنتيم، مســت عمــال القطاعــات 
املتضــررة علــى غــرار قطــاع الســياحة والصناعــات التقليديــة،  وقطــاع املــوارد املائيــة، قطــاع الثقافة،  
قطــاع التجــارة وقطــاع النقــل، مديريــة الصناعــات واملناجــم، مديريــة البنــاء والتعميــر،  مديريــة 
الســكن،  مديريــة التجهيــزات العموميــة، مديريــة األشــغال العموميــة، مؤكــدا أن جميــع املعنيــن 
مــن هــذه القطاعــات قــد اســتفادوا مــن منحــة الشــطر األول والثانــي والثالــث واملقــدرة مببلــغ قــدره 

30 ألــف دج عــن كل شــهر ملــدة 3أشــهر.
أمينة .ب

وكالة عدل

 إطــالق عمليــة اختيـار المواقع 
لفائدة أكثر من 100 ألف مكتتب

 أطلقــت الوكالــة الوطنيــة لتحســن الســكن وتطويــره »عــدل«، صبيحــة أمــس،  آخــر عمليــة 
الختيــار املواقــع يف برنامــج »عــدل2 » لفائــدة 101.891 مكتتبــا عبــر 33 واليــة، حســبما أفــاد بــه 

املديــر العــام للوكالــة طــارق بلعريبــي.
ــار 44.457  ــة لالختي ــكنية املطروح ــدات الس ــن الوح ــة م ــر العاصم ــة اجلزائ ــت حص وبلغ
وحــدة، بحســب املديــر العــام، الــذي أكــد أن املكتتبــن متكنــوا مــن اختيــار ســكناتهم عبــر 20 
ــار ســكناتهم  ــن الختي ــح املجــال للمكتتب ــأت فت ــة ارت ــإن الوكال ــام، ف ــر الع موقعا.وحســب املدي
أمــس 28 نوفمبــر بــدال مــن يــوم 30 نوفمبــر املقــرر ســلفا، نظــرا إلــى »جاهزيــة املوقــع مــن الناحيــة 
التقنيــة واســتكمال التحضيــرات قبــل الوقــت احملــدد، إلــى جانــب متكــن املكتتبــن مــن االختيــار 
ــتكمال كل  ــة اس ــى غاي ــة إل ــتمر العملي ــى أن تس ــبوع«، عل ــة األس ــة نهاي ــالل عطل ــة خ بأريحي

ــن الختياراتهــم. املكتتبــن املذكوري
وتتعلــق هــذه املواقــع بــكل مــن بلديــات بنــي تامــو وبوينــان ومفتــاح واألربعــاء بواليــة البليــدة 
ــن  ــب كل م ــى جان ــرداس، إل ــة بوم ــودواو بوالي ــازة وب ــة تيب ــدواودة وبوســماعيل بوالي ــة وال وفوك
مواقــع احلــراش والرغايــة والدويــرة واخلرايســية وبئــر توتــة واملاحلــة ودراريــة والعاشــور وبــرج البحــري 

وعــن البنيــان وزرالــدة وســيدي عبــد اهلل بالعاصمــة.
وأكــد بلعريبــي، يف رده علــى ســؤال يتعلــق مبــدى تقــدم أشــغال الورشــات يف هــذه 
ــا  ــار مت الشــروع يف إجنــاز الســكنات املوجــودة به ــع املعروضــة لالختي ــع أن »كل املواق املواق

ــة«. خــالل األشــهر املاضي
ق.م

باشرت عناصر المجموعة الوالئية للدرك الوطني لوالية تلمسان تحقيقات معمقة على مستوى ديوان الحبوب 
والبقول الجافة، في قضية تخص ترك ما يزيد عن أكثر من 30 ألف قنطار من الحمص معرضة للتلف 

والفساد في مخازن التعاونية الموجودة في ابوتشفين.

 رغم تسجيل نقائص يف تطبيق البروتوكول الصحي ببعض الهياكل التربوية

اللجنــــة الوالئيـــــة للتربيـــة 
تطمئـن أوليـاء التالميـذ بوهـران

ــة  ــة للتربي ــة الوالئي ــة اللجن ــدت رئيس أك
والتكويــن والتعليــم العالــي أنــه مت تكثيــف 
عمليــات املراقبــة علــى مســتوى املؤسســات 
تطبيــق  مــدى  علــى  للوقــوف  التربويــة، 
الفضــاءات  داخــل  الصحــي  البروتوكــول 
ــذ  ــاء التالمي ــك أولي ــة بذل ــة. مطمئن التعليمي
ــيق  ــة بالتنس ــراءات الوقائي ــة اإلج ــاذ كاف باتخ
مــع مديريــة الصحــة وفيدراليــة أوليــاء التالميــذ 
ــة  ــروف صحي ــذ يف ظ ــدرس التالمي ــان مت لضم

وآمنــة علــى مســتوى األطــوار الثالثــة.
أفــادت الســيدة ديــاب بــأن مصاحلهــا تقــوم 
بزيــارات ميدانيــة إلــى مختلــف املؤسســات 
الواليــة،  ببلديــات  املوجــودة  التعليميــة 
ــل  ــة داخ ــم التربوي ــزام األطق ــدى الت ــة م ملراقب
املؤسســات التربويــة بالتقاريــر االحترازيــة التــي 
وإصــالح  والســكان  الصحــة  وزارة  وضعتهــا 
التربويــة،  الفضــاءات  داخــل  املستشــفيات 

ــد19-«. ــاء »كوفي ــروس وب ــار في ــادي انتش لتف
 وأشــارت املتحدثــة، يف هــذا الشــأن، إلــى 
أن كل مــن املصالــح الطبيــة والتربويــة بالتعــاون 
ــق  ــى التطبي ــل عل ــة تعم ــلطات احمللي ــع الس م
توفيــر  خــالل  مــن  الصحــي،  البروتوكــول 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــر والتعقي ــتلزمات التطهي مس
ــة  ــات، باإلضاف ــطات والثانوي ــدارس، املتوس امل
إلــى تدعيــم كل املؤسســات التعليميــة بأجهــزة 
قيــاس احلــرارة. وحســب الســيدة مفيــدة ديــاب 
ــة  ــة مراقب ــى عملي ــهر عل ــة تس ــرق طبي ــإن ف ف
األســاتذة  قبــل  مــن  الواقــي  القنــاع  وضــع 
وعمــال املؤسســات، والتــزام التالميــذ بالتباعــد 
اجلســدي داخــل األقســام والســاحات. ورغــم 
هــذه اإلجــراءات، لــم يخــِف أوليــاء التالميــذ 
قلقهــم الكبيــر، اجتــاه مــا أســموه بالتفــاوت يف 
تطبيــق اإلجــراءات الصحيــة مــن مؤسســة إلــى 
أخــرى، وعــدم رضاهــم بســبب غيــاب وســائل 

الوقايــة ببعــض الهيــاكل التعليميــة خاصــة 
ــة. ــات النائي ــتوى البلدي ــى مس عل

الوالئيــة  اللجنــة  رئيســة  اعتبــرت  وقــد 
جهتهــا،  مــن  العالــي،  والتكويــن  للتربيــة 
قادتهــا مختلــف  التــي  امليدانيــة  الزيــارات  أن 
اللجــان الوالئيــة الصحيــة والتربويــة، قــد كشــفت 
ــدة  ــاكل عدي ــص ومش ــود نقائ ــن وج ــاب ع النق
ــد  ــه، فق ــي. وعلي ــول الصح ــق البروتوك يف تطبي
ــرة  ــا األس ــي قدمته ــغاالت الت ــل كل االنش مت نق
التربويــة وأوليــاء التالميــذ علــى حــد ســواء، 
ــاد  ــا وإيج ــر فيه ــة للنظ ــح املتخصص ــى املصال إل
حلــول اســتعجالية، نظــرا للظرفيــة الصحيــة التــي 
فرضتهــا جائحــة »كوفيــد-«19، والتــي تســتدعي 
التــي  باملشــاكل  والناجــع  الفعلــي  التكفــل 
يواجههــا التالميــذ واألطقــم التربويــة لتفــادي 
وقــوع كارثــة صحيــة يف االوســاط املدرســية.
ر.معلم
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نسيبة شالبي 
ــر مستشــفى  ــل مدي ــن قب ــة م ــم القافل مت تنظي
والــي  الدكتــور دنــدن محمــد برعايــة  عزابــة 
الصحــة  مديريــة  مــع  وبالتنســيق  ســكيكدة 

والســكان. 
ضمــت القافلــة أربــع فــرق طبيــة تكونــت مــن 
أطبــاء متخصصــن وعامــن،  باإلضافــة إلــى 
ــة  ــرق اإلداري ــى الف ــات وحت ــات واملمرض القاب
ســيارات  )أربــع  الكبيــرة  املاديــة  املــوارد  ذات 
والتــي  مختلفــة(،   طبيــة  وأجهــزة  إســعاف 
ســتغطي أربــع قــرى مــن املنطقــة الشــرقية للواليــة 

وهــي عزابــة،  بــن عــزوز،  عــن شرشــار وبكــوش 
طبيــة  فحوصــات  أجــروا  حيــث  األخضــر،  
متخصصــة وحــددوا مواعيــد متابعــة وحتاليــل 
ــس املؤسســة  ــة للمرضــى املســتفيدين يف نف طبي

الصحيــة.
ــة  ــات الفرص ــدد التخصص ــق متع ــز الفري انته
ــة،   ــا الصحي ــع مســتوى الوعــي حــول القضاي لرف
ــدي  ــرطان الث ــا وس ــروس كورون ــن في ــة م كالوقاي
ــم األســرة.  ــى تنظي ــق الرحــم وحت وســرطان عن
واســعة  اســتجابة  العمليــة  القــت  كمــا 
ــة. ــكان املنطق ــرف س ــن ط ــر م ــان كبي واستحس

ب. زهرة 
بالواديــة  بلقاســم  لبعيلــي  مدرســتي  وتعــد 
وزعبــاط اســماعيل بــدار أحمــد عينــة علــى هــذه 
توثيــق وتســجيل  التــي مت  التربويــة  املؤسســات 
جملــة مــن االحتياجــات بهــا والتــي تتعلق أساســا 
ــزات والوســائل. حيــث وقــف  ــاكل، التجهي بالهي
الوفــد علــى الوضــع الكارثــي الــذي تتواجــد عليــه 
ــن  ــا م ــي بناءه ــي يعان ــد، والت ــة دار احم مدرس

ــد  ــم وجتدي ــة ترمي الهشاشــة التــي تســتدعي عملي
ــاء  ــا لبن ــى حاجته بشــكل مســتعجل، عــاوة عل
دورات امليــاه وإجنــاز التدفئــة املركزيــة إلنهــاء معانــاة 
التاميــذ والطواقــم التربويــة خــال فصــل الشــتاء. 
ــة أن  ــة غبال ويف ذات الســياق، أكــد مســؤولو بلدي
ممثلــي املجلــس الوالئــي وقفــوا أيضــا علــى حاجــة 
مدرســة الواديــة إلــى هــدم أربــع أقســام هشــة 
وتعويضهــا  والقرميــد  القصديــر  مبادتــي  مغطــاة 

ــتفادة  ــرورة اس ــى ض ــة إل ــدة، إضاف ــام جدي بأقس
هــذه املؤسســة التربويــة مــن مطعــم مدرســي بطاقــة 
اســتيعاب تقــدر بـــ 100 وجبــة، وكذا اإلســراع يف 
إجنــاز التدفئــة املركزيــة. وحســب مســؤولي البلديــة 
واالنشــغاالت  االحتياجــات  هــذه  فــإن  دائمــا 
تتقاســمها املدرســتن مــع باقــي املــدارس املوجــودة 
مبناطــق الظــل وخاصــة باملايــدة، اندلــو، حذيفــة، 

ــن. ــي داود والرمام ــون، بن القيط

   أكــدت مديريــة املصالــح الفاحيــة بجيجــل 
ــة  ــة تضــاءل مقارن ــون بالوالي ــردود أشــجار الزيت أن م
 130 تســجيل  شــهدت  التــي  املاضيــة،  بالســنة 
قنطــارا يف الهكتــار الواحــد، مؤكــدة أنهــا تســعى إلــى 

ــر. ــوج أوف ــى منت ــول عل ــن للحص ــن الفاح تكوي
 وقالــت مديــرة املصالــح الفاحيــة يف تصريحــات 
لهــا علــى هامــش زيــارة قادتهــا ملعاينــة النتائــج 
ــم  ــي يت ــروف الت ــون والظ ــي الزيت ــة ملوســم جن األولي
التراجــع  هــذا  أســباب  أن  املنتــوج،  عصــر  فيهــا 
يعــود إلــى شــح األمطــار خــال الفتــرة املمتــدة 
مــا بــن شــهري ســبتمبر وأكتوبــر، إضافــة إلــى 
أســباب أخــرى أهمهــا قيــام بعــض الفاحــن أو 

ــاس  ــم يف أكي ــون تتراك ــات الزيت ــرك حب ــن بت املواطن
للباســتيك ممــا يــؤدي إلــى تناقــص قيمتــه، عــاوة 
ــون  ــجار الزيت ــال أش ــي تط ــال الت ــة اإلهم ــى حال عل
ــض  ــدة أن البع ــنة، مؤك ــهر الس ــف أش ــال مختل خ
ــم  ــن موس ــا يح ــون إال عندم ــجار الزيت ــم بأش ال يهت
اجلنــي، وهــو مــا يــؤدي بالضــرورة إلــى عــدم القيــام 
ببعــض املراحــل الهامــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي 
إلــى حتســن املــردود، حيــث قالــت: »عمليــة تقليــم 
أشــجار الزيتــون بالواليــة قليلــة جــدا، واملديريــة 
ــة الفاحــن وتكوينهــم يف مجــال  تعمــل علــى توعي
ــروط  ــر ش ــب توف ــون يتطل ــي الزيت ــم، ألن جن التقلي
متكنهــم مــن احلصــول علــى زيــت ذو نوعيــة جيــدة، 

ــدد. ويف  ــت مح ــة يف وق ــذه العملي ــام به ــا القي منه
املوجــودة  للظــروف  وبالنســبة  صلــة،  ذي  ســياق 
ــرة  ــت مدي ــة، دع ــرة بالوالي ــر املنتش ــض املعاص ببع
املصالــح الفاحيــة مــاك املعاصــر إلــى التخلــي 
عــن أكيــاس الباســتيك واالعتمــاد علــى الصناديــق 
ــرى  ــرق األخ ــن الط ــن ب ــي م ــل، وه ــل أفض كبدي
التــي يتــم اتباعهــا حاليــا يف واليــات عــدة مــن الوطن 
كتيــزي وزو، وهــذا بهــدف منــع تخمــره وتعفنــه، كما 
ــرك  ــداء للفاحــن بعــدم ت ــة ن وجهــت ذات املتحدث
ــرق  ــتثمار يف الط ــروع يف اإلس ــم والش ــون يتراك الزيت
اجلديــدة للتخزيــن واتبــاع الشــروط الازمــة لعصــره.
ب. زهرة

كشــف مديــر األشــغال العموميــة بواليــة 
تبســة »رشــيد ســاملي« عــن برمجــة العديــد مــن 
ــاف،  ــن األري ــة ع ــك العزل ــاريع التنموية لف املش
وحتســن اإلطــار املعيشــي مبناطــق الظــل عبــر 
مختلــف بلديــات الواليــة، مــع االنطــاق يف 

ــة. ــب األولوي ــذا حس ــا وه ــر منه ــدد معتب ع
مختلــف  أن  املتحــدث،   ذات  أضــاف  و 
البلديــات  مختلــف  علــى  املوزعــة  املشــاريع 
اإلعــداد  قيــد  والباقــي  منطلــق  ماهــو  منهــا 
كل  أولويــة  حســب  االنطــاق  إلجــراءات 
ــى  ــة عل ــغال متواصل ــدا  أن األش ــة، مؤك منطق
مســتوى عــدة طرقــات لفــك العزلــة عــن قاطنــي 
املناطــق النائيــة بالواليــة خاصــة تلــك التــي 
ــا  ــة وله ــق الريفي ــاة يف املناط ــريان احلي ــر ش تعتب
ــاة الســاكنة والنشــاطات  ــى حي ــر مباشــر عل تأثي

الفاحيــة املمارســة يف هــذه املناطــق، علــى غــرار 
ــة  ــة« ببلدي ــة »زروان ــى منطق ــؤدي إل ــق امل الطري
ــة  ــك العزل ــة لف ــة الوالي ــوب عاصم ــن بجن نقري
ــزة  ــة الون عنهــا،  وكــذا مشــتة »القصــب« ببلدي
وهــو املشــروع الــذي تعمــل عليــه مقاولتــن علــى 
ــارة  ــاء إش ــيتم إعط ــا س ــم، كم ــافة 7.5 كل مس
ــة  ــروع منطق ــل ملش ــب العاج ــاق يف القري االنط

ــريعة. ــل بالش ــر الطوي بئ
ولإلشــارة،  فقــد وقــف والي الوالية، محمـــد 
البركــة داحــاج مؤخــرا علــى انطاق مشــروع فك 
العزلــة علــى منطقــة الرمليــة ببلديــة بئــر العاتــر، 
حيــث لقــي انطــاق مختلــف هــذه املشــاريع 
إستحســان واســع مــن قبــل ســكان هــذه املناطــق 

باعتبارهــا تشــكل أحــد انشــغاالتهم امللحــة.
فيروز رحال

م. بن مبارك
 وقــال ممثلــو العائــات املتضــررة بــأن 
حاجتهــم املاســة إلــى ســكنات جديــدة 
ضروريــة  مــن  أكثــر  أصبحــت  والئقــة 
التــي  األخيــرة  األمطــار  بعــد  خاصــة 
ــي  ــبوع املاض ــة األس ــة نهاي ــهدتها املنطق ش
للتخلــص مــن ظروفهــم املزريــة، بحيــث 
يقيمــون حتــت أســقف هشــة آيلــة إلــى 
لاســتعمال  صاحلــة  وغيــر  االنهيــار 
احملليــة  الســلطات  السكني، مناشــدين 
ضــرورة التدخــل الســريع حلــل إشــكالية 
الســكن املطروحــة بحــدة، والــى ذلــك فــان 
هــذه العائــات كانــت قــد خصــت بعمليــة 
ــي  ــة والت ــة احمللي ــا اللجن ــت به إحصــاء قام
ب14  اخلاصــة  املعلومــات  كل  ســجلت 
عائلــة التــي تقيــم باحملتشــد املتواجــد مبنطقــة 

تفتقــر ألبســط املرافــق.
ــا  ــة أجرته ــر معاين ــدت محاض ــا أك كم
ــات  ــة البناي ــة عــدم صاحي ــح التقني املصال
للســكن، إلــى جانــب اخلطــر الــذي يتهــدد 
ــد  ــا للعدي ــا وافتقاره ــل قدمه ــكان بفع الس
قدرتهــا  عــدم  علــى  املرافق، زيــادة  مــن 
يف  اآلخــذة  العائــات  اســتيعاب  علــى 

التوســع.
يقولــون  الذيــن  الســكنات   أصحــاب 
مــن  االســتفادة  ملفــات  أودعــوا  أنهــم 
علــى  أعابــوا  االجتماعــي  الســكن 
الســلطات عــدم التزامهــا بإعــادة إســكانهم 

ــى  ــن عل ــر قادري ــوا غي ــم أصبح ــدوا أنه وأك
املكــوث بهــا اعتبــارا مــن احلالــة التــي 
ــبكة  ــر لش ــا تفتق ــة وأنه ــا خاص ــت إليه آل
ــى  ــا إل ــا حــول محيطه الصــرف الصحــي مم
بــرك مــن امليــاه القــذرة بســبب تســرب 
امليــاه املســتعملة مــن اآلبــار التقليديــة التــي 
ــر  ــو األم ــا وه ــى حفره ــات إل دفعــت العائ
الــذي أدى إلــى انتشــار مختلــف أنــواع 
ــوض  ــا البع ــارة ويف مقدمته ــرات الض احلش
ــب آخــر  ــن جان ــم، م ــذي نغــص حياته ال
ضاعــف غيــاب التهيئــة بــدوره مــن متاعــب 
التقلبــات  العائــات خاصــة عنــد  هــذه 
ــرك  ــى ب ــة إل ــث تتحــول املنطق ــة، حي اجلوي
مــن امليــاه واألوحــال تســتحيل بهــا احلركــة 
ــا تتوســط  ــا كونه ــام بســبب موقعه ــدة أي لع
الدائــرة  مقــري  بــن  تقــع  نخيــل  غابــة 
ومستشــفى عاشــور زيــان، وهــو مــا أثــار 
مخــاوف الســكان الذيــن أبــدوا قلقهــم مــن 
ــد  ــه خاصــة بع ــى حال اســتمرار الوضــع عل
عــدم إدراجهــم يف أكثــر مــن مناســبة ضمــن 
قائمــة املرشــحن لاســتفادة مــن حصــص 
جلنــة  قبــل  مــن  االجتماعــي  الســكن 
الدائــرة خافــا لســكان األحيــاء األخــرى.
الســلطات  أكــدت  الوضعيــة  هــذه 
احملليــة ألوالد جــال بــأن حلهــا يكمــن يف 
ــى  ــاء عل ــار القض ــج يف إط ــص برنام تخصي
ــول لديهــا  ــاب احلل ــري لغي الســكن القصدي

يف الوقــت الراهــن.

 وفد من المجلس الشعبي الوالئي يزور بعضها

 مــــدارس دّوار بنـــي صبيــح بجيــــجل  مــــدارس دّوار بنـــي صبيــح بجيــــجل 
تعـــانـــي وضعــا كـــارثيـــا تعـــانـــي وضعــا كـــارثيـــا 

مدير األشغال العمومية بوالية تبسة

انطــــالق عـــدة مشاريـــــعانطــــالق عـــدة مشاريـــــع
 تنمــــوية لفــــك العـــزلـة تنمــــوية لفــــك العـــزلـة

منتوج هذا الموسم شهد تراجعا كبيرا بالوالية

نحــــو تكــــوين فاّلحــــي جيــــجلنحــــو تكــــوين فاّلحــــي جيــــجل
 لرفــــع مـــردود زيـــت الزيتــــون  لرفــــع مـــردود زيـــت الزيتــــون 

أوالد جالل غربي بسكرة

1414 عــــائلة تقطــن محتشـــدا عــــائلة تقطــن محتشـــدا
 تتـــرقـــب ترحيـــلها منـــذ  تتـــرقـــب ترحيـــلها منـــذ 3030 سنـــة  سنـــة 

  أحصى وفد 
تابع للمجلس 

الشعبي الوالئي 
بجيجل العديد 

من النقائص 
التي تعاني منها 
بعض املؤسسات 
التربوية بدوار 

بني صبيح ببلدية 
غبالة، والذي 

يصنف كمنطقة 
ظل تعاني 
التهميش.

تنظــــيم قـــافلة طبّيـــة لفـــائدة تنظــــيم قـــافلة طبّيـــة لفـــائدة 
منـــاطــق الظــل بسكيـــكدةمنـــاطــق الظــل بسكيـــكدة

أطلق والي سكيكدة، صبيحة أول أمس، قافلة طبية 
تضامنية لفائدة بلدية عزابة وبن عزوز شرقي سكيكدة.

طالبت العائالت املقيمة بالسكنات اجلاهزة بالقاعدة السكنية مبستشفى عاشور زيان، مبدينة أوالد جالل غربي والية 
بسكرة، السلطات احمللية بتخصيص مشروع سكني النتشالها من الظروف السكنية املزرية التي تعيشها منذ أكثر من 30 سنة.
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أخبار الداخل

عبدالسالم قريشي    
وقــد صــرح رئيــس بلديــة اغــرم الســيد » مجيد 
ــم ضمــان الفحوصــات 3  ــا« يت ــدوش » قائ حمي
مــرات يف األســبوع علــى مســتوى قاعــات العــاج 
يف مقــر البلديــة ويف قــرى تاســانت واغيــل » 
وأكثــر مــن هــذا أنــه يف بعــض القــرى ليــس هنــاك 
ــة وأيــت  ــر حتــى ملمــرض علــى غــرار عزون أي أث

عمــر أوزقــان. 
عــن  املواطنــن  مــن  الكثيــر  عبــر  وقــد 
اســتيائهم لهــذا الوضــع الــذي ال يطــاق إذ صنفــوا 
أنفســهم كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة وصــرح 
أحدهــم قائــا » لدينــا انطبــاع بأننــا مواطنــن 
مــن الدرجــة الثانيــة فكيــف ال ونحــن نقطــع 
ــب » ويف  ــن طبي ــا ع ــرات بحث ــرات الكيلومت عش

ــرار  ــى غ ــرى عل ــر بعــض الق ســياق متصــل تتوف
وتازغــارت  مخلــوف  تيغيلــت  معالــي،  تيــزي 
علــى قاعــات عــاج غيــر أنهــا غيــر عمليــة 
بســبب عــدم وجــود تأطيــر طبــي » الطبيــب 
رئيــس  جعــل  الــذي  واألمــر  وه  واملمــرض« 
البلديــة يعــد بترميــم هــذه القاعــات ويعمــل 
علــى تشــجيع الــكادر الطبــي للعمــل فيهــا ســيما 
توفيــر الســكن ومســتلزمات أخــرى للتخفيــف مــن 
معانــاة الســكان وقــد قــدم طلبــات ملديريــة الصحة 
ــنة  ــن س ــر م ــذ أكث ــار من ــذا اإلط ــكان يف ه والس
ــادة  ــار عي ــر باجن ــب املي ــرى يطال ــة أخ ــن جه وم
متعــددة اخلدمــات ببلديتــه وألــح علــى ذلــك 
أكثــر مــن مــرة غيــر أنــه لــم يتلــق ســوى الوعــود

شــابان  أمــس،  يــوم  لقــي، 
واآلخــر  عشــريني  )أحدهمــا 
ــدام  ــر اصط ــا إث ــي( مقتلهم ثاثين
ــبة  ــوع »فيس ــن ن ــة م ــة ناري دراج
ــيارة  ــا بس ــى متنه ــا عل ــا« كان كان
ــى  ــوروال«، عل ــا ك ــوع »تيوت ــن ن م
مســتوى إحــدى اجلنبــات املهترئــة 
ــكرة  ــي س ــي حل ــق االجتناب للطري
الرويســات  ببلديــة  الشــعبي 
ــل  ــوزن الثقي ــق ال ــروف بطري واملع

ســابقا.
 وقــد اثــار وقــوع هــذا اخلــادث 
ســخط  بــه  الشــابن  ومســقط 

ــه  ــه خاصــة وان ــار ل ــوا بترميمــه وإعــادة االعتب ــا طالب الســكان وتذمرهــم الشــديد خاصــة وانهــم لطامل
لطاملــا حصــد ارواح ويعــد هــذا الطريــق الوالئــي احــد أهــم الطرقــات التــي تربــط بــن مدخــل واليــة 
ورقلــة ومهرجهــا مــن بدايــة املدينــة الــى اخرهــا مــا يجعــل عمليــة إعــادة االعتبــار لــه أكثــر مــن ضــرورة 
ــرا  ــق هــذا الطريــق يف النقطــة التــي حصــدت روح الشــابن تعبي ــد أقــدم الســكان بهــذا احلــي بغل وق
منهــم عــن امتعاضهــم مــن سياســة الامبــاالة التــي تتعامــل بهــا الســلطات احملليــة بهــذه البلديــة مــع 
معانــاة الســاكنة                                                                                        محمــد. ز

 أمينة بن نية 
نوهــت املديريــة بــأن مصاحلهــا ومنــذ الدخــول 
املدرســي واالجتماعــي الفــارط، ســجلت تراجعــا 
ملحوظــا يف عــدد اإلصابات يف الوســط التربوي،حيث 
ــة أول امــس ســوى، 25  ــى غاي ــم تســجيل إل ــم يت ل
مؤسســة تربويــة، مــن مختلــف األطــوار مــن مجمــوع 

ــة. ــة تربوي 650 مؤسس
 29 ب  تتعلــق  احلــاالت  أن  البيــان  يف   وورد 
حــاالت   3 منهــا  تأكــد  فيهــا،  مشــتبه  إصابــة 
لــدى التاميــذ، وحالــة 12 يف صفــوف األســاتذة 
ــا تخضــع للعــاج  ــن والعمــال، وأن جميعه واإلداري
ــض األســاتذة مبســتخلفن  ــع تعوي ــي م واحلجــر املنزل
لضمــان اســتمرارية متــدرس التاميــذ، مشــيرة يف 

ــام املســجلة تعكــس  ــذه األرق ــى أن ه ــان إل ذات البي
ــول  ــق البروتوك ــة يف تطبي ــة املنتهج ــة واجلدي الصرام
قســنطينة  بواليــة  التربويــة  باملؤسســات  الصحــي 
وتكاثــف جهــود اجلميــع مــن أســاتذة، إداريــن، 
احلساســة  املرحلــة  هــذه  لتجــاوز  وأوليــاء  عمــال 

الوبــاء. ومجابهــة  واالســتثنائية، 
يف حــن عبــر العشــرات مــن أوليــاء التاميــذ 
ــن  ــتيائهم م ــن اس ــة ع ــم اإلداري ــاتذة واألطق واألس
البيــان، متهمــن مديريــة التربيــة بالتظليــل ومحاولــة 
التعتيــم عــن حقيقــة الوضــع الــذي وصفــوه باخلطيــر، 
باملؤسســات  للمــرض  الكبيــر  النتشــار  بســب 
البروتوكــول  تطبــق  ال  أغلبهــا  التــي  التربويــة، 
التعقيــم  مــواد  نظــرا النعــدام  املزعــوم،  الصحــي 

وأنهــا ال تتوفــر إال علــى مــاء اجلافيــل الــذي يســاهم 
ــام  ــاب ت ــه، يف ظــل غي ــاء يف اقتنائ األســاتذة واألولي
للمعقمــات، وعجــز عــن تطبيــق شــروط التباعــد 
بينهــم  مــن  املصــاب  أن  مؤكديــن  االجتماعــي، 
يكتفــي باحلجــر املنزلــي دون تقــدمي شــهادات طبيبــة، 
وحتــدث البعــض عــن منعهــم مــن احلجــر علــى 
الرغــم مــن تعاملهــم مــع مصــاب مــن العائلــة وه ومــا 
ــألة  ــرون مس ــذب آخ ــا ك ــة، فيم ــة حقيقي ــد كارث يع
تعويــض األســاتذة املرضــى مؤكديــن أن التاميــذ 
ــه،  ــرة عاج ــاء فت ــة انته ــتاذ لغاي ــدون أس ــون ب يظل
وأن املديريــة ترفــض ملفــات املســتخلفن باعتبــار 
أن مرتــب األســتاذ املصــاب مســتمر بشــكل عــادي.

ــاول  ــام مق ــي ق ــاء الت ــدادات امل ــة ع ــارت نوعي أث
ــة اســتياءهم بســبب  بتركيبهــا ببيــوت ســكان بريزين
ــا  ــة، م ــر املطلوب ــة للمعايي ــة واملخالف ــا الرديئ نوعيته
تســبب يف تســرب امليــاه بــكل األحيــاء التــي ركبــت 

ــدادات. ــذه الع ــا ه به
اعتبــر رئيــس جمعيــة حــي الشــهداء ببلديــة 
بريزينــة مــا يحــدث إهــدار للمــال العــام وتبذيــر 

ــة وارجــع  ــة بريزين ــر مســبوق ببلدي للمــاء بشــكل غي
ــة للعــدادات التــي  ــر املقبول ــى النوعيــة غي الســبب ال
قــام بتركيبهــا املقــاول كمــا حــذر مــن إمكانيــة 
حــدوث تضخــم يف الفواتيــر جــراء نوعيــة العــدادات 

والتســربات الكبيــرة. 
عــن هــذا املشــكل اعترفــت اجلزائريــة للميــاه 
التــي ركبــت  املــاء  بالبيــض أن نوعيــة عــدادات 

مطابقــة  غيــر  ببريزينــة  الشــهداء  حــي  ببيــوت 
للمعاييــر وقــد مت توقيــف املقــاول ومت اســتبداله مبقــاول 
آخــر ســيتحمل علــى عاتقــه إعــادة تركيــب عــدادات 
التســربات  عــن  أمــا  املطلوبــة  بالنوعيــة  جديــدة 
احلاصلــة للمــاء بالشــوارع فأرجعتهــا إلــى اهتــراء 
شــبكة املــاء والتــي يقــع علــى عاتــق مصالــح البلديــة 
إعــادة جتديدهــا.          نورالديــن رحمانــي 

ــة  ــراف الترب ــزالق واجن ــس ان ــزال هاج ــا ي  م
ــا إذ إن  ــا جاوره ــة وم ــة خراط ــى منطق ــم عل يخّي
الظاهــرة اســتفحلت هــذه الســنة، وأصبحــت 
تهــدد الكثيــر مــن البنايــات الســكنية واخلدماتيــة 
وجســور  طــرق  مــن  التحتيــة  البنــى  وحتــى 
وممــرات، مــا يحتــم إعــادة النظــر يف املشــاريع 

ــاز. ــور اإلجن ــي يف ط ــي ه ــة الت ــزة ومراقب املنج
ــي  ــة عل ــرة بقري ــذه الظاه  وميكــن ماحظــة ه
ــر  ــررت الكثي ــرة إذ تض ــرج مي ــي ب ــد بأعال أومحن
بشــقوق  وأصيبــت  الســكنية  البنايــات  مــن 
وكشــفت أساســاتها وأصبــح البقــاء فيهــا مغامــرة 
قــد ال حتمــد عقباهــا وغيــر بعيــد عــن هــذا املــكان 
نســجل حــدوث إنــزالق كبيــر مبنطقــة أيــت 
ــي  ــة وه ــاس بناي ــة أس ــبب يف تعري ــس تس إدري
ــادة  ــا أن إع ــة كم ــة حلظ ــقوط يف أي ــحة للس مرش
ــات  ــر وإمكاني ــت كبي ــب وق ــكان يتطل ــة امل تهيئ
ضخمــة ويف ســياق متصــل تســببت األمطــار 
التــي ســقطت يف اآلونــة األخيــرة يف حــدوث 
إنــزالق للتربــة علــى حافــة الطريــق الوطنــي رقــم 
9 عنــد مخــرج درقينــة نــح وبجايــة ممــا تســبب يف 
عرقلــة حركــة املــرور نظــرا لقيــام مقــاول بإصــاح 
ــك تتشــكل  ــى ذل ــاء عل ــه وبن اجلــزء املتضــرر من

ــاحنات يف  ــيارات والش ــة للس ــر طويل ــا طوابي يومي
االجتاهــن. 

 كمــا أن محطــة املســافرين بقلــب املدينــة 
ــا يف  ــادة تهيئته ــم إع ــا إذ يت ــة لعادته ــت وفي بقي
كل ســنة تقريبــا بســبب حــدوث اإلنزالقــات 
وهبــوط  باســتمرار  أطرافهــا  علــى  األرضيــة 
الطريــق، ويف حــي أبــاف بخراطــة ال تــزال 
ــر مخــاوف الســكان  ــة تثي العمــارة املشــهورة املائل
بســبب إنــزالق التربــة يف محيطهــا كمــا أن بعــض 
الســكنات يف قلــب املدينــة مهــددة بالســقوط يف 
ــة األتربــة  أيــة حلظــة بســبب أشــغال احلفــر وإزال
التــي تقــوم بهــا مؤسســة حتتهــا قصــد بنــاء 
عمــارات ســكنية إذ بقــي بعضهــا معلقــا ويف 

ــر.  ــة خط حال
ــع  ــف موق ــذا توق ــن كل ه ــض م ــى النقي وعل
الطريــق  مســتعملي  لــدى  املشــهور  متاحلــت 
الوطنــي رقــم 9 عــن اإلنــزالق ممــا أراح جــل 
الســائقن علمــا بــأن هــذا املــكان كان ينزلــق 
ــت 6  ــدة فاق ــار مل ــقوط األمط ــد س ــتمرار عن باس
ســنوات وتســبب يف وقــوع الكثيــر مــن احلــوادث 

املأســاوية
عبدالسالم قريشي

متكنــت مصالــح احلمايــة املدنيــة باجللفــة، اجلمعــة، مــن إنقــاذ عائلــة متكونــة 
مــن امرأتــن تتــراوح أعمارهمــا مــا بــن 21 و53 ســنة، مــن املــوت احملقــق. 

وبحســب مصالــح احلمايــة املدنيــة، فــإن املرأتــن استنشــقتا غــاز أحــادي الكربــون 

ــعافات  ــدمي اإلس ــث مت تق ــة، حي ــة اجللف ــام مبدين ــي الوئ ــأة بح ــن املدف ــث م املنبع
ــتعجاالت  ــة االس ــى مصلح ــرعة إل ــاح الس ــى جن ــا عل ــن ونقلهم ــة للضحيت األولي
ــة.                           حمــزة.ب  ــادر باجللف ــد الق ــد محــاد عب مبستشــفى املجاه

تدخلــت مصالــح احلمايــة املدنيــة ببلديــة مســعد جنوبــي اجللفــة، 
الســبت، مــن أجــل إنقــاذ خمســة أشــخاص حاصرتهــم ســيول واد بودريــن 

ــاز.  ــول االجن ــر يف ط ــاذي جلس ــال احمل ــد رح س
ــة املدنيــة مــن إجــاء األشــخاص اخلمســة الذيــن  ومتكــن أعــوان احلماي

تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 43 و54 ســنة كانــوا علــى مــن ســيارة مــن نــوع 
اســيزي وجــرار آخــر، حيــث مت إســعاف العالقــن وحالتهــم مســتقرة.

   حمزة بن حلرش 

إثر بيان نشرته المديرية حول الوضع الصحي بالمؤسسات

غليـــــان وســـــط األســــرة غليـــــان وســـــط األســــرة 
التربـــويــة فــي قسنطيـــنـةالتربـــويــة فــي قسنطيـــنـة

بسبب تسرب الماء ومخاوف من تضخّم الفواتير
نوعــية عــدادات المــاء محــّل سخـــط نوعــية عــدادات المــاء محــّل سخـــط 
سكـــان بلديـــة بريـــزينــة بالبيـــضسكـــان بلديـــة بريـــزينــة بالبيـــض  انـــزالق التـــربة يهــّدد منطــقة  انـــزالق التـــربة يهــّدد منطــقة 

خـــراطة ومــــا جـــــاورهاخـــراطة ومــــا جـــــاورها

مقتــل شابيـن في حـادث مـرور بورقـلةمقتــل شابيـن في حـادث مـرور بورقـلة

 ببجاية 
توفـــر طبيـــب واحـــــد توفـــر طبيـــب واحـــــد 

لكــل لكــل 10.00010.000 ساكــــن بإغــــرم ساكــــن بإغــــرم
تعتبر بلدية إغرم غربي بجاية من البلديات التي تعاني نقصا يف 
التغطية الصحية، حيث يتوفر طبيب واحد لكل 10.000 ساكن. 

... إنقـــاذ امرأتيـــن من مــوت محقــق ... إنقـــاذ امرأتيـــن من مــوت محقــق 

الجلفة 
الحمــــاية المدنيــة تنقــــذالحمــــاية المدنيــة تنقــــذ

  55 أشخــــاص حــاصرتــهم السيــول  أشخــــاص حــاصرتــهم السيــول 

شهدت األسرة 
التربوية يف 

قسنطينة غليانا 
كبيرا نهاية األسبوع، 
بسبب تنويه نشرته 
مديرية التربية يف 
والية قسنطينة، 

على صفحتها 
الرسمية مبواقع 

التواصل االجتماعي، 
حول موضوع الساعة 
املتعلق بانتشار الوباء 

يف الوسط املدرسي.
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طالب أمس ممثلي اخلبازين لوالية عنابة السلطات املختصة إلى 
النظر يف الئحة املطالب املرفوعة إليهم التي تضم عدة نقاط معاجلتها 
ستعمل على حتسني ظروف عملهم_ على حد تعبيرهم_ ومتكنهم 

من تفادي شبخ اإلفالس خاصة يف ظل جائحة فيروس كورونا املستجد.
وحسب املكتب التنفيذي الوالئي اإلحتاد التجار واحلرفيني اجلزائريني 

بعنابة يف املنشور عبر الصفحة الرسمية على )فايسبوك( فإنه يف 
إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها األمانة التنفيذية إلحتاد التجار 
واحلرفيني لوالية عنابة عقد صبيحة امس السبت 28 نوفمبر 2020 

إجتماع ممثلني عن اخلبازين لوالية عنابة بإشراف املنسق الوالئي 
وحضور االمني الوالئي املكلف بالتنظيم لدراسة ومناقشة أهم 

اإلنشغاالت التي تعيق السير احلسن ملهنة اخلبازين حيث تتلخص 
اإلنشغاالت يف عدة نقاط أهمها إعادة هيكلة وجتديد املكتب الوالئي 

لفرع اخلبازين  و دراسة كيفية إعادة النظر يف رقم األعمال اخلاص 
باخلبازين و دراسة اإلجراءات اجلديدة على مستوى الضرائب و 

مناقشة ما سموها باملضايقات التي يتعرض لها اخلبازين من طرف 
أعوان الرقابة خاصة مع تدهور الوضع الصحي  ومعاجلة العراقيل التي 
يواجهها اخلبازين يف مشكل منح الرخص اإلستثنائية و مناقشة هامش 
الربح والفتح العشوائي للمخابز بدون دراسة بحسب ما جاء به البيان.

يشتكي العديد من سكان 
والية تبسة ببلدياتها الـ 
28  من   ظاهرة  اعتداء  
السيارات على األرصفة 

و الركن العشوائي  الذي  
يتسبب يف الكثير من 

اإلزعاج واحلرج ملستعملي 
الطريق الراجلني خاصة 
منهم املرضى واملعاقني  

الذين يصادفون يف الكثير 
من األحيان سيارات 

مركونة على الرصيف تعيق 
حركتهم، حيث عّبروا عن 

استيائهم العميق من تفشي 
هذه الظاهرة املنتشرة  

يف كل الشوارع الرئيسية 
والفرعية ، مناشدين بذلك 
السلطات احمللية لردع مثل 

هذه املمارسات.

أعلنت املديرة العامة للصيدلية املركزية للمستشفيات 
فاطمة وقتي عن »استالم قريبا«، الصيدلية لكمية من 
دواء »لوفينوكس« الذي يدخل ضمن برتوكول العالج 

ضد فيروس كورونا كمضاد لتخثر الدم.
وأكدت املسؤولة ذاتها يف تصريح لوكالة األنباء 

اجلزائرية ، بأن الصيدلية »تتوفر يف الوقت احلالي 
على مخزون من هذه املادة« التي كثر الطلب عليها 
خالل األيام األخيرة، كما أنها ستستلم كمية منها 

بعد استيرادها من طرف مخبر باجلزائر وهي بصدد 
خضوعها للمراقبة من طرف الوكالة الوطنية للدواء .

تطميــــنات  حـــول لوفيـــنوكــــس

 انتهـاك حرمـة الموتــى

خبـــازون فــي ورطــةركــــن عشـــوائـــي بتبـــــسة

  تناقل  نشطاء يف الفايسبوك صور من مقبرة الزفزاف بسكيكدة 
.. حيث مت حفر القبور يف الطريق ما أدى إلى عرقلة حركة السير و 

التنقل بني القبور  واستنكر النشطاء من انتهاك حرمة املوتى  وطالبوا 
والي الوالية باتخاذ اجراء استعجالي  حلماية حرمة القبور

أكد، سمير بوحجة، جنل 
الراحل املجاهد و رئيس املجلس 

الشعبي الوطني األسبق و حافظ 
أسراره بأن والده عاش نظيفا و 
رحل نظيفا و شكر الدولة التي 

أعادت له االعتبار يف جنازة 
رسمية كبيرة بحضور اجلميع و 
خاصة أوالئك البسطاء الذين 

أحبهم الفقيد الذي تعرض إلى 
ظلم كبير  من العصابة السابقة 

سمير بوحجة االبن الوحيد 
الراحل و حافظ أسراره قال 

ألخبار الوطن، بأن والده مورست 
عليه ضغوطات و مساومات من 

قبل العصابة املاضية قصد 
التنحي من البرملان إال أنه  رفض 
و ظل صامدا متمسكا بشرعية و 
مببادئه النضالية و السياسية، 

و جدد بأن التاريخ سينصف 
بوحجة بتاريخه ،النظيف،و 

أعرب عن إستعداده التام ليكتب 
مذكرات والده التي هي ستكشف 
العديد من مواقف الرجل الذي 

عاش مناضال و مات مناضال.

مذكــرات الراحــل السعيــد بوحجــة 

نـــداء إلنقـاذ مراكـز نـــداء إلنقـاذ مراكـز 
الحـــرس البلـــديالحـــرس البلـــدي

طالب العشرات من إطارات احلرس البلدي بوالية تلمسان السلطات العليا و على رأسها وزارة الداخلية 
و اجلماعات احمللية التدخل العاجل من أجل إنقاذ مراكز احلرس البلدي البالغ عددها 107 مقر التي 

بقيت عرضة لإلهمال و مرتعا للفساد و اآلفات االجتماعية بعدما كانت فيما قبل قالعا حلماية 
الوطن و الدفاع عنه.و اشار اصحاب البيان أنه سبق و ان مت إتالف العشرات من املاليير من معدات 

احلرس البلدي )أغطية ،افرشة، أسرة( التي مت حتويلها إلى مركزا بعني بني عاد اين نهشتها الفئران و 
العوامل الطبيعية يف الوقت الذي كان من املفروض استغاللها من طرف الطبقات الهشة او توزيعها على 

احلرس البلدي خصوصا و قد مت احصاء اتالف ما يزيد 3500غطاء و 3500من افرشة و 3500سرير.
من جانب اخر مت التخلي عن 107خزانة فالذية و صهريجني كبيرين و 107مولد كهريائي زيادة على 
جرار من نوع داتس و عشرات املركبات التي مت منحها لإلدارات احمللية بعد نهش معداتها االمر الذي 

يستوجب فتح حتقيق يف هذا امللف
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أخبار الداخل

يعتبــر احمليــط الفالحــي مبنطقــة مديريســة 
الفالحيــة يف بلديــة دلــدول مــن بــن أكبــر 
ــم  ــة، التــي ل ــة التابعــة للدول احمليطــات الفالحي
يتــم اســتغاللها. وســعيا مــن وزارة الفالحــة 
ــت  ــه قام ــوض ب ــة والنه ــاع الفالح ــر قط لتطوي
باســتغالل محيــط مديريســة الــذي يتربــع علــى 
مســاحة 600 هكتــار وإســناد عمليــة االســتثمار 
فيــه إلــى املؤسســة العموميــة اجلهويــة للهندســة 
ــتثمار  ــد اإلس ــة قص ــس« باجللف ــة »األطل الريفي
الفالحــي مــن خــالل زراعــة احلبــوب مبختلــف 
كاملشــمش  الفواكــه  الــى  باإلضافــة  أنواعهــا 
حتويليــة  مصانــع  وإنشــاء  الزيتــون  وأشــجار 
للعديــد مــن املنتوجــات مــع خلــق مناصــب 
عمــل ألزيــد مــن 300 عامــل كحصيلــة أوليــة. 
بــن  »علــي  الفالحــة  ملديــر  تصريــح   ويف 
ــة  ــي مديريس ــط فالح ــأن احملي ــال ب ــودي »ق ج

ــر قانونيــة مؤكــدا  تعــرض لعمليــة إســتغالل غي
ــة  ــة للدول ــن األمــالك التابع ــن ب ــط م ــأن احملي ب
وال يحــق ألحــد االســتحواذ عليــه مضيفــا بــأن 
األشــخاص الذيــن اســتغلوا أجــزاء مــن احمليــط 
ــتثمار  ــذا اإلس ــأن ه ــاف ب ــم وأض ــيتم تثبيته س
ــب  ــيمنح مناص ــة س ــه الدول ــعت إلي ــذي س ال
عمــل مــع حتريــك عجلــة اإلســتثمار الفالحــي,
للشــركة  العــام  املديــر  أكــد   مــن جهتــه 
اجلهويــة للهندســة الريفيــة األطلــس باجللفــة 
» بــن عيســى كمــال » ,بــأن املؤسســة ســتعمل 
علــى اإلســتثمار ويف جميــع املنتوجــات خاصــة 
ــه  ــح بأن ــة وأوض ــا املنطق ــز به ــي تتمي ــك الت تل
ســيتم مســاعدة جميــع الفالحــن واملوالــن 
مــع إضافــة شــرط توظيــف للشــباب القاطــن 

باملنطقــة. 
 ط. د

تتمثــل املشــاريع يف ثــالث مركبــات ســياحية 
بــكل مــن بنــي خــالد والغــزوات ومرســى بــن 
ــادق أقيمــت  ــى ثــالث فن ــة ال مهيــدي باإلضاف
النهــوض  كلهــا علــى الســواحل مــن اجــل 
بالســياحة الشــاطئية علــى مســتوى ســواحل 
الواليــة املمتــدة علــى مســافة تزيــد عــن 70كلــم 
ــدي  ــن مهي ــى مرســى ب ــة شــرقا ال ــن الورداني م
غربــا، هــذه املشــاريع التــي اختيــرت لهــا شــاطئ 
اقلــة التابعــة لبلديــة بنــي خــالد والعــداس 
ــد  ــدي رص ــن مهي ــى ب ــزوات ومرس ــة للغ التابع

ــن ــار ضم ــار دين ــي 2.5ملي ــالف مال ــا غ له
التمويل الذاتي.

و ســمح هــذه املؤسســات التــي ســينطلق 
جتســيدها بدايــة الســنة اجلديــدة لتدعيــم احلظيرة 

الفندقيــة بالواليــة التــي تزيــد عــن 60مؤسســة 
يف واليــة معروفــة بطابعهــا الســياحي الهــام 
واملتنــوع حيــث يجمــع بــن الســياحة الشــاطئية 

ــة. ــة واحلموي ــة والتراثي واجلبلي
هــذا وتبقــى 06مشــاريع اخــرى مطروحــة 
علــى جلنــة تقييــم اإلســتثمارات علــى مســتوى 
العاجــل  القريــب  يف  فيهــا  للنظــر  املديريــة 
ــع  ــة مواق ــات لتهيئ ــض الدراس ــى بع ــا تبق كم
ســياحية بــكل مــن اللــة غزوانــة بالغــزوات 
وشــاطى املخلــد ببنــي خــالد وبوخنايــس مبنطقــة 
الســواحلية وغــار بومعــزة بتيرتــي لتدعــم املواقــع 
ــة. ــا الوالي ــز به ــي تتمي ــة الت ــياحية اخلالب الس
بن خالد عبد القادر

عمر بكيري

الزيــارة كانــت إلــى معصــرة الزيتــون »غفــار رابــح 
ــون  ــي املشــترك لشــعبة الزيت ــس املهن ــس املجل »رئي
بالواليــة،و املتواجــدة بدائــرة تابــالط شــمال شــرقي 
ــة  ــي ملجموع ــوم حتسيس ــم ي ــث مت تنظ ــة، حي املدي
التقنــي  املعهــد  ممثــل  نشــطه  الفالحــن،  مــن 
لألشــجار املثمــرة بــن شــكاو، قدمــت خاللــه 
عــدة شــروحات خاصــة بعمليــة اجلنــي علــى غــرار 
عــدم اســتعمال العصــي يف جنــي الزيتــون، حتــى 
ال تكســر األغصــان احلاملــة لنــواة الثمــار للعــام 

البالســتيكية  األكيــاس  اســتعمال  القادم، عــدم 
عصارتــه  وخــروج  الزيتــون  ثمــار  تخمــر  ملنــع 
او  الفالحــن  نوعيته.، حــث  نقــص  وبالتالــي 
مزارعــي الزيتــون علــى ممارســة تطعيــم الزيتــون 
ــوج مــن أجــل اســتغالله  ــا يعــرف بالزب ــري أو مب الب
يف فتــرة ثالثــة أو أربــع ســنوات. هذا وباملناســبة 
ــعبة  ــترك لش ــي املش ــس املهن ــس املجل ــل رئي تفض
الزيتــون، بإعطــاء شــروحات حــول انطــالق عمليــة 
ــدد  ــاعات وع ــر وس ــل العص ــون ومراح ــر الزيت عص
ــروف  ــالل الظ ــويق خ ــكل التس ــر ومش ــام العص أي

الصحية. الراهنــة، يشــار أنــه شــارك يف هــذا اليــوم 
مبديريــة  الفالحــي  باإلرشــاد  من : املكلفــة  كل 

ــة ــة للوالي ــح الفالحي املصال
بالوالية وممثــل  النباتيــة  احلمايــة  و مفتشــة 

املثمــرة لألشــجار  التقنــي  املعهــد 
 وكذلك رئيس الفرع الفالحي لدائرة تابالط

مــن  الفالحــن  مــن  ملجموعــة   باإلضافــة 
الواليــة دوائــر  مختلــف 

ــي  ــوم التحسيس ــذا الي ــم ه ــوا بدوره ــن ثمن الذي
ــراره.  ــوا تك ومتن

ــو  ــداه مواطن ــذي أب ــك ال ــر ذل ــتياء كبي  اس
واليــة ســيدي بلعبــاس عقــب تســجيل نقــص 
علــى  املوســمية  اإلنفلونــزا  لقــاح  يف  كبيــر 
مســتوى العيــادات العموميــة والصيدليــات. 
ــق  ــن القل ــة م ــرة حال ــص الكبي ــق النق خل
ــة  ــة فئ ــن خاص ــدى املواطن ــي ل ــر النفس والتوت
ــث صــاروا  ــار الســن حي ــة وكب ــراض املزمن األم
ــا  ــاورة بحث ــات املج ــات الوالي ــون صيدلي يجوب
منهــم علــى توفيــر هــذا اللقــاح الضــروري بعــد 
ــا  ــو م ــي وه ــراب الوالئ ــل الت ــر كام ــه عب فقدان

ــن. ــار الوط ــدة أخب ــه جري ــت علي وقف
 اذ صــرح أحــد مرضــى الســكري أنــه ال 
ــي  ــي الت ــدى الصيدل ــاح ل ــر اللق ــر توف زال ينتظ
يتعامــل معــه وهــو مــا لــم يتحقــق حلــد الســاعة 
ــاورة  ــات املج ــى الوالي ــه إل ــتحالة تنقل ــع اس م

ــه. ــا عن بحث
هــذا الواقــع يقــول أحــد الصيادلــة جعــل 
ــزا ســمح  ــاح االنفلون ــى اللق ــر عل ــب الكبي الطل
بارتفــاع ســعره الــذي بلــغ حــدود 1400 دج 
ومــن املرشــح زيــادة ثمنــه يف قــادم األيــام نظــرا 
لتزامنــه مــع انتشــار فيــروس كورونــا وحالــة 
الهلــع واالضطــراب التــي يعيشــها املواطنــون 
ايــن بــات الصيادلــة جــراء كل هــذا يف وضعيــة 

املعادلــة  هــذه  ظــل  يف  عليهــا  يحســدون  ال 
ــة  ــة ضئيل ــع كمي ــث ال ميكــن توزي ــة حي الصعب
علــى الصيدليــات التــي تتعامــل مــع عــدد كبيــر 
ــى  ــاح اذ يبق ــذا اللق ــن املرضــى احملتاجــن له م
النظــر يف  الــوكاالت الصيدليــة إعــادة  علــى 
ــاة  ــف ومراع ــذا املل ــية ه ــة املوزعةحلساس الكمي
ــات  ــة للمرضــى احملتاجــن جلرع ــة الصحي احلال

ــاح. اللق
 وأكــد نفــس املتحــدث علــى ضــرورة توفيــر 
اللقــاح بكميــات كافيــة للقضــاء علــى ممارســات 
ــى  ــاح عل ــع اللق ــة توزي ــة يف عملي ــر أخالقي غي
املرضــى الســيما يف ظــل اســتمرارية شــحه 
علــى مســتوى املستشــفيات العموميــة وهــو 
األمــر الــذي بــات واقعــا معاشــا اذ صــار عامــل 
احملابــاة ومــن يدفــع اكثــر العنصــران األساســيات 

ــاح. ــر باللق للظف
ــق  ــال باملنس ــا االتص ــياق حاولن يف ذات الس
اكثــر حــول  للصيادلــة لالستفســار  اجلهــوي 
املوضــوع اال أننــا لــم نتمكــن مــن الوصــول 

ــه. إلي
حواش. أ

شــمال  تابــالط  دائــرة  رئيــس  أمــس  قــام 
شــرقي املديــة بزيــارة ميدانيــة قادتــه إلــى املؤسســة 
بيــت  ومركــز  املدينــة،  بــذات  االستشــفائية 
الشــباب الــذي جهــز وحــول كملحقة ملصلحــة 
ــام  ــن ق ــن، أي ــدد املصاب ــد ع ــرا لتزاي الكوفيد نظ
بعيــادة مرضــى كوفيــد 19، الذيــن أكــدوا تلقيهــم 
باملؤسســة، ليعاين  الطبيــة  والعنايــة  العــالج 

ــة  ــواد الطبي ــر امل ــدى توف ــا م ــس الدائرة بعده رئي
حيــث تأكــد مــن توفــر مــادة األكســجن بكميــات 
معتبــرة بــكل مــن املستشــفى وامللحقــة املخصصــة 
ملصلحــة الكوفيــد ببيــت الشــباب، ممــا خلــف 
املرضــى  لــدى  والتفــاؤل  االرتيــاح  مــن  حالــة 
ــى  ــم يتوان ــك ل ــر ذل ــى اث ــفاء، عل ــم للش لتماثله
واالمتنــان،  الشــكر  تقــدمي  يف  الدائــرة  رئيــس 

ــي واإلداري  ــبه الطب ــي وش ــم الطب ــجيعا للطاق تش
والعمــال وأعــوان األمــن والشــرطة الســاهرين علــى 
ــن  ــة املواطن ــداءه لكاف ــددا ن ــة املرضى،مج خدم
ــة  ــر االحترازي ــة التدابي ــرام كاف ــى وجــوب احت عل
ملجابهــة تفشــي وبــاء كورونــا، حلفــظ أنفســهم 

وغيرهــم.
عمر بكيري

صفاء كوثر بوعريسة 
ــي  ــدرك الوطن ــة لل ــة اإلقليمي ــراد الفرق ــن أف متك
بــرج  شــرق  جنــوب  الواقعــة  الــوادي  بــرأس 
ــوم  ــن اللح ــرة م ــة معتب ــز كمي ــن حج ــج م بوعريري
البيضــاء الفاســدة التــي كانــت موجهــة لالســتهالك 
ــن  ــغ م ــر و51 كل ــة يف 04 قناطي ــري، واملتمثل البش
الدجــاج باإلضافــة إلــى 17 كلــغ مــن أحشــاء 

الدجــاج الفاســدة.
ــة  ــة احمللي ــراد الفرق ــام أف ــاء قي ــت أثن ــة مت العملي
بنقطــة مراقبــة علــى مســتوى الطريــق البلــدي 
الرابــط بــن بلديتــي تيكســتار ورأس الــوادي، مت 
خاللهــا توقيــف ســيارة نــوع رونــو إكســبراس، 
ــن العمــر  ــغ م ــن طــرف ‘’ هـــ. ص’’ البال ــادة م مقت

ــة يف  ــة مكدس ــى البضاع ــر عل ــن عث ــنة، أي 28 س
ــروط  ــرام ش ــة دون إحت ــي للمركب ــدوق اخللف الصن
ــص  ــهادة الفح ــا لش ــالك مالكه ــة ودون امت النظاف
ــا  ــة واتالفه ــم حجــز البضاع ــري، ليت ــي البيط الطب
بعــد عرضهــا علــى املصالــح البيطريــة التــي أكــدت 

عــدم صالحيتهــا لالســتهالك البشــري

ــرج  ــة ب ــي والي ــن فالح ــرات م ــتكى العش يش
التــي أصبحــوا  بوعريريــج مــن األزمــة اخلانقــة 
ــاه الســقي عــن  ــا نتيجــة انقطــاع مي يتخبطــون فيه
محاصيلهــم منــذ شــهور عــدة، خاصــة يف ظــل 
عــدم هطــول األمطــار الكافيــة التــي مــن شــأنها أن 

ــف.  ــددة بالتل ــة امله ــم الزراعي ــذ حقوله تنق
ــت  ــة بات وأكــد الفالحــون أن أراضيهــم الفالحي

ــا  ــق قلق ــا خل ــار مم ــاه األمط ــى مي ــط عل ــد فق تعتم
ــار،  ــاه األمط ــدرة مي ــع ن ــة م ــم خاص ــرا لديه كبي
ــة  ــدم رغــم أن املنطق ــذر مبوســم فالحــي منع ــا ين م
الشــمالية هــي منطقــة معروفــة بطابعهــا الفالحــي 
ــف  ــا ملختل ــرة وإنتاجه ــجارها املثم ــالل أش ــن خ م

ــرى.  ــة األخ ــات الزراعي املنتوج
كمــا يشــتكي الفالحــون مــن غــالء أســعار 

أغذيــة املواشــي والدجــاج وغيــر ذلــك مــن ثروتهــم 
لهــم،  الوحيــد  الدخــل  تعــد  التــي  احليوانيــة 
مطالبــن بضــرورة التدخــل وحــل هــذه املشــاكل يف 
أقــرب فرصــة قبــل أن تتكبــد الواليــة ككل واجلزائــر 

ــة.  ــل الزراعي ــة يف احملاصي ــائر باجلمل خس
صفاء كوثر بوعريسة

من تنظيم مديرية المصالح الفالحيّة بالمديّة
تنظيــم يـوم إرشـــادي حـــول عملــية تنظيــم يـوم إرشـــادي حـــول عملــية 
جنــــي الزيتــــون بتــــابــــالط جنــــي الزيتــــون بتــــابــــالط 

برج بوعريريج 

 حجــــز  حجــــز 0404 قناطيــــــر قناطيــــــر
 مـــن اللحـــوم البيـــــضاء الفــــاســدة مـــن اللحـــوم البيـــــضاء الفــــاســدة

..واستغـــالل بيـــت الشبــاب بتـــابـــالط ..واستغـــالل بيـــت الشبــاب بتـــابـــالط 
كملحــــقة كملحــــقة لمصلــــحة »كوفيــــد لمصلــــحة »كوفيــــد 1919««

..والجفـــاف أهــم مشكــل يواجـه الفالحيـن..والجفـــاف أهــم مشكــل يواجـه الفالحيـن

نظمت، أمس السبت، مديرية املصالح الفالحية لوالية املدية، بالتنسيق مع املعهد التقني 
لألشجار املثمرة بنب شيكاو تزامنا واليوم العاملي للزيتون املصادف لـ 26 نوفمبر من كل سنة
زيارة استشارية ميدانية ملزارع الزيتون بدائرة تابالط لتقدمي إرشادات حول عملية جني 

الزيتون التي انطلقت يف الفاحت نوفمبر من هذه السنة.

متكن أفراد الفرقة اإلقليمية 
للدرك الوطني برأس الوادي 

الواقعة جنوب شرق برج 
بوعريريج من حجز كمية 
معتبرة من اللحوم البيضاء 
الفاسدة التي كانت موجهة 

لالستهالك البشري، واملتمثلة يف 
04 قناطير و51 كلغ من الدجاج 
باإلضافة إلى 17 كلغ من أحشاء 

الدجاج الفاسدة.

الجلفة
استغـــالل محيـــط مديـريسة استغـــالل محيـــط مديـريسة 

بدلـــدول الفالحــي لخلـق مناصب شغـل بدلـــدول الفالحــي لخلـق مناصب شغـل 

لتدعيم السياحة الشاطئية
الُموافــقة علـــى إطــالق الُموافــقة علـــى إطــالق 0606 مشاريـع  مشاريـع 

سياحــية بواليـــة تلمســـــانسياحــية بواليـــة تلمســـــان

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

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

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

لقـــاح اإلنفلونـــزا الموسمــــية لقـــاح اإلنفلونـــزا الموسمــــية 
لمــن استطـــاع إليــــه ببلعبــــاس لمــن استطـــاع إليــــه ببلعبــــاس 

كشف مدير السياحة لوالية تلمسان عن أن مصاحله قد واقفت 
على إطالق 06 مشاريع استثمارية يف قطاع السياحة من أصل 12 

مشروعا، مت إيداع ملفاتها من طرف مستثمرين خواص.
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 و أحمد كرزيكة  
التنفيذيون،  املدراء  بحضور  اطالعه  خالل 
واملؤسسة املكلفة باإلجناز يف كل نقطة وايضا األسرة 
املؤسسات اخلمس  االعالمية على سير عمل هذه 
بينها  واملقسم  احليوي  الطريق  هذا  بإجناز  املكلفة 
مبسافة 40 كلم إجناز لكل مقاولة أكد أن وتيرة العمل 
وتسييرهذا امللف املهم ال تتماشى وحتديات املرحلة 
تصحيح  خالل  من  املسؤولية  بتحمل  طالبهم  وو 
سيشجع  الذي  الطريق  لهذا  الوتيرة  وتسريع  الوضع 
مستقبال.كاشفا  اجلوار  دول  مع  اخلارجية  التجارة 
هذه  مع  واعدة  مستقبلية  أفاق  لها  اجلزائر  أن  لهم 
الدول من اجل فتح ميناء جاف للتبادل التجاري.
هذا  أستمر  لو  ينجح  لن  املشروع  هذا  أن  أكد  لكن 

بداية  على  مر  الذي  الطريق  هذا  إلجناز  التماطل 
األشغال فيه 03 سنوات. 

تماطل.. وبيروقراطية!
هذه  شكاوي  خلفية  على  الوالي  غضب  جاء 
بعدم حصولهم على بعض  أفادت  التي  املؤسسات 
الوثائق اإلدارية على الرغم من أن األشغال مستمرة 
هذه  بتذليل  أمر  حيث  أخرى،  أمور  جانب  إلى 
مبديا  للمكتب،  العودة  بعد  مباشرة  الصعوبات 
تسببت  التي  الصغيرة  اإلشكاالت  من  استغرابه 
دون  حالت  حسبه  والتي  الكبير  التأخر  هذا  يف 
اتهم  أنه  اجلزائر حتى  الهامة يف  الطرق  أهم  إكمال 
التنسيق  بعدم  املطلوب  بالعمل  باالستهانة  أطراف 
بني املتدخلني وعدم وجود متابعة حقيقية، مؤكدا 

ورئيس  اهلل  امام  املواطنني  على  األول  املسؤول  أنه 
بفارغ  إجنازه  ينتظرون  الذين  واملواطنون  اجلمهورية 
زيارته  تزامنت  أنه  املؤسسات  لهذه  الصبر،مصرحا 
شخصني  ووفاة  مرور  بحادث  زواتني  تني  لبلدية 
املقاوالت  لهذه  املسؤولية  محمال  الطريق  هذا  يف 
املؤسسات  هذه  وعدت  إجنازه.وقد  يف  املتماطلة 

بتسليمه يف السداسي األول من السنة القادمة

السكان غاضبون!
األهالي بدورهم يف هذه البلدية احلدودية أبدوا 
سخط كبير بسبب هذا التماطل يف إجناز هذا املورد 
جريدة  وبحضور  للوالي  أكدوا  حيث  الهام  احليوي 
الكاذبة  الوعود  من  يئسوا  قد  أنهم  الوطن  أخبار 
التيف  مادة  وضع  ان  مصرحني  الطريق  هذا  حول 

بعض  يف  عام  من  أكثر  عليه  مر  قد  الطريق  لهذا 
األجزاء بدون وضع مادة الزفت قد تسببت أوضاع 
هذا الطريق بحوادث كثيرة أخرها كان مميتا قبل زيارة 

الوالي والوفد املرافق له بيوم واحد 
 وأضاف هؤالء جلريدة أخبار الوطن ان األشغال 
الكبيرة التي رأينها بحضور الوالي من طرف بعض 
املؤسسات املكلفة بإجنازه مجرد ذر الرماد يف العيون 
فبمجرد إنصرافه تعود رميه لعادتها القدمية مناشدين 
الوالي بتشديد الرقابة على هذه املؤسسات املتماطلة.
على  الرقابة  سيشدد  بأنه  رد  بدوره  الوالي 
بواسطة  الطريق  هذا  بإجناز  املكلفة  املؤسسات  هذه 
الزيارات الكثيرة واملفاجئة وسيضرب بيد من حديد 

لكل من يتماطل يف حتقيق تنمية األهالي.

عقب التماطل يف إنجاز الطريق الرابط بين عاصمة الوالية وتين زواتين

والي تمنراست يشهر سيف الحجاج على المقاولين!والي تمنراست يشهر سيف الحجاج على المقاولين!
وبخ والي والية تمنراست السيد مصطفى قريش مؤسسات اإلنجاز المكلفة بشقِّ الشطر الثاني واألخير من الطريق الربط بين والية تمنراست ودائرة 
تين زواتين الحدودية، على طول 207 كلم، وذلك على خلفية التأخر الفادح في إنجاز هذا الشطر، خالل الزيارة التي قادته إلى هذه المنطقة، 

حيث زار ورشات اإلنجاز هناك.

يف  ممثلة  متنراست  والية  أمن  مصالح  نظمت 
خلية االتصال والعالقات العامة، املصلحة الوالئية 
العمومي،  لألمن  الوالئية  واملصلحة  العامة  للشرطة 
حول  حتسيسية  حملة  اجلاري،  نوفمبر   25 بتاريخ 
مع  كورونا«، بالتنسيق  فيروس  تفشي  من  »الوقاية 
مديرية  من  الفاعلة  العمومية  القطاعات  مختلف 
إلى  باإلضافة  الدينية  والشؤون  والتجارة  الصحة 
جمعية أكادميية املجتمع املدني بتمنراست وبإشراك 

متقاعدي الشرطة بناحية متنراست.
  احلملة حسب بيان خلية اإلتصال والعالقات 
جريدة  حتصلت  والتي  متنراست  والية  ألمن  العامة 
أخبار الوطن من نسخة منه متثلت يف تنظيم خرجة 
لفائدة  الذكر  السالفة  القطاعات  رفقة  ميدانية 
الرئيسية  والشوارع  العمومية  األماكن  يف  املواطنني 
ومراكز بريد متنراست، سوق اخلضر والفواكه بوسط 
واملقاهي(،  التجارية  )احملالت  وأصحاب  املدينة 
األصناف  مبختلف  املركبات  سواق  الى  باإلضافة 

على مستوى النقاط املرورية،
بالقواعد  التقيد  بضرورة  حتسيسيهم  مت   أين 
وإجبارية  كورونا  فيروس  تفشي  من  للوقاية  الصحية 
األماكن  إرتياد  جتنب  وكذا  الواقية  األقنعة  إرتداء 
التي تعم بالتجمعات وتفاديا الحتكاك باآلخرين، 
يف  بها  املعمول  والقوانني  بالتنظيمات  التذكير  مع 
خالل  مت  كما  الوقاية،  لتدابير  اإلمتثال  عدم  حالة 

هذه احلملة توزيع مطويات حتتوي نصائح وإرشادات 
على  واقية  أقنعة  توزيع  الى  باإلضافة  للوقاية، 

املوطنينن.
التحلي  الى  املواطنني  متنراست  شرطة  وتدعو   
بالوعي وروح املسؤولية من خالل إحترم اإلجراءات 
والتدابير الوقائية املقررة من طرف السلطات العمومية 
وتبقى  الفيروس  إنتشار  وتفادي  العدوى  للوقاية من 

الوقاية هي السبيل األمثل ملجابهته.
أحمد كرزيكة

شرطة تمنراست تنظم حملة توعوية للحّد من تفشي الجائحة شرطة تمنراست تنظم حملة توعوية للحّد من تفشي الجائحة 
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وآخر مرة فاز فيها آرسنال بلقب الدوري املمتاز، 
املدرب  قيادة  حتت   2003-2004 موسم  يف  كانت 
احلصول  يف  وفشل  فينجر،  أرسني  الفرنسي  السابق 
2015- موسم  منذ  الذهبي  املربع  يف  مركز  على 

اللندني  النادي  احتل  املاضي،  املوسم  2016.ويف 
املركز الثامن بني فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق 
ليفربول، يف أسوأ نتيجة له يف  البطل  43 نقطة عن 

دوري األضواء منذ موسم 1994-1995.
وحقق أرتيتا بعض النجاح بعد تعيينه يف ديسمبر 
من العام املاضي، وفاز بكأس االحتاد اإلجنليزي، لكنه 
يدرك حجم التحديات التي يواجها يف سعيه إلعادة 
النادي إلى قمة الكرة االجنليزية والفوز بلقب البطولة.

عن  التلفزيونية  سبورتس  ونقلت شبكة سكاي 
سيحتاج  بذلك  »القيام  قوله:  اإلسباني،  املدرب 

للعمل خالل بضع فترات انتقال قادمة على األقل. 
 100 وحتقيق  البطولة  هذه  يف  معني  ملستوى  الوصول 

نقطة تقريبا يتطلب وقتا«.
ثمني  الوقت  القدم،  كرة  »يف  أرتيتا:  وأضاف 
احترام  من  البد  أبدا.  يصبرون  ال  والناس  للغاية 
يف  األمور،  بعض  بتحقيق  املطالبة  وعدم  العمل 
وأردف:  لذلك«.  املطلوبة  األسس  توفر  عدم  ظل 
»علينا االستعداد ألوقات صعبة. ونحن نعرف كل 
ذلك من البداية ألنها أمور قدمية ومعروفة«. ويحتل 
برصيد  املمتاز  الدوري  فرق  بني   12 املركز  آرسنال 
13 نقطة من 9 مباريات، وسيلتقي هذا األحد يف 
ملعبه مع وولفرهامبتون واندرارز التاسع يف القائمة 

الذي جمع 14 نقطة.
القسم الرياضي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال

» نحن بحاجة إلى الكثير من العمل للمنافسة على البريميرليغ«

ميسي يبلغ البورتا أنه يريد البقاء في برشلونة  
امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور  عن  السبت، 
األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم برشلونة، خالل 

املوسم املقبل.
املوسم  وينتهي عقد ميسي مع برشلونة يف 
بني  حالًيا  مفاوضات  أي  توجد  وال  احلالي، 

الطرفني بشأن التجديد لفترة مقبلة.
فيرونيكا  األرجنتينية  الصحفية  وقالت 
أبلغ  »ميسي  »ماركا«:  لصحيفة  بروناتي، 
وأضافت:  النادي«.  يف  البقاء  يريد  أنه  البورتا 
»هذه املعلومات التي لدي اليوم، لكن األمور قد 
تتغير خالل أسبوع. أعلم أنه حدث اتصال بني 

ميسي والبورتا«.
يريد  كان  إذا  يقرر  أن  ليو  »على  وأمتت: 
دخول التاريخ كالعب قضى كل مسيرته يف ناٍد 
واحد أو االنتقال إلى ناٍد آخر، لكن يف ظل أزمة كورونا، ال يوجد العديد من األندية التي ميكنها دفع راتبه، وال حتى باريس سان جيرمان أو 

مانشستر سيتي«.
وكان برنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، ذكر أن خوان البورتا، املرشح احملتمل لرئاسة برشلونة، يستطيع إقناع ميسي بالبقاء، كما أنه قد يجعل 

البرغوث يدعم حملة ترشحه.
وشغل خوان البورتا، منصب رئيس نادي برشلونة، يف الفترة من 2003 وحتى 2010، وحقق العديد من النجاحات مع الفريق الكتالوني.

الكتالوني،  النادي  املوسم األخير من عقده مع  البرغوث األرجنتيني، استكمال  أكثر من مرة، عقب إعالن  أشاد البورتا مبيسي  أن  وسبق 
والتخلي عن فكرة الرحيل يف الصيف املاضي.

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن فريقه ال يزال بحاجة إلى الكثير من العمل والجهد حتى يكون قادرا على المنافسة على لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز. وأشار أرتيتا إلى 
أن فريقه بحاجة لتعزيز وتطوير تشكيلته خالل فترات االنتقال القليلة المقبلة، للوصول لقمة الكرة اإلنجليزية وتقوية فرصه في المنافسة على اللقب.

نيمـار وهاالند يشعالن 
انتخابات برشلونــة

إدارة  انتخابات مجلس  إثارة جديدة يف  تقرير صحفي إسباني، عن  كشف 
برشلونة، عقب ارتباط املرشحني بعقد صفقات مدوية يف حالة الفوز.

ارتبطوا  النجوم  من  العديد  هناك  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
باالنتقال لبرشلونة، يف حالة فوز مرشحني باالنتخابات، مثل نيمار )باريس سان 

جيرمان(، وإيرلينغ هاالند )بوروسيا دورمتوند(.
وأشارت إلى أن هذا السباق بدأ عن طريق إميلي روسود، الذي وعد بضم 
نيمار، إذا فاز مبقعد الرئاسة، حيث سيتعاقد معه مجاًنا يف صيف 2022، عقب 

انتهاء عقده رفقة باريس.
وأوضحت أن روسود ذهب ألبعد من ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات 

مع العب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر املقبل.
انتخابات  يف  بقوة  يبرز  الذي  اآلخر  االسم  هو  هاالند  إن  الصحيفة  وقالت 
هاالند  أن  وأضافت   .2024 يف  ينتهي  دورمتوند  مع  عقده  أن  رغم  برشلونة، 
سينتهي به املطاف يف فريق أكبر من دورمتوند، حيث أنه كان هدًفا لريال مدريد، 
لكن ارتباط األخير بضم مبابي يف الصيف املقبل، جعل صفقة الالعب النرويجي 

معقدة.
وذكرت »مينو رايوال وكيل هاالند، هو مفتاح رحيله عن دورمتوند، ومستعد 
النوع من  معتاد على هذا  اإليطالي  الوكيل  أن  أعلى سعر، كما  يدفع  لنقله ملن 

الصفقات، طاملا أن العرض املقدم سيكون مغرًيا لكل األطراف«.
وكشفت أن هناك العديد من املرشحني بالفعل يف انتخابات برشلونة، جمعوا 

معلومات عن هاالند، نظًرا ألن البارسا يف حاجة بالغة لضم مهاجم صريح.
وأمتت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن برشلونة ال ميلك األموال حالًيا إلبرام 
للحصول على سيولة  بيعهم،  مميزين ميكن  ميتلك العبني  لكنه  الصفقات،  هذه 

اقتصادية تساهم يف حسم التعاقدات اجلديدة خالل الصيف املقبل.

ليفربـــــول ينافــــس 
برشلونـة علــى صخــرة 
»الليغا« إيزيكيل غاراي

الشتوي  امليركاتو  ينتظر 
بني  شديدة  منافسة  املقبل، 
أجل  من  وليفربول،  برشلونة 
املدافعني  أحد  مع  التعاقد 

املميزين يف الليغا.
عن  الناديني  كال  ويبحث 
بعد  خاصة  جديد،  دفاع  قلب 
اخلط  ضربت  التي  اإلصابات 
فقد  اخللفي يف صفوفها، حيث 
بيكيه  جيرارد  خدمات  برشلونة 
ورونالد أراوخو، مع عدم جاهزية 
ليفربول  فقد  كما  أومتيتي، 

فيرجيل فان دايك وجو غوميز.
صحيفة  وبحسب 

إيزيكيل  األرجنتيني  املدافع  فالنسيا،  وكالء العب  فإن  الكتالونية،  »سبورت« 
غاراي، يحاولون تسويق الالعب يف الوقت احلالي، خاصة أن عقده مع فالنسيا 

ينتهي بنهاية املوسم اجلاري.
وأوضحت الصحيفة، أن وكالء غاراي تلقوا اتصاالت من برشلونة وليفربول 

للتعاقد مع الالعب )34 عاًما(، كحل مؤقت حلني عودة العبيهم املصابني.
مع  التعاقد  هو  لبرشلونة  األساسي  الهدف  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
بنهاية  عقده  ينتهي  والذي  سيتي،  مانشستر  مدافع  غارسيا،  إيريك  اإلسباني 
املوسم اجلاري أيًضا، إال أن النادي اإلجنليزي ما زال متمسكا بالالعب، وال ينوي 

التفريط به يف الشتاء.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية البيض 

مديرية البيئة
القرار رقم 1225 املؤرخ يف 09 نوفمبر 2020 املتضمن فتح حتقيق عمومي حول دراسة مدى الثاتير على البيئة ملشروع استخراج و حتضير ملح البوتاسيوم لفائدة :ش ذ م م ملح سيدي 

طيفور.
ان والي الوالية :

-مبقتضى االمر رقم 58/75 املؤرخ يف 1975/09/26 املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم،
-مبقتضى القانون رقم 09/84 املؤرخ يف 1984/02/04 املتضمن التنظيم االقليمي للبالد املعدل و املتمم ؛

-مبقتضى القانون رقم 25/90 املؤرخ يف 1990/11/18 املتعلق بالتهيئة و التعمير املعدل و املتمم ؛
-مبقتضى القانون رقم 29/90 املؤرخ يف 1990/12/01 املتعلق بالتهيئة و التعمير املعدل و املتمم ؛

-مبقتضى القانون 19/01 املؤرخ يف 2001/12/12  املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها ؛
-مبقتضى القانون رقم 10/03 املؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية املستدامة ؛

-مبقتضى القانون رقم 20/04 املؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق بالوقاية من االخطار الكبرى و تسيير الكوارث يف اطار التنمية املستدامة ؛
-مبقتضى القانون رقم 10/11 املؤرخ يف 2011/06/22املتعلق بالبلدية ؛

-مبقتضى القانون رقم 07/12/املؤرخ يف 2012/02/21  املتعلق بالوالية ؛
-مبقتضى القانون رقم02/19 املؤرخ يف 2019/07/17 املتعلق بالقواعد العامة للوقاية من اخطار احلريق و الفزع؛

-مبقتضى املرسوم الرئاسي املؤرخ يف 2019/09/18 املتضمن تعيني السيد كمال توشن واليا لوالية البيض ؛
-مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 38/76 املؤرخ يف 1976/04/20  املتعلق بلجان الوقاية و احلماية املدنية ؛

- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 215/94 املؤرخ يف 1994/07/23 الذي يحدد اجهزة االدارة العامة يف الوالية ؛
- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265/95 املؤررخ يف 1995/09/06 الذي يحدد صالحيات مديريات التقنني و الشؤون العامة و االدارة احمللية و قواعد تنظيمها و عملها؛

 - مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 198/06 املؤرخ يف 2006/05/31 الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة؛
- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 144/07 املؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املنشات املصنفة حلماية البيئة؛

- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم144/07 املؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات املصادقة على دراسة و موجز التاثير على البيئة املعدل و املتمم ؛
- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 376/09 املؤرخ يف 2009/11/16 احملدد لشروط استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان او اجزاء الوديان التي تشكل خطرا لالتالف و كذا كيفيات 

استغاللها يف املواقع املرخص بها ؛
- مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 226/19 املؤرخ يف 2019/08/13 احملدد ملهام ميريات البيئة يف الواليات و تنظيمها ؛

- نظرا للقرار رقم 0001 املؤرخ يف 2020/01/05 املتضمن تعيني احملافظني احملققني يف مجال التحقيقات العمومية يف حدود سنة 2020 على مستوى والية البيض ؛
-ترخيص باالكتشاف املنجمي رقم :7304PEM   حرر باجلزائر يف :2019/06/30 

-مستخرج السجل التجاري قيد شخص معنوي رقم 19 ب 0622325 32/00- بتاريخ 2019/04/10
-نظرا  للمراسلة رقم  2020/1915 املورخة يف 2020/10/21 الصادرة  عن والي الوالية 

باقتراح من السيد مدير البيئة  
يقرر 

املادة األولى  : يفتح حتقيق عمومي حول دراسة مدى التأثير  علي البيئة  ملشروع استخراج و حتضير ملح  البوتاسيوم  لفائدة  : ش ذ م م  ملح سيدي طيفور دائرة  بوعالم وفق النقاط 
التي إحداثياتها كاألتي : 

 

و ملدة خمسة عشر يوما )15( يوما إبتدادا من تاريخ  إشهار  هذا القرار  يف اجلريدتني يوميتني وطنتني  على األقل على نقفة  صاحب املشروع .
املادة 02 : يعني السيدة : خصر مرمي مهندس  معماري  الفرع اإلقليمي للتعمير و الهندسة املعمارية   و البناء بالدائرة كمحافظ محقق مبقر بلدية سيدي طيفور .

املادة  03: يفتح  اهذا الغرض سجل مبقر بلدية سيدس طيفور مرقم  و مؤشر عليه و كذا يوصع ملف كامل للمشروع يتكون من : نسخة من  دراسة  مدى التأثير على البيئة  و نسخة  من  
مخطط الكتلة و الوضعية  حتى يتم املواطنون من اإلطالع  عليه  خالل األوقات  القانونية  للعمل  من الساعة الثامنة )08 سا ( إلى  الساعة احلادية عشر )11 سا( صباحا  و من الساعة 

الثانية )14سا ( إلى الساعة  الرابعة )16 سا ( مساءا و تدون آرائهم  و مالحظتهم  يف السجل حول املشروع 
املادة 04 : يعلق هذا القرار مبقر البلدية و األماكن املخصصة إلعالم اجلمهور  و كذا األماكن  املجاورة  للمشروع 

املادة 05 : بعد إنتهاء مدة التحقيق  يغلق السجل و يبدي احملافظ  احملقق استنتاجاته  و كذا رأي السيد املجلس الشعبي البلدي و يحرر محضر يرفع إلى الى السيد الوالي و ذلك خالل 
ثمانية )08( أيام  التي تلي مدة التحقيق و يوقعه رئيس املجلس الشعبي لبلدية سيدس طيفور 

املادة  06 : يكلف السادة : األمني العام للوالية ، مدير التنظيم و الشؤون العامة ، مدير البيئة  ، مدير الطاقة ، مدير الصناعة و املناجم  ، رئيس دائرة بوعالم  ، رئيس احمللس الشعبي 
لبلدية طيفور . قائد املجموعة  اإلقليمية للدرك الوطني ، رئيس أمن الوالية بتنفيذ هذا القرار  الذي يدرج ضمن مصنف القرارات اإلدارية للوالية 
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1السنة 02  - العدد 348 -االحد  14 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 29 نوفمبر 2020م 1
أخبار الرياضات

مدرب وداد تلمسان عزيز عباس:

»حصلنــا على نقطــة ثمينـة فـي بدايـة »حصلنــا على نقطــة ثمينـة فـي بدايـة 
مشوارنــا بــدوري األضــــواء«مشوارنــا بــدوري األضــــواء«

 رابطة أبطال إفريقيا   

شباب بلوزداد عازم على تجاوز شباب بلوزداد عازم على تجاوز 
عقبــة النصــر الليبــي   عقبــة النصــر الليبــي   

رابطة  يف  الثاني  اجلزائر  ممثل  يدخل 
غمار  بلوزداد  شباب  اإلفريفية  األبطال 
جويلية   5 مبلعب  األحد  هذا  املنافسة 
الليبي  النصر  مواجهته  عند  األوملبي 
بهدف  ذهاب،  التمهيدي  الدور  حلساب 
املقبل. للدور  حتسبا  موفقة  بداية  حتقيق 
وهو  القارية  املسابقة  »الشباب«  ويستهل 
املمتازة،  اجلزائر  بكأس  بتتويجه  منتشي 
السبت املاضي على حساب احتاد اجلزائر، 
ديناميكية  على  للحفاظ  يسعى  حيث 
االنتصارات، عبر حتقيق نتيجة إيجابية منذ 
لقاء  خالل  املهمة  تعقيد  لتجنب  البداية، 

اإلياب املقرر يف مصر )6-4 ديسمبر(.
وصرح متوسط امليدان الدفاعي للفريق 
مباراة  »نتوقع  دراوي  زكرياء  البلوزدادي، 
معقدة للغاية، سيتنقل الفريق اخلصم بنية 

وضعنا يف مأزق. لهذا يجب علينا نيل الزاد 
سيلعب  التأهل  مصير  وأن  خاصة  كامال، 
خارج ديارنا يف لقاء اإلياب«.وعلى صعيد 
التشكيلة، سُيحرم املدرب الفرنسي فرانك 
دوما، من العب خط وسطه بالل تريكات، 

الذي أصيب أمام احتاد العاصمة.
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  وعّينت 
هذه  إلدارة  مغربي  حتكيم  ثالثي  القدم، 
مبساعدة  جايد  جالل  بقيادة  املواجهة، 

مواطنيه هشام أيت عبو ويحيى نوالي.
شباب  سيواجه  التأهل،  حال  ويف 
22- )الذهاب:  األول  الدور  يف  بلوزداد 
الفائز  يناير(   5-6 العودة:   ، ديسمبر   23
ابيار  سي  أف  بني  املزدوجة  املواجهة  يف 

)رواندا( وغور ماهيا )كينيا(.
محمد هشام

الفني  املدير  عباس،  عزيز  أبدى 
لنادي وداد تلمسان، رضاه عن تعادل 
شباب  مضيفه  أمام  سلبيا  فريقه 
قسنطينة يف اجلولة االفتتاحية ملسابقة 

الرابطة األولى احملترفة.
نقطة  على  عباس«حصلنا  وقال 
بدوري  مشوارنا  بداية  يف  ثمينة 
األضواء بعد 8 سنوات من الغياب، ال 
سيما بعد املشاكل التي عشناها طيلة 
عن  الالعبني  انقطاع  بسبب  األسبوع 
التدريبات«. وأضاف »تفاجأت باملردود 
تسلحوا  التي  ولإلرادة  لالعبينا  اجليد 
بها«. وأمت »كان بإمكاننا حتقيق الفوز يف 
الشوط األول، ويف الشوط الثاني سّيرنا 
املنافس  خصوصيات  حسب  املباراة 
وديا  واجهناه  نعرفه مسبقا ألننا  الذي 

يف وقت سابق«.
وعادت عجلة البطولة إلى الدوران 
تعادالت  بأربعة  بطيئة جتسدت  بوتيرة 
من أصل أربع مباريات تضمنها برنامج 
اجلولة األولى من بطولة الرابطة احملترفة 

األولى لكرة القدم.

عبد  وهران،  مولودية  العب  ونال 
أول  تسجيل  شرف  بوتيش،  القادر 
من  اجلديد  الكروي  املوسم  يف  هدف 
44، يف شباك  الدقيقة  ركلة جزاء يف 
حارس مرمى نصر حسني داي، عماد 

بن شلف.
عدل  الثانية،  املرحلة  مطلع  ومع 
 ،46 الدقيقة  يف  النتيجة  عمار  سي 
النتيجة  وهي  العاصمي،  للنادي 
عاد  حيث  اللقاء،  عليها  انتهى  التي 
الفرنسي  املدرب  بقيادة  »احلمراوة« 
إلى  ثمينة  بنقطة  كازوني،  برنارد 

الديار.
بارادو  نادي  حقق  جهته  من 
الفرانكو- اجلديد  املدرب  بإشراف 
انطالقة  مالك،  حكيم  جزائري، 
إيجابية بفضل خطفه نقطة التعادل من 
غليزان  سريع  اجلديد  الصاعد  ميدان 
لشبان  األسبقية  كانت  حيث   ،1-1
بواسطة  الشباك  هز  يف  »األكادميية« 
بن بوعلي، الذي وقع أولى أهدافه مع 

صنف األكابر عند الدقيقة 17.

تعديل  من  »السريع«  ومتكن 
الدقيقة  يف  حطالة  بواسطة  النتيجة 

43، لتنتهي املواجهة بالتعادل 1-1.
وانتهى لقاء شبيبة القبائل وأهلي 
البرج كما انطلق بنتيجة بيضاء 0-0، 
حتت  »الشبيبة«  تشكيلة  عجز  حيث 
الزلفاني،  يامن  التونسي  التقني  قيادة 
من دخول املنافسة بقوة رغم االنطالق 
عادت  بينما  التحضيرات،  يف  املبكر 
بنقطة  دزيري  بالل  املدرب  »كتيبة« 
للفريق  تسمح  الديار  إلى  ثمينة 
بداية  مع  التعامل  من  »البرايجي« 

املوسم يف أريحية.
االفتتاحية  اجلولة  هذه  وتواصلت 
مباريات  أربع  بإجراء  السبت،  أمس 
مواجهتي،  من  كل  تأجيل  مت  بينما 
اجلزائر  مولودية   - بلعباس  احتاد 
وجمعية عني مليلة - شباب بلوزداد، 
مشاركة  بسبب  الحق  تاريخ  إلى 
التمهيدي  الدور  يف  والشباب  املولودية 

لرابطة أبطال افريقيا.
م.هشام

بات رابع الفرق املتأهلة إلى كأس العالم لألندية

األهلـي المصــري يصعق الزمالك األهلـي المصــري يصعق الزمالك 
ويحــرز لقبــه التاســـعويحــرز لقبــه التاســـع

دوري  بلقب  املصري  األهلي  توج 
يف  التاسعة  للمرة  إفريقيا،  أبطال 
تاريخه، اول أمس، بعد فوز يف الوقت 
الزمالك  ومواطنه  غرميه  على  القاتل 
التي  النهائية  املباراة  1-2، يف  بنتيجة 

أقيمت مبلعب القاهرة.
مبكر  بهدف  األحمر  املارد  وتقدم 
 ،5 الدقيقة  يف  السولية،  عمرو  عبر 
وتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد 

الرازق شيكاباال، يف الدقيقة 31.
وأحرز محمد مجدي أفشة هدف 
التي  املباراة  يف  التاريخي،  االنتصار 
لُقبت بـ«نهائي القرن«، يف الدقيقة 86 
األهلي  وجنح  صاروخية.  تسديدة  من 
لقب  اقتنص  حيث  عقدته،  فك  يف 
أعوام   7 غياب  بعد  األبطال  دوري 

كاملة، منذ آخر تتويج يف 2013.
وادار املباراة النهائية بإقتدار ثالثي 
حتكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال 
ايتشعلي  احلق  عبد  مواطنيه  مبساعدة 
رابع  األهلي  غوراري.وبات  ومقران 
املقبلة  النسخة  إلى  املتأهلة  الفرق 

والتي  لألندية  العالم  كأس  بطولة  من 
تستضيفها قطر خالل الفترة من األول 
وحتى احلادي عشر من فيفري املقبل، 
حامل  الدحيل  من  كل  سبقه  حيث 
البلد  عن  ممثال  القطري  الدوري  لقب 
املضيف، وبايرن ميونخ األملاني حامل 
وأوكالند  أوروبا  أبطال  دوري  لقب 

أبطال  دوري  بطل  النيوزيلندي  سيتي 
الثالثة  املقاعد  أوقيانوسية.وحتسم 
مونديال  من  النسخة  هذه  يف  املتبقية 
األندية خالل الشهرين املقبلني حيث 
قارية  احتادات  ثالثة  تتويج  يتبقى 
)كأس  اجلنوبية  وأمريكا  آسيا  هي 

ليبرتادوريس( وكونكاكاف.

لعريبي يحتفظ بعرش لعريبي يحتفظ بعرش 
هدافــــــي دوري هدافــــــي دوري 
أبطــال أفريقيــاأبطــال أفريقيــا

فاز اجلزائري كرمي العريبي، مهاجم فريق نيم الفرنسي 
احلالي ونادي النجم الساحلي التونسي السابق، بلقب 
 –  2019 نسخة  يف  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  هداف 
الذي  الرقم  وهو  أهداف   10 العريبي  2020.وسجل 
للفريق  الساحلي  النجم  الالعب عن  صمد رغم رحيل 
نهائي  ربع  من  نفسه  النجم  خروج  بخالف  الفرنسي، 

دوري أبطال أفريقيا. 
وتوقف رصيد مصطفى محمد مهاجم الزمالك عند 

8 أهداف يف وصافة ترتيب هدايف دوري أبطال أفريقيا.
وكان األهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 2-1، 
مبلعب  أمس،  اول  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  يف 
القاهرة. وتوج األهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 

التاسعة يف تاريخه.

املدرب  القبائل  شبيبة  إدارة  أقالت 
بعد  السبت  امس  الزلفاني  يامن  التونسي 
التعادل املخيب يف اجلولة األولى أمام أهلي 

البرج.
فشله  بعد  التونسي  املدرب  إقالة  ومت 
»كاف  تدريب  شهادة  على  احلصول  يف 
الفريق من دكة  بقيادة  له  والتي تسمح  أ«، 
البدالء. وإضطر املدرب التونسي لقيادة فريق 
شبيبة القبائل اول أمس، من املدرجات بعد 

حرمانه من إجازة املدرب.
الضحية  الزلفاني  يامن  املدرب  ويعد 
اقال  بعدما  املدربني،  إقالة  ملقصلة  الثانية 
فريق إحتاد العاصمة املدرب الفرنسي فرانسوا 
أمام  السوبر  الهزمية يف كاس  سيكوليني بعد 

شباب بلوزداد.
املدير  السالم،  لإلشارة قدم كمال عبد 
بدوره  القبائل،  شبيبة  لنادي  الرياضي 
استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، عقب 

افتتاح  يف  البرج،  أهلي  أمام  فريقه  تعادل 
مع  خالفه  بسبب  احملترفة،  األولى  الرابطة 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وترك عبد السالم، الذي تولى املسئولية 
فقط يف أوت املاضي، منصبه متعلاًل بخالفه 
الدائم مع مجلس إدارة النادي، بسبب قضية 

املدرب التونسي يامن الزلفاني.
محبطة  مسيرة  القبائل،  شبيبة  وحتمل 
عدة  بسبب  الزلفاني،  املدرب  قيادة  حتت 
على  اجللوس  من  حرمانه  أهمها  مشاكل، 
مقاعد البدالء، بسبب عدم حيازته لشهادة 

تدريب »كاف أ«، أو شهادة معادلة لها.
فترة  منذ  هدد  قد  السالم،  عبد  وكان 
باالنسحاب من منصبه، يف حال استمرت 
خدمات  على  االعتماد  يف  النادي  إدارة 
مدرب غير قادر على توجيه فريقه من على 

مقاعد البدالء.
م.هشام

بعد فشله يف الحصول ىلع شهادة تدريب »كاف أ«

إدارة شبيبة القبائل تقيل المدرب إدارة شبيبة القبائل تقيل المدرب 
التونســي يامـن الزلفانــيالتونســي يامـن الزلفانــي

كريــم خودة يؤجـــل التحاقه كريــم خودة يؤجـــل التحاقه 
بالعارضة الفنية لشبيبة بجايةبالعارضة الفنية لشبيبة بجاية

تأجل التحاق املدرب املغترب كرمي خودة بصفوف فريق شبيبة بجاية املنتمي إلى 
احملترف الثاني وذلك إلمضاء العقد، علما أن املناجير العام للفريق رشيد رجراج كان قد 
اتفق  مع املدرب خودة على كل األمور، غير ان هذا األخير لم ميض على العقد  نظرا 
لتعذر التحقاقه باجلزائر بسبب توقف نشاط الرحالت اجلوية منذ مارس  املاضي، إذ 

كان من املقرر ان يلتحق املدرب بعاصمة احلماديني يف شهر أكتوبر املنصرم، غير أن عدم 
إعالن الرابطة غن موعد انطالق املنافسة جعل اإلدارة  تتريث وتؤجل التحاقه بالفريق.
لإلشارة فإن عملية اإلستقدامات قد متت بتنسيق وموافقة املدرب خودة وشملت  
10 عناصر جديدة  أمضت على عقودها واإلدارة حاليا يف انتظار حتديد الرابطة ملوعد 

انطالق املنافسة قصد ضبط برنامج التحضيرات.

دورة املنستير الدولية لتنس

إقصـاء الجزائرية إيبو إقصـاء الجزائرية إيبو 
في الـدور ربع النهائيفي الـدور ربع النهائي

للدورة  النهائي  ربع  الدور  يف  إيبو  إيناس  اجلزائرية  أقصيت 
الدولية للتنس اجلارية مبنستير بتونس، عقب خسارتها اول أمس 

أمام الفرنسية كارول موني بواقع مجموعتني لواحدة )2-1(.
تتدارك  أن  قبل   ،6-4 األولى  املجموعة  يف  إيبو  وتأخرت 
الثالثة  أما يف املجموعة   .5-7 الثانية  الوضع وتخطف املجموعة 

الفاصلة، فقد انهزمت اجلزائرية مجددا بنتيجة 6-3.
قبل بلوغ ربع النهائي، فازت اجلزائرية يف الدور األول على 
إيلينا  ثم   ،)6-4  ،6-2  ،5-7( سيروت  أستريد  الفرنسية 

ميلوفانوفيتش من صريبا بواقع 6-4، 6-4.
ألف   15 املالية  جوائزها  قيمة  تبلغ  التي  الدورة  هذه  وجترى 
دوالر، على األراضي السريعة لنادي منستير للتنس. ويعد هذا 
املوعد األول من نوعه بالنسبة للجزائرية منذ عدة أسابيع بسبب 
توقف النشاطات الرياضية يف تونس بعد ارتفاع عدد االصابات 

بفيروس كورونا.



أصبــح  ســوق  ظــل  لدميومتهــا يف  و ضمانــا 
التنافســية. يف  شرســا 

  أوال- وظائف العالقات العامة
 تتحــدد وظائــف العالقــات العامــة يف املؤسســة 
ــتوى  ــى مس ــك عل ــا وذل ــف أنواعه ــأة مبختل أو املنش

ــة: ــاط التالي عــام يف النق
أ - البحــث، ب- التخطيــط، ج- التنســيق، 

ــاج والتســويق. د- التســيير، هـــ - اإلنت
أ - البحــث: ويتعلــق بالدراســات واخلالصــات 
ــا  ــو قضاي ــير اآلراء نح ــات وس ــاس االجتاه ــول قي ح
محــددة ســواء كان ذلــك يف مــا يتعلــق بعالقــة 
املؤسســة بجمهورهــا الداخلــي: ) حتســن العالقــات 
االجتماعيــة، طــرق حتســن مســتويات اإلنتــاج...( 
بجمهورهــا  املؤسســة  بعالقــات  يتعلــق  مــا  يف  أو 
ــا...(  ــم صــورة املؤسســة خارجي اخلارجــي:) تدعي
ــاط  ــق يشــمل نق ــم دقي ــى تقيي ــل عل ــة التحصي بغاي
القــوة ونقــاط الضعــف، فيقــع تثمــن مــا هــو إيجابــي 
وجتــاوز مــا هــو ســلبي يف إطــار إســتراتيجية واضحــة 

ــم. املعال
أساســا  التخطيــط  التخطيط:يتعلــق  ب -   
ــة  ــة يف املؤسس ــات العام ــتراتيجية العالق ــم إس برس
وذلــك بتحديــد األهــداف املــراد حتقيقــا ويف املقابــل 

الوســائل واإلمكانيــات البشــرية واملاديــة املســايرة 
عقالنيــة  موازنــة  إطــار  يف  وعمليــة  فعــل  لــكل 

وناجعــة.
 ج- التنســيق: واملقصــود بــه كل العمليــات أو 
ــن شــأنها إيجــاد انســجام وانتظــام  ــي م ــال الت األفع
منهــا  القياديــة  التنظيــم  مســتويات  جميــع  بــن 
والتنفيذيــة )احمليــط الداخلــي ( إضافــة إلــى التنســيق 
ــن خــالل كل  ــا اخلارجــي م ــن املؤسســة ومحيطه ب
أنــواع اإلتصــال واإلعــالم وذلــك بهــدف توحيــد 
ــراف  ــدم كل األط ــار يخ ــود يف إط ــل كل اجله وتفعي

ــيق. ــة التنس ــة بعملي املعني
التــي تعنــي  العمليــة   د- التســيير:و هــي 
جلميــع  والكافيــة  الالزمــة  املعلومــات  بتقــدمي 
مكونــات التنظيــم مــن وحــدات، أقســام، مصالــح، 

مكاتب....إلــخ
هــذه  مــن  مكــون  كل  مبســاعدة  والقيــام   
ــر  ــى توفي ــة إل ــا إضاف ــل أدائه ــى تفعي ــات عل املكون
املعلومــات عــن الوافديــن اجلــدد للمؤسســة وأنظمــة 
تقييــم كفاءاتهــم النفســية واالجتماعيــة واملهنيــة 
أثنــاء االنتقــاء وكذلــك خــالل حياتهــم املهنيــة 

باملؤسســة.
العالقــات  والتسويق: تســاهم   هـ- اإلنتــاج 
بالعمــل  وذلــك  اإلنتــاج  مراحــل  كل  العامــة يف 
علــى توفيــر املعلومــات املتعلقــة بتلــك املراحــل، 
وأيضــا البحــث يف أفضــل الوســائل واآلليــات: ) 
اإلعالنــات...(  الزيــارات،  تنظيــم  احملاضــرات، 
أو  الداخلــي  مســتوى  علــى  اإلنتــاج  لتســويق 

اخلارجــي.
ــة  ــات العام ــف العالق ــم وظائ ــا فه ــا ميكنن كم
مــن خــالل العالقــات اجلدليــة بــن املؤسســة، 

الداخلــي واجلمهــور اخلارجــي. اجلمهــور 
  ثانيا - نحو تقييم عام ورؤية 

مستقبلية لوظيفة العالقات العامة يف 
املؤسسة اجلزائرية

ــة  ــات العام ــة العالق ــة لوظيف ــا امليداني  معاينتن
يف املؤسســة اجلزائريــة مــن خــالل منــاذج مؤسســات 
العــام  التقييــم  إلــي  الوصــول  متكننــا  مختلفــة، 

ــي: التال
   هنــاك مالمــح لفلســفة العالقــات العامــة 
محــددة  وظيفــة  وليــس  اجلزائريــة  املؤسســة  يف 

ــر  ــة غي ــات العام ــح العالق ــد أن مصطل ــا فنج بذاته
)يف  اجلزائريــة  املؤسســات  غالــب  يف  مســتعمل 
ــة( وعوضتــه مســميات:  معجميــة املؤسســة اجلزائري
االتصــال، االعــالم، العالقــات اخلارجيــة، امللحــق 

الصحفــي...
 مبعنــى آخــر هنــاك أفعــال عالقــات عامــة 
وبذلــك لــم تصــل املؤسســة بعــد إلــى مســتوى 
نتكلــم معــه عــن اســتراتيجية عالقــات عامــة.
إلــى  مفككــة  العامــة  العالقــات  فوظيفــة   
بينهــا  التنســيق  واصــل  تفتقــد  فرعيــة  وظائــف 

الفعاليــة. تفتقــد  وبالتالــي 
علــى  الفرعيــة  الوظائــف  تلــك  وحتــى    
مســتواها الداخلــي كوحــدات مســتقلة تفتقــد 

الفعاليــة بالنظــر إلــى:
بــكل وظيفــة،  املنوطــة  التنظيميــة  املهــام    
نوعيــة الفاعلــن املنــوط بهــم تلــك املهــام، الوســائل 
غيــر الكافيــة املمنوحــة لتلــك الوظائــف، مســتويات 
ــي  ــف الت ــك الوظائ ــتغلن بتل ــن املش ــل الفاعل تأهي
ــى  ــاج إل ــر حتت ــى آخ ــرى مبعن ــة كب ــى دفع ــاج إل حتت

ــة: ــة عالي حرفي
  )مســتوى جامعــي، اختصــاص عالقــات 
ــة  ــع مثمــن يف املراتيبي ــن مســتمر، موق ــة، تكوي عام

الهرميــة....(.
الفاعلــن  إدراك  يتــم  احلــد  هــذا    وعنــد 
ــة: ــات العام ــة العالق ــتراجتية لوظيف ــة اإلس لألهمي
)التــي تعنــى بالتخطيــط، البحــث، التنســيق، 
بذلــك  حتــدد  التــي  والتســويق(  التســيير،اإلنتاج 
يف الكثيــر مــن األحيــان مــدى جناعــة املؤسســة 

وحتكمهــا يف محيطهــا الداخلــي واخلارجــي.
ــذا التشــخيص ميكــن رســم  ــن ه ــا م  و انطالق
رؤيــة مســتقبلية لوظيفــة العالقــات العامــة حــول 

ــة: ــاط التالي النق
- تثمــن وظيفــة العالقــات العامــة يف املراتيبيــة 
مباشــرة  وإحلاقهــا  التنظيمــي(  الهرمية:)الهيــكل 
بأعلــى هيئــة به)القيــادة املركزيــة( حتــى تتمتــع 
بســلطة تنظيميــة ووظيفيــة تســمح لهــا بــأداء مهامهــا 

ــى أكمــل وجــه. عل
وذلــك  الداخلــي  باالتصــال  االهتمــام   -
ــاس  ــبر اآلراء وقي ــوث وس ــات والبح ــراء الدراس بإج
االجتاهــات بطريقــة دوريــة بغيــة إيجــاد عالقــة تناغــم 

بــن املؤسســة وجمهورهــا الداخلــي ويف هــذا الصــدد 
ــة: ــات التالي ــى اآللي ــارة إل ــن اإلش ميك

 
  -  وضــع ســجالت اقتراحــات وشــكاوي 
وتتابــع  باملؤسســة،  الداخلــي  اجلمهــور  ملصلحــة 
أو  املؤسســة  هيئــة يف  أعلــى  مــن  بصفــة جديــة 
علــب أفــكار ملســاهمة اجلمهــور الداخلــي يف عمليــة 

التســيير بصفــة مباشــرة.
بغايــة  الدوريــة  االجتماعــات  تنظيــم    -   
الصاعــد  النــازل،  الداخلــي:  االتصــال  حتســن 
ــيو  ــات سوس ــى فئ ــون إل ــتخدمن ينتم ــمح ملس وتس
للمســاهمة يف حتســن االتصــال  مهنيــة متعــددة 

ماديــا. أو  فكريــا كان  اإلنتــاج  وبالتالــي 
 -  عــدم احتــكار املعلومــات يف قمــة املراتيبيــة 
علــى  والعمــل  القيــادة  مســتويات  أو يف  الهرميــة 
التوزيــع:)  أشــكال  مبختلــف  وتوزيعهــا  متريرهــا 

نــدوات...(. محاضــرات،  وإعالنــات 
  -   إنشــاء نشــرية داخليــة أو مجلــة تعنــى يف 
مــا تعنــى بتعزيــز االتصــال الداخلــي ) بــن املؤسســة 

وجمهورهــا الداخلــي(.
أو  أخصائــي  بصفــات  االهتمــام  ضــرورة   -
ــير  ــد أن نش ــث الب ــة، بحي ــات العام ــارس العالق مم
هنــا إلــى أهــم الصفــات التــي وجــب أن تتوفــر فيــه 

واملتمثلــة يف:
والســلوك  املجتمعيــة  روح  االتصــال-  روح    
ــى  ــدرة عل ــكار - الق ــادرة االبت ــي-روح املب الدبلوماس
اإلقنــاع - املســتوى اجلامعــي -  التخصــص يف مجــال 
العالقــات العامــة- التحكــم يف تقنيــات اإلعــالم 

ــي... اآلل
ــة  ــن املؤسس ــي ب ــال اخلارج ــم االتص - تدعي
ومحيطهــا اخلارجــي وذلــك بإتبــاع آليــات معينــة 

ــا: ــر أهمه نذك
  اعتماد الزيارات املنظمة.

  اعتماد األبواب املفتوحة على املؤسسة.
 تنظيم احملاضرات، الندوات واملعارض...

   إبــرام عالقــات حميميــة مــع الصحــف، 
اإلعــالم  وســائل  التلفزيــون)  املجالت،اإلذاعــة، 

واالتصــال(.
بصــري  املؤسسة » كشــريط  إجناز » فيلــم      
املؤسســة،بأهدافها،بإجنازاتها  بأقســام  يعــرف 

الداخلــي  نســقها  مســتوى  علــى  وحتدياتهــا 
اســتدعت  كلمــا  حتيينــه  ..ويقــع  واخلارجــي.. 

ذلــك. الضــرورة 
 -    إجنــاز نشــرية أو مجلــة تدعــم يف مــا تدعــم 

العالقــات العامــة اخلارجية.
ــا  ــه كلم ــع حتيين ــب املؤسســة يق  -   إجنــاز كتي

ــك. اســتدعت الضــرورة ذل
 -    إجنــاز مطويــة املؤسســة يقــع حتيينهــا كلمــا 

اســتدعت الضــرورة ذلــك
ــع انترنيــت    -   ضــرورة امتــالك املؤسســة ملوق
ثــري باملعلومــات يقــع حتيينــه مــن موعــد إلــى آخــر.
يف  املســتمر  التكويــن  سياســة  اعتمــاد   -
املؤسســة لتعليــم فلســفة العالقــات العامــة مبختلــف 

الوظائــف.
- توفيــر الوســائل الضروريــة واحلديثــة ملمارســة 

وظيفــة العالقــات العامــة بأحســن أداء ممكــن.
اخلامتة:

وظيفــة  عــن  العامــة  العالقــات  تعبــر     
إســتراتيجية داخــل املؤسســة، بهــذا املعنــى البــد أن 
تدمــج ضمــن اإلســتراجتية العامــة للمؤسســة ســيما 
ــة أصبحــت معرضــة لتحديــات  أن املؤسســة اجلزائري
ــات  ــر التفاقي ــرام اجلزائ ــل إب ــرى يف ظ ــات كب ورهان
ــراكة  ــار الش ــي) يف إط ــاد األوروب ــع االحت ــراكة م الش
األورو متوســطية( يف ســبتمبر 2001، واالنضمــام 
.) OMC( املرتقــب إلــى منظمــة التجــارة الدوليــة
 مبعنــى آخــر، علــى املؤسســة اجلزائريــة أن 
تفعــل محيطهــا الداخلــي واخلارجــي بهــدف مســايرة 

ــوق. ــاد الس ــة واقتص ــات العومل رهان
 ولــن يتأتــى ذلــك إال باعتبــار املــورد البشــري ) 
اإلنســان( محورامركزيــا ألي تنظيــم مهمــا كان نوعــه 
ــوري  ــوردي التايل ــور الف ــاوز التص ــب جت ــك وج ويذل
للفــرد كونــه تكلفــة إلــى التصــور الــذي ينطلــق مــن 
أطروحــة أن الفــرد مــورد وكفــاءة وجــب البحــث 

ــه. ــات تثمين ــم يف آلي الدائ
 ومــن بــن تلــك اآلليــات األساســية ودون 
العامــة  للعالقــات  االعتبــار  إعــادة  آليــة  شــك 
ــة  ــا لثقاف ــددا رئيس ــا مح ــة باعتباره ــفة وممارس كفلس

املؤسســة. 
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مدير الثقافة بالنيابة للوالية أحمد فواتيح جمال لـ ''أخبار الوطن'':مدير الثقافة بالنيابة للوالية أحمد فواتيح جمال لـ ''أخبار الوطن'':

المــراكــز الثقافيــة مشلـــولــة المــراكــز الثقافيــة مشلـــولــة 
وقاعــات السينـــما مغلــقة بغليــزانوقاعــات السينـــما مغلــقة بغليــزان

هل لك أن حتدثنا عن احلركة الثقافية بالوالية 
يف جائحة كورونا؟

الثقــايف  القطــاع  علــى  والهــدوء  الصمــت  خيــم  لقــد 
ــالق  ــرارات اإلغ ــرًا بق ــة، تأث ــة املاضي ــهر القليل ــطته األش وأنش
ــة  ــول إن والي ــن الق ــد م ــن الب ــة ولك ــة والوقاي ــر الصح وتدابي
غليــزان واليــة شاســعة تضــم 38 بلديــة، وعليــه فاحلركــة 
ــج  ــن خــالل برنام ــا م ــة ميكــن أن نحدده ــا متنوع ــة فيه الثقافي
ــة  ــة للوالي ــه دار الثقاف ــت ب ــرمي قام ــان الك ــهر رمض ــاص بش خ
ــع  ــر املوق ــث عب ــت تب ــة كان ــة افتراضي ــهرات فني ــت يف س متثل
الرســمي لــدار الثقافــة، عــالوة علــى ذلــك وبعــد التعــايف 
ــام رواد  ــة الرئيســية أم ــر املطالع ــح مق ــاء مت فت ــن الوب ــا م ــا م نوع
القــراءة واألطفــال وكان ذلــك باحتــرام البروتوكــول الصحــي 

ــد  ــة للح ــراءات االحترازي ــة واإلج ــه وزارة الصح ــذي اعتمدت ال
مــن تفشــي الوبــاء وأيضــا علــى مســتوى دار الثقافــة فتحنــا عــدة 
ورش مختلفــة يف املســرح واألدب واملوســيقى والرســم مــن شــأنها 

احتضــان وصقــل املواهــب الشــابة علــى مــدار الســنة.
وكان أخرهــا اســتقبال قافلــة ثقافيــة قادمــة مــن واليــة عــن 
الدفلــى تدخــل يف إطــار االحتفــاء باملولــد النبــوي الشــريف كمــا 
كانــت هنــاك برنامــج خــاص باحتفاليــة ثــورة التحريــر املجيــدة 
ــاء  ــت يف إلق ــة متثل ــن بالوالي ــة املجاهدي ــع مديري ــيق م وبالتنس
ــا  محاضــرة حــول شــخصية احمــد فرانســيس العظيمــة واتبعه
ــه  ــري ومعانات ــعب اجلزائ ــة الش ــول معايش ــرحي ح ــرض مس بع

مــن طــرف االســتعمار الفرنســي.
تعرف غليزان بغناها باملعالم األثرية فهل هي 

مصنفة وطنيا من حيث احلقب التاريخية؟
ــات التــي تزخــر مبــوروث تاريخــي  ــزان مــن أهــم الوالي غلي

ــة  ــذه املنطق ــى ه ــارات عل ــب احلض ــرز تعاق ــم، يب ــري ضخ أث
ــب  ــف احلق ــس ملختل ــوع، العاك ــايف املتن ــراث الثق ــة بالت الغني
التاريخيــة، حيــث نســهر حاليــا علــى اإلجــراءات اخلاصــة 
مبلفــات اعتمــاد ممتلــكات ثقافيــة مت عرضهــا علــى اللجنتــن 
الوطنيــة واحملليــة للممتلــكات الثقافيــة، خاصــة باملناطــق األثرية 
علــى مســتوى الواليــة وذلــك مــن أجــل تصنيــف بعــض املناطــق 
ــة علــى غــرار مدينــة القلعــة بنــي  ــة علــى مســتوى الوالي األثري
ويتطلــب  األثريــة،  مينــا  ومنطقــة  مازونــة  وحواضــر  راشــد 
ــة  ــع األثري ــة املواق ــل يف معاين ــراءات تتمث ــدة إج ــف ع التصني
ومــدى أهميتهــا وأهميــة املعالــم البــارزة علــى الســطح واملغمــورة 
للشــروع يف إعــداد ملــف يشــمل كافــة التفاصيــل اخلاصــة 
باملواقــع بدايــة مــن الطبيعــة القانونيــة واملوقــع اجلغــرايف واملخطــط 
ــتنادا  ــة اس ــة التاريخي ــة للمح ــع باإلضاف ــامل للموق ــف ش ووص

ــب. ــع والكت للمراج
هل لك أن حتّدثنا عن واقع الهياكل الثقافية 

بالوالية؟
بالنســبة للمراكــز الثقافيــة، مديريــة الثقافــة ويف إطــار 
ــز  ــر مراك ــاء عش ــات مت إنش ــر البلدي ــة عب ــاة الثقافي ــاش احلي إنع
ثقافيــة يف الواليــة مــا بــن 2002 إلــى 2005 وقمنــا بتجهيزهــا 
ــنة  ــا س ــرات وكان آخره ــدة م ــزم، ع ــا يل ــزة كم ــدات وأجه مبع
ــة. ــة أنشــأتها البلدي ــز ثقافي ــى تســع مراك ــة إل 2019، باإلضاف
هل تسري يف هذه الهياكل روح من حيث التسيير 

واإلشراف ؟
اإلشــكال يبقــى مطروحــا حــول طريقــة التســيير والتنظيــم 
ــا ال  ــة، حالي ــز الثقافي ــاكل واملراك ــذه الهي ــى ه ــراف عل واإلش
يوجــد أي قانــون أساســي يضمــن ويضبــط تســيير املراكــز الثقافــة 
ــا اجتهــادات وبالتنســيق مــع  ــر الوطــن وبالتالــي كانــت لدين عب
البلديــات املعنيــة التــي توجــد علــى مســتواها هــذه املراكــز 
الثقافيــة والتــي بإمكانهــا اســتغالل جهــاز املســاعدة علــى 

ــة مــن  ــح البلدي ــاج الشــباب ووضعهــم حتــت تصــرف مصال إدم
أجــل التنشــيط وبعــث حركيــة ثقافيــة وذلــك لتحفيــز وتفعيــل 

ــة. ــك البلدي ــايف يف تل ــراك الثق ــيط احل وتنش
لو أقول لك إن املركز الثقايف لبلدية واريزان يعيش 

حالة من اجلمود منذ سنوات، كيف تفسر ذلك؟
ــة  ــرف البلدي ــن ط ــوص م ــذا اخلص ــلتنا به ــم مراس ــم يت ل
والدليــل علــى ذلــك مت جتهيــزه يف جــوان 2019 مبعــدات مهمــة 
ورئيــس البلديــة هــو مــن اســتلم كل هــذه التجهيــزات، حقيقــة 
ــير املركــز الثقــايف،  ــة ومُس ــاك صــراع بــن رئيــس البلدي كان هن
ــا  ــم يطــرح لن ــا ول ــم يتصــل بن ــة حلــد الســاعة ل ــس البلدي ورئي

ــة. !! ــزه الســنة املاضي ــن جتهي ــذا اإلشــكال بالرغــم م ه
ماذا عن قاعات السينما يف الوالية؟

ــر  ــف غي ــينما ولألس ــات للس ــس قاع ــزان خم ــك غلي متل
مســتغلة وعليــه منــذ عــدة ســنوات ونحــن نطالــب مــن البلديات 
بالتنــازل عنهــا واســترجاعها قصــد ترميمهــا، كمــا أشــّدد علــى 
ــواص،  ــة واخل ــن البلدي ــينما م ــات الس ــترجاع قاع ــة اس أهمي
ــا  ــد، م ــة مــن جدي ــى مســتوى الوالي قصــد بعــث الســينما عل
مــن شــأنه أن يحــّرك املشــهد الثقــايف بنشــاطات اجلمعيــات 
ــى  ــة الذهــاب إل ــا يف زرع ثقاف ــل دوره ــوادي الســينما، وتفعي ون

ــالم. ــل األف ــاهدة وحتلي ــاركة يف مش ــينما واملش ــات الس قاع
وماذا عن اإلعانات املالية التي قدمتها املديرية 

للفنانني؟
إن مصالــح مديريــة الثقافــة قامــت بتقــدمي مســاعدات 
ــة  ــراء جائح ــن ج ــررا م ــا متض ــات لـــ 250 فنان ــة وتعويض مالي
فيــروس كورونــا املســتجد، وقــد اســتفاد هــؤالء الفنانــون الذيــن 
ينشــطون يف مختلــف الطبــوع الفنيــة مــن إعانــات ماليــة تتــراوح 

ــف دج ــف دج و35 أل ــن 20 أل ب

األستاذ فؤاد منصوري
جامعة عنابة

العالقات العامة فـي مؤسساتنا..العالقات العامة فـي مؤسساتنا..الواقـع والمستقبـل!الواقـع والمستقبـل!

 تعتبر وظيفة العالقات العامة 
يف املؤسسة على تشكيالتها 

وظيفة مركزية تعمل على ربط 
تلك املؤسسات مع محيطها 

السوسيو اقتصادي بحثا عن 
النجاعة والفعالية من جهة،

حـــــوار: طـــاهـــــر مسفــــك
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طبقا للمادة 182 و 82 الفقرة 03 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف 2015/09/16  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام، فإنه بإمكان 
BO�( أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن يف اجلرائد اليومية الوطنية أو يف )10 (املتعهدين تقدمي طعون فيما يخص هذا االختيار يف أجل أقصاه عشرة 

MOP( لدى اللجنة القطاعية لصفقات لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي الكائن مقرها يف 11 شارع دودو مختار بن عكنون اجلزائر.
 طبقا للمادة 82 الفقرة 04 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247 املؤرخ يف 16/ 09 / 2015  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ، و توجه دعوة 
للمتعهدين الراغبني اإلطالع على النتائج املفصلة لتقييم ملف ترشحهم ، عروضهم التقنية واملالية أن يتصلوا باملصلحة املتعاقدة يف أجل أقصاه ثالثة )03( أيام 

ابتداء من اليوم األول لنشر هذا اإلعالن.

تعلن مديرية النشــاط اإلجتماعــي لوالية بجاية عن مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب توفر 
القدرات الدنيا قصد إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن مع مسكن وظيفي.

اجلزء الرابع : التدفئة املركزية 
اجلزء اخلامس : اقتناء و تركيب أجهزة احملول الكهربائي 

فعلى املؤسسات املؤهلة يف أشعال البناء نشاط رئيسي الدرجة 03 فما فوق و املهتمة بهذه املناقصة 
. سحب دفتر الشروط من مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن الكائن بطريق تقليعت 

احدادن بجاية.
- العروض تكون مرفقة بالوثائق القانونية التالية :

 01- ملف الترشح :
- التصريح بالترشح  
- التصريح بالنزاهة

- القانون األساسي للشركة 
- الوثائق املتعلقة باألشخاص املخولني لاللتزام بالشركة 

- شهادة التأهل و التصنيف املهنيني 
- نسخة من شهادة آخر إيداع احلسابات االجتماعية للمؤسسات 

- احلسابات املالية الثالثة األخيرة 2019/2018/2017
- قائمة الـموارد البشرية التي ستوظف يف املشروع مع السيرة الذاتية و الشهادات 

- قائمة العتاد الـموجه للمشروع مصحوبة بالبطاقة الرمادية 
- املرجع املهنية )شهادة حسن اإلجناز( مع ذكر الـمبالغ الـمنجزة

- نسخة من السوابق العدلية ال تتجاوز ثالثة أشهر
- نسخة من السجل التجاري مصادق من طرف مصالح الغرفة الوطنية للسجل التجاري 

- العرض الثاثي : 
التصريح باإلكتتاب 

كل وثيقة تسمح بتقييم العرض او كل وثيقة مبررة 
يجب الكتابة يف الصفحة االخيرة من دفتر الشروط كلمة )قرء و قبل(

 02- العرض املالي :
- رسالة تعهد 

- دفتر التعليمات اإلستثنائية :
         - بنود إدارية 

        - بنود تقنية عامة 

-    جدول األسعار الو حدوية ممضي من طرف املتعهد  
-     الكشف الكمي و التقدير ممضي من طرف املتعهد 

-     يف حالة وجود مجموعة مقاولني العرض يجب أن يكون ممضي من طرف رئيس املجموعة تدرج 
العروض يف ثالثة أظرفة مختلفة يحتوي كل منهما على : 

1       ملف الترشح
2     العرض التقني 

3      العرض املالي 
توضع األظرفة يف ظرف خارجي مبهم التسمية ، ال يحمل سوى العبارة التالية :

مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب توفر القدرات الدنيا رقم 001/2020
مشروع إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن مع مسكن إلزامي 

اجلزء الرابع : التدفئة املركزية 
اجلزء اخلامس : اقتناء و تركيب أجهزة احملول الكهربائي 

»  تعهد ال يفتح  «
إجناز مقر مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن من مسكن وظيفي 

يجب أن يودع العرض يف األجال احملددة على مستوى مديرية النشاط اإلجتماعي 
و التضامن لوالية بجاية الكائن بطريق تقليعت إحدادن 06000 بجاية .

-       حدد آخر أجل إليداع العروض بخمسة عشر )15( يوما ابتداءا من أول صدور هذا اإلعالن 
يف النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي )BOMOP(   و اليوميات الوطنية على الساعة 

الثانية عشر )12( صباحا 
-       فتح العروض حدد الخر يوم موافق النتهاء إيداع العروض على الساعة الواحدة و النصف 
زواال )12h30( و يف حالة تزامن هذا مع يوم عطلة يؤجل فتح الظروف إلى اليوم املوالي يف نفس 

الساعة .
-      املتعهدين يف استطاعتهم التعهد جلزء واحد او للجزأين 

-       يبقى املتعهدين ملزمني بعروضهم ملدة مائة و خمسة   )105(يوما
-      العروض احلاملة عن طريق البريد لن تأخد بعني االعتبار 

-      كل الظروف و املتأخرة و الغير مستوفاة للشروط سوف ترفض 
-      املتعهدين او املمثلني عن الشركة مدعوين حلضور جلسة فتح الظروف

اجلمهوريــة اجلزائريـــة الدميقراطيـــة الشعبيـــة 
واليـــــة بجاية 

مديريــــة النشــاط اإلجتماعــي و التضامـــن 

مناقصة وطنية مفتوحة مع وجوب توفر القدرات الدنيا رقم  2020/001



إن اإلعتقــاد الســائد بــل املرســخ يف أذهــان 
الكثيريــن و الــذي روجــت لــه أطــراف معروفــة 
بعدائهــا لتاريــخ الرجــل أن الرئيــس الراحــل هــواري 
بومديــن دخــل إلــى قيــادة الثــورة قادمــا مــن فــراغ، 
و كانــت هــذه هــي األراء املذاعــة حصــرا و املســموعة 
أكثــر مــن غيرهــا لذلــك لعبــت دورا كبيــرا يف تشــويه 
صورتــه علــى أوســع نطــاق، لقــد قدمتــه يف صــورة 
ــورة و  ــلق الث ــذي تس ــل ال ــازي الدخي ــد اإلنته القائ
مســاعدته يف ذلــك اجلهويــة، و الصحيــح أنــه كمــا 
حــدث يف حــزب الشــعب و ظهــور جيلــن بتصوريــن 
ــي أدت يف  مختلفــن للنظــال و واجهــة فرنســا و الت
النهايــة إلــى انقســامه، فقــد حــدث نفــس الشــيء 
مــع تصــورات جيلــن مختلفــن اثنــاء الثــورة اي بــن 
الرعيــل األول و جيــل الطلبــة الــذي ميثلــه بومديــن 

ــاز ... بامتي
الوالية اخلامسة

ــر  ــن البح ــد م ــي متت ــة الت ــة الغربي ــي اجله ه
ــوب  ــي اجلن ــى نواح ــماال إل ــط ش ــض املتوس األبي
ــرب  ــدود املغ ــن ح ــد م ــة ومتت ــت مفتوح ــي كان الت

ــرقا ــة ش ــة الرابع ــدود الوالي ــى ح ــى إل األقص
ــص  ــن نق ــورة م ــة الث ــة يف بداي ــت املنطق عان
ــد خطــط الشــهيد محمــد  الســاح ورغــم هــذا فلق
العربــي بــن مهيــدي لهجومــات أول نوفمبــر بالواليــة 
ــروف  ــة الظ ــرع يف تهيئ ــد ش ــا فلق ــا محكم تخطيط
النكــراء  الهزميــة  بعــد  خاصــة  النفــوس  وتعبئــة 
الفيتنــام ومــن ثمــة  بيافــو  للفرنســين يف ديــان 
ســقوط فكــرة أن اإلســتعمار ال يقهــر وال يهــزم وبعــد 
ــي  ــعة والت ــرية واملوس ــاورات الس ــن املش ــلة م سلس
ــداف  ــد وحصــر األه ــن حتدي ــا م ــن خاله متكــن م
العســكرية الواجــب ضربهــا ليلــة إنــدالع الثــورة 
املســلحة مــع التأكيــد علــى مبــدأ الســرية والكتمــان 
ــد  ــوم األح ــة ي ــن و يف ليل ــاعدة الفذائي ــذا مبس وه
ــق  ــادة املناط ــاع لق ــد إجتم ــر 1954 مت عق 31 أكتوب
للواليــة اخلامســة وخصــص هــذا اإلجتمــاع لتوزيــع 
املهــام وتقســيم األفــواج وكلــف الشــهيد أحمــد 
زبانــة بالقيــادة األولــى كانــت مهمتــه الهجــوم علــى 
مطــار طافــراوي مبســاعدة حمــو بوتليليــس العيشــوبي 
محمــد فــاحت عبــد اهلل بــن عربــة محــي الديــن 
فرطــاس محمــد فيــزي صالــح مشــراوي محمــد 

ــي. ــر البرج عم
قســمت الواليــة اخلامســة  إلــى ثمانــي )08( 

مناطــق وهــي كالتالــي :
-املنطقة األولى تضم والية تلمسان

ــى  ــة إل ــة مغني ــة تضــم منطق ــة الثاني -املنطق
ــة ــة احلــدود املغربي غاي

-املنطقــة الثالثــة تضــم واليــة البيــض ، 
ســبدو

-املنطقة الرابعة تضم والية وهران .
ســيدي  واليــة  تضــم  اخلامســة  -املنطقــة 

. بلعبــاس 
-املنطقــة السادســة تضــم واليــة ســعيدة 

ومعســكر
-املنطقة السابعة تضم والية تيارت

ــو  ــة بشــار، آفل ــة تضــم والي ــة الثامن -املنطق
ــراء ــن الصف ، ع

وكانــت للواليــة اخلامســة قاعــدة خلفيــة 

غربيــة مبنطقــة وجــدة املغربيــة . وظلــت هــذه 
الواليــة التاريخيــة نقطــة عبــور بــن الداخــل 
واخلــارج وهمــزة وصــل بــن باقــي واليــات الوطــن 

يخث دينا
ــدود   ــاه احل ــا باجت ــحنة مت تهريبه ــت اول ش كان
املغربيــة  هــي عمليــة  اليخــث دينــا الــذي مت شــحنه 
باألســلحة يف االســكندرية  وانطلــق يــوم 27 مــارس  

1955، و وصــل اليخــث يــوم 13 أفريــل 1955
لقــد قــام بــن بلــة بإختيــار عشــرين طالبــا 
ــن  ــن املتطوع ــرة و م ــن الدارســن بالقاه ــا م جزائري
حتريــر  أجــل  مــن  الوطنــي  للكفــاح  لانضمــام 
احلــرس  مبعســكر  جتميعهــم  مت  وهكــذا  اجلزائــر، 
ليتــم تدريبهــم يف دورة  القبــة  الوطنــي بكوبــري 
خاصــة  علــى حــرب العصابــات و علــى أيــدي 
ــم  ــن مت اختياره ــن و الذي ــاط املختص ــض الضب بع
لهــذه املهمــة و املوثــوق بهــم و اســتمرا الــدورة ثــاث 
اشــهر و كان مــن ضمنهــم محمــد بوخروبــة   الــذي 
وصفــه بــن بلــة  عنــد اول لقــاء جمــع بينهمــا 

بالقاهــرة
ــا  ــاء االول بينن ــة » اللق ــن بل ــد ب ــول أحم يق
ــورة طبعــا  كان  مبــن انســان عنــده مســؤولية يف الث
ــر  كان  ــدرس باألزه ــا ي ــرة  ، وطالب و املســؤولية كبي
ــارا  ــون اط ــن أن يك ــه ميك ــت ارى أن ــا كن ــا وان مثقف
ــث  ــا حي ــم  إلين ــة و إنض ــرك الدراس ــورة إن ت يف الث
كان يــدرس يف ذلــك الوقــت دراســة شــرعية يف 
األزهــر  فأمثالــه نعتبرهــم إطــارات أي كــوادر  ميكــن 
أن يقومــوا علــى تدريــب اآلخريــن مــن خــال 

ــه . ــون ب ــوا يقوم ــذي كان ــاص ال ــب اخل التدري
وبهــذا أبحــر اليخــث دينــا مــن مينــاء بــور 
ســعيد و علــى ظهــره ســبعة جزائريــن مــن الذيــن 
امتــوا تدريبهــم و وقــع عليهــم االختيــار لتولــي بعــض 

ــي : ــم كالتال ــران و ه ــة  يف وه ــال القيادي األعم
عرفــاوي محمــد الصالــح -مقــاري علــي - 
محمــد بوخروبــة - عبــد العزيــز مشــري - عبــد 
شــنوت   - محمــد  حســن   - محمــد  الرحمــن 

محمــد .
ــة إيصــال األســلحة مــن مصــر  شــكلت عملي
ــذ بحــري  ــق منف ــًا بخل ــران بنجــاح ، إيذان ــى وه ال
مهــم لتوريــد األســلحة إلــى الثــوار يف تلــك املنطقــة 
وهــران التــي ســتصبح مقــره الرئيســي  فيمــا بعــد ، 

و كان لــه مــن العمــر ثاثــة و عشــرون عامــا .
//حتى تبقى الثورة لوحدها هي األسطورة

كانــت الثــورة اجلزائريــة بعيــدة عــن تقليــد 
باقــي الثــوار و بعيــدة عــن حــب الــذات و الوقــوع يف 
غــرور الشــهرة و محاولــة جــادة للحفــاظ علــى الثــورة 
و قادتهــا مــن مخاطــر  املســتقبل  . و هــذا مــا يؤكــده 
بومديــن  بقولــه » لــم نخــض احلــرب بأســمائنا 
ــط  ــا ترتب ــرور عندم ــخ الغ ــى ال ينتف ــة  حت احلقيقي
التضحيــات و األعمــال بأســمه أو بشــخصيته فيقــع 
ــب  ــهرة ، ويغل ــجن الش ــدًا  يف س ــك مقي ــن ذل ح
عليــه حــب الــذات وال يجــد شــيئا ســوى االبتســام 

ــات ». ــن و املعجب ــل للمعجب املفتع
ــه  ــر االســم بطبيعــة احلــال يترتــب عن ان تغيي
اتــاف كل الوثائــق التــي ثتبــث الهويــة الشــخصية 
و هــذا مايســبب مشــكلة  لــإدارة الفرنســية  حيــث 
جتــد صعوبــة يف التعــرف علــى هويــة األشــخاص ، 
وقــد أصبــح محمــد بوخروبــة بالثــورة رجــا جديــدا 
إلــى حــد مــا  ، أصبــح ال وجــود  بعــد ذلــك حملمــد 
بوخروبــة  بالنســبة للجميــع ، و بالنســبة للحالــة 
ــن   ــواري بومدي ــوم  ه ــك الي ــد ذل ــو بع ــة ، فه املدني
حيــث ان تغييــر يف الهويــة ميكــن أن يكــون ذا فائــدة 
كبيــرة ، وفعــا مــن يســتطيع ان يجــزم  أنــه يف حالــة 
إيقــاف أحــد الرفقــاء ، يبقــى هــذا األخيــر صامتــا 
ــة  ــرف نتيج ــإذا اعت ــب ، ف ــام التعذي ــد  أم و يصم
الضغــوط املختلفــة و نكــق باالســم احلربــي لرفيقــه 
هــواري بومديــن مثــا فإنــه ســيبقى  مجهــوال 
ــة  ــن ناحي ــك م ــية و كذل ــإدارة الفرنس ــبة ل بالنس

ــه الــى اخلطــر . اخــرى يضمــن عــدم تعــرض اهل
امــا اســباب اختيــاره لاســم هــواري بومديــن 

بالضبــط  وذلــك راجــع  أوال للمنطقــة  ، حيــث 
ربــط اجلــزء األول مــن إســمه بأحــد األوليــاء مدينــة 
وهــران  أمــا الشــق الثانــي فيعــود الــى ولــي املســجد 

الكبيــر بتلمســان ســيدي بومديــن.
قيادة الوالية اخلامسة التاريخية :

ــه  ــه و إخاص ــن وجديت ــة بومدي ــت وطني كان
املــزدوج  وتعليمــه  الثــوري،  للعمــل  اتقانــه يف  و 
الفرنســية صفــات صنعــت  و  العربيــة  باللغتــن 
ــد  ــل اجلدي ــد اجلي ــذي يع ــف ال ــوري املثق ــه الث من
ــرا  ــد كان خبي ــة، لق ــورة اجلزائري ــه الث ــذي خرجت ال
وقــد  االشــارة،  و  االتصــاالت  يف  و  القنابــل  يف 
كانــت كل هــذه الســمات و املهــارات النوعيــة هــي 
التــي ســاعدته علــى االنطــاق بســرعة نحــو تقلــد 
املناصــب العليــا يف اجليــش و وجعلــت منــه موضــع 
ــذاك  ــران ان ــة  وه ــد املنطق ــرف قائ ــن ط ــام م اهتم
العربــي بــن مهيــدي ، اكتســب بومديــن  مــن ابــن 
مهيــدي خبــرة ميدانيــة جديــدة يف العمــل الثــوري 
ــدي  ــن مهي ــي ب ــرة احلــق العرب ــة قصي ــد مرحل و بع
بومديــن بجهــاز املخابــرات الــذي شــكله نائبــه 
بوصــوف الــذي تســلم اإلشــراف علــى الواليــة 
اخلامســة، فبعــد مقتــل العربــي بــن مهيــدي، جنــح 
بومديــن بذكائــه و دقــة عملــه الــدؤوب يف إكتســاب 

ــوف. ــه بوص ــة رئيس ثق
ويــرى العديــد مــن املؤرخــن للثــورة اجلزايريــة 
ــة و  ــة و التنظيمي ــة الصارم ــات االنضباطي ان الصف
ــت  ــوف كان ــظ بوص ــد احلفي ــل عب ــة للمناض احملكم
بالنســبة لبومديــن املدرســة األولــى لتعامــل مــع 
ــة  ــه فرص ــاح ل ــذي ات ــال ال ــة و املج ــورة اجلزائري الث
عمــل  بنفســه،  رجالــه  قدراتــه يف صنــع  إبــراز 
بوصــوف و بومديــن علــى تكويــن فريــق عمــل متكــن 
مــن الســيطرة كليــا علــى مجريــات الثــورة ، ليســت 
ــى  ــدت ال ــا امت ــب  و إمن ــة فحس ــة اخلامس يف الوالي
املناطــق احمليطــة بهــا و صــوال الــى احلــدود املغربيــة .
جبهــة  بســرعة يف صفــوف  بومديــن   بــرز 
التحريــر الوطنــي و جيــش التحريــر اجلزائــري ، 
فبعــد مقتــل العربــي بــن مهيــدي مت ترقيــة بوصــوف 
الــى عضويــة جلنــة التنظيــم و  التنفيــد و كمــا هــي 
ــل  ــن مح ــل بومدي ــورة ح ــال الث ــدى رج ــدة ل القاع
الواليــة  قائــد   ،1958 عــام  أصبــح  و  بوصــوف 
اخلامســة نــال رتبــة كولونيــل شــأنه شــأن قــادة باقــي 
الواليــات األخــرى ، و كان بومديــن أصغــر كولونيــل 
يف جيــش التحريــر اجلزائــري و كانــت اول خطواتــه 

ــين . ــد الفرنس ــات ض ــرب العصاب ــم ح تنظي
بداية العمل اجلدي يف القاعدة الغربية

ــة  ــدا للوالي ــذ ان كان قائ ــن من ــل بومدي _عم
ــن  ــن املتطوع ــة م ــار مجموع ــى اختي ــة عل اخلامس
ــة و  ــم يتجــاوز أكبرهــم احلادي اجلزائريــن ، شــبابا ل
العشــرين مــن عمــره ، و مــن الذيــن كانــوا يدرســون 
يف املعاهــد الثانويــة يف مدينــة وجــدة املغربيــة و 
شــكل منهــم تكتــا داخــل اجليــش  و فتحــت 
لقيــادة  قاعــدة  و  اجلرحــى  ملعاجلــة  مقــرا  هنــاك 
الفرنســية  القــوات  ضــد  العســكرية  العمليــات 

داخــل اجلزائــر .
تقاليــد عســكرية  بومديــن غــرس  اســتطاع 
متميــزة يف تلــك املجموعــة ، فأصبحــت  تديــن لــه 
بالــوالء والطاعــة املطلقــة فمثــا كان يقــول باســتمرار  
ــا أن نكــون كصفيحــة مــن الفــوالذ«  :«يجــب علين
ــى قدســية الواجــب   ــى احملافظــة عل ــم ال كمــا دعاه
ــم  ــا بينه ــن فيم ــى روح التضام ــاط  ، وال و االنضب
، ونبههــم  علــى ضــرورة احلــذر مــن سياســي 

ــة . ــة املؤقت احلكوم
كان حتــرك بومديــن يف اســتقطاب الشــباب 
املتعلــم ناجتــا مــن فكــرة ان جيــش التحريــر هــو 
ــرم إداري  ــى ه ــق يخضــع ال ــط و تدقي ــم و تراب تنظي
ــى  ــى ضــرورة االعتمــاد ال ــه ال ــذه الفكــرة دفعت و ه
ــم  ــر وله ــة التقاري ــراءة وكتاب ــنون الق ــن يحس مراقب
امكانيــة ثقافيــة جيــدة  اذا كان بومديــن واعيــا بــأن 
ــر  ــذي كان يشــهده جيــش التحري التطــور الســريع ال
الوطنــي يحتــاج إلــى مســتوى رفيــع مــن التنظيــم و 

الدعــم القيــادي ، ممــا جعلــه يعنــي بضــرورة جتنيــد 
ــواة ،  ــذه الن ــاط فشــكل ه ــن الضب ــة م هكــذا نوعي
ــة  و  ــز بوتفليق ــد العزي ــا عب ــن اعضائه ــن ب وكان م
أحمــد مدغــري ، ومنحهــم  و  بلقاســم  شــريف 
مســؤوليات خطيــرة علــى رغــم مــن صغــري ســنهم 
ــى  ــم ال ــت تصــل اعماره ــن كان ــد الذي ــادة اجلن لقي
خمســن ســنة ،  متيــزت هــذه املجموعــة عــن غيرهــا 
، بإندماجهــا التــام وانصهارهــا يف ادارة  قائدهــا و 

ــي . ــا الكاريزم زعيمه
رئاسة اللجنة الغربية

نحج بومدين حيث أخفق اآلخرون
ــل  ــن دوره الفاع ــا  م ــن انطاق ــف بومدي - كل
ــم  ــى التنظي ــة عل ــه العالي ــش و قدرت ــادة اجلي يف قي
ــم  ــة التنظي ــة جلن ــي رئاس ــدة  أال وه ــة جدي ، مبهم
التنظيــم  تكــن جلنــة  لــم  و  الغربيــة  العســكرية 
ــت  ــل كان ــدا ب ــكارا جدي ــة ، ابت ــكرية الغربي العس
ــام  ــة ع ــد عــن جترب نســخة وضعــت بشــكلها اجلدي
ــا  ــش ، إال أنه ــادة اجلي ــد قي ــد توحي 1956 ، بقص
كانــت تختلــف عنهــا بامتاكهــا شــبكة االتصاالت 
تســمح تســمح لهــا بــأن تكــون علــى اتصــال دائــم 

ــددة . ــة املتع ــات اجلزائري بالوالي
اللجنــة  قيــادة  بومديــن  العقيــد  تولــى   _
الغربيــة تنفيــدا لفكــرة بوصــوف التــي اقترحهــا 
العســكرية   التنظيــم  جلنــة  بــن  تــوازن  إليجــاد 
الغربيــة وجلنــة التنظيــم الشــرقية بقيــادة العقيــد 

. ســعيد  محمــدي 
بومديــن   بقيــادة  الغربيــة  اللجنــة  حققــت 
جناخــا واضحــا ، اذا اســتطاعت هــذه اللجنــة ان 
ــى  ــا ســيطر عل ــا منظم ــازا اداري ــق لنفســها جه تخل
زمــام االمــور بحــزم و مبركزيــة عســكرية قويــة ، 
فكانــت روح اخلضــوع الكلــي يف تنفيــد قــرارات 
الســلطة العليــا لهــا واضحــة ، و لــم يكــن هــذا 
التكاتــف يف العمــل الثــوري  نــاجت عــن امتــزاج 
ــة  ــاء نتيج ــا ج ــراد و امن ــن األف ــية ب ــروح السياس ال
تربيــة عســكرية منضبطــة  و قاســية . ويضــاف 
الىذلــك اســباب اخــرى عــززت مــن جنــاح اللجنــة 
الغربيــة وجعلتهــا تظهــر بصــورة اكثــر حداثــة و 
ــزء  ــا  ، اذ كان اجل ــة و تعصب ــل قبلي ــة و اق عقاني
ــة اخلامســة  ــادي للوالي ــق القي ــن الفري االساســي م
خــارج االرض الوطنيــة ، فعمــل هنــاك  حتــى قبــل 
انشــاء تلــك اللجنــة علــى جمــع األفــراد ال عاقــة 

لهــم باخلصومــات احملليــة و االقليميــة .
كان هــذا اجلهــاز البيروقراطــي و العســكري 
ــرر  ــن ، اذ ق ــن اجلزائري ــزوح املدني ــن ن ــتفيد م يس
ــة  و  ــى اللجن ــن  ال ــؤوالء النازح ــم ه ــن ض بومدي
ــن  ــم الذي ــن منه ــن و املوظف ــاص املثقف ــه خ بوج
كانــوا يشــكلون نســبة عاليــا مــن النازحــن  اي 
محاولــة ايجــاد تركيبــة اجتماعيــة ذات تقافــة عاليــة 
تســهل عليــه بالتالــي تشــكيل مؤسســة موحــدة 
و  العلميــة  التجربــة  للموظفــن  و  فللمثقفــن   ،

. االديولوجيــة 
ــش  ــة أســاس تشــكيل جي ــذه اللجن ــت ه كان
ــكري و  ــراف العس ــاط و االحت ــز باالنضب ــد متي جدي
ــن  ــي ، وزاد م ــر الوطن ــش التحري ــوذ جي ــن نف زاد م

ــه العســكرية. ــن قيادت ــط ب ــوة التراب ــه و ق صابت

الواليــة  التحريريــة  الثــورة  املعــارك  //أهــم 
بومديــن هــواري  بقيــادة  التاريخيــة  اخلامســة 

احــدى   :تعتبــر  نوفــى  جبــل  معركــة   _
ــة ، حــرت مبنطقــة  ــورة التحريري ــدة للث املعــارك اخلال
عــن غرابــة ، وقعــت املواجهــة خــال شــهر مــاي 
جلنــود  الفرنســية  القــوات  مطــاردة  بعــد   1956
ــث  ــة تيزغني ــا  يف معرك ــر هزميته ــر أث ــش التحري جي
يف ضواحــي نفــس املنطقــة  و التــي نفذهــا املجاهــد 
ســي صالــح قريــش قــدور بأمــر مــن العقيــد  هــواري 
بومديــن ، متكنــت قــوات العــدو مــن محاصــرة 
ــود  ــن اجلن ــر م ــدد كبي ــر بع ــش التحري وحــدات جي
التــي  B26  األمريكيــة  و طائــرات األمريكيــة 
احرقــت املنطقــة كلهــا وشــردت ســكانها ، جــاءت 
ــن  ــد م ــزال املزي ــدأت يف ان ــة وب ــرات العمودي الطائ
اجلنــود الذيــن انتشــروا يف كل مــكان وقتلــوا العديــد 
مــن املدنيــن مــن قريــة بنــي هديــل ، وهكــذا كان 
ــادة  ــت قي ــوا حت ــن كان ــن الذي ــى املجاهدي ــا عل لزام
هــواري بومديــن بــن عــال  وســي جنيــب  و صالــح 
قريــش تقســيم أنفســهم الــى وحــدات صغيــرة 
ــدث و  ــا ح ــذا م ــة ، وه ــا للكارث ــحاب جتنب واالنس
مــع ذلــك خســر جيــش العــدو أكثــر مــن 75 عنصــر 
و غنــم جيــش التحريــر بعــض األســلحة و جهازيــن 

ــال . لارس
_معـــركة جبـــــل القــــــــادوس :

ــة  ــال بلظي ــن جب ــادوس ضم ــل الق ــع جب يق
تيرنــي بنــي هديــل ، جنــوب مدينــة تلمســان 
جــرت املعركــة يــوم 24 فبرايــر 1956 وجــاءت 
ــدام  ــى اق ــال عل ــش االحت ــن جي ــل م ــرد فع ك
ــي بنحــو 30  ــر الوطن ــش التحري ــن جي فوجــن م
ــى  ــه عل ــن شــواري و معاوني ــادة بومدي عنصــر بقي
اســتعمارية  منشــآت  ضــرب  عمليــات  تنفيــد 
ــد حســب  ــة بإستشــهاد 14 مجاه ــت املعرك .انته
بعــض الشــهادات أمــا يف صفــوف قــوات العــدو 

ــرة . ــائره كبي ــت خس فكان
ــم  ــر و األه ــد األكب _معركــة فاوســن : تع
بالواليــة  االنتصــار  و  املجــد  معــارك  ضمــن 
ــل 1957   ــى 20 أفري ــن 16 ال ــت ماب ــة وق اخلامس
دامــت املعركــة يومــن كاملــن كانــت نتائــج هــذه 
املعركــة وخيمــة علــى وحــدات اجليــش الفرنســي 
الــذي افقــده أزيــد مــن 600 جنــدي قتيــل و 300 
جنظــي جريــح ،لقــد كان لهــذا االنتصــار الكبيــر 
اثــره االيجابــي علــى مجاهــدي الواليــة اخلامســة 

عامــة.
   _و هكــذا بــرز هــواري بومديــن قائــدا 
عســكريا محنــكا علــى مســتوى الواليــة اخلامســة 
التــي صانهــا مــن الهزائــم و الفوضــى  كان هــواري 
و  التدريــب  طويــا يف  وقتــا  يقضــي  بومديــن 
دراســة اخلرائــط العســكرية و املواقــع التــي ميكــن 
أن تكــون هدفــا للهجومــات يف اي مــكان او وقــت 
ــط  ــإن التخطي ــا ف ــن هن ــدو  و م ــه الع ــد في يتواج
أساســيا  فكريــا  عمــا  ذاتــه  حــد  يف  بشــكل 
يســتهدف متكــن القائــد مــن معرفــة مايريــد عملــه 

ــذه . ــة تنفي ــذه و كيفي تنفي
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قائد الوالية اخلامسة التاريخية هواري بومدينقائد الوالية اخلامسة التاريخية هواري بومدين

الكــولــونيــل األصغـرالكــولــونيــل األصغـر
 فــــي الثــــــورة فــــي الثــــــورة

إن اإلعتقاد السائد بل املرسخ يف أذهان الكثيرين و الذي روجت له أطراف معروفة بعدائها لتاريخ الرجل أن الرئيس 
الراحل هواري بومدين دخل إلى قيادة الثورة قادما من فراغ، و كانت هذه هي األراء املذاعة حصرا و املسموعة 

أكثر من غيرها لذلك لعبت دورا كبيرا يف تشويه صورته على أوسع نطاق، لقد قدمته يف صورة القائد اإلنتهازي 
الدخيل الذي تسلق الثورة و ساعده يف ذلك اجلهوية، و الصحيح أنه كما حدث يف حزب الشعب و ظهور جيلني 

بتصورين مختلفني للنظال ملواجهة فرنسا ما أدى  يف النهاية إلى انقسامه، فقد حدث نفس الشيء مع تصورات 
جيلني مختلفني اثناء الثورة اي بني الرعيل األول و جيل الطلبة الذي ميثله بومدين بامتياز ...

 سمــــية  ســــاعـــــي
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أقالم

عنــصــــريـة 
 وعنصـريـــــون .

و حقوق العمال ، و املوارد املادية . أما الشعب املوجود حتت خط االنسان ، فيعد 
دون البشر أو ليس بشر ، و هذا يعني أن إنسانيتهم توجد موضع شك و على هذا 
النحو مت إبطالها و يف احلالة األخيرة ، يتم رفض توسيع احلقوق و املوارد املادية لتلك 

الشعوب و كذا االعتراف بخصوصيتها و هويتها و نظمها املعرفية و روحانياتها ».

األولى  املالحظة   : كبرى  مالحظات  ثالث  عن  مبدئيا  التعريف  هذا  يكشف 
تتعلق بالنظرة املانوية للعالم التي حتكم العقل الغربي ، و نقصد باملانوية هنا النظام 
الفكري الثنائي الذي يرسم العالم على أنه مقسم إلى شطرين أو عاملني عالم اخلير 
النظرة  فإن هذه  معلوم  و كما هو  الدونيني  ،  عالم  و  املتفوقني  عالم  الشر ،  عالم  و 
الثنائية تعود إلى دين » ماني  »الذي كان يرى أن خالقي العالم ، الرب و الشيطان ، 
ال يزاالن يف حالة قتال و صراع ، فالعنصرية هي إيديولوجية مانوية ما دامت تصنف 
الشعوب إلى شعوب فوق خط االنسان و شعوب حتت خط االنسان  . و املالحظة 
الثانية أن نزعة اإلنسانية  التي تشكل دعامة أساسية لفكر احلداثة هي نزعة  ضيقة و 
منحازة  و ال تشمل االنسان ككل ،  و إمنا تشمل صنف معني من اجلنس البشري و هو 
اجلنس البشري الغربي األوروبي و األمريكي ، مبعنى أنها أنسنة متمركزة حول اجلنس 
األوروبي و ال يتسع صدرها إلى أجناس أخرى . و املالحظة الثالثة هي أن العنصرية 
الغربي سواء يف مرحلة الكولونيالية أو يف  مرحلة ما  التمركز  نتاج املؤسسة و  هي 
بعد الكولونيالية ، فتصنيف الشعوب إلى شعوب متحضرة و أخرى متخلفة و تقسيم 
الدول إلى دول خيرة و دول مارقة و شريرة ، و تقسيم الثقافات إلى ثقافات تنويرية و 
عقالنية برهانية  و ثقافات ظالمية و خطابية مجازية  هو من صميم املؤسسة الغربية 
و هو أيضا نتاج للفكر الغربي الذي ينظر إلى أوروبا بأنها مركز العالم و حامل النور 
إلى أطراف العالم املختلفة ، مما يوحي بان الكولونيالية و احلداثة هما وجهان لعملة 
واحدة ، فإذا كان االستعمار كما يرى » رامون غروسفوغل » هو اغتصاب لسيادة دولة 
من قبل دولة أخرى ، ثم إحكام السيطرة السياسية و العسكرية على أرضها و شعبها 
تبرير  هي  الكولونيالية  فإن   ، القوة  إلى  يستند  استعماري  إداري  طريق حضور  عن 
تلك السيطرة و االستغالل عبر خطاب تسويغي عرقي يرفع من شأن املستعمر –بفتح 
العني – و يضعه فوق خط البشر ، و ينزل و يقلل من شأن املستعمر – بكسر العني – و 

يضعه حتت خط البشر .

إلى  يشير  الذي   « عرق   « أو   « عنصر   « من  العنصرية  كلمة  اشتقت  لقد  و   
إطار  الفروع يف  و  تربط بني األصول  التي  النفسية  و  البيولوجية  مجموع اخلصائص 
نفس الساللة ، و قد استعمل هذا املعنى يف إطار تربية املواشي ليسحب بعد ذلك 
على اجلنس البشري ، أما عن العنصرية كمذهب و إيديولوجية فترتبط يف العصر 
احلديث مبا قام به األسبان الذين غزوا أمريكا يف القرن السادس عشر ، و الذين تعاملوا 
مع السكان األصليني مبنطق الفوقية وأن واجب نشر رسالة التمدين يشرعن لهم كل 
املمارسات الالإنسانية و العنيفة التي اقترفوها ضد السكان األصليني ، و لعل من أبرز 
املنظرين ملذهب العنصرية األديب و الدبلوماسي الفرنسي » جوزيف آرثر دو غوبينو« 
)1882-1816( فهو أول من أعطى العنصرية صورتها املنظمة كبناء فكري ،  خاصة 
يف كتابه » دراسة حول الالمساواة بني األعراق البشرية » و فيه انتصر ألطروحة مفادها 
أن انحطاط احلضارات و تراجعها ال ميكن تفسيره بنظرية اإلرادة اإللهية و ال بنظرية 
تفسيره  يجد  إمنا  و   ، املناخية  و  الطبيعية  باألسباب  حتى  ال  و  األخالقي  التفكك 
الصحيح يف اختالط األجناس ، ففي البدء كانت األجناس و األعراق مستقلة عن 
بعضها و محافظة على طبيعتها و خصائصها و مواهبها و قدراتها ، و  االختالط الذي 
حصل بينها بسبب احلروب و الهجرات و التزاوج أدى إلى غلبة األعراق الضعيفة 
على األعراق القوية ، و عوض أن تتحسن البشرية باستمرار جتد نفسها تزداد انحطاطا 
، و يسرد » دو غوبينو  »قصة خيالية حول بداية اجلنس البشري مضمونها أن اآلريني 
النقية  تنقلهم وسط األمواج املختلطة و غير  أرقى األجناس ذابوا خالل  الذين هم 
الوسطى يف رحلتهم نحو  آسيا  انطلقوا من  السوداء ، عندما  و  الصفراء  لألجناس 
افتقاد  و  باملادية  يتسم  إلى ثالثة ، األصفر و  أوروبا . و قسم » غوبينو » األجناس 
القدرات اإلبداعية ، و األسود الذي يفتقد الذكاء ، و األبيض الذي يتسم بالنبل و 

الشرف و الروحانية و حب احلرية و أفضل أجناسه اجلنس اآلري .

 و توالت النظريات املدافعة عن التفاوت الكبير بني األجناس الراقية و األجناس 
املتخلفة ، لتكرس نظرية العنصرية سواء باسم  اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة 
أو اللغة ، و إن كانت العالمة املهيمنة يف تاريخ العنصرية يف معظم أنحاء العالم  هي 

عالمة اللون و اخلصائص الفيزيولوجية اخلارجية . دون التقليل من بقية العالمات 
األخرى من مثل الدين سواء داخل طوائف الدين الواحد أو بني دين و دين آخر.

و من بني املفكرين و الفالسفة الذين عملوا على تسويغ االستعمار األوروبي و 
تكريس الرؤية االستعمارية ميكننا أن نذكر الفرنسي » ألكسيس دي توكفيل »)-1805
الدميقراطية يف  الذي اشتهر بكتابه » عن  الذي كان صديقا ل » غوبينو »و   )1859
أمريكا » و هو الكتاب الذي دافع فيه عن قيم احلرية ضد الظلم و االستبداد ، و لكن 
عندما تعلق األمر باحتالل بالده للجزائر فإنه لم يتردد يف دعم و مساندة السياسات 
 : هي  و  املؤرخون  يذكرها  وثائق  ثالث  من خالل  ذلك  و   ، الفرنسية  االستعمارية 
الرسالة الثانية عن اجلزائر سنة 1837 ، و عمل عن اجلزائر يف 1841 ، و تقرير عن 
املادية فقط بل  القوة  1847 ، فاالستعمار لم يقتصر يف غزوه للشعوب على  اجلزائر 
اعتمد أيضا على قوة األفكار ، و كانت منطلقات » الكسيس دي توكفيل » منطلقات 
أما  احلضارة  مثال  هي  ففرنسا   ، للعالم  املانوية  النظرة  جوهرها  يف  تكرس  عنصرية 
العرب و البربر يف اجلزائر هما مثال البربرية ، و يف سبيل بسط فرنسا لسيطرتها على 
اجلزائر برر  »دي توكفيل » استعمال كل الوسائل العنيفة و غير األخالقية من أجل 
بلوغ ذلك الهدف ،و لذلك جنده يحذر من ترك العرب ألنفسهم ، فإذا تركناهم كما 
يقول يتشكلون يف قوة منتظمة يف مؤخرتنا ، فال مستقبل إطالقا ملبادرتنا يف أفريقيا ، 
كما يحذر أيضا من » األمير عبد القادر » الذي كان شوكة يف حلق االستعمار فهو 
عنده » بطبيعة احلال عقل من أندر أنواع العقول و أخطرها »، و عليه ينبغي عدم تركه 
يكمل مشروعه ، كما يؤكد على أن أجنع وسيلة يجب إتباعها معه هي احلرب و ليست 

الدبلوماسية .

 كما يبرر كل السياسات اإلجرامية التي اتبعتها فرنسا ضد السكان األصليني 
ما  فيقول : » كثيرا    « املزعجة  الضرورات   « ما يسميه  يف اجلزائر و هي تدخل يف 
سمعت يف فرنسا رجال احترمهم و ال أؤيدهم أدانوا حرق احملاصيل و سجن املجردين 
و  ضرورية  أشياء  لي  بالنسبة  فهذه   ، األطفال  و  النساء  و  الرجال  من  السالح  من 
لنا  أن حق احلرب يجيز  العرب ، أظن  أنها الزمة ألي شعب يحارب  مقرفة ، غير 
حرق احملاصيل يف مواسم احلصاد و يف كل األوقات ، علينا القيام بهجمات نستولي 
فيها على الرجال و املاشية » كما يؤكد على قاعدة مفادها أننا » ال نستطيع أن نحكم 
أمة ملجرد أننا هزمناها » بل » علينا أن نعود هؤالء العرب على التدخل يف شؤونهم 
الفرنسي و درجة  فيألفوننا ، ألنه باستطاعتنا تخيل أن شعب متحضر مثل الشعب 
تقدمه قادر على التأثير بشكل ال يقاوم على جتمعات بشرية شبه وحشية فيجبرها على 

االندماج فيه ».

العنصري  بالطابع  مترعة   « توكفيل  »ألكسيس دي  و غيرها ل  النصوص  فهذه   
تكشف عن وجهه القبيح و تهافت أفكاره خاصة أنه من أكبر املنظرين للدميقراطية و 
املدافعني عن احلرية ،فهو ال يتردد يف الدفاع عن االستعمار و ضرورة استعمال احلرب 
من اجل حتويل اجلزائر إلى مستوطنة فرنسية و اقتالع األهالي من هويتهم و جذورهم 
إلى  ينتمون  ال  و   ، أوروبيني  ليسوا  ألنهم  فقط  ثرواتهم   نهب  و  الثقافية  و  الدينية 
الشعوب املتحضرة . و نفس اخلطاب جنده عند »أرنست رينان » )1892-1823( ففي 
محاضرته الشهيرة التي ألقاها يف مارس 1883 بجامعة السوربون  ذهب إلى القول بأن 
ما مييز املسلم متييزا جوهريا هو كراهيته للعلم ، و االقتناع بأن البحث ال فائدة منه ، و 
أنه عبث و شبه كفر ، فهو يكره علم الطبيعة ألنه منافس هلل ، ويكره  علم التاريخ ألنه  
يتعلق باألزمنة السابقة على اإلسالم و يستطيع أن يبعث أخطاء قدمية ، كما وصف 
اإلسالم يف نفس احملاضرة بأنه أثقل قيد حملته اإلنسانية ، و أنه كان متحررا ملا كان 
ضعيفا ، لكنه صار عنيفا ملا صار قويا ، و أنه أضطهد الفكر احلر ، و نسبة العرب 
إلى العلم و احلضارة هي نسبة خاطئة و إبداعهم لم يتجاوز ترجمة العلوم اليونانية 

إلى اللغة العربية .

  و يزخر اخلطاب الثقايف الغربي عموما  بهذه النظرة القدحية لألعراق و اللغات 
و الثقافات و الديانات غير الغربية ، فالشعوب غير األوروبية تقع حتت خط االنسان 
و عليه يجب معاملتها مبقاييس غير إنسانية ، و لم يستطيع العقل الغربي التحرر من 
النظرة الهرمية للعالم و هي النظرة التي متوضعه يف األعلى و متوضع غيره يف األسفل 
، مما يدل على أن العنصرية هي مرض عضال ينخر جسد احلضارة الغربية و ذلك ما 
و  نعوم تشومسكي  ،  أمثال  النزهاء من  الغربية  الكثير من فالسفة احلضارة  يؤكده 

يورغن هابرماس ، و رجاء غارودي ، و ادغار موران و غيرهم كثير .   

استوقفني تعريف 
السوسيولوجي البورتوريكي 

و األستاذ في جامعة » 
بركلي »  األمريكية » رامون 

غروسفوغل » لمفهوم 
العنصرية و هو من 

الباحثين الكبار في فلسفة 
التحرير و الذي جاء فيه  » 
العنصرية هي  التسلسل 

الهرمي المعولم من التفوق
 و الدونية على خط ترسيم 

االنسان الذي تم إنتاجه 
و أعيد إنتاجه سياسيا 

و ثقافيا و اقتصاديا 
على مدى قرون من 

لدن مؤسسات » التمركز 
الغربي األبوي الرأسمالي – 
التمركز المسيحي الحداثي 

االستعماري .

د. مصطفـــى كيـــــحل
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اشتهر باسمِه الَفّني »تشاراك«

ُب الفّنــان َمحمــود ُبوحمــــوم  كوروَنــا ُيغّيـــِ

َرِعّيٌة َغانّي ُيشِهر إسالَمه بَبلدّية َتاظُروك 
أعلن الشاب شيز، من مواليد سنة 1997 بدولة 
غانا، اجلمعة املنقضي، اعتناقه الديانة اإلسالمية، 
املصلني  وتهليل  تكبير  اجلمعة، وسط  خالل صالة 
ببلدية  باديس  بن  احلميد  عبد  اإلمام  مبسجد 

تاظروك .
الصالح،  محمد  اسم  اختار  الغاني  الوافد 
وسبب اعتناقه اإلسالم حسب ما صرح به جلريدة 
لتعلم  إرادة وشغف كبيرين  لديه  أن  الوطن«  »أخبار 
قناعة  اعتنقه عن  الذي  احلق  الّدين  اإلسالم،  لغة 
بعدما جال يف عديد الدول، إلى أن وصل أخيرا إلى 

إلى دين  اليقني، فيهتدي  الديني، وبحثه يف املجهول عن  التي تقرر بعدها أن ينهي مرحلة فراغه  اجلزائر، 
التوحيد بعد عالقة قوية جمعته مع سكان بلدية تاظروك بسبب تعاملهم اجليد وتفانيهم يف عملهم. وقال 
املتحدث إنه عمل عند أحد اخلواص باملنطقة يف محطة غسل وتشحيم السيارات حيث تأثر - كما قال - كثيرا 

بالتعامالت والصلوات اخلمس والتكافل االجتماعي الذي حث عليه ديننا احلنيف.
أحمد كرزيكة

سكيكدة

 وفـــاُة 4 أشَخــاص 
داخـــَل َمركبـــة

توفوا يف ظروف  4 أشخاص  أول أمس، على جثث  عثر، 
ببلدية عني  الواقع  غامضة داخل مركبة سياحية بوادي طنجي 

زويت بوالية سكيكدة.
فيما  وفتاتني،  بشابني  يتعلق  األمر  إن  مصادرنا  وقالت 
تنقل وكيل اجلمهورية املتخصص إقليميا إلى مكان املركبة رفقة 
مصالح األمن، حيث أمر بفتح حتقيق معّمق لتحديد حيثيات 

وفاة املعنيني.
جمال. ب

الَجزائُر  ُتحِصـي 
1044 إصابــة 
بَفيروِس ُكورونا
كشفت وزارة الصحة، 

أمس السبت، عن 
تسجيل 1044 إصابة 

جديدة بفيروس 
كورونا يف اجلزائر، 
خالل الـ24 ساعة 
األخيرة،  ووفاة 21 

مصابا، بحسب ما ورد 
عن اللجنة العلمية 

ملتابعة تفشي فيروس 
كورونا يف اجلزائر.

املمثل  السبت،    تويف، أمس 
الفكاهي محمود بوحموم، املعروف 
بدوره »تشاراك« يف مسلسل جمعي 

فاميلي، عن عمر ناهز 55 سنة.
معلومات  من  توفر  ما  وحسب 
الفكاهي  فإّن  الوطن«،  »أخبار  لـ 
كورونا  بفيروس  أصيب  قد  الراحل 

املستجد.
الفقيد  أّن  مصدر  وأوضح 
األعمال،  عديد  يف  شارك  الذي 
من  تنظر  التي  املرأة  فيلم  بينها  من 
نافذة، ساعد القط، زنقة ستوري، 
»جمعي فاميلي«، وأخيرا يف برنامج 

بدل العقلية، رحل متأثرا مبرضه.
توتة  بئر  مدينة  ابن  وكان 
مزمنة  أمراض  عدة  من  ُيعاني 
يف  الفراش،  طريح  وجعلته  أقعدته 

الوقت الذي تنساه الكل من زمالء 
وسلطات محلية، حتى توفاه اهلل.

شراشل  محمد  املخرج  وقال 
يخطف  اللعني  الوباء  الراحل«  عن 
»جي  مسرحية  ممثلي  أحد  منا 
الصديق  املمثل  الفنان  أس«.  بي 
صاحب  الرجل  بوحموم.  محمود 
النية اخلالصة والقلب األبيض، يف 

ذمة اهلل.
مفجع  خبر  »إنه  وأضاف 
فقدان  على  نستيقظ  أن  ومحزن 
واحد منا، إنا هلل وإنا إليه راجعون، 
برحمتك  واشمله  ارحمه  اللهم 
وأسكنه  شيء،  كل  وسعت  التي 
الفردوس األعلى.. شكرا محمود، 

صحيت يا الرجل الزين!
عبد اجلالل نويس

قسنطينة

َمقتُل َشاب إثَر ُسقوطه من ُعلّو بناية
تدخلت عناصر احلماية املدنية التابعة للوحدة الرئيسة بن عطاء اهلل محمد الشريف علي منجلي، ليلة 
أمس، يف حدود الساعة الرابعة صباحا، بالوحدة اجلوارية 20 بعلي منجلي، من أجل إجالء ضحية )ن. م( 
من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة تويف يف مكان احلادث جراء سقوطه من الطابق 08 لعمارة، مت تأكيد 

وفاته من طرف طبيب احلماية املدنية، قبل حتويله نحو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى علي منجلي .
أمينة بن نية

 املدية

وفاُة سّتينّي بُشّقته في عين ُبوسيف 
عثر، أمس السبت، على ستيني متويف ببيته الكائن 
بوسيف  عني  مبدينة  املسافرين  نقل  حملطة  محاذية  بعمارة 
مصادر  حسب   - يشتغل  الضحية  املدية.  شرقي  جنوب 
» أخبار الوطن« - عامال يوميا متخصصا يف الترصيص لم 
يظهر منذ األسبوع الفارط، ما أثار الشكوك لدى أحد أفراد 
عائلته الذي حاول االتصال به هاتفيا ولم يفلح يف ذلك، 
كون هاتفه كان مغلقا. ليقوم بزيارتة يف شقته ليجده ملقى 
إعالم  وبعد   . هامدة  جثة  الغرف  بإحدى  األرض  على 
اجلهات املتخصصة مت نقل اجلثة إلى مصلحة حفظ اجلثث 
يف  حتقيقا  األمن  مصالح  فتحت  فيما  املدينة،  مبستشفى 
مالبسات الوفاة التي يرجح أن تكون اختناقا بسبب الغاز.
عمر ب

تعزيـــــة
    ببالغ احلزن واألسى والرضا بقضاء اهلل وقدره، تلقت شبكة »أخبار الوطن« 

نبأ وفاة املغفور لها- بإذن اهلل تعالى - والدة »شوقي مشاكرة« املدير العام املسير 
جلريدة »البروفانسيال« . وإثر هذا املصاب اجللل تتقدم  »أخبار الوطن« أصالة 

عن املدير العام املسّير »عبد العزيز تويقر« ومسؤول النشر املدير التنفيذي 
»رياض هويلي« بأحر التعازي، وأصدق املواساة للزميل »شوقي مشاكرة« وألسرته.  

تغمد اهلل الفقيدة برحمته الواسعة وأفرغ على ذويها صبرا وسلوانا، هلل ما أخذ 
وهلل ما أعطى،  » إنا هلل وإنا إليه راجعون

 بقدرة قادر، استطاع نواب 
البرملان األوروبي مالحظة 

اخلروق التي طالت اجلزائريني 
يف مجال حقوق اإلنسان 
وحرية التعبير والتفكير 
واالختالف والالمساواة 
والالعدالة إلى غيرها 
من املظالم؛ لكّن النواب 

ذاتهم أصيبوا بالعمى عن 
ممارسات األنظمة استعمارية 

استيطانية يف حق شعوب 
طالها االضطهاد، كما هي 

احلال بالنسبة إلى الشعبني 
الفلسطيني والصحراوي، 
اللذين انتزعت منهما كل 
احلقوق مبا فيها  احلقوق 

الطبيعية بدعم وحتفيز من 
دول االحتاد األوروبي نفسه!

 قد يقول ُمنتصر إن نواب 
االحتاد األوروبي ميثلون 
الشعوب األوروبية وليس 
احلكومات؛ ونحن بدورنا 

نسأل: »أين دور هؤالء 
النواب يف مراقبة ممارسات 

حكومات بلدانهم يف فلسطني 
وسوريا والعراق وليبيا ومالي 
والصحراء الغربية؟! أليست 

مساءلة حكوماتهم عن 
ممارسات ال أخالقية وغير 
قانونية تتعارض مع امليثاق 
العاملي حلقوق اإلنسان أولى 

من تصويب سهامهم نحو 
اجلزائر؟!

يف الواقع، أنا ال أدافع ولن 
أدافع عن ممارسات مختلف 

السلطات يف اجلزائر التي متس 
بحقوق اإلنسان، وبأدبيات 

العمل الدميقراطي، ومنها ما 
تعّلق بحق االختالف والتعبير 
والتفكير، لكن بصفتي مواطن 
جزائري أرفض الكيل مبكيالني 

يف مسألة حقوق اإلنسان؛ 
بل أرفض جملة وتفصيال 

استخدام ملف حقوق اإلنسان 
بصورة انتقائية وجعله مطّية 
للضغط على دول وحكومات 

ومنها اجلزائر طبعا، ألغراض 
ال تخرج عن نطاق االبتزاز 

السياسي والدبلوماسي 
واالقتصادي.

 إن ما يجري من انتهاكات 
صارخة حلقوق الفلسطينني؛ 

من اغتصاب لألرض وسلب 
للحياة، وتشريد يف الشتات 

وَأسر يف املخيمات، بدعم 
أوروبي صارخ، وما يجري منذ 

عقود يف الصحراء الغربية 
من اغتصاب لألرض من قبل 

املغرب؛ بدعم مفضوح من 
الدولة الفرنسية وحتت أعني 
نوابها ونواب الشعب األوروبي 
ذاتهم، يجعل من إلقاء تقرير 

البرملان األوروبي يف سلة 
املهمالت واجبا وطنيا. لكن، يف 
مقابل هذا، على كل جزائري 

أن يتشبث بالدفاع عن حقوقه 
املشروعة بالوسائل السياسية 
السلمية، فنحن نعرف جيدا 
كيف ننتزع حقوقنا وكيف 
منارس دميقراطيتنا؛ متاما 
كما يقول املثل الشعبي«كل 

واحد يعرف وين يدفن باباه«. 
أو باألحرى الشعب الذي قاد 

حراكا سلميا قاده املاليني عاما 
كامال ليس بحاجة إلى تقرير 

رائحته نتنة!  

بلســان: ريـــاض هــــويلي

 َتقِريُركــم
ردَّ إليكم..!

غرداية

َتعييــُن مديــرة َجديـدة علـى رأس 
الَمتحـــف الَوطنــيِّ بالمنيَعــة

أشرف الوالي املنتدب للمقاطعة اإلدارية املنيعة،  "عيسات عيسى" رفقة مدير املكتبة الرئيسة 
للمطالعة العمومية بوالية غرداية "داوا علي مبروك"، على تنصيب "هامل أم اخلير" مديرة للمتحف 
والفنون  الثقافة  ملديرية  الرسمية  الصفحة  على  املنشور  البيان  وحسب  باملنيعة.  العمومي  الوطني 
الثقافة  وزيرة  السيدة  لتوجيهات  تنفيذًا  جاء  التنصيب  هذا  فإن  الفايسبوك،  على  غرداية  لوالية 
"مليكة بن دودة" من أجل تطوير وحتسني هذا القطاع. ويف كلمة ألقاها أمام موّظفي وعّمال املتحف، 
أّكد املكلف بتسيير مديرية الثقافة والفنون "العلواني محمد" على ضرورة العمل على ترقية املتحف 

والنهوض به كمركز فكري وثقايف يحفظ ذاكرة املنطقة والوطن.
 منير بن دادي


