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د.عـــز الديــن معــزة 

َحرٌب بال َباروٍد!
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القبائـُل..خرافـُة 
َتقريــِر امَلِصيــــر!

قريــُة "معـازة" بُبرج بوعِريِريج. . 
حرمـــاٌن ومعـــاَنــــاٌة!

ُتوفيـــق مخلوِفـــي ُيحــدُث حــــالَة 
إحبـــاٍط لـــَدى الَجزائرِييــــَن

حياة بدائية ال تشبه أي حياة، معاناة طال أمدها ونداءات استغاثة ال تصل 
املسؤولني، وعود وصفها سكان قرية معازة بوالية برج بوعريريج بالكاذبة، 

ومشاريع تنموية غائبة جتعل القرية منطقة ظل بامتياز.

أعلن العداء اجلزائري توفيق مخلويف، أمس االثنني، انسحابه من األلعاب 
األوملبية 2020 بطوكيو بسبب عدم جاهزيته من اجلانب الصحي، وهو ما تسبب 

يف حالة إحباط لدى الكثير من اجلزائريني الذين كانو ينتظرون منه الكثير.
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تنعدُم بها أدَنى شروِط احلياِة

عِقب إعالِنه االنسحاَب من األوملبَياد  02

03

تلقى، يوم أمس، 
رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون 
مكاملة هاتفية من 
نظيره التونسي 

قيس سعيد.وقالت 
رئاسة اجلمهورية 

إن الرئيس 
تّبون تطّرق مع 
قيس سعيد إلى 

مستجدات األوضاع 
يف الشقيقة تونس، 
وكذا آفاق العالقات 

اجلزائرية 
التونسية وُسبل 

تعزيزها.

 قيـس سِعيــد ُيهـاتُف تبُّــون 
ئيساِن َتباحثا األوضاَع يف ُتونس الرَّ

التَّشغيـــُل..التَّشغيـــُل..  الُمعضلُةالُمعضلُة  والَمخاِطر!والَمخاِطر!
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متنراست
قصـوٌر ومعالـٌم أثرّيـٌة 
في َطـــّي النِّسيـــان!

عنابة
َغاضبـون َيغلقـوَن محـوَر 
وراِن بالصفَصــاف! الــدَّ

إليزي
سكــان زاويـة سيـدي 
موســـى يحتجــــون

14د. عمــــر  صافـــــي 

بليــــلة:  بليــــلة: عفيـــف  عفيـــف 
إلى  بَحاجـٍة  إلى "نحُن  بَحاجـٍة  "نحُن 
الَقوانيــِن  الَقوانيــِن َتعديـِل  َتعديـِل 
فافيِة  الشَّ فافيِة وانِتهـاِج  الشَّ وانِتهـاِج 

وظيـــــِف"! التَّ وظيـــــِف"!يف  التَّ يف 
حجــــاج:  حجــــاج: قاســــم  قاســــم 
أبنــاِء  أبنــاِء َمطالـــُب  ""َمطالـــُب 
هــــي  هــــي اجَلنــــوِب  اجَلنــــوِب 
الّشعـِب  الّشعـِب مطالُب  مطالُب 

ه" بُرّمتـِ ه"اجَلزائريِّ  بُرّمتـِ اجَلزائريِّ 
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منير بن  دادي

وقالت رئاسة اجلمهورية، إن الرئيس تبون تطرق 
مع قيس سعيد إلى مستجدات األوضاع يف الشقيقة 
تونس، وكذا آفاق العالقات اجلزائرية التونسية وسبل 

تعزيزها.
تشهدها  التي  األحداث  تطور  بعد  ذلك  ويأتي 
الرئيس  عنها  أعلن  التي  القرارات  عقب  تونس، 
أمرا  أصدر  حيث  امس،  سعيد،  قيس  التونسي، 
رئيس  مشيشي،  هشام  إعفاء  خالله  من  قّرر  رئاسيا 
الداخلية،  وزارة  شؤون  بإدارة  واملكلف  احلكومة 
وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن 
سليمان، الوزيرة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة 

العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، كما جمد صالحيات 
نواب البرملان، مع رفع حصانتهما.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية تقّرر مبقتضى ذات 
األمر، أن يتولى الكتاب العامون أو املكلفون بالشؤون 
املذكورة  والوزارات  احلكومة  برئاسة  واملالية  اإلدارية 
تصريف أمورها اإلدارية واملالية إلى حني تسمية رئيس 

حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
قصر  عقده يف  طارئ  اجتماع  وقال سعّيد عقب 
قرطاج مع مسؤولني أمنيني وعسكريني إنه قرر »عمال 
الوضع،  يقتضيها  تدابير  اتخاذ  الدستور،  بأحكام 
إلنقاذ تونس، وإلنقاذ الدولة التونسية وإلنقاذ املجتمع 

التونسي«.

التدابير  إلى هذه  اللجوء  نريد  »لم نكن  وأضاف 
يف  ولكن  الدستورية،  الشروط  توفر  من  الرغم  على 
والسطو  والغدر  النفاق  شيمهم  كثيرون  هناك  املقابل، 
ال  »الدستور  أن  إلى  مشيرا  الشعب«،  حقوق  على 
جتميده«،  أمام  يقف  ال  ولكن  البرملان،  بحل  يسمح 
اللجوء  يف  يفكرون  ممن  كثيرين  »أُنّبه  بيانه  يف  وتابع 
إلى السالح، أن من يطلق رصاصة ستجابهه القوات 

املسلحة بالرصاص«.
انتخابات  يف  والبرملان  تونس  رئيس  وانُتخب 
رئيس  تولى  حني  يف   ،2019 عام  منفصلة  شعبية 
ليحل  املاضي  الصيف  منصبه  املشيشي  هشام  الوزراء 

محل حكومة أخرى لم تستمر سوى مدة وجيزة.

حاملو البكالوريا اجلدد:

انطالق التسجيالت الجامعية 
األولية عبر الخط

 تنطلق، اليوم التسجيالت اجلامعية األولية حلاملي شهادة البكالوريا اجلدد بعنوان 
السنة اجلامعية )-2021 2022 (، لتستمر على مدار 3 أيام، حصريا عبر اخلط.

اخلط  عبر  األولية  بالتسجيالت  القيام  البكالوريا،  بشهادة  الفائزين  وبإمكان 
لاللتحاق باجلامعة، وهذا ابتداء من يوم غد الثالثاء وإلى غاية 29 من الشهر اجلاري، 
بالتسجيالت  املتعلقة  والعمليات  لآلليات  احملدد  الوزاري  املنشور  يتضمنه  ما  حسب 
وفروعه  التكوين  ميادين  مختلف  نحو  وتوجيههم  اجلدد  البكالوريا  حلاملي  األولية 

وتخصصاته وتسجيلهم النهائي يف مؤسسات التعليم العالي.
ويف مرحلة موالية، سيكون على املعنيني تأكيد هذه التسجيالت من 30 إلى 31 
الرغبات  املجال بعدها ملرحلة معاجلة  ليفتح  أيضا عبر اخلط،  تتم  جويلية، يف عملية 

والتي ستتواصل من الفاحت إلى 8 أغسطس املقبل.
الثامن من  كما أنه من املقرر اإلعالن عن نتائج توجيه الطلبة اجلدد، يف مساء 

أوت، حسب رزنامة التسجيالت.
أما فيما يتصل بالتسجيالت النهائية عبر اخلط  فستتم يف الفترة ما بني 4 و 9 
سبتمبر القادم  فيما ستخصص الفترة ما بني 11 و 19 من الشهر املذكور ملعاجلة احلاالت 

اخلاصة.
وبخصوص خدمة اإليواء  من املبرمج فتح البوابة املخصصة لهذا الشق  من 12 
إلى 18 أوت على أن يعاد فتحها من الرابع إلى 18 سبتمبر من أجل باقي اخلدمات 

اجلامعية.
وجتدر اإلشارة إلى أحكام هذا املنشور قابلة للتعديل عند الضرورة.

ومن باب التذكير، عرف املنشور الوزاري املتعلق بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي 
بعض  القبول يف  على شروط  تعديالت  إدخال   )2021 يونيو  )دورة  البكالوريا  شهادة 
البكالوريا  شهادة  معدل  بني  يجمع  الذي  »املوزون«  املعدل  كاحتساب  التخصصات 

وعالمات بعض املواد األساسية احملصل عليها.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت  يف وقت سابق، أن هذا 
املركزية واستشارة واسعة  وافية على مستوى اإلدارة  إثراء ودراسة  املنشور كان »محل 
على مستوى مؤسسات التعليم العالي من خالل الندوات اجلهوية للجامعات«، حيث 
يف  للقبول  اإلضافية  البيداغوجية  الشروط  على  التعديالت  من  جملة  »إدخال  عرف 
التسجيل ببعض التخصصات نزوال عند رغبة الطلبة وأوليائهم وذلك من خالل اعتماد
املواد  عالمات  وبعض  البكالوريا  شهادة  يف  املعدل  بني  احملسوب  املوزون  املعدل 

األساسية احملصل عليها يف الشعبة«.
وكمثال على ذلك، فإن »معدل القبول للتسجيل األولي يف العلوم الطبية هو كما 

يلي: معدل البكالوريا+x2معدل الطبيعة واحلياة على 3«.
 6 باعتماد  التوجيه  إجراء  على  اإلبقاء  »مت  أنه  الوزارة  أفادت  أخرى،  ومن جهة 

خيارات كحد أدنى للرغبات وحد أقصى قدر بـ10 خيارات«.
مراحل  مختلف  يف  الرقمنة  على  االعتماد  »سيتم  أنه  إلى  الوصاية  لفتت  كما 
التسجيل األولي مع تفعيل آلية الدفع االلكتروني حلقوق التسجيل«، مع اإلشارة إلى 
يتم  البكالوريا اجلدد  النهائي حلاملي شهادة  والتوجيه والتسجيل  التسجيل األولي  أن 

»على اخلط حصريا«.
وللقيام بهذه العمليات، مت تخصيص موقعي أنترنت لفائدة هؤالء، هما على 
http://www.orientation. و   http://www.mesrs.dz التوالي: 

.esi.dz
حاملي  لفائدة  مجاني  رابط  املوقعني  خصص  هذين  إلى  الولوج  تسهيل  وقصد 
على  الغرض  لهذا  املفتوحة  االنترنت  فضاءات  مستوى  على  اجلدد  البكالوريا  شهادة 

مستوى مؤسسات التعليم العالي.
سيرورة  لفهم  الضرورية  املعلومات  كل  على  احلصول  املعنيني  بإمكان  أنه  كما 
التسجيل األولي والتوجيه والتسجيل النهائي متوفرة على بوابة حامل شهادة البكالوريا 

. http://bac2021.mesrs.dz :2021
للتذكير، ميكن حتميل هذا املنشور  املرفق بدليل حامل شهادة البكالوريا اجلديد  

على كل الوسائط الرقمية )جهاز اإلعالم اآللي أو لوحة إلكترونية أو هاتف ذكي(.
يذكر أن نسبة النجاح الوطنية يف امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2021، قد بلغت 
17ر61 باملائة  بعد ما تقرر تخفيض معدل النجاح يف هذا االمتحان إلى 5ر9 من 20،

العتبارات صحية ونفسية مرتبطة بتفشي وباء كورونا )كوفيد19-(.
واج

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تقرر:

تعليق صالة الجماعة بالمساجد
أعلنت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، عن تعليق صالة اجلماعة باملساجد التي 
ميسها احلجر الصحي، مع رفع تسعيرة اآلذان خالل الصلوات املعلقة مع مراعاة صيغة 

»الصالة يف بيوتكم« مرتني يف آخر اآلذان.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، فقد تقرر غلق فروع املركز الثقايف اإلسالمي 
بالعود إلى احلجر الصحي من  القاضي  الوزارة األولى  لبيان  املعنية، تنفيذا  بالواليات 

الـ8 مساء إلى غاية الـ6 صباحا.
ويف هذا اإلطار، شددت الوزارة على املتابعة امليدانية وتكليف املفتشني املعتمدين 

ملتابعة تنفيذ اإلجراءات، مع موافاة املفتشية العامة بكل ما ميكن أن يعترض.
عبداجلالل نويس

جيجل

وفاة طفل تحت عجالت سيارة بقاوس
تعرض طفل صغير يبلغ من العمر 5 سنوات إلى حادث مرور مميت ببلدية قاوس 
هنالك،  يلعب  كان  أين  العائلي  منزله  أمام  بسيارة  دهسه  إثر  على  وذلك   ، بجيجل 
حيث مت نقله على جناح السرعة إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى، أين مكث 
يف العناية املركزة ملدة يوم واحد، قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة صباح اليوم متأثرا بقوة 

احلادث الذي تلقاه واجلروح التي تعرض لها .
عبداهلل. إ

الرئيسان تباحثا األوضاع يف تونس

 قيس سعيد يهاتف تبون

ابراهيم  الوطني،  الشعبي  املجلس  رئيس  أكد   
بوغالي، على أن »اجلزائر ستبقى واحدة موحدة قادرة 
على رد أي عدوان إذا تالحم الشعب مع جيشه، مبرزا 

أن التكالب على وحدة الوطن لم يعد خفيا«.
ختام  يف  للبرملان  السفلى  الغرفة  رئيس  وأوضح 
النظام  عليه  أقدم  »ما  أن  للمجلس،  العادية  الدورة 
تعدى  استفزازات  من  األخيرة  الفترة  يف  املغربي 
اخلطوط  كل  وجتاوز  الدولية  والقوانني  األعراف  كل 
»أثبت  الذي  النظام  »هذا  أن  على  مشددا  احلمراء«، 
يف كل مرة أنه قد عجز يف احتواء أزماته الداخلية، راح 
يصدر ما يقترفه من عداوات وما يتوهمه من محاولة 

لصرف النظر عن القضايا األساسية يف املنطقة«.
الشعب  حق  بقضية  اإلطار،  هذا  يف  وذكر 
الصحراوي يف تقرير مصيره وكذا »قضايا مفتعلة يثيرها 
بالتحريض والدعاية والدعم حلركات إرهابية انفصالية 
تسعى لزعزعة استقرار بالدنا وخلق الفوضى يف كامل 

قوى عدوانية حاقدة  بتواطؤ مفضوح سافر مع  املنطقة 
ساءها ما يحدث يف اجلزائر من استقرار وأمن يف ظل 
صححت  شعبية  هبة  بعد  اجلديدة  املؤسسات  بناء 
وبناء  ممثليه  اختيار  للشعب يف  الكلمة  وأعادت  املسار 
حامي  الباسل  جيشه  مع  وتالحمه  القوية  مؤسساته 

احلمى واملرابط دفاعا عن وحدة البالد«.
وشدد بوغالي على »ضرورة رفع التحدي كل يف 
أزمات«،  ما يحمله من  الراهن بكل  ومواجهة  موقعه 
الغيورين  أبنائها  كل  إلى  محتاجة  »اجلزائر  أن  مبرزا 
املتعدد  الظرف  جتاوز  إلى  يتطلع  شعبها  وأن  عليها 
التحديات، يف ظل جائحة كورونا التي ال تزال تضرب 
املزيد من  املنشود وتخلق  النمو االقتصادي  بل وتهدد 

املشاكل االجتماعية«.
الناخبني  إلى  العودة  ضرورة  إلى  أشار  وبعدما 
نخب  بقية  مع  اجلاد  والسعي  احلوار  جسور  وفتح 
يف  احلضارية  »األساليب  إعادة  طريق  عن  املجتمع، 

التواصل واالطالع عن قرب وكثب على كل معوقات 
التنمية«، أكد رئيس املجلس أنه »سيعمل على دعم 
اجلزائر  دور  تعزيز  يف  للمساهمة  البرملانية  الدبلوماسية 
والدولي، خاصة يف  املستويني اإلقليمي  احملوري على 

هذه املرحلة التي تعرف كثيرا من التوترات«.
»اجلميع  أن  املسؤول  ذات  أكد  املناسبة،  وبهذه 
مطالب بأن يواجه املشاكل التي تعاني منها كل مناطق 
الوطن، ملفتا إلى أن »تراكماتها عبر عقدين من الزمن 
املستمدة  والعقالنية  الطموحة  البرامج  وأن  تخفى  ال 
هذه  جتاوز  على  اجلمهورية ستعمل  رئيس  برنامج  من 

األزمات مهما كان حجمها«.
للترحم  الفرصة  بوغالي  يفوت  لم  األخير،  ويف 
على موتى وباء فيروس كورونا واإلشادة برجال احلماية 
يف  دائما  أنهم  وأثبتوا  التحدي  »رفعوا  الذين  املدنية 

مواجهة املخاطر مهما كان نوعها«.
منير بن دادي

رئيس املجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي:

»الجزائر ستبقى واحدة موحدة«

 اعتبر رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، أن 
»سعي اجلزائر لبناء دولة دميقراطية يزعج الكثير الذين 
متينة  أسس  على  واقفة  البالد  تكون  أن  يريدون  ال 

وصحيحة«.
اختتام  جلسة  كلمة خالل  قوجيل، يف  وأوضح 
بناء  هي  اجلزائر  »مناعة  أن  العادية،  البرملانية  الدورة 
دولة دميقراطية وهذا ما نسعى إليه عبر نضالنا وعملنا 
مشيرا  اخلارج«،  من  سيما  الكثير  يساعد  لم  الذي 
إلى أن »األمور انكشفت والعدوان ضد اجلزائر واضح 

للعلن«، مضيفا بأن »مواقف اجلزائر السيادية وعالقاتها 
اخلارجية إزاء القضايا الدولية ليست وليدة اليوم و لن 

تتغير«.
أثناء  وحتى  »اجلزائر  بأن  اإلطار  هذا  يف  وذكر 
كفاحها ضد املستعمر الفرنسي، لم تسمح ألي طرف 
بأن  التأكيد  مجددا  الداخلية«،  شؤونها  يف  بالتدخل 
»اجلزائر رفضت وترفض أي تدخل يف شؤونها لتبقى 

قراراتها سيادية«.
وذكر باملناسبة أن »الدورة املقبلة ستعرف عرض 

مخطط عمل احلكومة كما ستشهد تنظيم االنتخابات 
بناء دولة  املرحلة األخيرة ملسار  مبثابة  التي هي  احمللية 
املسؤولون  يلعبه  الذي  الهام  بالدور  منوها  املؤسسات، 

احملليون«.
وعلى صعيد أخر، ثمن قوجيل القرارات الهامة 
مجلس  اجتماع  خالل  األحد  أمس  اتخذت  التي 
وكبح  اجلزائريني  احلفاظ على صحة  أجل  الوزراء من 

انتشار وباء كورونا.
منير بن دادي

 رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل:

»سعي الجزائر لبناء دولة ديمقراطية يزعج الكثير«

تونس  يف  يحدث  ما  حمس  حركة  اعتبرت   
»انقالبا على الدستور التونسي وعلى اإلرادة الشعبية 
االنتخابات  يف  عنها  واملعبر  التونسيني  ألشقاء 
التشريعية السابقة وإفشاال ممنهجا لالنتقال الدميقراطي 
والشعوب  التونسيني  لدى  واألمل  التميز  صنع  الذي 

احلرة يف العالم«.
وقالت احلركة يف بيان لها بعد اجتماع مجلسها 

التنفيذي أن »هذا االنقالب ميثل صورة من االنقالبات 
أنظمة  ترعاها  والتي  العربية  البالد  يف  وقعت  التي 
إلى  الضحية  الدول  أوصلت  والتي  معروفة  عربية 
االقتصادية  واالنهيارات  التخلف  من  ومزيد  فوضى 
والتمزقات االجتماعية«. ودعت حركة مجتمع السلم 
النظام اجلزائري إلى »دعم املؤسسات الشرعية التونسية 
غير  األحادية  القرارات  واعتبار  االنقالب  وإدانة 

الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها ومساعدة 
واالقتصادية«،  السياسية  مشاكلهم  لتجاوز  التونسيني 
»التمسك  إلى  التونسي  الشعب  باملناسبة  دعت  كما 
مشاكله  وحل  االنقالب  ورفض  الشرعية  مبؤسساته 
لتجاوز  الدستورية  احللول  عبر  الواسع  والتوافق  باحلوار 

االنسدادات القائمة واملفتعلة«.
منير بن دادي

دعت النظام ملساعدة التونسيني لتجاوز مشاكلهم السياسية واالقتصادية

»حمس« تدعو السلطة إلى التدخل في تونس

تلقى، أمس، رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، مكاملة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد.
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احتجاجات  اعتبرت  ذلك  إلى 
املنتفض  العمل،  عن  العاطل  الشبان 
املاضي  األسبوع  خالل  البطالة،  ضد 
بوالية ورقلة واملناطق املجاورة لها حركة 
تنموية  عدالة  وغياب  التهميش  ضد 
و  الثروة  من  عادلة  باستفادة  تسمح 

خيرات البالد.
على  أنه  اخلبراء  من  عدد  وأوضح 
احلكومة بذل املزيد من اجلهود للحد من 
هذا املشكل الذي يعد حاجزا أمام النمو 
توسيع  بضرورة  وذلك  االقتصادي، 
العمل  عن  العاطلني  تدريب  سياسة 
لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءات الشباب 
يتوافق  مبا  تخصصهم  مجاالت  يف 
من  املزيد  وإعطاء  العمل،  سوق  مع 
احلوافز التشجيعية، وتوسيع املؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة. 
فما هو املطلوب من أجل توزيع عادل 
اجلنوب  أهل  لفائدة  الشغل  ملناصب 
والشمال يف املؤسسات البترولية؟ وكيف 
استغالل  أي  بعيدا عن  املوضوع  يعالج 
سياسي؟ ودون أي إثارة للنعرات؟ وهل 
زاوية  من  املوضوع  طرح  يتم  أن  يعقل 
لهم  تكون  أن  يفترض  اجلنوب  أهل  أن 
املؤسسات  يف  التوظيف  يف  األولوية 
ما حتتاجه من مناصب  البترولية، رغم 
نوعية تفرض على صاحبها شهادة عليا 
وتكوينا خاصا وخبرة قد ال تتوفر فيهم؟ 
امللف  هذا  يف  احلكومة  تتحكم  لم  ملاذا 
طويلة؟  مدة  منذ  طرحه  رغم  احلساس 
مرة،  كل  ويستغله يف  يحركه  من  ثم، 

ومن املستفيد منه؟

 عادت احتجاجات الشباب املطالب بالشغل بواليات اجلنوب بقوة يف الفترة األخيرة، و خاصة بوالية ورقلة التي تشهد يوميا قطعا للطرقات بالعجالت 
واملتاريس واحتجاز شاحنات الوقود ساعات طويلة، و هي تعبير عن حالة االحتقان التي وصلت إليها األوضاع، وفشِل القائمني على هذا امللف احلساس 

؛خاصة أن السلطات احمللية و املركزية كانت قد وعدت سابقا بتوفير ما أمكن من مناصب شغل يف املؤسسات البترولية وفقا ملعايير الشفافية و توفير فرص 
عمل لبطالي اجلنوب. ورغم أن ملف البطالة ال يعني اجلنوب وحده، إال أن الوضعية االقتصادية احلالية و غياب رؤية اقتصادية تسمح بخلق مناصب 

الشغل و عدم ارتباطها بالشركات البترولية حال دون وضع حد لهذه املعضلة التي باتت تؤرق اجلزائريني. وما يزيد الوضع خطورة هو وجود جهات 
معروفة يف املنطقة حتاول يف كل مرة استغالل قنبلة التشغيل يف اجلنوب ألغراض سياسية، ما أضحى يهدد النسيج االجتماعي.

النائب البرملاني عفيف بليلة لـ »أخبار الوطن«:النائب البرملاني عفيف بليلة لـ »أخبار الوطن«:

»نحن بحاجة إلى تعديل القوانين وانتهاج »نحن بحاجة إلى تعديل القوانين وانتهاج 
الشفافية في التوظيف«الشفافية في التوظيف«

عودُة احِتجاجاِت البّطالنَي يف مدِن اجَلنوب

التَّشغيُل. . الُمعضلُة والَمخاِطر!

»أخبار الوطن«: كيف تنظرون إلى ملف التشغيل 
يف اجلنوب؟

عفيف بليلة: ملف التشغيل يف اجلنوب كما يف اجلزائر عامة 
املترابطة واملتشابكة بحكم تداخله مع  امللفات الشائكة  يعّد من 
هذا  لذلك  املواطن،  مبعيشة  ارتباطه  عن  ناهيك  قطاعات،  عدة 
يف  الشفافية  معايير  وتطبيق  قوانني  تعديل  إلى  بحاجة  امللف 
هو  ما  ومنها  مستعجل  منها  التي  األمور  من  وغيرها  التوظيف 

بحاجة إلى رؤية وتخطيط.
هل يعقل أن يطرح املوضوع من زاوية أن أهل 

اجلنوب يفترض أن تكون لهم األولوية يف 
التوظيف يف املؤسسات البترولية، رغم ما حتتاجه 

هذه األخيرة من مناصب نوعية تفرض على 
أصحابها احلصول على شهادة عليا وتكوينا خاصا 

وخبرة قد ال تتوفر يف سكان اجلنوب؟
أكيد  أمر  فهذا  احلرارة  عن  حتدثنا  إذا  األمر،  حقيقة  يف 
وحقيقي واألدلة كذلك موجودة؛ فكيف يعقل أن توجد شركات 
بترولية وغيرها يف اجلنوب وحسب القوانني األولوية يف التوظيف 
يف  سواء  الشركات  هذه  يف  يوظف  من  أن  وجند  املنطقة،  ألبناء 
وظفوا  أخرى،  من جهات  العادية  املناصب  أو  النوعية  املناصب 
بطرق ملتوية كاحلصول على شهادة اإلقامة. وهنا، حتى بعض 
الظلم.  هذا  يف  متورطون  البلديات  يف  العاملني  احملليني  املوظفني 
وجتدر اإلشارة إلى أن جلنة التشغيل باملجلس الشعبي الوالئي قد 
أعدت تقريرا مفصال عن ملف التشغيل، ووجدوا أكثر من 250 
مخالفة تخص ملف التشغيل، بل حتى والي والية أدرار احلالي 
تدخل، ووجد أشخاصا وظفوا بطرق ملتوية وأحيانا دون الرجوع 
بعض  أخرى،  من جهة  من جهة.  هذا  التشغيل،  مكتب  إلى 
تكاد  الشمال  أو مؤسسات يف  يوظفون يف شركات  أبناء اجلنوب 
تكون القيمة مهملة أو منعدمة، نحن لسنا ضد هذه التقسيمات 
فهي تكرس للجهوية املقيتة، ولكن ضد املمارسات التي تكرسها 

وهي موجودة على أرض الواقع.
كيف ميكن معاجلة املوضوع بعيدا عن أي استغالل 

سياسي، ودون إثارة الّنعرات؟

التشغيل  مللف  حقيقية  ورؤية  اجتماعية  عدالة  وجدت  لو 
انتقلنا  ولو  التوظيف،  يف  والشفافية  الراشد  احلكم  مبدأ  وتطبيق 
التي  املواطن يف اجلنوب أن اخليرات  للحكومة اإللكترونية ورأى 
القوانني  ورأى  الواقع  أرض  قدميه مجسدة على  تخرج من حتت 
تطبق، األكيد أنه لن تكون احتجاجات أو أي شكاوى، فاملواطن 
يف اجلنوب يرى بعينه استغالال ملقدرات بالده ويحس أنه مواطن 
من الدرجة الثانية وال يعرفه املسؤولون إال وقت االستحقاقات، 
يف الغالب هذه هي النظرة الطاغية لدى الشباب حاليا، فإذا أردنا 
إرادة  توفر  وجب  السياسية  التجاذبات  عن  املوضوع  هذا  إبعاد 
حقيقية لدى النظام يف ظل رؤية واضحة واستشراف قوي مع توفر 

مسؤول يف املستوى وعلى جميع األصعدة.
ما املطلوب من أجل حتقيق توزيع عادل ملناصب 
الشغل على أهل اجلنوب والشمال يف املؤسسات 

البترولية؟
املطلوب تطبيق القانون وتكريس الشفافية. واحلل يف نظري 
املعاهد  أو  القطاعات سواء اجلامعات  رقمنة كل  وتيرة  هو تسريع 
أو مراكز التكوين، وكذا مكاتب التشغيل بل كل القطاعات يف 
وظفوا  والذين  البطالني،  عدد  معرفة  من  نتمكن  حتى  اجلزائر 
امللف  يف  والتحكم  النهائي  الضبط  من  نتمكن  حتى  واملتبقني 

حتى ال يحرم أي شخص من حقه يف التوظيف.
هناك من يلوم احلكومة على عدم استوطان 

مقرات املديريات العامة للمؤسسات الكبرى يف 
املدن الصحراوية، لكي تعود عليها بالفائدة من 

خالل اجلباية، هل هذا صحيح؟
بالفعل، مشكل )la TAP( مطروح بقوة يف عدد كبير 
من البلديات، إذ تستفيد بلديات ال توجد شركات البترولية على 
البلديات  استفادة هذه  إلزامية  وهنا وجب  اجلباية،  أراضيها من 
املعنية من هذه اجلباية من خالل تعديل يف القوانني، مع ضرورة 
وال  فيه  التفريط  وعدم  بحقهم  ومسؤوليها  البلديات  هذه  مطالبة 

يهم أين يوجد مقر املديرية مادام احلق يصل إلى أصحابه.
منير بن دادي

منير بن دادي

علم  يف  اخلبيرة  أوضحت 
تلبية  أن »عدم  بوقروز  أمينة  االجتماع 
حاجات أهل اجلنوب االجتماعية من 
مسكن ومنصب شغل مالئم رغم توفر 
لديهم  يعزز  باملنطقة  التوظيف  فرص 
واملساس  األمن،  بانعدام  الشعور 
الغضب  لديهم  يولد  كما  بكرامتهم، 
أنهم  منهم  ظنا  وطنهم  أبناء  جتاه 

سلبوهم حقوقهم املشروعة«.
يف  بوقروز،  األكادميية  وأشارت 
الوطن«،  »أخبار  لـ  به  أدلت  تصريح 

تكون  أن  املعقول  من  أنه«ليس  إلى 
الصحراء،  يف  البطالة  من  نسبة  أكبر 
التي توجد بها مناصب التوظيف وتعد 
يف  وأكدت  للعمل«،  األول  املصدر 
الوقت ذاته على«وجوب إعطاء األولوية 
ألبناء اجلنوب يف حال تساوت احلظوظ 
مع  والكفاءات  القدرات  إلى  بالنسبة 
جهات  من  للوظيفة  املتقدمني  بقية 

الوطن«.
املنطقي  »من  إنه  املتحدثة  وقال 
باحلقرة  اجلنوب  أهل  يشعر  أن 

كون  التوظيف،  مسألة  يف  والتهميش 
الذي  األسود،  الذهب  تنتج  أرضهم 
وأضافت  البالد«،  اقتصاد  عليه  يقوم 
العاملني  هؤالء  أن  »صحيح  بقولها 
ومن  الوطن  من كل جهات  ينحدرون 
حقهم العمل يف أي شبر من بالدهم، 
أن  يجب  تعصب  وبدون  أيضا  أنه  إال 
تراعى أولوية أبناء املنطقة، فكيف لزرع 

أرضك أن يحصده غيرك«.
منير بن دادي

اخلبيرة يف علم االجتماع، أمينة بوقروز لـ »أخبار الوطن«:اخلبيرة يف علم االجتماع، أمينة بوقروز لـ »أخبار الوطن«:

»ينبغي منح سكان الجنوب األولوية في »ينبغي منح سكان الجنوب األولوية في 
التوظيف بالصحراء«التوظيف بالصحراء«

القادر  عبد  االقتصادي،  اخلبير  يرى 
اجلنوب  يف  التشغيل  »ملف  أن  بريش، 
برامج  ضعف  إلى  األولى  بالدرجة  يعود 
التنمية يف واليات اجلنوب، باإلضافة إلى 
عدم وجود سياسة تشغيل وتوظيف شفافة 
وورقلة،  مسعود  حاسي  منطقة  يف  خاصة 
البترولية  الشركات  كبريات  توجد  حيث 
باللوجستيك ومختلف اخلدمات  واخلاصة 

امللحقة بالصناعة البترولية«.
وأوضح بريش، يف تصريح أدلى به لـ 
»أخبار الوطن«، أن »عودة مشكل التشغيل 
بالواليات اجلنوبية إلى سطح األحداث يف 
كل مرة سببه كون هذا املشكل لم ُيتكفل 

طرف  من  مركزيا  ال  جذريا  تكفال  به 
وال  احلكومة  طرف  ومن  العليا  السلطات 
محليا من طرف السلطات احمللية، وعوض 
التوجه نحو احللول اجلذرية يتم اللجوء إلى 

احللول الظرفية الترقيعية واملسكنات«.
الوقت  أنه«حان  املتحدث  ويرى 
املشاكل  لتبني احللول اجلذرية، ومواجهة 
وإن  حتى  وواقعية  جرأة  بكل  احلقيقية 
كان الظرف االقتصادي واملالي للبلد يتميز 
يتقلص  بدأ  املناورة  وهامش  بالصعوبة 
حيث  املالية،  البحبوحة  سنوات  عكس 
املالية  واإلمكانات  متوفرة  احللول  كانت 

تسمح بذلك«.       منير بن دادي

اخلبير االقتصادي والنائب البرملاني، عبد القادر بريش لـ »أخبار الوطن«:اخلبير االقتصادي والنائب البرملاني، عبد القادر بريش لـ »أخبار الوطن«:

»حان الوقت لتبني الحلول الجذرية«»حان الوقت لتبني الحلول الجذرية«

الباحث يف العلوم السياسية، قاسم حجاج لـ »أخبار الوطن«:الباحث يف العلوم السياسية، قاسم حجاج لـ »أخبار الوطن«:

»مطالب أبناء الجنوب هي مطالب الشعب »مطالب أبناء الجنوب هي مطالب الشعب 
الجزائري برّمته«الجزائري برّمته«

يف  الباحث  حجاج  قاسم  يعتقد 
التشغيل  »أزمة  أن  السياسية  العلوم 
االقتصادية  األزمة  سياق  ضمن  تندرج 
ألن  للبلد،  والسياسية  واالجتماعية 
أبناء اجلنوب كانت بسبب  احتجاجات 
والفساد  املوارد  وتوزيع  والتنمية  الشغل 
والتنمية، وهي مشاكل ال تخص بأبناء 
اجلنوب فقط، وإمنا هذه مطالب الشعب 

اجلزائري كله«.
وأوضح الدكتور حجاج، يف تصريح 
أن  الوطن«،  »أخبار  شبكة  به  خص 
والقطاع  العمومي  القطاع  يف  »الشغل 
النفطية  الصدمة  بسبب  تراجع  اخلاص 

الكوفيد،  وصدمة  الثانية، 
واحلكومة  العمومية  والسلطات 
أمام حتد كبير إليجاد مخرج لهذه 
األزمة«، مضيفا أن »البلد يحتاج 
ومستويات  حقيقية  تنمية  إلى 
أجل  من  مرتفعة،  اقتصادي  منو 
الشعب  ملطالب  االستجابة 
والفئات  اجلزائري  والشباب 

املطالبة بالشغل«.
وأضاف املتحدث أن »مطالب 

غرار  على  مشروعة،  اجلنوب  أصحاب 
أولوية االستفادة من املناصب والثروات 
البترول  وشركات  النفط  حقول  كون 

أن  مع  اجلنوب،  يف  موجودة  واحملروقات 
احملروقات  خارج  وإنتاجنا  استثماراتنا 

ضعيف«.
منير بن دادي

النائب يف البرملان، صليحة قاشي لـ »أخبار الوطن«:النائب يف البرملان، صليحة قاشي لـ »أخبار الوطن«:

»البّد من قرار سياسي إلنهاء مشكلة »البّد من قرار سياسي إلنهاء مشكلة 
البطالة في الجنوب«البطالة في الجنوب«

 أوضحت صليحة قاشي النائب يف البرملان أن »مشكل الشغل يف اجلنوب ينقسم إلى شطرين، أولهما تسبب فيه وكاالت 
التشغيل وانعدام الشفافية والعدالة يف توزيع العروض بني البلديات، بينما الشق الثاني جند على رأسه الشروط التعجيزية التي 
تفرضها املؤسسات مثل خمس سنوات خبرة وغيرها، ما يجعل العرض من حق الشركة بعد مضي 21 يوما لتوظف فيه من 
تشاء«. وقالت البرملانية يف تصريح خصت به »أخبار الوطن« إن »األمر ال يتطلب إنزاال وزاريا وإمنا قرارا سياسيا، فاملطلوب إعادة 
فتح التوظيف املباشر كما كان سابقا وعدم إقصاء الشركات البترولية أي والية جنوبية من املسابقات الوطنية »، وحسبها فإن 
»أبناء اجلنوب يحملون شهادات عليا بل أكثرهم متفوقون يف دفعاتهم وعلى سبيل املثال بلقاسم حبة صنف من بني مئة عالم 

األفضل يف العالم«.
منير بن دادي
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شــركة املياه والتطهير للجزائر العاصمة

مياه الحنفيات صحية تماًما وصالحة للشرب

ق.و

و أكــدت مالــويف يف تصريــح لـــ«وأج« يف 
معــرض ردهــا علــى »معلومــات مغلوطة« متداولة 
علــى الشــبكات االجتماعيــة والتــي تشــكك يف 
هــذه النوعيــة، أن »نوعيــة مياه احلنفيــة، املوزعــة 
ــع العــام، بــكل مــن واليتــي  ــر شــبكة التوزي عب
لتحاليــل  تخضــع  العاصمة وتيبــازة  اجلزائــر 
ــع أي  ــة التوزي ــاء عملي ــل وأثن ــة قب ــة للغاي صارم

أنهــا صحية متاًمــا«.
تتمثــل يف  املراقبــة  هــذه   أن  أضافــت  و 
حتاليــل فيزيو-كيميائيــة و حتاليل بكتيريولوجيــة، 
و ذلــك »اوال علــى مســتوى مراكــز التخزيــن 

)خزانــات ، أبــراج امليــاه(، الــى غايــة احلنفيات، 
ــى املســتعمل«. ــن املصــدر ال اي م

ــرام  ــى »احت ــا أكــدت ذات املســؤولة عل كم
العاصمــة،  للجزائــر  التطهيــر  و  امليــاه  شــركة 
ــذا  ــر و ك ــروب باجلزائ ــاه الش ــم املي ــر تنظي ملعايي
معاييــر منظمــة الصحــة العامليــة التي تضمــن 

صالحيــة ميــاه الشــرب«.
املركــزي  املخبــر  أن  قولهــا  تابعــت  و 
 ISO لســيال حتصــل علــى  شــهادة اعتمــاد
هيئــة  قبــل  مــن   2015 17025 منذ عــام 
»ممــا   ALGERAC اجلزائريــة االعتمــاد 
يســتدعي أخــد عينــات حــرة ويف أمكنــة محــددة 
مــن أجــل إجــراء التحاليــل علــى 42 معيــار منهــا 

الكلــور«.
املخبــر  علــى  عــالوة  انــه  اضافــت  و 
ــى  ــر عل ــة تتوف ــة معاجل ــان كل محط ــزي ف املرك
عينــات  بأخــذ  يســمح  »مخبر عملياتــي« 

»بهــدف ضمــان جــودة ميــاه احلنفيــة«.       
ان  الــى  الســياق  ذات  يف  واشــارت 
ــات  ــذ العين ــة بأخ ــة مكلف ــرق مؤهل ــكان ف »بإم
ــدار  ــى م ــة عل ــل ميداني ان تتدخل إلجــراء حتالي
امليــاه«. تلــوث  يف  اشــتباه  يف حالــة   24/24
و خلصــت يف االخيــر الــى التأكيــد بــان 
العاصمــة،  للجزائــر  التطهيــر  و  امليــاه  شــركة 
جتــري كل ســنة حوالــي 144000 حتليــل فيزيــو-

حتليل بكتيريولوجــي.  26000 و  كيميائــي 

عنابة

احتراق سيارة أجرة بالكامل ونجاة ركابها
 

شــب أمــس االثنــن حريــق يف ســيارة أجــرة للنقــل اجلماعــي علــى الطريــق الوطنــي رقــم 
44 الرابــط بــن )عنابــة - برحــال( وبالتحديــد مبنطقــة »عايــب عمــار« ومبجــرد اشــتعال النيــران 
غــادر الســائق والراكبــن الســيارة التــي احترقــت بالكامــل وحلســن احلــظ دون تســجيل إصابتهــم 

يف صفوفهــم.
وحســب شــهود عيــان لـــ« أخبــار الوطــن« فــإن النيــران اشــتعلت فجــأة بطاكســي جماعــي 
يف الطريــق الوطنــي رقــم 44 مبنطقــة عايــب عمــار، حيــث كانــت الســيارة علــى متنهــا 
مســافرين متوجهــن مــن عاصمــة الواليــة عنابــة باجتــاه املدينــة اجلديــدة »مصطفــى بــن عــودة » 
ذراع،  مؤكديــن احتــراق الســيارة بالكامــل التــي كان علــى متنهــا خمســة ركاب باعتبــار الســائق 
جنحــوا يف النــزول منهــا بعــد انــدالع النيــران يف محــرك الســيارة وســط حالــة مــن الهلــع واخلــوف.
 وقــد تدخــل أعــوان احلمايــة املدنيــة وقامــوا بإخمــاد احلريــق فيمــا قــام أفــراد الــدرك الوطنــي 

بتســهيل حركــة املــرور ملســتعملي الطريــق يف االجتاهــن التــي اضطربــت لفتــرة زمنيــة.
وعــن األســباب التــي أدت إلــى احتــراق ســيارة األجــرة القادمــة مــن عنابــة واملتجهــة إلــى 
املدينــة اجلديــدة قــال ذات املصــادر أن ســائقها أنــه وببلوغــه منطقــة عايــب عمــار توقــف محركهــا 
عــن الــدوران وهــي تســير فتوقــف علــى حافــة الطريــق للبحــث عــن اخللــل وإعــادة تشــغيله لكــن 
ومبجــرد رفعــه واقــي احملــرك فاجأتــه النيــران امللتهبــة يف احملــرك فلــم يقــدر علــى الســيطرة عليهــا . 

وأضافــت أنــه يرجــح أن شــرارة كهربائيــة باحملــرك وراء احلريــق .
ف.سليم

بسكرة

حجز 290 حبة »اكستازي« بسيدي عقبة
 

أمــر قاضــي التحقيــق مبحكمــة ســيدي عقبــة ببســكرة بإيــداع شــابن رهــن احلبــس علــى 
ــى  ــا يبق ــج فيم ــع والتروي ــل البي ــن أج ــة م ــوب املهلوس ــل احلب ــب ونق ــا يف تهري ــة تورطهم خلفي
آخــران يف حالــة فرار.حيثيــات القضيــة التــي فككــت خيوطهــا مصالــح الــدرك الوطنــي بســيدي 
عقبــة خــالل دوريــة ميدانيــة حيــث لفــت انتبــاه أفــراد الــدرك مركبــة حتمــل لوحــة ترقيــم واليــة 
ــة  ــم لعناصــر الهيئ ــد رؤيته ــرار عن ــم الف ــا ومحاولته ــاك ركابه ــد ارتب ــارت الشــبهة بع ــة أث حدودي
ــن  ــى شــخصن ينحــدران م ــض عل ــم القب ــم ليت ــت مالحقته ــور مت ــى الف ــورة، عل ــة املذك األمني
ــن  ــة م ــة 290 حب ــا كمي ــت لديهم ــهما ضبط ــالل تفتيش ــر.  وخ ــرار آخ ــع ف ــرقية م ــة ش والي
املؤثــرات العقليــة الصلبــة نــوع »اكســتازي«، ليتضــح أنهــا مهربــة وموجهــة لبيعهــا إلــى شــخص 
ــا  ــى متنه ــي تنقــل عل ــة الت ــي واملركب ــغ مال ــا كمــا مت حجــز مبل آخــر مــن بســكرة قصــد ترويجه

ــن. ــان فيمــا يتواصــل البحــث عــن شــريكيهما الفاري املوقوف
منصف بن مبارك

سكيكدة

 وفاة مدير المؤسسة إعادة التربية بني 
بشير متأثرا بفيروس« كورونا«

 
تــويف، أمــس، لونيســي الربيــع، مديــر مؤسســة إعــادة التربيــة بنــي بشــير بســكيكدة، وهذا 
عقــب معاناتــه مــن وراء »كورونــا« . و كان املرحــوم البالــغ مــن العمــر 60 ســنة،قد مت نقلــه علــى 
جنــاح الســرعة الــى مصلحــة الكوفيــد قبــل نحــو أســبوع  مبستشــفى ســعد قرمــش بســكيكدة ، 
متأثــرا بفيــروس كورونــا ..ويعــد الربيــع لونيســي، مــن أبــرز  إطــارات املشــهود لهــا بالكفــاءة حيــث 

عمــل جاهــدا ، قبــل االمتحانــات الرســمية علــى توفيــر كل ظــروف جنــاح املوعــد الرســمي .
جمال بوالديس

وهران

كورونا يفتك بالمدير العام لمستشفى أول نوفمبر
 تــويف امــس االثنــن الدكتــور منصــوري محمــد  املديــر العــام ملستشــفى أول نوفمبــر بوهــران، 
ــه مصلحــة  ــام مــن دخول ــا«، عــن عمــر يناهــز 66 ســنة، وذلــك بعــد أي ــرًا بإصابتــه »كورون متأث

االنعــاش بــذات املستشــفى.
وكان املرحوم يف الصفوف األمامية ملواجهة فيروس كورونا  .

فتاتي لبنى

وهران

 مداهمات أمنية تنفيذا لقرار غلق الشواطئ
 

قامــت أمــس املصالــح األمنيــة باتخــاذ كافــة االجــراءات  ملنــع نــزول املواطنــن الــى 
الشــواطيء، وذلــك تنفيــذا للقــرار الوالئــي، املتعلــق بغلــق الشــواطئ املتواجــدة باقليــم الواليــة، 

ــا . ــة كورون ــي جائح ــة تفش ــار مواجه ــك يف إط ــا، وذل ــم به ــباحة والتخيي ــع الس ومن
وقــد قامــت  بعــض مصالــح البلديــات الســاحلية بوضــع متاريــس اســمنتية بالطرقــات املؤدية  
إلــى الشــواطئ ملنــع أصحــاب املركبــات مــن الدخــول إليهــا، فيمــا باشــرت مصالــح األمــن والــدرك 
ــوا للقــرار ، ممــا جعلهــم يف  ــم ميتثل بدوريــات داخــل الشــواطئ ومطــاردة بعــض الشــباب الذيــن ل
مطــاردة بــن الكــر والفــر مــع أعــوان الشــرطة والــدرك، حيــث مت حتريــر محضــر مخالفــة يف حقهــم.

ــات  ــت الطرق ــث خل ــعة حي ــتجابة واس ــواطئ اس ــى الش ــول إل ــع الدخ ــرار من ــي ق ــد لق و ق
ــات،  ــة املركب ــن حرك ــات الســاحلية م ــى البلدي ــة إل املؤدي

جتــدر اإلشــارة أنــه مت تشــكل خليــة أزمــة علــى مســتوى دائــرة عــن التــرك التــي أصبحــت 
ــم  ــج به ــن تع ــه الذي ــن ب ــدد املصاب ــاع املســجل يف ع ــد االرتف ــاء، خاصــة بع ــؤرة لتفشــي الوب ب
املستشــفيات، خاصــة أن التوافــد الكبيــر للمصطافــن علــى هــذه املدينــة الســاحلية، ســاهم يف 
ــات  ــف والي ــن مختل ــون م ــون قادم ــان مصطاف ــب األحي ــم يف غال ــاء ،و ه ــع للوب ــار الواس االنتش
ــط  ــرض احلائ ــن ع ــة، ضارب ــروط الوقاي ــى ش ــاة أدن ــة، دون مراع ــاء العطل ــرض قض ــن لغ الوط
ــى  ــوف عل ــة للوق ــة أزم ــكيل خلي ــتدعى تش ــذي اس ــر ال ــة، األم ــة و الصحي ــراءات الوقائي لإلج
أســباب االنتشــار الرهيــب و اتخــاذ القــرارات الصائبــة حلــل املشــكل و احلــّد مــن هــذا التفشــي 

ــة. ــف للجائح املخي
فتاتي لبنى

صناعة السكك احلديدية:

زغدار يجتمع بمسؤولي شركة »فيروفيال«
زغــدار،  أحمــد  الصناعــة،  وزيــر  عقــد 
ــة  ــؤولي املؤسس ــع مس ــا م ــس األحد اجتماع أم
الســكة  وجتهيــزات  عتــاد  إلنتــاج  الوطنيــة 
احلديدية »فيروفيــال«، مت فيــه بحــث وضعيــة 
العموميــة،  الصناعيــة  الشــركة  هــذه  وافــاق 

للــوزارة. بيــان  أفاد بــه  حســبما 
اســتعراض  مت  اللقــاء،  هــذا  وخــالل 
يف  متكنــت  التــي  »الواعــدة«  الشــركة  واقــع 
ســنوات قليلة مــن مواجهــة صعوباتهــا املاليــة 
مــع  معتبــرة،  منــو  نســب  لتحقــق  وديونهــا 
تنويع منتجاتهــا وزبائنهــا عــوض االعتمــاد علــى 

زبــون واحــد، حســب نفــس املصــدر.
مشــاريع  تســطير  ذلــك  إلــى  يضــاف 
ــز القــدرات  طموحــة بنســب إدمــاج عاليــة وتعزي
ــرى. ــة األخ ــات الصناعي ــن املجمع التكاملية ب
ويف هــذا اإلطــار، أشــاد زغــدار بالنتائــج 
املجمع وبنمــوذج  هــذا  طــرف  مــن  احملققــة 
تســييره واحلوكمــة املطبقــة فيــه، الســيما يف 
مع متــرو  مختلطــة  )شــركة  »ســيتال«  فرعــه 
اجلزائــر وألســتوم( املتخصــص يف صناعــة وصيانــة 
عربــات الترامــواي، وكيفيــة إعادة توزيــع العمــال 

حســب نشــاطات املؤسســة.

مضاعفــة  ضــرورة  علــى  الوزيــر  وأكــد 
املســطرة  األهــداف  لتحقيــق  املجهــودات 
ــة  ــات محلي ــاج املكون ــق بإدم الســيما فيما يتعل
ــة  ــم يف تكلف ــات والتحك ــع املنتج ــع، تنوي الصن
ــروة ومناصــب الشــغل. ــق الث ــة خل اإلنتاج, بغي
علــى  اإلعتمــاد  بأهميــة  زغــدار  وذكــر 
ــة يف جتســيد مختلف  ــرات الوطني القــدرات واخلب
مشــاريعها منوهــا بالتجــارب املميــزة على مســتوى 
االبتكار والرقمنــة،  مجــال  يف  املجمــع  هــذا 

ــان. ــف البي يضي
واج

أكدت املكلفة بالزبائن واإلطار احمللل على مســتوى املخبر املركزي لشــركة املياه والتطهير للجزائر )ســيال(، 
ماجــدة مالــويف، أول أمــس، باجلزائــر العاصمة إن نوعية املياه التي تنتجهــا وتوزعها هذه األخيرة صحية متاًما 

وصاحلة للشرب.

 ميناء اجلزائر:

تراجع حركة المالحة بأكثر من 9 بالمائة في الثالثي األول 2021
شــهدت حركــة املالحــة البحريــة مبينــاء 
اجلزائــر خــالل الثالثــي األول للعــام اجلــاري 
2021 تراجعــا بنســبة 9,58 باملائــة علــى أســاس 
ســنوي، بســبب التداعيــات االقتصاديــة جلائحــة 
كورونــا، حســبما أفــادت بــه مؤسســة مينــاء 

ــا. ــر له ــدث تقري ــر يف أح اجلزائ
ووفقــا للحصيلــة التــي نشــرتها املؤسســة 
دوريتهــا الفصليــة، مت تســجيل يف الفتــرة مــن 
ينايــر إلــى مــارس 2021 رســو 387 باخــرة منهــا 
349 جتاريــة مبينــاء اجلزائــر، مقابــل 428 باخــرة 
رســت يف الفتــرة املناظــرة مــن العــام املاضــي 

.2020
وشــمل التراجــع علــى وجــه اخلصــوص 
ســفن نقــل املســافرين )اســتعملت يف الشــحن( 
 -47  ( الزفــت  وســفن  56-  باملائــة  بنســبة 
ــل  ــتخدمة يف نق ــرورو« املس ــر »ال ــة( وبواخ باملائ
شــحن  وســفن  باملائــة(   -42( الســيارات 
النفــط   وناقــالت  باملائــة(   -40( االســمنت 
 -4( احلاويــات  وحامــالت  باملائــة(   -16(

باملائــة(.
الــوزن  فــإن  احلصيلــة،  لنفــس  ووفقــا 
الدخــول  عنــد  التجاريــة  للســفن  اإلجمالــي 
تراجــع بنســبة 11,53 باملائــة حيــث انتقــل مــن 
4,644 مليــون برميــل يف الثالثــي األول 2020 
إلــى 4,109 مليــون برميــل يف الثالثــي األول 

.2021
ــة  ــا يف احلرك ــة انخفاض ــر احلصيل ــا تظه كم
إذ  باملائــة   9,21 للبضائــع، بنســبة  االجماليــة 
ســجلت يف الفتــرة جانفي-مــارس 2021 حوالــي 
مليــون   2,603 مقابــل  طــن  مليــون   2,364

ــل ســنة. طــن قب
هــذا  اجلزائــر  مينــاء  مؤسســة  وترجــع 
احلاويــات  حركــة  تناقــص  إلــى  االنخفــاض 

املصــدر. نفــس  حســب  واحملروقــات، 

ارتفاع عدد الحاويات الموجهة 
للتصدير ب28 بالمائة

وفيمــا يتعلــق بحزمــة احلاويــات املعاجلــة 
مــن طــرف مؤسســة مينــاء اجلزائــر، فقــد مت 
اســتقبال عــدد بلــغ 80705 وحــدة ذات 20 
ــاع  ــي األول 2021، أي بارتف ــالل الثالث ــدم خ ق
بســيط قــدره 0,67 باملائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة 

مــن 2020.
ووفقــا حلصيلــة مؤسســة مينــاء اجلزائــر، 
ــحن(  ــزال وش ــوءة )إن ــات اململ ــدد احلاوي ــإن ع ف
هبــط ب6,34 باملائــة مقارنــة بالفتــرة ينايــر-
ــدة ذات  ــى 41863 وح ــل إل ــارس 2020 ليص م
عنــد  اململــوءة  احلاويــات  أن  غيــر  قــدم.   20
ــبة 28  ــا بنس ــا ملحوظ ــجلت ارتفاع ــر س التصدي

باملائــة، وهــو مــا »يظهــر الصرامــة يف تنفيــذ 
للمصدريــن«،  واملرافقــة  التســهيل  إجــراءات 

حســب مؤسســة مينــاء اجلزائــر.
وكشــفت احلصيلــة ارتفــاع معــدل مــدة 
يــوم يف   1,03 البنــدر مــن  انتظــار الســفن يف 
يف  يــوم   1,29 إلــى   2020 األول  الثالثــي 

.2021 األول  الثالثــي 
إلــى »إدمــاج  املؤسســة ذلــك  وأرجعــت 
تغيــرات معــدل انتظــار مختلــف أصنــاف الســفن 

ــر«. ــاء اجلزائ ــت مبين ــي رس الت
ــجيل  ــة، مت تس ــرة املقارن ــس فت ــالل نف وخ
للســفن  باألرصفــة  املكــوث  معــدل  ارتفــاع 
اجلزائــر  مينــاء  مــن طــرف مؤسســة  املعاجلــة 
حيــث ينتقــل مــن 3,48 أيــام يف الثالثــي االول 
2020 الــى 4,05 أيــام يف الثالثــي األول 2021.
ويرجــع متديــد مكــوث الســفن مبينــاء اجلزائــر 
إلــى القيــام بعمليــات التعقيــم ضــد وبــاء كورونــا 
ــد الرســو قبــل الشــروع  التــي تشــمل الســفن عن

يف كل منــاورات إلنــزال البضائــع.
أخــرى  جهــة  مــن  احلصيلــة  وذكــرت 
التــام حلركــة املســافرين واملســافرين  بالتوقــف 
املرافقــن بســيارات، وذلــك جــراء غلــق احلــدود 
جائحــة  ومكافحــة  للوقايــة  عاملــي  كإجــراء 

كوفيــد19-.
ق.إ
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الطريق  قطع  على  احملتجني  وأقدم 
باحلجارة واملتاريس ما تسبب يف شلل مروري 
باملنطقة حيث رفض السكان الغاضبني اعادة 
فتح الطريق الى غاية عودة الكهرباء ملنازلهم 
بعد قضاء ساعات طويلة بدون كهرباء عانوا 
.مؤكدين  احلرارة  بسبب  الويالت  خاللها 

أن مصالح سونلغاز لم تفي بوعودها وتصلح 
من  عنها  حتدثت  التي  اآلجال  يف  العطب 
جهتها مصالح األمن حاولوا تهدئة السكان 
حركة  أمام  الطريق  بفتح  وإقناعهم  احملتجني 
املرور إال أن السكان هددوا بالتصعيد يف حالة 
االعطاب  اصالح  يف  سونلغاز  إسراع  عدم 
حلول  قبل  الكهربائي  التيار  من  ومتكينهم 
عنابة  أحياء بوالية  عدة  أن  ويجدر  الظالم. 

انقطاعات  املاضية  الساعات  يف  شهدت 
لعدة  استمرت  الكهربائي  للتيار  متكررة 
التذمر  من  حالة  يف  تسبب  ما  ساعات 
صبوا  الذين  أوساط السكان  يف  واالستياء 
جمة غضبهم على مصالح سونلغاز األخيرة 
فيه  تعهدت  اصدار بيان  إلى  سارعت  التي 
بإصالح العطب سريعا ومتكني املواطنني من 

التيار الكهربائي يف اقرب اآلجال .

قام عدد من احملتجني املنحدرين من حي عدة احياء ببلدية عنابة عشية األحد باالحتجاج والنزول 
للشارع بقطع محور الدوران الصفصاف بسبب االنقطاعات املتكررة للكهرباء على حد تعبيرهم.

احتجاجًا    على    االنقطاع    املتكرر   للكهرباء

مواطنون يغلقون محور الدوران 
بالصفصاف في عنابة

برنامج  إطار  يف  البلدية  إستفادت 
 4 من   2021 لسنة  البلدية  املخططات 
على  واحلصار  العزلة  فك  أجل  من  مشاريع 
املنطقة وإخراجها من التهميش الذي كانت 
تعاني منه على مدى عقود طويلة من الزمن 
الشعبي  املجلس  رئيس  أشرف  حيث   .
املختصة  املعنية  بالسلطات  مرفوقا  البلدي 
مشاريع   4 يف  االنطالق  إشارة  إعطاء  على 
شبكة  وتهيئة  املسالك  بفتح  تنموية خاصة 
يف  البلعني  طريق  يف  واملتمثلة   ، الطرقات 

احلدود مع والية ميلة ، وكذا الطريق الذي 
وأيضا  األبيض  باملاء  السفلى  املايدة  يربط 
باإلضافة  صبيح  بني  بدوار  الوادية  مسالك 
إلى مسلك قليع الديس ، وهي املشاريع التي 
إبتهج لها سكان املنطقة خاصة بعد املعاناة 
املسالك  هذه  عبور  يتلقونها يف  كانوا  التي 
خاصة يف فصل الشتاء ، كما أنها ستساهم 
يف فك العزلة وربط املشاتي ببعضهم البعض 
وتشجيع   ، فيها  والنشاط  احلركة  ودب   ،
وخدمة  املنطقة  إلى  العودة  على  السكان 

أراضيهم التي هجرها البعض بسبب صعوبة 
التضاريس وغياب التنمية والتهيئة،  خاصة 
وأن املنطقة فالحية أين يعتمد السكان على 
قوت  حتصيل  يف  املواشي  وتربية  الفالحة 
أخرى  مشاريع  إنتظار  يف  وعائالتهم  يومهم 
والكهرباء  الريفي  البناء  إعانات  غرار  على 
بغض  هنا يف  السكان  ينتظرها  التي  الريفية 
املشاتي بفارغ الصبر حتى يتسنى لهم ممارسة 

حياتهم اليومية بكل أريحية.
عبداهلل.ابراهيم

جيجل

مشاريع تنموية لفك العزلة ببلدية غبالة

برج بوعريريج

الدعوة لتلقي اللقاح ضد 
فيروس كورونا

برج  لوالية  الصحة  مديرية  دعت 
الى  األحياء  جلان  رؤساء  بوعريريج 
التقدم الى مصلحة الوقاية العامة مبديرية 
الصحة والسكان من اجل التمكني من 
عبر  وذلك  بهم  خاص  برنامج  تسطير 
أحياء املدينة وخاصة التي تعرف كثافة 
دعوة  وجهت  فيما   ، معتبرة  سكانية 
الى املدن خارج مقر الوالية الى التقرب 
من مصالح الوقاية على مستوى مقرات 
اجلوارية  للصحة  العمومية  املؤسسات 
للعمال  العام  االحتاد  مقر  عرف  .فيما 
اجلزائريني توافدا للعمال من أجل عملية 
التلقيح ، اين أخذ قرابة 500 شخص 

ليومني  العملية  تستمر  أن  على  جرعة 
متتاليني .

الصحة  مديرية  من جهتها حذرت 
ازدياد  خطر  من  بوعريريج  برج  مواطني 
بالوالية  كورونا  بفيروس  املصابني  اعداد 
مع الدخول يف املوجة الثالثة لكوفيد 19 
ارتفاع  عن  لها  بيان  ويف  أكدت  اين   ،
مستشفيات  يف  العالج  حاالت  عدد 
تعرف  التي  املركزة  وبالعناية  الوالية 
من  فيما   ، أيام  منذ  تصاعدي  منحنى 
احملتمل أن تتسارع الزيادة يف األيام املقبلة 

الى أن تبلغ ذروتها .
صفاء كوثر بوعريسة

سطيف

تعليق التعليم القرآني بكل 
الهياكل القرآنية

الدينية  الشؤون  مديرية  اعلنت 
مذكرة  يف  سطيف  لوالية  واالوقاف 
بكل  القرآني  التعليم  تعليق  جديدة  
تراب  عبر  املتواجدة  القرآنية  الهياكل 
زوايا  و  قرآنية  مدارس  من  الوالية 

ومساجد  .
القرار جاء يف اطار التدابير الوقائية 
من  واحلد  كورونا  فيروس  ملكافحة 

انتشاره .
املعروفة  الزوايا  اغلب  قامت  وقد 

بوالية سطيف بتعليق الدراسة والتعليم 
اجبارية  عطلة  يف  والدخول  القرآني 
للطلبة الذين مت تسريحهم  كزاوية اوالد 
وزاوية  احلجازية  والزاوية  حمد  سي 

احلامة وسيدي حلسن .
يف  القرآنية  املدارس  دخلت  فيما 
االسبوع  بداية  من  ابتداء  مبكرة  عطلة 
بكل  القرآني  التعليم  تعليق  ومت  اجلاري 

القاعات املتواجدة عبر املساجد .
عبد املالك قادري

أقدم صباح امس العشرات من الشباب 
احملتج ، على شل احلياة يف بلدية أوالد رابح 
شرق والية جيجل ، حيث قاموا بغلق مقر 
البلدية ومقر مركز البريد ، كما أوقفوا كل 
وذلك   ، البلدية  وإلى  من  النقل  خطوط 
على خلفية القرارات القضائية الصادرة يف 
إقامتهم  خلفية  على  ووالده  العريس  حق 
املصالح  من  رخصة  دون  ساهر  فني  حفل 
البلدية أحياه مغني راي معروف ، وحضره 
البلديات  مختلف  من  الشباب  من  املئات 

املجاورة وحتى من خارج الوالية .
التواصل  مواقع  رواد  تداول  و   
للحفل  وفيديوهات  صورا  االجتماعي 
ليقوم   ، مستنكرة  فعل  ردود  أثار  ما  وهو 
الشعبي  املجلس  رئيس  املوالي  اليوم  يف 
املعني  قضائية ضد  دعوة  بتحريك  البلدي 
تقدميهم  مت  الفوري  املثول  مببدأ  وعمال   ،
وكيل  أصدر  أين  القضائية  املصالح  أمام 
اجلمهورية أحكام متفاوتة يف حقهم ، أين 
صدر يف حق الوالد 18 شهرا حبسا نافذا مع 

اإليداع و6أشهر غير نافذة يف حق العريس 
املغني  3سنوات يف حق  وحكم غيابي ب 
التي  القرارات  وهي   ، احلفل  نشط  الذي 
رابح  أوالد  وبلدية  منطقة  أهل  يتقبلوها  لم 
كلي  وغلق  باإلحتجاج  اليوم  وقاموا صباح 
للبلدية وشل احلركة فيها مطالبني بإطالث 
يبلغ من  والذي  العريس املسن  والد  سراح 

العمر 68 سنة .
عبداهلل. إ

 مواطنو ببلدية أوالد رابح يحتجون

للناقلني املنضوي  أعلن املكتب الوالئي 
اجلزائريني  واحلرفيني  التجار  احتاد  لواء  حتت 
بعنابة أمس عن صدور قرار حتويل حافالت 
بوشقوف،  قاملة،   ، )القالة  وهي  خطوط   4
منيب  محمد  البرية  احملطة  من  بوحجار( 
صنديد بحي أول ماي إلى محطة املسافرين 

بسيدى براهيم.
الذي  للناقلني  الوالئي  املكتب  وقال 
يترأسه » بركاني محمد » أنه بعد املجهودات 
للناقلني  الوالئي  املكتب  طرف  من  اجلبارة 
املتضررة  األربعة  اخلطوط  الناقلني  وتضحية 
و  بوحجار(  بوشقوف،   ، قاملة  )القالة، 
املساعدة الكبيرة من مدير النقل لوالية عنابة 
وكل الهيئات املعنية على غرار مصالح بلدية 
عنابة مت صدور قرار حتويل حافالت )القالة، 
البرية  بوحجار( من احملطة  بوشقوف،  قاملة، 

محطة سيدى  إلى  منيب صنديد«  »محمد 
القرار  ما جاء يف مضمون  ابراهيم. وحسب 
جويلية   19 يف  املؤرخ   215 رقم  البلدي 
2121 املذيل بتوقيع رئيس املجلس الشعبي 
فانه  الطاهر«  »مرابطي  عنابة  لبلدية  البلدي 
عبر  الناقلني  خلطوط  املؤقت  التحويل  يتم 
 - بوشقوف   - )قاملة  للحافالت  الطرقات 
القالة - بوحجار ( من احملطة البرية »محمد 
املسافرين  نقل  محطة  إلى  صنديد«  منيب 
عبر الطرقات بسيدي إبراهيم وهذا إلى غاية 
األجرة  سيارات  مساحة  تهيئة  من  االنتهاء 
البرية  احملطة  مستوى  على  الواليات  بني  ما 
ما  العاملة  اخلطوط  جميع  إحلاق  يتم  كما 
األجرة  وسيارات  )احلافالت   الواليات  بني 
( باحملطة . واجلدير بالذكر أن رئيس املكتب 
األسابيع  يف  عقد  كان  للناقلني  الوالئي 

أعضاء  بحضور  اجتماعات  عدة  الفارطة 
الواليات من أجل  والناقلني ما بني  املكتب 
معاجلة األشكال املطروحة من قبل الناشطني 
تضرروا  الذين  املذكورة  األربعة  اخلطوط  عبر 
كثيرا من توقف نشاطهم باحملطة البرية ألول 
ماي زيادة عن دراسة ومناقشة االنشغاالت 
القصيرة  القائمة فيما يخص حتويل اخلطوط 
الناشطة يف محطة منيب صنديد إلى محطة 
محطة  إلى  حتويلها  ودارسة  ابراهيم  سيدي 
تدهور  بعد  وهدا  املسافرين  لنقل  شرقية 
القصيرة  باخلطوط  العاملني  الناقلني  وضعية 
صنديد  منيب  البرية  محطة  مستوى  على 
إقبال  عدم  عرفت  التي  الواليات  بني  ما 

املسافرين لبعد املسافة.
ف سليم

عنابة

تحويل خطوط النقل من محطة منيب إلى سيدي إبراهيم

سكيكدة

بلدية القل دون مقبرة

جمعيات  من  العديد  أمس  دقت 
غربي  القل  ببلدية  املدني  املجتمع 
هذا  و  مبكرا  اخلطر  ناقوس  سكيكدة، 
على  احملليني  املنتخبني  من  للمطالبة 
من  العاجل  التدخل  البلدية  مستوى 
أجل إطالق مشروع مقبرة القل »اجلديد« 
الذي لم يرى النور منذ سنوات طويلة، 

ى حافت الطرقات.
و يف هذا اخلصوص، قال ممثل عن 
أسرة املجتمع املدني ، فيصل فنازي، يف 
اجلميع  بأن   ، الوطن«  »ألخبار  تصريح 
العديد  تضم  عريضة  إمضاء  يف  شرع 
املدني  ترسل  املجتمع  جمعيات  من 
تطالب  العمومية  السلطات  جميع  إلى 
املقبرة  مشروع  بأحياء  التعجيل  بضرورة 
منذ  البلدية  طاولة  على  يوجد  الذي 
و  منجزة  دراسته  و  كاملة  سنوات  عشر 
املنتخبني  التجسيد فقط ،غير أن  ينتظر 
املتعاقبني على البلدية ظلوا يتهربون من 

تنفيذ هذا املشروع ألسباب مجهولة.
قد  احلالية  البلدية  كانت  و 
منطقة  أعالي  أرض يف  قطعة  خصصت 
االجناز  يف  بالشروع  وعدت  و  بومهاجر، 
على  جتسيده  يتم  لم  و  توقف  أنه  غير 
بالرغم من صراخ و  الواقع، وهذا  أرض 

احتجاج اجلميع لسنوات.
رئيس بلدية القل، من جهته، قال 
يف تصريح »ألخبار الوطن«، بأن مشروع 
يف  كبيًرا  هاجًسا  يشكل  يزال  ال  املقبرة 
ظل غياب الوعاء العقاري و العديد من 
من  املشروع  وجدها  التي  املعارضات 
يرفضون  الدين  املواطنني  بعض  قبل 
تخصيص قطعة أرض يف »كدية مومن« 
، و أضاف بأنه سوف يجتمع مع أعضاء 
عن  للبحث  جديد  من  التقنية  اللجنة 
قطعة أرض إلجناز هذا املشروع، خاصة 
و أن مدينة بحجم القل بال مقبرة حاليا.
جمال بوالديس
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أخبار الداخل

ق.م/واج

الشروط  بتوفير  املعتمد  النظام  وسمح 
على  يقوم  املؤسسات  هذه  داخل  الالزمة 
مواصلة  على  احملبوسني  وتشجيع  حتفيز 
وتهيئتهم  وإصالحهم  والتكوين  التمدرس 
للعودة إلى أحضان املجتمع، كما أشار نفس 

املصدر .
ملؤسستي  زيارتها  خالل  وأج  ووقفت 
إعادة التربية »سيدي عثمان« ببلدية الصيادة 
والثانية ببلدية عني تادلس، تزامنا واإلعالن 
عن النتائج املسجلة وطنيا من قبل احملبوسني 
املشاركني يف امتحان شهادة البكالوريا، على 
فعاليته  أثبت  الذي  النظام  هذا  مالمح  أهم 
املنتهية  الدراسية  السنة  نتائج  خالل  من 
مؤخرا، حيث حقق نزالء املؤسستني نسبة 
التعليم  جناح بلغت 100 باملائة يف شهادتي 

املتوسط والبكالوريا.
فبمؤسسة إعادة التربية بسيدي عثمان، 
ببلدية الصيادة مبستغامن، تتجلى مالمح هذا 
بها  يقوم  التي  النشاطات  من خالل  النظام 
واحلرف  األول  املقام  يف  تعليم  من  النزالء 

واألعمال اليدوية والرياضة.
ويف هذا الصدد شدد بن حمزي كمال، 
مدير املؤسسة، على أهمية اإلدماج يف بناء 
العقابية  املؤسسة  داخل  الفرد  شخصية 
النظر  بغض  املجتمع  إلى  للخروج  وحتضيره 
عن األفعال التي ارتكبها والتي أوصلته إلى 

املؤسسة العقابية.
الدولة  »حرص  حديثه  سياق  يف  وأبرز 
إلصالح  الالزمة  الوسائل  كافة  وضع  على 
عبر  التأهيل،  اعادة  مؤسسة  داخل  األفراد 
يتعلمها  السجن  داخل  نشاطات  خلق 
النزيل ويستفيد منها حتى بعد خروجه من 

املؤسسة«.
حيز  دخلت  التي  املؤسسة  هذه  ويف 
االستغالل سنة 1985، مت فتح عدة أنشطة 
ميارسها النزالء منها التعليم والتكوين املهني 
عالوة على ورشات النجارة و احلدادة والعمل 

الفالحي يضيف ذات املسؤول.
املسجلني  عدد  بلغ  العام  التعليم  ففي 
يف  نزيال   310 من  أكثر  السنة  هذه  خالل 
جميع املستويات و43 نزيال يف فصول محو 

األمية أما يف التكوين املهني فيضم أكثر من 
فروع   6 على  موزعني  متربصا،  نزيال   200
اخلشب  على  والنقش  اآللي  اإلعالم  منها 

وغيرها.
تنظيم  على  أيضا  املؤسسة  حترص  كما 
نشاطات ترفيهية أخرى على غرار املسابقات 
يغتنم  »حتى  والعلمية  والفكرية  الرياضية 
املؤسسة  يف  يقضيه  الذي  الوقت  النزيل 
من  خروجه  عند  تنفعه  مفيدة  أشياء  يف 
املؤسسة العقابية«، وفقا لنب حمزي، مؤكدا 
السجن كتحفيز  داخل  املطالعة  أهمية  على 
للنزالء لزيادة أوقات الزيارات العائلية أو عدد 

املكاملات الهاتفية يف ظل احترام القانون.
ومن جانبه، أكد بودريع، محمد مدير 
التي  تادلس  لعني  التربية  إعادة  مؤسسة 
زارتها وأج أيضا على الدور األساسي الذي 
للمؤسسة  اليومي  التسيير  اإلدماج يف  يلعبه 
املؤسسة  داخل  النزيل  وضعية  على  وكذا 

وبعد مغادرتها.
فالتزام النزيل بالدراسة أو العمل بورشة 
أو ممارسة الرياضة يف أوقات معينة من اليوم، 
كما لفت املدير، يسهل على أعوان املؤسسة 
عملهم الرقابي من جهة ويعطي جرعة أمل 
يده  ويف  املجتمع  إلى  باخلروج  للنزيل  كبيرة 
شهادة أو حرفة تغنيه عن القيام مرة أخرى 

بأفعال تعيده إلى املؤسسة العقابية.
وشهدت هذه املؤسسة التي دخلت حيز 
نسبة  السنة، حتقيق  يقارب  ما  منذ  اخلدمة 

جناح 100 باملائة يف شهادة التعليم املتوسط 
العقبة  23 نزيال املسجلني لهذه  باجتياز ال 
بنجاح  البكالوريا  شهادة  يف  النسبة  ونفس 
جميع النزالء املمتحنني البالغ عددهم 16.

 174 املؤسسة  تضم  ذلك  على  زيادة 
املتوسط  التعليم  دروسهم يف   يزاولون  نزيال 
يف  و40  الثانوي  التعليم  يف  أخرين  و50 
فصول محو األمية، إضافة على 184 نزيال 

متربصا يف التكوين املهني عبر 6 فروع.
ولتحضير النزالء للخروج إلى املجتمع، 
القطاعات  من  العديد  مع  اتفاقيات  عقد  مت 
والفالحة  املصغرة  املؤسسات  غرار  على 
إدماج  إطار  يف  والتشغيل  املهني  والتكوين 
سواء  العقوبة،  مدة  نهاية  بعد  املساجني 
إنشاء  على  تشجيعهم  أو  الشغل  عالم  يف 

مؤسسات مصغرة.
غير أن ذات املسؤول شدد على »ضرورة 
أن يقابل جهود إعادة اإلدماج داخل املؤسسة 
قبل  من  أسوارها  خارج  جهود  العقابية، 
وتشجيع  التشغيل  بدعم  املكلفة  الهيئات 
املقاوالتية لرفع العراقيل التي يتلقاها النزيل 
السابق عند توجهه إليها، سواء للبحث عن 

عمل أو إلنشاء مؤسسة مصغرة.
بضمان  مكلفة  الهيئات  هذه  أن  قال  و 
يف  الفئة  لهذه  الالزمة  التسهيالت  تقدمي 
املجاالت التي اختاروها مبوجب اتفاقيات مت 
التوقيع عليها مع وزارة العدل واإلدارة العامة 

للسجون«.

حققت سياسة اإلدماج التي أقرتها الدولة اجلزائرية لفائدة نزالء مؤسسات اعادة التأهيل، على 
غرار مؤسستي القطاع بوالية مستغامن، »نتائج باهرة« يف امتحاني شهادة البكالوريا ونهاية التعليم 

املتوسط إذ بلغت نسبة 100 باملئة، كما أكده مسيرو هذه املؤسسات.

يف   شهادتي   البكالوريا   والتعليم   املتوسط

100 بالمائة نسبة نجاح نزالء 
المؤسسات العقابية بمستغانم

 تيسمسيلت:
غلق 3 قاعات للحفالت

باملدينة،  الوالئية لتيسمسيلت غلق ثالث قاعات للحفالت  السلطات   قررت 
وذلك ملخالفة أصحابها تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا التي تقضي بتجميد 

نشاط هذه القاعات، وفقا ملا أفادت به أمس، خلية االتصال ملصالح الوالية.
هذه  وتشميع  غلق  قررت  الوالئية  السلطات  أن  ل«وأج«  املصدر  ذات  أوضح 
خالل  من  كوفيدـ19،  من  الوقاية  لتدابير  أصحابها  واحترام  التزام  لعدم  القاعات 

احتضان حفالت وتظاهرات مستقطبة للجمهور حيث تقرر أيضا متابعتهم قضائيا.
املشددة  االحترازية  التدابير  إطار  يف  الثالث  احلفالت  قاعات  غلق  قرار  ويأتي 
الوالئية  السلطات  قبل  من  املتخذة  بالوالية،  كورونا  فيروس  انتشار  من  للوقاية 
التجمعات  ومنع  كوفيدـ19  ضد  التلقيح  عمليات  تكثيف  تشمل  والتي  مؤخرا، 
على  واملطاعم  املقاهي  أصحاب  إلزام  على  فضال  واخلتان،  الزفاف  حفالت  وإقامة 
رفع الطاوالت والكراسي واحترام قواعد الوقاية من هذا الوباء. ووجهت ضمن هذه 
التدابير تعليمات صارمة جلميع املسؤولني بالوالية بضرورة إلزام املوظفني على مستوى 
فيروس  من  الوقاية  قواعد  احترام  على  العمومية  واملؤسسات  والهيئات  اإلدارات 

كورونا.
ق.م

خالل السداسي األول لهذا العام
توقيف أزيد من 1470 شخص ببومرداس

متكنت مصالح أمن والية بومرداس من توقيف ووضع حد لنشاط 1.475 شخص 
)من بينهم 18 شخصا من جنسية أجنبية( من خالل معاجلة 1.110 قضية إجرامية 

يف السداسي األول من السنة اجلارية، حسبما أفاد به أمس، األمن الوالئي.
وأوضح رئيس خلية اإلعالم بأمن الوالية، محافظ الشرطة كرميو تواتي ل«وأج« 
للمصالح  وردت  ملعلومات  إستنادا  املذكورين  األشخاص  لنشاط  حد  وضع  مت  بأنه 
األمنية ويف إطار محاربة كل أشكال اإلجرام يف الوسط احلضري بهدف ضمان أمن 
املواطن وحماية ممتلكاته. وتتعلق غالبية امللفات اإلجرامية املعاجلة املذكورة، يضيف 
نفس املصدر، بجرائم امللك العمومي وجرائم املساس باألشخاص وباآلداب واجلرائم 
االقتصادية واملالية وجرائم املساس باألموال واملمتلكات واجلرائم املعلوماتية. وأضاف 
أنه بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية يف حق املوقوفني مت تقدميهم أمام اجلهات 
احلبس  رهن  إيداع  أمر  139 شخصا  أنه صدر يف حق  مضيفا  املختصة،  القضائية 
اإلستدعاء  من  متورطا  إستفاد91  فيما  القضائية،  الرقابة  حتت  20 شخصا  ووضع 

املباشر والبقية أجنزت ضدهم ملفات قضائية.
ق.م/ واج

متثل الدراسة والتكوين بالنسبة لنزالء مؤسسة إعادة التربية والتأهيل 
اتصال  يبقيهم يف  ورابطا  إعادة اإلدماج  وزو، فرصة جديدة نحو  لتيزي 

مستمر مع العالم اخلارجي.
اإلدماج  إعادة  مبصلحة  »وأج«  إلتقته  الذين  النزالء  أحد  وإعتبر 
والذي حتصل هذه السنة على شهادة البكالوريا مبعدل 14/20 يف شعبة 
البقاء على  أنه أقبل على مواصلة دراسته حتى »يتمكن من  اآلداب، 
تطور مستمر«،  البحث يف  إطالع ويكتسب معارف جديدة، ألن عالم 

مؤكدا على »التأطير اجليد« املتوفر على مستوى هذه املؤسسة العقابية.
وأكد محدثنا أن »أساتذة يأتون من اخلارج إلعطائنا دروس وملساعدتنا 

طيلة السنة الدراسية، مع توفير الكتب واملراجع«.
املتوسط  التعليم  شهادة  على  آخر حتصل  نزيل  أعرب  ومن جهته، 
مبعدل96/20ر12 أنه »لم يكن يتوقع توفر الظروف احلسنة على مستوى 

املؤسسة العقابية«.
حول  أخرى  فكرة  لدي  كانت  أسجن،  أن  »قبل  قائال:  وأضاف 
األوضاع داخل السجن، ولكن اإلدارة وضعت حتت تصرفنا كل الوسائل 
لي  ستسمح  عقوبتي  تنقضي  عندما  وغدا  دراستنا.  ملواصلة  الالزمة 

دراستي بإعادة بناء نفسي وإعادة إدماجي يف املجتمع«.
إلى أن هذه األخيرة حتصي  العقابية  وأشار مسؤول مكتبة املؤسسة 
احلصول  النزيل  بإمكان  أنه  إلى  الفتا  عنوانا،  و6.141  كتابا   18.843
على 5 كتب يف األسبوع وبأن املؤسسة تضمن توفير املراجع للذين يقومون 
القاعات  إلى وضع  باإلضافة  التخرج«،  نهاية  بأعمال بحث ومذكرات 

حتت تصرفهم.
كما يعد توفير فرصة التكوين املهني داخل املؤسسة العقابية وسيلة 

أخرى لتحضير إعادة اإلدماج حسبما ذكره سجني آخر جنح يف التكوين 
والذي  خرسانة،  تخصص  البناء  حرفة  شهادة يف  على  وحتصل  املهني 
كما  جيدا«،  وأطرونا  »ساعدونا  الذين  واألساتذة  املؤسسة  طاقم  شكر 

قال.
»ليتمكن  أكثر  مبراجع  املكتبة  إثراء  يف  باملناسبة  أمله  عن  وأعرب 
تتطور  اخلارج  يف  احلياة  اخلارجي ألن  العالم  مع  إطالع  على  البقاء  من 
أنفسهم خالل  إياهم لشغل  للنزالء وداعيا  أمل  برسالة  باعثا  بسرعة«، 

فترة حبسهم بأمور تعود عليهم بالفائدة.
وقتهم  بشغل  السجناء  أنصح  هنا،  أننا  »مبا  الصدد  هذا  يف  وقال 
يف  اإلدماج  إلعادة  الحقا  تفيدهم  تكوينية  دورات  بتتبع  أو  بالدراسة 

املجتمع«.

 فرص مختلفة توفرها مصلحة إعادة اإلدماج
ولشغل وقتهم بأمور مفيدة، يستطيع سجناء املؤسسة العقابية لتيزي 
وزو تتبع عدة دورات تكوينية بفضل مختلف اإلتفاقيات املوقعة بني كل 
املهنيني  والتعليم  كالتكوين  أخرى  وزارية  دوائر  وعدة  العدل  وزارة  من 
األحكام  تطبيق  قاضي  إليه  أشار  حسبما  الريفية،  والتنمية  والفالحة 

عبة محمود.
عدة  يف  تكوينية  دورات  تتبع  إمكانية  اإلتفاقيات  هذه  وتوفر 
فتح  وحتى  بالعمل  للسجني  تسمح  شهادة  على  واحلصول  تخصصات 
توفره  الذي  والتسيير  املقاوالتية  يف  التكوين  بفضل  املصغرة  مؤسسته 
مختلف أجهزة املساعدة على خلق منصب شغل )الوكالة الوطنية لتسيير 

القرض املصغر، الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة ...(.
أهمية  باحملبوسني على  املكلف  املؤسسة  نائب مدير  وبدورهن شدد 
بإعادة  املتعلق  للدولة  العام  اإلجراء  تطبيق  يف  اإلدماج  إعادة  »مصلحة 

إدماج احملبوسني يف املجتمع«.
وبخصوص دور التكوين والدراسةن قالت املختصة النفسية باملؤسسة 
أن »الدولة تشجع احملبوسني على تتبع تكوين أو مواصلة دراستهم ليس 
فقط لإلستفادة من العفو ولكن أيضا لتحضير إعادة إدماجهم« ألن هذا 
اإلجراء يساعدهم على وضع هدف حلياتهم وإعادة بنائها ووضع ثقة يف 

أنفسهم ويف قدراتهم«.
لتيزي  التأهيل  التربية وإعادة  إعادة  ومن جهته، قال مدير مؤسسة 
وزو، نسيم دهيبي، أن الهدف من التكوين وتسجيل احملبوسني ملواصلة 
دراستهم يتمثل يف »رفع املستوى الثقايف لهذه الشريحة وتشجيعهم على 

التفكير اإليجابي وحتضير إعادة إدماجهم«.
وبخصوص النتائج احملققة من طرف نزالء هذه املؤسسة العقابية يف 
إمتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا أوضح ذات املسؤول أنه 
77 منهم  الثانوي،  للطور  اإلنتقال  إمتحان  إجتازوا  84 سجينا  من بني 

جنحوا فيه.
أما بالنسبة للبكالوريا، فمن بني 90 ممتحنا، 69 منهم حتصلوا على 
يتعلق  فيما  أما  باملائة.   76.66 تقدر ب  بنسبة جناح  أي  الشهادة  هذه 
املؤسسة،  هذه  مستوى  على  تخصصات   8 فتح  الذي  املهني  بالتكوين 
اإلمتحانات  إجتازوا  نزيل   368 بني  من   315 جناح  عن  دهيبي  كشف 

للحصول على شهادة نهاية التكوين.
واج

 مؤسسة إعادة التربية بتيزي وزو:

الدراســة والتكويـــن، فرصــة نحـو إعــادة االدمــاج
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إجــراءات عـاجـلة

دليـــل التجنيـــد

أزمـــة عطــــش!

تجربـــة ناجــحة

تخصصـــات جديـــــدة

ترأس وزير الصناعة 
الصيدالنية، عبد الرحمان 
لطفي جمال بن با أحمد، 
اجتماعا مع أهم منتجي 

األكسجني الطبي تقرر خالله 
اتخاذ العديد من اإلجراءات 

لضمان توزيع أمثل لهذه 
املادة احليوية التي يكثر 

عليها الطلب مؤخرا جراء 
ارتفاع حاالت اإلصابة بوباء 

كوفيد19-. و بذلك فإن 
املنتجني مطالبني بتقليص 

آجال حتليل األكسجني، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمنتجات 
الصيدالنية و املتعامل بتعني مسار محدد و نهائي لتوزيع 

األكسجني، باإلضافة إلى توسيع نطاق توزيع قارورات األكسجني 
خارج مواقع اإلنتاج لضمان تنظيم لوجستي أفضل لعمليات 

التسليم ملؤسسات الصحة.

تسّلم رئيس اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون، أمس مبقر رئاسة 

اجلمهورية، أوراق اعتماد سفراء 
اجلمهورية العربية الصحراوية 
الدميقراطية، الفاتيكان وكوريا.
وجاء يف البيان: » تسلم رئيس 

اجلمهورية،  عبد املجيد تبون، 
أمس، أوراق اعتماد ثالثة سفراء 

جدد لدى اجلزائر، وهم على 
التوالي: عبد القادر طالب عمر، 
سعادة سفير اجلمهورية العربية 

الصحراوية الدميقراطية، 
سعادة املونسنيور كوريان ماثيو 

فايالونكال، سفير دولة الفاتيكان 
و كيم تشانغ مو، سعادة سفير 

جمهورية كوريا«.

أصدرت وزارة الدفاع الوطني دليل 
التجنيد يف هياكل التكوين للجيش 

الوطني الشعبي لسنة 2021، حسبما 
نشرته الوزارة يف موقعها االلكتروني. 
وتضمن هذا الدليل شروط التجنيد 

املباشر للطلبة الضباط العاملني احلائزين 
على شهادة البكالوريا دورة 2021 وكذا 

شروط جتنيد الطلبة الضباط العاملني 
على أساس الشهادة اجلامعية وشروط 

جتنيد طلبة ضباط الصف املتعاقدين 
وكذا رجال الصف املتعاقدين.

تسبب عطب مس محطة 
الضخ املمونة لبلديات احململ 

وخنشلة واحلامة وأوالد 
رشاش بوالية خنشلة يف 
توقف تزويد سكان هذه 
اجلماعات احمللية مبياه 

الشرب، حسب ما استفيد 
أمس، من الوحدة احمللية 
ملؤسسة اجلزائرية للمياه.

وأوضح بيان صادر عن خلية 
اإلعالم واالتصال لذات 

املؤسسة أنه »بسبب عطب 
مس محطة ضخ املياه  الواقعة بسد كدية ملدور بباتنة والتي 

متون اخلزان الرئيسي للمياه لبلديات خنشلة واحلامة وأوالد 
رشاش واحململ بهذه املادة احليوية مت وقف التموين باملياه 

الصاحلة للشرب بداية من يوم أمس األحد«.

حققت أول جتربة تكاثر طائر »احلسون« 
يف األقفاص نتائج إيجابية على مستوى 

والية وهران، حلماية هذا النوع من 
الطيور واحلفاظ على هذه الساللة املهددة 

باالنقراض نتيجة الصيد العشوائي، 
حسبما استفيد أمس، لدى اجلمعية احمللية 

لتربية الطيور وحماية البيئة واحليوان 
»شفيع اهلل«. وقد بادر بهذه العملية 36 

مربيا منخرطا يف اجلمعية املذكورة الذين 
أطلقوا عملية إنتاج طائر »احلسون« داخل 

األقفاص، علما أن هذا النوع من الطيور 
البرية، لم يسبق أن سجل تكاثرها داخل 

األقفاص، وفق ما أفاد به لـ«وأج« رئيس ذات 
اجلمعية، معمر شفيع اهلل.

سيتعزز املركز اجلامعي »نور 
البشير« بالبيض، مع بداية املوسم 

اجلامعي املقبل بفتح ستة تخصصات 
جديدة يف طور املاستر، حسبما 

أستفيد أمس، لدى إدارة هذا املرفق 
اجلامعي. وأفاد نائب املدير املكلف 
بالبيداغوجية، بن دحان خالد أن 

هذه التخصصات اجلديدة تتمثل يف 
لسانيات اخلطاب على مستوى ميدان 
األدب العربي، وتخصصني يف ميدان 
العلوم االقتصادية وهما االقتصاد 
كمي واملالية وجتارة دولية، فضال 

عن تخصص تاريخ املقاومة واحلركة 
الوطنية اجلزائرية، باإلضافة تاريخ 
وفلسفة عربية وإسالمية وتخصص 

علم االجتماع االتصال.

سفـــراء 
جــــدد 

»األوبيجي« يطمئن»األوبيجي« يطمئن
طمأن ديوان الترقية و التسيير العقاري« األوبيجي«  سكان قاطني  

عمارات الطليان بالصديقية، وأكد سيتم تسليم السكنات اجلاري استكمال 
األشغال بها مع نهاية السنة اجلارية .يأتي ذلك بعد تأخر و شد و جذب يف 

قضية تفعيل وتيرة أشغال السكنات املخصصة لقاطني عمارات الطليان 
باملندوبية البلدية الصديقية، و نوه ديوان الترقية انه تبعا لفسخ 

الصفقة مع املقاولة التي كانت مكلفة بإجناز 1201/529 سكن عمومي 
إيجاري ببئر اجلير ، يطمئن كافة املستفيدين من السكنات اجلاري 

إجنازها ببلدية بئر اجلير ) مشروع 1201 سكن عمومي إيجاري ( بأنه قد 
مت اتخاذ كافة اإلجراءات قصد تسليمهم املفاتيح قبل نهاية سنة 2021.
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

 قصر موسى »اق امستان « أحد في 
وضع كارثي

من بني تلك املعالم التاريخية التي طالتها 
أيادي اإلهمال بعد حتولها على مدار سنوات إلى 
مكب للقمامة وتصدعت أغلب جدرانه، قصرأو 
صورو موسى أق أمستان وهو قصر مطل على واد 
حي صورو حيث يعتبر ثروة تاريخية كبيرة حتطم 
جانب كبير منها و تعرض الباقي لإلهمال و هو 
مثال لهندسة معمارية فريدة كما انه شاهد على 
ملسكن  مخصصا  يكن  لم  فهو  عريقة  حضارة 
و  الضيوف  امنا الستقبال  و  فحسب  األمنوكال 
ادارة اعمال املنطقة. أما املناطق احمليطة بالقصر 
كان  قد  و  العلماء  عائالت  تقطنها  كانت  فقد 
اين كانت  ادريان  ميتد حتى جبال  هذا األخير 
توجد اهم البساتني و الواحات . ويحتل القصر 
للحماية  سميكة  باسوار  محاطا  كبيرًا  حيزا 
األخطار  الى  باإلضافة  اخلارجية  األخطار  من 

الطبيعية القاسية
اما عن املواد املستعملة يف البناء فقد صرح 
احلاج  بجامعة  محاضر  استاذ  الدكتورك.أعلي 
أنها  األثار  علم  يف  وباحث  أخموك  أق  موسى 
التراب او الطني و التي  من اآلجر املصنوع من 
يتجاوز سمكها 90 سم للحيطان اخلارجية ومن 
50 الى 60 سم للحيطان الداخلية وقد مت وضع 
السطح فكان من جذوع  اما  الطني  اآلجر على 
الشجر تعلوها طبقة من الطني يبلغ سمكها 20 

الى 30 سم.

فمبني  البناء  اساس  أن  املتحدث  وأضاف 
الى  القصر  الى  تأتي  عندما  كبير.  بحجر 
هي  الرئيسة  و  البوابة  تقابلك  الشرقي  اجلهة 
هي  و  للقصر  الرئيسي  املدخل  األرجح  على 
الى  يجمعهما  متقابالن  عمودان  شكل  تأخذ 
و  الدقة  من  بالغ  نحو  على  قوس وضع  األعلى 
اجلمالية وهو ما يترجم التواصل و التاثر الكبير 
باحلضارات العريقة بحضارة إموهاغ ومن خالل 
املالحظات األولية للقصر نرى انه ياخذ الطابع 
فهو  يحتويها  التي  املكونات  بسبب  العسكري 
شكل  وياخذ   ، للمراقبة  ابراج  على  يحتوي 
إال  القصر  جدران  من  يتبقى  ولم  املستطيل 
على  اتى  ما  بسبب  واجلنوبي  الشرقي  اجلدار 

بقية جدرانه من تهاوي واندثا

 متى ُينفض الغبار عن قصر سيدي 
امحمد أف عثمان؟ 

االقصراألثري  منه  يعاني  املصير  ونفس 
أحمد  احلاج  أق  عثمان  أق  مخمد  سيدي 
البكري بتاظروك الذي يتواجد مبرتفعات األهقار 
بعد  على  الواقعة  تاظروك  ببلددية  وبالتحديد 

300 كلم شرق والية متنراست
إلى  أو »صورو«  القصر  بناء  تاريخ  وينسب 
البكري  أحمد  احلاج  ناهقار  أمنوكال  حفيد 
املدعو سيدي مخمد أق عثمان، بني بأمر من 
أمر  أمستان  الذي  أق  موسى  ناهقار  أمنوكال 
تاظروك سيدي  ان  بناء قصر ألمنوكال  بضرورة 
قصر  بناء  فترة  نفس  يف  عثمان،  بن  محمد 

موسى أق أمستان  بحي صوروا حاليا.

أثري  ومعلم  ثقايف،  تراث  يعتبرالقصر 
الكبير  الدور  وله  الهقار  يف  جدا  هام  تاريخي 
يف إبراز أهمية العالقات التاريخية اإلجتماعية 
والعلمية والفنية وأيضا يف جتسيد عالقات...
منها التبادالت الفكرية والعملية والتكافل بني 
سكان منطقة األهقار والتيديكلت وكذا جتسيد 
وتطوير البناء العمراني اإلسالمي يف الصحراء، 
إذ مت بناؤه بسواعد مشتركة بني سكان منطقتي 
الفرنسي  اإلحتالل  إبان  والهقار  التيديكلت 
للصحراء ويف الوقت الذي كان يبنى، قام سكان 
تاظروك ببناء مسجد مقابل له يف اجلهة الغربية

واجلدير بالذكر أن القصر » صورو كان يستغل 
من طرف سكان املنطقة يف مختلف التجمعات 
الهادفة  وأهمها  املجاالت،  شتى  يف  التشاورية 
الفرنسي،  اإلستعماري  التواجد  على  للقضاء 
ويعتبر أيضا ملجأ لإلحتماء من غارات األعداء 
ميكن  حيث  إستراتيجي  سياحي  موقع  ويحتل 
رؤيته من بعيد، ومن طابقه العلوي ميكن رؤية 
وادي  وضفاف  نواحي  وكل  تاظروك  القرية 

تاظولت احملاذية.
أق  موسى  احلاج  األمنوكال  قصر  يشهد 
أق  مخمد  سيدي  وقصر  بتمنراست  أمستان 
غثمان أق احلاج أحمد البكري ببلدية تاظروك 
حاليا حالة من اإلهتراء وذوبان تدريجي للتاريخ 
جراء العوامل الطبيعية املؤدية إلى حتمية إنهياره 
التام، والعوامل البشرية املتمثلة يف التهاون التام 
الثقافة  عليه)وزارة  الوصية  الهيئات  طرف  من 
على  التجميد  رفع  أهمية  يف  والنظر   ) والفنون 
بضرورة  السلطات  يناشدون  ترميمهوهم  مشروع 

التحرك وإنقاذ ما ميكن إنقاذه.

ال تزال العديد من املواقع واملعالم التاريخية واألثرية بأهقار، تعاني من اإلهمال والنسيان من قبل ال تزال العديد من املواقع واملعالم التاريخية واألثرية بأهقار، تعاني من اإلهمال والنسيان من قبل 
املسؤولني على الرغم من انها  تشكل جزءا من ذاكرة وتاريخها ورغم النداءات املتكررة من طرف املواطنني املسؤولني على الرغم من انها  تشكل جزءا من ذاكرة وتاريخها ورغم النداءات املتكررة من طرف املواطنني 

بضرورة إعادة االعتبار لها وترميمهما إال أن »دار لقمان« تظل على حالها.بضرورة إعادة االعتبار لها وترميمهما إال أن »دار لقمان« تظل على حالها.

إعــــــالن عن توظيف
تبحث شبكة »أخبار الوطن« عن مراسلين في الواليات التالية: 

المسيلة، البويرة، قسنطينة، األغواط، ورقلة، بشار، بجاية، الجلفة، 
وهران، تيزي وزو، سطيف، غليزان، معسكر، باتنة، بسكرة، غرداية، 

عين تموشنت.
شروط التوظيف:  

-   إتقان فنيات التحرير الصحفي
-  االلتزام بتغطية مختلف األحداث عبر الوالية

-   إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة

-    ترسل الطلبات الى البريد التالي : 
morasilone2021@gmail.com

األغواط
فضاءات سياحية مهملة

الفضاءات  من  العديد  تشهد 
األغواط  بلديات  ببعض  السياحية 
كبيرا  توافدا  الصيف  فصل  حلول  منذ 
من  والشباب  العائالت  من  للسياح 
مختلف مناطق الوالية والواليات املجاورة 
خاصة ببلديتي الغيشة وتاويالة وسبقاق 
الشالالت  نحو  احلرارة  لهيب  من  هروبا 
غير  الغابية  والفضاءات  املائية  واملجاري 
اإلهمال  من  اشتكوا  السياح  أغلب  أن 

الذي تعاني منه هذه األماكن السياحية
تعد منطقة الرحى ببلدية الغيشة من 
أجمل املناطق السياحية بالوالية ملا تتوفر 
مائية  وبرك  ومجاري  شالالت  من  عليه 
املئات  يوميا  يقصدها  غابية  وفضاءات 
عن  بعيدا  والتنزه  للراحة  السياح  من 
حوالي  تخصيص  مت  ،وقد  املنازل  حرارة 
السياحية   املنتجع  لتهيئة هذا  03 ماليير 
لكن لم يظهر لها أثر فاملسلك الذي يربط 
املنطقة مبقر البلدية على مسافة 04 كلم 
متدهور ويتم السير فيه بصعوبة كبيرة ومت 
تسجيل نقائص يف أماكن اجللوس واللعب 

التي مت إجنازها ولم يبق لها أثر ،وتشكل 
البركة املائية الرحى التي يرتادها الشباب 
حياتهم  على  خطرا  للسباحة  واألطفال 
بها  غرق  حاالت  عدة  تسجيل  مت  حيث 
للجلوس  أماكن  تهيئة  عدم  إلى  ،إضافة 
وبالقرب  الغابية  بالفضاءات  والراحة 
املنطقة  تتميز  ،حيث  املائية  املنابع  من 
بطابعها الصخري وصعوبة املسالك لكنها 

منطقة جذب سياحي بامتياز .
السياح  يشتكي  تاويالة  وببلدية 
غرسة  ملنطقة  املؤدي  املسلك  تردي  من 
كلم   05 حوالي  مسافة  على  السياحية 
للشالالت  احملاذي  املكان  تهيئة  وعدم 
املائية وفضاءات الظل  التي تتردد عليها 
بعض  ،وتبقى  والراحة  للتنزه  العائالت 
الفضاءات السياحية ببلدية سبقاق التي 
بحاجة  واخلضرة  للمياه  منابع  على  تتوفر 
للجلوس  أماكن  وتخصيص  تهيئة  إلى 

ولعب األطفال .
ع. نورين

مطالب بإعادة االعتبار لهامطالب بإعادة االعتبار لها

قصور ومعالم أثرية بتمنراستقصور ومعالم أثرية بتمنراست
 في طي النسيان في طي النسيان

سطرت جمعيات املجتمع املدني بالتنسيق 
من  تقوم  برنامجا  احمللية  املصالح  بعض  مع 
هذه  .وجاءت  العمومية  املرافق  بتعقيم  خالله 
الذي  االجتماع  مخرجات   إطار  يف  احلملة 
والذي  العام  األمني  مع  الوالية  مقر  يف  انعقد 
يدخل ضمن القيام بتكثيف تعقيم الفضاءات 
األمكنة  ،وكل  العامة  والساحات  العمومية 
ملدة  غنامي  وحسب   . اجلمهور  يرتادها  التي 
باجي  برج  يف  املدني  املجتمع  ناشطي  أحد 
على  قسم  التعقيم  برنامج حمالت  فإن  مختار 
يومني اليوم األول تنشطه جمعية بناة مستقبل 
مشرق االجتماعية بالتنسيق مع مصالح البلدية 
يقومون بتعقيم املصالح البيومترية ومراكز البريد 
الثاني  اليوم  أما  والبلدية  الدائرة  مقري  وكذا 
فتنشطه جمعية التنمية والشباب لسنابل املجد 
فيستهدفون  التطهير  ديوان  مصالح  مع  اخليرية 
والشرطة  الدرك  أمقار  تطهير  احلملة  من خالل 

والوالية وكذا احملكمة .مضيفا ذات املتحدث  
أن يوم الثالثاء خصص حلملة حتسيسية لتوعية 
املواطنني بخطورة وباء كورنا .فيما يوم األربعاء 

العمومية  الساحات  للتعقيم  مفتوح  يوم  فهو 
والشوارع الرئيسة.

عبداهلل مجبري

برج باجي مختار
إطالق حملة لتطهير و تعقيم  األماكن العمومية

بلدية يف األغواط
سكان عين سيدي علي يطالبون 

بالكهرباء والبناء الريفي
تسجل بلدية عني سيدي علي شمال 
يف  فادحا  نقصا  ب200كلم  األغواط 
الكهرباء الريفية حيث كشف نائب رئيس 
منذ  أنه  إبراهيم  برماكي  السيد  البلدية 
2008 لم تستفد البلدية من كلم واحد من 
البرامج التي استفادت منها الوالية يف هذا 

اإلطار.
 1000 من  أكثر  البلدية  حتصي   كما 
االشارة  ،مع  الريفي   السكن  على  طلب 
أن  البلدية تتميز بطابعها الرعوي الفالحي 
حيث يقطن أغلب سكانها باملناطق املبعثرة 

 ، الدخلة   ، ،الرصاف  الشبكة  كمناطق 
يتردد  ،حيث  ،الفايجة  املشتى   ، الريش 
للمطالبة  البلدية  على  باستمرار  سكانها 
ودعمهم  الريفية  الكهرباء  بشبكة  بربطهم 
بحصة من السكن الريفي لتحسني ظروفهم 
جهة  من  بأراضيهم  وتثبيتهم  املعيشية 
استفادة  عن  املتحدث  ذات  كشف  أخرى 
الرعوية  األبار  من  حصة  من  البلدية 
مناطق  برنامج  اطار  يف  الريفية  واملسالك 

الظل مت اجنازها ببعض املناطق .
ع .نورين

األغواط
سكان تجمع قابق يعانون العطش

قصر  ببلدية  قابق  جتمع  سكان  يعاني 
احليران جنوب  االغواط هذه األيام من أزمة 
عطش حادة بسبب تعطل مضخة البئر التي 
يتم متوينهم منها ،حيث جلأ السكان لشراء 

املاء وجلبه من جهات بعيدة من أجل سد 
املنطقة  أن  اإلشارة  مع  اليومية  حاجاتهم 

تشهد ارتفاعا شديدة للحرارة هذه األيام.
ع .نورين
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روبورتاج:صفاء كوثر بوعريسة

برج  العش أقصى جنوب والية  لبلدية  التابعة  قرية معازة  يشتكي سكان 
بوعريريج من جملة النقائص التي حولت قريتهم إلى رقعة جغرافية ال تصلح 
للحياة ، على غرار نقص التزود باملياه الشروب وانعدام لشبكة الغاز الطبيعي 

والكهرباء واالنارة العمومية ، باإلضافة الى مشكلة احملاجر والطرقات .

 10 سنوات بال ماء

الصاحلة  املياه  مشكلة  من  وقلقهم  غضبهم  عن  معازة  قرية  سكان  أعرب 
وجود  من  بالرغم  سنوات   10 قرابة  منذ  بها  تزويدهم  يتم  لم  للشرب  التي 
على  الفوضوية  التنقيبات  بسبب  تضررت  والتي  السكان  حسب  توصيالت 
قاطني  وأكد   . املجاز  نقب  من  منها  يستفيدون  التي  الرئيسية  القناة  مستوى 
القرية أنهم باتوا يجلبون كغيرهم من عشرات القرى املعزولة هذه املادة احليوية 
من املناطق املجاورة عبر الصهاريج باهضة الثمن أو بطرق بدائية أخرى وذلك 
عنها  التغاضي  مت  التي حسبهم  املناسبة  احللول  وجود  رغم  العطش  من  خوفا 

والتماطل يف إصالحها من قبل املسؤولني احملليني أو املعنيني بذلك .
وأكد لنا مواطنني ممن التقت بهم أخبار الوطن خالل قطعهم الطريق الوطني 
رقم 45 الرابط بني واليتي البرج واملسيلة  أنهم يطالبون على رأس قائمة املطالب 
التي  االعتداءات  بسبب  منه  حرموا  الذي  الشرب  مباء  القرية  تزويد  ضرورة 
طالت الشبكة الرئيسية املمونة للقرية من نقب املجاز منذ أزيد من عام كامل 
، ما جعلهم يعمدون على احلصول على هذه املادة من أموالهم اخلاصة والتي 
يدفعون فيها الكثير مقابل خدمات ال تفي بالغرض خاصة مع االرتفاع احملسوس 

لدرجات احلرارة يف فصل الصيف .

 مطالب بتعميم شبكة الغاز والكهرباء
أكد سكان قرية معازة أن مشكلة انعدام الغاز والكهرباء يف بعض البيوت 
هتني  كاٍف جللب  مادي  وجود دخل  لها يف ظل عدم  يرثى  جعلتهم يف حالة 
بشكل  محرومة  املنازل  من  العشرات  أن  أكدوا  أين  أخرى،  بطريقة  املادتني 
تعسفي من االستفادة من الغاز والكهرباء دون سبب مقنع ووجيه ، ما جعلهم 
يعتمدون على قارورات غاز البوتان التي ال يقدر عليها كل املواطنني ، باالضافة 
الى اإلنارة بطرق جد بدائية ، مطالبني يف هذا الصدد بتوفير الكهرباء لكل بيوت 
القرية دون استثناء وكذا إمتام شبكة الغاز الطبيعي لتعميمها على كل قرية معازة 
، باإلضافة الى شبكة الصرف الصحي التي حتتاج هي األخرى مشروعا ضخما 

من أجل إكمالها .

 ظالم دامس واالنارة حلم السكان
البلدي بالتدخل لتوفير  يطالب سكان قرية معازة رئيس املجلس الشعبي 
إلى  ما حتول  وهو  بالظالم  تغلق  التي  وأحياءها  القرية  بشوارع  العمومية  اإلنارة 
هاجس يؤرق السكان وحرمهم من التنقل ليال خوفا من االعتداءات والسرقة .
العمومية  االنارة  بشبكة  قريتهم  ربط  املواطنني من معضلة عدم  واشتكى 
األمر الذي أثار امتعاضهم واستياءهم نتيجة التزام السلطات الصمت حيال هذا 

املوضوع وجتاهلها ملطالبهم املتكررة حوله والتي وصفوها باملشروعة .

 عيادة القرية بحاجة الى ترميم
ويف ذات السياق ، وليس بعيدا عن النقائص واملشاكل التي تعاني منها 
القرية ، أكد املواطنني أن عيادة القرية بحاجة الى ترميم كلي من اجل استقبال 
أنهم  الوطن  ألخبار  تصريح  يف  القرية  سكان  أحد  أفاد  أين   ، للمرضى  الئق 
عانوا من وضعية العيادة منذ سنني ِعجاف عّدة والتي اصبحت عرضة لالنهيار 
نتيجة انتشار التشققات على اجلدران وغياب أدنى الشروط الالزمة والضرورية 
تسمح  التي ال  الوضعية  وهي   ، املرضى  إطالقا الستقبال  املهيأة  غير  بالعيادة 
مبمارسة أي نشاط طبي بالفرع . وأعرب مواطني معازة عن غضبهم إزاء هذا 
الوضع الذي ال يطاق ، اين أكدوا أنهم محرومون حتى من العالج وهو أبسط 
حق من حقوقهم املسلوبة يف هذا الوطن خاصة وانهم باتوا يضطرون الولوج نحو 
العيادات واملشايف القريبة أو حتى البعيدة يف اسوء احلاالت من أجل التداوي 
خاصة النساء احلوامل الللواتي يجدن أنفسهن أمام حتمية الوالدة إما يف سيارة 

اإلسعاف أو بطريقة بدائية يف بيوتهن .
ومع أولى قطرات املطر ، ُيفَضح الفساد الذي يقبع لسنوات بقرية معازة ، 

إذ أن حالة الطريق حتكي تقاعسا كبيرا يف اداء املهام من قبل املسؤولني احملليني 
رغم مناشدة سكان معازة لهم ألكثر من مرة من أجل ايجاد حل سريع خاصة 
يف فصل الشتاء ، أين يتسبب هطول االمطار بقطع الطريق نهائيا عن املواطنني 
للراجلني  سواء  الدراسة  أو  العمل  نحو  الولوج  على  منهم  قدرة  دون  وعزلهم 
تعبيد  ضرورة  مستعجل  بشكل  معازة  قاطني  .ويطالب  املركبات  أصحاب  أو 
الطريق من أجل متكن أصحاب املركبات من املرور عبرها دون خوف من حدوث 
اعطاب محتملة لسياراتهم ، وهو حال أولياء التالميذ الذين وجهوا صرخة نداء 
للسلطات املعنية من أجل انهاء حالة الطريق الكارثية لتسهيل ولوج أبناءهم نحو 
الشتاء  عراقيل خاصة يف فصل  دون  منهم  األطفال  التربوية خاصة  مؤسسات 
واألمطار والثلوج التي تتراكم فيها األوحال والبرك املائية يف الطريق التي تشبه 

كل شيء ، إال أن تكون طريقا للعبور .

 مطالب بإنجاز طريق اجتنابي
اشتكى سكان قرية معازة من االنتشار الكثيف لشاحنات احملاجر احملاذية 
ذات الوزن الثقيل العابرة للطريق والتي أصبحت تتسبب يف اختناق حركة السير 
ناهيك عن تهديد حياة عابري الطريق وسكان القرية ، كما تسببت األخيرة 
يف خسائر للطرقات التي عّبدت منذ فترة طويلة .وطالب سكان القرية ضرورة 
اجناز طريق اجتنابي لشاحنات احملاجر احملاذية والتي أثرت على الطريق بسبب 

ثقل احلمولة .
إلى جحيم  التي حولت حياتهم  احملجرة  أذى  القرية من  ويشتكي سكان 
نشيطة  حركة  تعرف  العموم  وأن احملاجر على  خاصة   ، يطاق  ال  حقيقي 
أجل  من  يومي  وبشكل  أحجامه  بشتى  احلصى  بنقل  تقوم  التي  للشاحنات 
تكسيرها ، األمر الذي يحدث حالة من الضجيج ناهيك عن األضرار اجلسيمة 
التي أملت مبنازلهم من خالل تعرضها لشقوق يف اجلدران واألسقف، مطالبني 

بضرورة إعادة النظر يف وضعية هذه األخيرة .

 غلق للطرقات واحتجاجات ال تنتهي
مواطني قرية معازة كانوا قد أقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 45 الرابط 
بني واليتي البرج واملسيلة عديد املرات التي باتت ال تعّد وال تصحى بسبب 
تهميش قريتهم املعزولة و'' احملقورة '' حسبهم إلى أقصى احلدود بدون أي سبب 
ظل  تنتهي يف  ال  التي  واحتجاجاتهم  املتكررة  مراسالتهم  مع  ، خاصة  مقنع 

استمرارية غياب املشاريع التنموية .
التي  االحتجاج  اندالع  مع  الوطن  أخبار  بهم  التقت  ممن  املواطنني  بعض 
احتجاجاتهم  أن  لنا  أكدوا   ، الطريق  لغلق  واملتاريس  احلجارة  فيه  استعملت 
يف  املمارس  للتهميش  الكلي  الرفض  على  من التعبير  كنوع  جاءت  املستمرة 
حقهم ، والذي اعتبروه اجحافا يف حق قريتهم املنسية التي لم تنل سوى الوعود 

الكاذبة التي بقيت إلى اليوم حبيسة االدراج .

حياة بدائية ال تشبه أي حياة ، معاناة طال أمدها ونداءات استغاثة ال تصل الى املسؤولني، وعود أسماها سكان حياة بدائية ال تشبه أي حياة ، معاناة طال أمدها ونداءات استغاثة ال تصل الى املسؤولني، وعود أسماها سكان 
قرية معازة ببرج بوعريريج بالكاذبة ومشاريع تنموية غائبة جتعل منها منطقة ظل بامتياز .قرية معازة ببرج بوعريريج بالكاذبة ومشاريع تنموية غائبة جتعل منها منطقة ظل بامتياز .

انعدام ألدنى شروط احلياةانعدام ألدنى شروط احلياة

قرية معازة ببرج 
بوعريريج .. 
حرمان ومعاناة!
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المراجع المهنية للمقاولة للمشاريع المماثلة في نوعية األشغال )شهادات ممنوحة من طرف أصاحب 
المشاريع تحتوي على اسم المشروع مسلمة من إدارات عمومية 

 EURL - SNC - CSC - SPA -( القانون األساسي للمؤسسة المتعهدة إذا تعلق األمر بشركة
 .)SARL

نسخة من السجل التجاري للمتعهد يحمل رمز النشاط المطلوب
CASNOS-CNAS. CACO- ) نسخة من شهادة اداء المستحقات لصندوق الضمان االجتماعي 

BATH( مستخرج من سجل الضرائب مصفى او مجدول في طور الصالحية
نسخة من الترقيم الجبائي . 

نسخة من وصل تسديد حقوق دفتر الشروط
مكونات العرض التقني: يتضمن الملف التقني ما يأتي

التصريح باالكتئاب مملوء وممضي ومختوم 
مذكرة تقنية تبريرية+ جدول زمني لالشغال 

دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته العبارة )قرئ و قبل ( مكتوبة بخط اليد
مكونات العرض المالي: يتضمن العرض المالي ما يأتي: 

رسالة التعهد مملوء وممضي ومختوم . 
جدول األسعار بالوحدة مملوء وممضي ومختوم، 

تفصيل كمي وتقديري مملوء وممضي ومختوم

يوضع »ملف الترشح« و »العرض التقني« و »العرض المالي« في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام 
، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة »ملف ترشح« 
او »عرض تقني« » أو »عرض مالي« حسب الحالة ، وتوضع هذه األظرفة في ظرف أخر مغفل 

وبإحکام ومغفل ويحمل عبارة :
»ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقيم العروض

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم .................... 
- موضوع طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا............................................... 

العروض المقدمة من طرف المتعهدين يجب أن تودع : ببلدية أم الطوب مصلحة التجهيز
 يوافق تاريخ و ساعة إيداع العروض آخر يوم من اجل تحضير العروض و المحدد بــ خمسة عشر 
)15( يوما ابتداء من تاريخ أول نشر اإلعالن المنافسة في الصحافة ،وهو التاريخ المحدد في دفتر 

الشروط على الساعة العاشرة صباحا، )10:00( 
 واذا صادف هنا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية ، فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم 

العمل الموالي
يتم فتح ملف الترشح والعرض تقني والعرض مالي في نفس يوم إيداع العروض على الساعة 10:00 

صباحا في جلسة علنية ، بمقر بلدية ام الطوب ، بحضور السادة المتعهدون الراغبين في ذلك 
يبقى  المتعهد ملتزم بعرضه لمدة تساوي مدة تحضير العروض مضافا إليها 03 أشهر، وفي حالة 

المؤسسة الحائزة على الصفقة العمومية تمدد أجال صالحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة

 دائرة أم الطوب
بلدية أم الطوب 

رقم التعريف الجباني: 095721289044124  
طلب العروض المفتوح مع اشراط قدرات دنيا رقم 2021/04

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم الطوب دائرة أم الطوب والية سكيكدة عن طلب العروض 
المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا خاصة بـــ:

1 تهيئة الطريق الرابط بين واد رايح و عين دردارة على مسافة 01 كلم
2 تهيئة الطريق الرابط بين دار لفتات وزياين على مسافة 1.5 كلم

3  إعادة اإلعتبار للطريق الرابط بين كرم أحمد و بوالشوك على مسافة 600 م/ط
4 إعادة اإلعتبار للطريق الرابط بين الطريق الوالئي رقم 7 تاغوزة على مسافة 10 كلم الشطر األول 

على مسافة 1 كلم
فعلى المرشحين المعنيين بطلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا الراغبين في المشاركة 

المقاوالت التي تخضع للقانون الجزائري المؤهل في ميدان أشغال عمومية نشاط رئيسي درجة )02( ثانية 
فما فوق في طور الصالحية يوم الفتح  و الذين أنجزو مشاريع مماثلة موضوع دفتر الشروط و األتصال 

بالبلدية  مصلحة التجهيز خالل أيام العمل لسحب دفتر الشروط مقابل تسديد مبلغ مالي قدره 3000.00 دج 
 يجب أن يسحب دفتر الشروط من طرف المرشح او المتعهد أو من طرف ممثليها المعينين لذلك ، وفي 

حالة التجمع المؤقت لمؤسسات يسحب من طرف الوكيل أو من طرف ممثله المعين لذلك إال إذا تم االتفاق 
على خالف ذلك في اتفاقية التجمع 

مكونات العرض : مجموعة الوثائق منصوص عليها في المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 
المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ويجب أن 

تشتمل العروض على » ملف الترشح« و »عرض تقني » و »عرض مالي«.
مكونات ملف الترشح:يتضمن ملف الترشح ما يأتي : 

التصريح بالترشح مملوء وممضي ومختوم،
التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي ومختوم 

الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة
كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين او المتعهدين او عند االقتضاء المناول

شهادة التأهيل الدرجة 02 فما فوق  في إختصاص األشغال العمومية في طور الصالحية . 
المراجع البنكية

الحصيلة الجبائية للسنوات الثالث األخيرة مؤشر عليها من طرف مصالح الضرائب )-2020-2019
 . )2018

قائمة الوسائل البشرية مرفقة بالشهادات و السير الذاتية لمؤطري المشروع مبررة بالحالة العددية مصرح 
 . )CNAS( بها لدى

قائمة الرسائل المادية مبررة بالبطاقات الرمادية او وصل إيداع أو بطاقة سير مع تقديم وثيقة تامين في 
طور الصالحية للعتاد المتحرك اما بالنسبة للعتاد الغير المتحرك فيبرر فاتورة الشراء او عقد إيجار لفترة 

اإلنجاز أو محضر خبير معتمد او محضر خبيرقضائي  مؤرخ اقل من سنة يوم الفتح . . 
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أخبار الرياضات

بعد أن أعلن انسحابه من األوملبياد 

تــوفيق مخلوفــي يحــدث حالـــة 
إحبـــاط لــدى الجـزائريين

 أوملبياد طوكيو 2020

مشوار المسايفة الجزائرية يتوقف 
بإقصاء محمد بلكبير وحروي

بلكبير )اختصاص سيف احلسام لإلناث( وسليم   اقصي اجلزائريان كوثر محمد 
حروي )سالح الشيش لذكور( من جدول ال64 ملنافسات املبارزة )فردي( لدورة االلعاب 

االوملبية أمس االثنني بقاعة ماكو هاري موسي.
وانهزمت املبارزة محمد بلكبير امام منافستها الصينية يانغ هانغو بنتيجة 15 ملسة 
مقابل واحد، فيما توقف مشوار مواطنها حروي على يد الروسي ميلينيكوف فالديسالف 

بنتيجة 15 مقابل 6.
التي  مباركي،  مرمي  الشابة  للمسايفة  املبكر  للخروج  ليضاف  االقصاء  هذا  ويأتي 
بازتور فلورا بنتيجة  انهزمت اول امس يف اختصاص سالح الشيش اناث أمام املجرية 
8-15 واكرم بونابي املقصى يوم السبت الفارط يف اختصاص سيف احلسام )ذكور( على 

يد الياباني ستريتس كايتو بنتيجة 15 ملسة مقابل 9.

على خطى بن شبلة وحومري

المالكم نموشي يتأهل للدور 
ثمن النهائي

دورة  من  النهائي  ثمن  الدور  الى  كلغ(   69-75( منوشي  يونس  اجلزائري  تأهل   
املالكمة لأللعاب االوملبية 2020، بعد تفوقه على منافسه األوغندي سيميجو كافوما 
اخلميس،  يوم  قسنطينة  مدينة  ابن  وسيواجه  االثنني.  أمس   ،5-0 بنتيجة  دافيد 

الفليبيني مارسيال اومير املعفى من الدور األول.
ويأتي تأهل منوشي ليضاف الى مواطنيه عبد احلفيظ بن شبلة )91 كلغ( ومحمد 
حومري )81 كلغ(. ويف منازلة الدور ثمن النهائي، سيواجه بن شبلة يوم الثالثاء الروسي 

موسليم ادزمياغوميدوف.
ويواجه حومري، الذي يسجل اول مشاركة له يف املنافسة االوملبية، غدا االربعاء 
الكوبي لوباز آرالن، صاحب اللقب العاملي 2015 بالدوحة و األوملبي 2016 بريو دي 

جانيرو.
من جهتها، اقصيت املالكمة اجلزائرية بوعالم رميساء )51 كلغ( يف الدور السادس 

عشر على يد التايالندية جيتبون جوتاماس بنتيجة 5-0.
3 اناث(. ويتضمن  ومتثل اجلزائر يف املوعد االوملبي بثمانية مالكمني )5 ذكور و 

برنامج املنافسة 13 منازلة نهائية )8 لدى الذكور و 5 لدى االناث(.
نصف  األدوار  تقام  فيما  املقبل  اوت   3 و   2 و   1 أيام  النهائية  ربع  األدوار  وستقام 

النهائية ايام 4 و 5 و6 اوت املقبل واملنازالت النهائية يومي 7 و 8 من نفس الشهر.
م.هشام

تصفيات رابطة أبطال إفريقيا سيدات

آفاق غليزان على بعد 90 
دقيقة من الدورة النهائية

 يسعى فريق آفاق غليزان إلى اقتطاع تأشيرة مشاركته يف أول نسخة من رابطة أبطال 
إفريقيا لكرة القدم النسوية، حينما يواجه اجليش امللكي )املغرب(، هذا الثالثاء مبلعب 
لدورة  الثانية  اجلولة  حلساب  مساء،  السادسة  الساعة  من  بداية  املغربية  بركان  مدينة 

منطقة شمال إفريقيا.
بنتيجة  التونسي  اإلسكان  بنك  نادي  ضد  األولى  خرجتهم  خالل  فوزهم  فبعد 
ثنائية- تقدمي مرود قوي يف  1-3، يجب على زميالت زينب قندوسي -التي سجلت 
سبيل حتقيق االنتصار وترسيم تأهلهن إلى الدورة النهائية املقررة مبصر، وتفادي حسابات 

اجلولة األخيرة التي سيكن معفيات منها.
ومن الضروري أن يتعامل فريق أفاق غليزان، بطل اجلزائر ملوسم 2020-2021، 
بحذر مع فريق اجليش امللكي الطامح لتجنب اخلسارة يف أولى مبارياته و املرادفة لإلقصاء.

القدرات  ميتلكن  الالئي  احمد معز،  املدرب سيد  فتيات  متناول  املهمة يف  وتبدو 
الالزمة لتسجيل ثاني فوز على التوالي وانتزاع تأهل تاريخي نحو املرحلة النهائية.

الكونفدرالية  أطلقتها  -التي  النسوية  إفريقيا  أبطال  لرابطة  النهائية  الدورة  وتشهد 
اإلفريقية للعبة مؤخرا- مشاركة ثمانية أندية، من بينها ممثل البلد املنظم )مصر(، ونادي 

إضايف عن منطقة حامل لقب النسخة الفارطة من كأس إفريقيا لألمم سيدات 2018.
القدم  كرة  تطوير  إلى  املنافسة  هذه  بعث  وراء  من  اإلفريقية  الكونفدرالية  وتهدف 

النسوية يف القارة السمراء.
م.هشام

م.هشام

ألعاب  على  كثيرا  تعول  اجلزائر  وكانت 
إحراز  ال  وملا  الوطنية  الراية  لتشريف  القوى، 
توفيق  بوجود  خاصة  ميداليات،  أو  ميدالية 
متر يف   1500 االوملبي ملسافة  البطل  مخلويف، 
و   800 2012 وصاحب فضيتي  لندن  اوملبياد 
 .2016 ريو دي جانيرو  اوملبياد  متر يف   1500
لدى  إحباط  حالة  أحدثت  اخلرجة  هذه  لكن 
من  الكثير  ينتظرون  كانوا  اللذين  اجلزائريني 

مخلويف.
''انتظرت  مخلويف  العداء  بيان  يف  وجاء 
ومهم  صعب  لكونه  القرار  التخاذ  حلظة  آخر 
كانوا  الذين  األشخاص  يف  فكرت  ألنني  لي 
أن  يحزنني  األوملبياد.  يف  مشاركتي  ينتظرون 
تقل  التي  الطائرة  يف  أكون  لن  بأنني  أعلمكم 
كل  لها  أمتنى  التي  بعثتنا،  من  الثالثة  الدفعة 
كان  جويلية.   26 يوم  طوكيو  إلى  التوفيق، 
التي  إلى جسمي وركبتي  أن أستمع  البد لي 

العام  أصابني  الذي  كورونا  وباء  مع  شوشت، 
املاضي، على حتضيراتي«.

تعلمون،  ''كما  البيان  يف  أيضا  وجاء 
لدي  ما  أفضل  تقدمي  أحاول  سنوات  منذ 
لتمثيل اجلزائر بشرف يف احملافل الدولية. منذ 
األلعاب األوملبية يف لندن 2012 حتى البطولة 
العاملية أللعاب القوى 2019 يف الدوحة مرورا 
تنسى  ال  حلظات  عشت   ،2016 ريو  بأوملبياد 
كانت  لو  كما  إياها  قاسمتموني  عارمة  وفرحة 

فرحتكم''.
بالنسبة لصاحب امليدالية الفضية يف 800 
و 1500 متر بريو 2016، ''أن تكون عند حسن 
ظن الناس ليس بالشيء الهني. خاصة عندما 
رائع  شعب  إياها  قلدني  بآمال  األمر  يتعلق 
مني  تنتظرون  كنتم  أنكم  أدرك جيدا  مثلكم. 
األلعاب  اجلزائري يف  العلم  وأرفع  أُسعدكم  أن 
أُبقي  األوملبية لطوكيو. وأنا أيضا كنت أود أن 
تواليا.  الثالثة  للنسخة  مشتعلة  الشعلة  هذه 
تقابلها  الرياضي  عند  واألهداف  الطموح  لكن 

أن  ميكن  التي  العوامل  وبعض  البدنية  اللياقة 
تخل بها''.

واستطرد قائال ''لو كنت ألستمع إلى قلبي 
بذلتي  على  اجلزائر  علم  أحمل  وأنا  لشاركت 
ميدالّية  على  احلصول  ألحاول  لكم  وركضت 
أخرى. لكن فّضلت أن ال أعطيكم آماال زائفة 

ألن حّبيي لكم وللجزائر خالص وصادق''.
متر   1500 يف  األوملبي  البطل  واختتم 
أن  سهال  ''ليس  بالقول  بيانه   2012 بلندن 
لياقتنا.  تخوننا  عندما  أعلى مستوى  نكون يف 
قمت بعدة اختبارات بدنية ولم تكن إيجابية. 
يف  عليها  اعتدت  التي  األوقات  حتقيق  عدم 

التدريبات كان أمرا محبطا.
الوفاض  خالي  اليابان  من  العودة  لكن 
هذا،  كل  رغم  إحباطا.  أكثر  ستكون  كانت 
وعزمية  قوة  أكثر  العودة  سأحاول  أنني  أعدكم 
للمواعيد القادمة. هنالك ألعاب البحر األبيض 
 2022 العالم  وبطولة  بوهران   2022 املتوسط 

بالواليات املتحدة األمريكية''.

أعلن  العداء   اجلزائري    توفيق   مخلويف   أمس   االثنني   انسحابه   من  األلعاب  
األوملبية 2020 بطوكيو    بسبب    عدم    جاهزيته   من   اجلانب   الصحي   

وإصابته   بكورونا   العام   املاضي.

اجلمعية اجلزائرية للطب الرياضي

دعوة إلخضاع الرياضيين للتلقيح ضد »كورونا«
دعت اجلمعية الرياضية اجلزائرية 
إلى  امس،  اول  الرياضي  للطب 
ضرورة إخضاع الرياضيني يف مختلف 
إلزامي  وبشكل  للتلقيح  التخصصات 
مزاولة  لضمان  كورونا،  فيروس  ضد 
ظروف  يف  باجلزائر  الرياضي  النشاط 
الداء  بهذا  لإلصابة  تفاديا  مواتية، 
الذي يشهد ارتفاعا متزايدا يف البالد.
ذات  رئيس  أبرز  اإلطار  هذه  ويف 
اجلمعية التي يتواجد مقرها بسعيدة، 
من  أصبح  أنه  هشام،  عالم  الدكتور 
واسعة  تلقيح  عملية  إجراء  الضروري 
التخصصات  مختلف  يف  للرياضيني 
داخل  واجلماعية  الفردية  الرياضية 

القاعات واملركبات الرياضية.
التلقيح  أن  عالم  الدكتور  وأكد 
الفئات  ملختلف  كورونا  فيروس  ضد 
من  الرياضيني  غرار  على  والشرائح 
مخاطر  من  الوقاية  ضمان  شأنه 

اإلصابة بهذا الوباء املتفشي عبر مختلف ربوع الوطن.
داخل  الوقائية  التدابير  بتطبيق  االلتزام  ضرورة  على  حث  كما 
القاعات الرياضية واملركبات الرياضية واملالعب اجلوارية قبل وأثناء وبعد 

إجراء التدريبات للحد من هذا الوباء، 
مطالبا بضرورة التكثيف من احلمالت 
املجال  هذا  يف  والتوعوية  التحسيسية 
اللقاح  الرياضيني إلى أخذ هذا  ودعوة 

وجعله إلزاميا.
ويف هذا الصدد ذكر بأن اجلمعية 
الرياضي  للطب  اجلزائرية  الوطنية 
يف  املاضي  ماي  شهر  منذ  شرعت 
تكثيف حمالتها التحسيسية التوعوية 
املوجهة أساسا لفائدة ممارسي مختلف 

الرياضات للحد من فيروس كورونا.
مختلف  اجلمعية  ذات  وتستغل 
التواصل  ومواقع  اإلعالمية  املنابر 
وارشادات  نصائح  لتقدمي  االجتماعي 
مختلف  يف  الرياضيني  لفائدة 
يف  املناسبة  الرياضية  التخصصات 
االستثنائي  الصحي  الظرف  هذا  ظل 
بفيروس  اإلصابة  مبخاطر  وحتسيسهم 

كورونا.
لإلشارة، تأسست اجلمعية الوطنية اجلزائرية للطب الرياضي يف 14 

فيفري 2019 بوالية سعيدة وتضم 22 جلنة و48 مكتبا والئيا.
ق.ر
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 حاوره: ياسني زويلخ 

»أخبار الوطن«: بداية ممكن نبذة عن نادي ميلة 
تقرأ؟

 خلضــر غيشــي: ميلــة تقــرأ هــي جمعيــة ثقافيــة 
ــوم 3 مــاي 2021 بعدمــا كانــت نــادي  تتأسســت ي
منــذ 8 جويليــة 2021 تتكــون مــن شــباب معظمهــم 
أســاتذة وطلبــة جامعيــون الهــدف التــي تســعى إليــه 
ميلــة تقــرأ هــي الرقــي والنهــوض باملجتمــع انطالقــا 
ــة  ــات ملناقش ــة  ورش ــالل إقام ــن خ ــراءة م ــن الق م
الكتــب وكذلــك تظاهــرات ثقافيــة كبيــرة تضــم 
ــح  ــارات الشــباب وفت ــر مه ــة لتطوي نشــاطات متنوع

املجــال لهــم البــراز إبداعاتهــم
 منذ تأسيس النادي يف 2017 مررمت مبراحل 

ماهي ؟
ــم  ــرة ث ــرة صغي ــدأ بفك ــروع يب ــد ككل مش  أكي
مــع مــرور الوقــت تكبــر الفكــرة و يزيــد الطمــوح 
ــت  ــدأت  ســنة 2017 ، كان ــرأ  كفكــرة  ب ــة تق ميل
منحصــرة بــن مجموعــة مــن الشــباب عددهــم 
ــراءة ، كان  ــب الق ــى ح ــو عل ــخاص إجتمع 10 أش
الهــدف هــو تنضيــب مكتبــة للهــواء الطلــق لتقريــب 
الكتــاب أكثــر مــن املجتمــع والفــرد ومــع استحســان 
ــا  ــدى ،  رأين ــة ص ــت املكتب ــرة والق ــع للفك املجتم
ــا ،  ــن إكماله ــا م ــد لن ــؤولية الب ــام مس ــنا أم أنفس
وهيإعطــاء مســاحات أكبــر للقــراء مــن أجــل اإلبــداع 
وتطويــر قدراتهــم وبالتالــي النهــوض باملجتمــع ، كل 
هــذا كان بجهــود أعضــاء النــادي ولكــن مــا كان 
ليتــم كل هــذا لــوال ان ســندنا مجموعــة مــا الهيئــات 
واألشــخاص وعلــى رأســهم دار الشــباب محمــد 
ــك  ــي وكذل ــق مهن ــد احل ــا عب ــة ومديريه ــدرع ميل ل
ســمير بــن الشــريف،  مــن دون أن ننســى كل أبنــاء 
اجلزائــر بصفــة عامــة وأبنــاء الواليــة بصفــة خاصــة 
علــى إميانهــم بفكــرة ميلــة تقــرأ واإللتفــاف حولهــا.

يف الذكرى الرابعة لتأسيس النادي أصبحتم 
جمعية، ماهو مسعاكم اجلديد يف الساحة 

الثقافية ؟
ــى  ــادي إل ــرأ مــن ن ــة تق ــة ميل  مــن خــالل ترقي

ــة  ــر مــن خــالل محاول ــا التحــدي أكث جمعيــة رفعن
اســتقطاب عــدد أكبــر مــن أبنــاء اجلزائــر ، والعمــل 
الهيئــات  مــع  بالتنســيق  وهــذا  تكوينهــم  علــى 
ــاءة  ــاز بالكف ــي متت ــرات الت ــك اخلب ــة وكذل املختص
العاليــة إلعطــاء اجلزائــر فــرد قــادر علــى خلــق 
ــرات  ــن خب ــه م ــا ميلك ــع مب ــة يف املجتم ــة مضاف قيم

ومهــارات .
 خالل أربع سنوات من العطاء الثقايف ، ماهي أهم 

امللتقيات التي نظمتموها وشاركتم فيها ؟
 خــالل 4 ســنوات  ميلــة تقــرا نظمــت وحضرت 
ــا او  ــواء محلي ــات س ــطة وامللتقي ــن االنش ــر م الكثي
وطنيــا ومــن اهــم امللتقيــات التــي حضرتها ميلــة تقرأ 
علــى الصعيــد الوطنــي هــي امللتقــى الوطنــي للقــراءة 
الثقافــة بدعــوة منهــا،  املنظــم مــن طــرف وزارة 
امللتقــى الوطنــي للقــراءة بغردايــة املنظــم مــن طــرف 
املكتبــة الرئيســة للمطالعــة العموميــة بالتنســيق مــع 
ــن  ــك ب ــي لفكــر مال ــة ،امللتقــى الوطن ــن غرداي تنوي
نبــي بــأم البواقــي ، امللتقــى الوطنــي الفتتــاح املوســم 
الثقــايف دورة محمــد ديــب بقاملــة، و ملتقــى ثقــايف 
بواليــة عنابــة والكثيــر مــن امللتقيــات واللقــاءات يف 

مــن  العديــد 

ــات . الوالي
كمــا أن ميلــة  تقــرأ 
تنظيــم  علــى  أشــرفت 

ــا 1,2,3،  ــة يف طبعته ــرأ  الثقافي ــة تق ــرة ميل تظاه
ــوان »  ــت عن ــراءة حت ــوادي الق ــي لن ــى الوطن و امللتق
القــراءة كدعامــة أساســية يف التنميــة املســتدامة 
لفعاليــات  الوطنــي  امللتقــى  إلــى  باإلضافــة   ،«
ــة  ــة الرئيســية للمطالع ــع املكتب ــراءة بالتنســيق م الق

العموميــة.
ميــالف  أقــالم   مســابقة  نظمنــا  وقــد  هــذا 
عنهــا  نتــج  والتــي   1,2,3 طبعتهــا  يف  الوطنيــة 

مطبوعــن . كتابــن 
باإلضافــة الــى الكثيــر مــن االنشــطة والورشــات 

والدورات.
 القى نادي ميلة تقرأ صدى محلي و وطني ، إلى 

من يعود الفضل يف ذلك ؟

 يعــود الفضــل للصــدى التــي القتــه ميلــة تقــرأ 
إلــى توفيــق  هلل عــز وجــل ومــن ثــم األعضــاء الذيــن 
آمنــوا بفكــرة ميلــة تقــرا وعملــو بجــد مــن دون 
مقابــل لــزرع بــذرة طيبــة يف هــذا املجتمــع كمــا يعــد 
الفضــل لــدار الشــباب محمــد لــدرع ومديرهــا كمــا 
أســلفنا الذكــر ،  وكل اإلطــارات والنــوادي الناشــطة 

ــن أو  ــواء يف العل ــن س ــك كل الداعم ــا ،  وكذل به
اخلفــاء ، إال أن  الفضــل األكبــر يف اســتمرارية ميلــة 
ــراءة وخاصتهــا واملبدعــون أينمــا  ــرا هــم أهــل الق تق

وجــدوا يف كافــة ربــوع الوطــن.
 دار الشباب محمد لدرع كانت أول من احتضن 

الفكرة ، ماهي الكلمة التي تريدون توجيهها 
للقائمني عليها من خالل هذا املنبر؟

ــد  ــباب محم ــدار الش ــا ل ــي أوجهه ــة الت  الكلم
لــدرع ومــن خاللهــا ملديرهــا وكل اإلطــارات والنوادي 
العاملــة بهــا ميلــة تقــرأ،  كانــت فكــرة واليــوم هــي 
ــا  ــروع رمب ــذا املش ــكان له ــة م ــة ثقافي ــروع نهض مش
ــي  ــوال الفرصــة الت ــه ل ــى قدمي ــر ويقــف عل أن  يكب
ــي  ــدرع،  وبالتال ــد ل ــه دار الشــباب محم ــا ل أتاحته
ــى  ــب عل ــن تعاق ــكل م ــكر ل ــل الش ــكر وجزي فالش
العمــل يف دار الشــباب كل مــن منصبــه ومســؤوليته 

ــة تقــرأ . علــى تقــدمي الدعــم مليل
 يصدح هذا الصرح الثقايف بثلة من األدباء 
والكتاب، كيف استقطبتموهم يف أول مرة ؟

 »ميلــة تقــرأ« حقيقــة هــي تســخر بطاقــات 
األدب  يف  ســواء  عديــدة   مجــاالت  يف  إبداعيــة 
ــذي جعــل  ــر ال ــف أشــكالها، األم ــون مبختل أو  الفن
هــؤالء املبدعــن وشــجعهم علــى أن يكونــو منــا هــو 
ــة  ــت ميل ــاون داخــل  بي ــك اجلــو األخــوي والتع ذل
ــع  ــة للجمي ــة  الفرص ــدأ إتاح ــى مب ــم عل ــرأ القائ تق
ــع  ــم للمجتم ــراز  مواهبه ــم و إب ــالل تكوينه ــن خ م

ــاطة. ــر ببس ــو الس ــذا ه ، ه
 و يف األخير و بدون إطالة ماهي رسالتكم 

ملنخرطي النادي وللجمهور الغفير املتتبع ألثركم 

 الرســالة التــي تقدمهــا ميلــة تقــرأ لــكل العائلــة 
يف كل بقــاع األرض ال نهضــة لنــا مــن دون قراءة وال 
ــا مــن  ــد لن ــراءة لهــذا الب تطــور وتكويــن مــن دون ق
العــودة للكتــاب والقــراءة مبختلــف أشــكالها لنســلك 
طريــق النهــوض والتطــور ،  وميلــة تقــرأ  تفتــح 
األبــواب  علــى مصراعيهــا لــكل العائلــة يف كل 
ــات  ــطة والتكوين ــن كل األنش ــتفادة  م ــكان لإلس م

املتاحــة مــن خاللهــا.

رئيس نادي »ميلة تقرأ« خلضر غيشي يف حوار مع »أخبار الوطن«:

»نسعـى إلعطـاء مسـاحـات أكبـر للقـراء 
مــن أجـل اإلبـداع وتطويـر قدراتهـم«

يعــد نــادي ميلــة تقــرأ الذي حتول مؤخرا إلــى جمعية صرحا ثقافيا يزخر بعقول شــابة، مما جعلها تقفز بقطاع الثقافــة الذي اعتبره الكثير من 
النقاد عاجزا يف والية ذات وزن ثقايف، و الذي اختفى لفترة بســبب غض نظر مســؤولي هذا القطاع عن التكفل باملواهب الشــابة، هاهي ميلة تقرأ 
حتيي العقول بعد ســبات و ركود، ما مكن العديد من الشــباب البروز من خالل هذا املكســب الثقايف الواعد . وعلى هامش الذكرى الرابعة لتأســيس 

هــذا النــادي، ارتــأت »أخبار الوطن« إلى إجراء حوار مع رئيســه ملعرفة أهــم تفاصيله وإيصالها ملتتبعي واقــع الثقافة عبر صفحات اجلريدة .
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إشهار

إشهــــــــار
الجمهوريـــــة الجزائريــــــة الديمقراطيــــة الشعبـــــــية 

والية تيسمسيلت   
بلدية العيون 

رقم التعريف الجبائي : 095738109000235
إعــــــــالن عــــــن منـــــــح مـــــــؤقت للصفقـــــــــات 

طبقا ألحكام المادة 65من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، ينهي المكلف بتسيير و إدارة شؤون البلدية إلى 
كافة المشاركين في اإلعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ،2021/01  و الصادر بتاريخ :2021/03/07 لمدة 15يوم بجريدتي أخبار الوطن باللغة الوطنية و

 LE MONDE ADM باللغة األجنبية و المتعلق بالمشروعين المذكورين أدناه  ، أنه تم المنح المؤقت للمشروعين للعارضين المذكورين ضمن الجدول التالي :

-على الراغبين اإلطالع على النتائج المفصلة لعروضهم التقنية و المالية االتصال بمصالحنا في آجل آقصاه ثالثة )03( أيام ابتداءا من اليوم األول لنشر اإلعالن المنح المؤقت
يمكن للعارضين الذين شاركوا في طلب العروض تقديم طعونهم إلى لجنة البلدية للصفقات العمومية في آجل ال يتعدى 10أيام ابتداءا من أول صدور هذا اإلعالن في الصحف الوطنية 

ونشرة BOMOPو هذا طبقا للمادة 82من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  

رقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة هو: 000007019004951 
إن مديرية التجهيزات العمومية لوالية بسكرة الكائن مقرها ب: شارع أحمد ومان بسكرة تعلن عن طلب 

عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الخاص انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة  لفائدة الطور 
الثانوي بثانوية محمد قروف العالية بسكرة 

شروط التأهيل األولي: 
هذا اإلعالن عن طلب العروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا موجه لكل من المتعهدين الذين يستوفون 

القدرات التالية :
 الحاصلين على شهادة التأهيل والتصنيف الدرجة 02 في البناء رئيسي فما فوق.

 والذين يتوفرون على متوسط رقم أعمال للحصائل المالية لخمس 05 سنوات األخيرة ) 
2016.2017.2018.2019.2020 ( أكبر من أو يساوي 10 ماليين مرفقة ومبررة بنسخة من التصريح 

الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفية مقدمة من طرف مصالح الضرائب
- مالحظة : بالنسبة للمؤسسات حديثة النشأة يحسب متوسط رقم أعمال للحصائل المالية بما يتناسب مع 

السنوات المالية . 
- يكمن للمتعهدين المشاركة في مشروع واحد أو في جميع مشاريع 12 انصاف داخلية )برامج -2021

2019-2020( التالية: 
- انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية العربي بن مهيدي بسكرة . 

- انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية رضا العاشوري بسكرة
-  انجاز نصف داخلية صنف 200 وجبة لفائدة الطور الثانوي بثانوية محمد قروف العالية بسكرة . 

- آنجار نصف داخلية 200 وجبة بإكمالية احمد رضا حوحو بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بثانوية بادي مكي بلدية زريبة الوادي . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بثانوية محمد خير الدين بلدية بسكرة . 

- انجاز نصف داخلية 200 وجبة بإكمالية شهرة محمد بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية 200 وجهة بثانوية سعيد عبيد ببسكرة  لفائدة الطور الثانوي . 

- انجاز نصف داخلية بمتوسطة جعادي العمري  ليوة . 
- انجار نصف داخلية بمتوسطة شنشونة جمورة . 

- انجاز نصف داخلية بالمتوسطة الجديدة طريق باتنة بلدية بسكرة . 
- انجاز نصف داخلية بمتوسطة معكوف بلقاسم بلدية عين زعطوط 

حيث يستطيعون التحصل على مشروع واحد أو عدة مشاريع من المذكورة أعاله شرط أن القدرات البشرية 
والتاطير التقني والوسائل المادية تكون منفصلة لكل مشروع على حدى ال يمكن استغالها في مشاريع أخرى. 

تقديم العروض: 
تقدم االظرفة في ظرف واحد مغلق بإحكام ومجهول المصدر يحمل العبارة التالية: )ال يفتح اال من 

طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض ( طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الخاصة 
........................... يبين كل من تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه طبق للمادة 67 
من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

وتفويضات المرفق العام . 

المؤسسة الفائزة عنوان العملية
رقم التعريف الجبائي 

للمؤسسة
مبلغ الصفقة بكل 

الرسوم )دج(
نقطة العرض مدة االنجاز

المالحظةالتقني /70 

1 - بناء مجمع مدرسي نوع )B1( مع سكن وظيفي 
بالعيون )حي السالم (

أقل عرض مالي0846,50 أشهر18414150093314015,690,939,45بلقاسم أحمد - تيارت حصة رقم 01: انجاز جناح األقسام 

أقل عرض مالي1039,80 أشهر18814150018613810,813,062,33قرابيس حمزة - خميستي حصة رقم 02: انجاز جناح اإلدارة و الجناح 
الصحي و قاعة متعددة الخدمات و المدخل الرئيسي

أقل عرض مالي0644 أشهر1841415009331407,564,990,17بلقاسم أحمد - تيارت حصة رقم 03: انجاز جدار اإلسناد 

أقل عرض مالي0640 أشهر1881415001861386,087,409,30قرابيس حمزة - خميستي

أقل عرض مالي   44   شهر188141500186138264,180,00قرابيس حمزة - خميستي

حصة رقم 04: انجاز جدار الفلق و تهىئة الفناء و 
 )Traveaux VRD( مختلف الشبكات

أقل عرض مالي0448 أشهر1841415009331403,741,889,34بلقاسم أحمد - تيارت حصة رقم 05: انجاز السكن الوظيفي

EURL GR BAT مؤسسة
المسير خامر عمر تيسمسيلت 

أقل عرض مالي0350 أشهر0019380702542433,160,907,75 حصة رقم 06: انجاز أشغال التدفئة المركزية 

2 -اجاز توسيع و إعادة االعتبار للمراحيض  عبر 
المؤسسات التربيوية للضور االبتدائي للشطر األول 

)حصة رقم 05: مدرسة أول نوفمبر بالبركة (
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ملف الترشح: 
 يحتوي على تصريح بالترشح والتصريح بالنزاهة، نسخة من القانون األساسي للشركات أو التجمعات كل 

الوثائق التي تسمح بتقييم قدرات المرشح القدرات المالية مبررة بالحصائل المالية لخمس 05 سنوات األخيرة 
مرفقة بنسخة من التصريح الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفية مقدمة من طرف مصالح الضرائب، شهادة 

التأهيل والتصنيف سارية المفعول، قائمة الوسائل المادية والبشرية 
 العرض التقني :

 يحتوي على التصريح باالكتتاب ممضي مملوء وفق النموذج المرفق، مذكرة تقنية تبريرية: تسمح بتقييم 
العرض التقني للمرشح من خالل:

القدرات المهنية والبشرية المسخرة للمشروع لكل من التأطير التقني المتينة بشهادة النجاح وشهادات التأمين 
و االنخراط CNAS و العمال بشهادات االنخراط ) CNAS + )CO ، و العتاد المسخر للمشروع الوسائل 

المادية التي تثبت حيازتها بالبطاقة الرمادية بنسخ من البطاقة الرمادية مرفقة بشهادة التأمين سارية المفعول 
بتاريخ مدة تحضير العروض والتي ال يمكن إثبات حيازتها بالبطاقة الرمادية تقدم نسخ من فواتير الشراء او 
شهادات التامين سارية المفعول أو محاضر البيع بالمزاد العلني، او محاضر إثبات مصادق عليها من طرف 

مديرية الصناعة والمناجم أو وكيل معتمد لدى مصالح المناجم صالحة لمدة سنة واحدة على األكثر ، و القدرات 
المهنية مبررة بشهادات حسن تنفيذ ممضية من طرف اصحاب المشاريع العمومية مرفقة بالوثائق التي تسمح 

بالتحقق من هذه المعلومات ، دفتر الشروط ممضي ومؤرخ ومختوم ومكتوب فيه بخط اليد عبارة » قرئ وقبل 
»

 العرض المالي: 
يحتوي على رسالة التعهد ممضية مملوءة وفق النموذج المرفق، ، جدول األسعار الوحدوي ممضى ومؤرخ 

ومختوم ، تفصيل كمي و تقديري في ممضي ومؤرخ ومختوم دفتر الشروط ممضي ومؤرخ ومختوم ومكتوب 
فيه بخط اليد عبارة  » قرئ وقبل «

مدة تحضير وايداع العروض: 
حددت مدة تحضير العروض ب 21 يوما إبتداءا من تاريخ اول نشر لهذا اإلعالن في الصحف اليومية 

الوطنية أو BOMOP و تودع العروض بمديرية التجهيزات العمومية لوالية بسكرة شارع أحمد ومان على 
الساعة 30: 10 كاقصى حد في اليوم الواحد والعشرون )21( من تاريخ اول نشر هذا اإلعالن في الصحف 

اليومية الوطنية أو BOMOP، وفي حالة مصادفة يوم اإليداع ليوم عطلة أو راحة قانونية تؤجل عملية ايداع 
العروض وفتح األظرفة إلى يوم العمل الموالي بنفس التوقيت 

مدة صالحية العروض : 
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 3 أشهر زائد مدة تحضير العروض ابتداءا من تاريخ ايداع العروض. 

تفتح األظرفة 
تفتح األظرفة )ملف الترشح، التقنية والمالية( في جلسة علنية واحدة بمقر مديرية التجهيزات العمومية لوالية 

بسكرة مكتب لجنة الفتح والتقييم في اليوم المحدد إليداع العروض على الساعة 11:00 من نفس اليوم، ويعتبر 
هذا اإلعالن بمثابة دعوة

الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشعبيــــــة
واليـــــــة بسكـــــــــرة 

مديريــــة التجهـــيزات العموميــــــة
إعــالن عن طلــب عــروض وطني مفتـوح مع اشــــــتراط قـــدرات دنيــا رقم 28 / م.ت. ع/ م. د.ت /2021 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الديوان العربي للمحضر القضائي 

االستاذ ا جان حامد سيد احمد 
الكائن ب ;10 شارع الحرية - الجزائر

 021 71 04 37
محضر تبليغ حكم اعتباري حضوري ابتدائي عن طريق النشر 

المادة 295 ،336 ، 354 ، 412 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
لفائدة : البنك الوطني الجزائري ، شركة مساهمة ممثلة من قبل الرئيس المدير 

العام   الكائن مقرها ب: 08 شا رع أرنستو شيقيفارا
- بعد االطالع على المواد : 295 ،336 ،354 ، 412 من قانون اإلجراءات 

المدنية واإلدارية. 
بناء على الحكم اإلعتباري حضوري إبتدائي الصادر عن محكمة الشراقة القسم: 
التجاري / البحري بتاريخ : 2017/06/19 رقم الفهرس : 17/05271 رقم 

الجدول : 17/02372 - بناء على محضر الحكم اإلعتباري الحضوري ابتدائي 
المرسل عن طريق البريد مضمن بتاريخ : 2020/02/03 

بناء على الحكم اإلعتباري الحضوري ابتدائي المبلغ عن طريق التعليق في 
المحكمة بتاريخ : 2020/02/04 

بناء على الحكم اإلعتباري الحضوري ابتدائي المبلغ عن طريق التعليق في البلدية 
بتاريخ :

 2020/02/04
بناء على اإلذن بالنشر الصادر عن رئيس محكمة بئر مراد رايس بتاريخ: 

2021/07/11 تحت رقم: 21/5609 
بلغنا : المؤسسة المصغرة الفردية عزوز منير ، الممثلة من قبل مسيرها الساكن 

)3( ب : حي عين هللا عمارة 104 أ- دالي إبراهيم
وأعلمناه)ها(: بأن أجل الطعن باإلستئناف محدد بشهر واحد ) 01 ( إبتداء من 

تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد أجل اإلستئناف إلى شهرين 
) 02 ( إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار طبقا لنص المادة 336 من 
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية كما أعلمناه )ها( : بأن أجل الطعن بالنقض 
محدد بشهرين ) 02 ( إبتداء من تاريخ تبليغ إذا كان شخص ذاته ويمدد أجل 

الطعن بالنقض إلى ثالثة ) 03 ( أشهر إذا تم التبليغ في موطنه
الحقيقي أو المختار طبقا لنص المادة 354 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

Akhbar elwatane LE  27-07-2021



بمجرد أن وصلت »العروس« الجديدة إلى المنطقة قادمًة من تل أبيب، 
ازدادت  المٔومنين،  أمير  مطار  في  به  ُخّصت  الذي  األسطوري  واالستقبال 
دموع  وسالت  المعجبين  عدد  وكثر  المغنيين  أصوات  وتعالت  الّطبل  دقات 
الفرح في مشهد ميكيافيلي بأيس، ثم تطّور الفيلم الدرامي ليتحّول إلى ضرب 
الحزام وفوقه، وهذا بكل رّدة وشوفينية، وصل األمر  كبير وخطير، تحت 
للتجسس على آالف المواطنين الجزائريين عبر تكنولوجيا قادمة من تل أبيب 
! ظّل المغرب الشقيق يتكلم لغة غير واضحة منذ بداية الستينات، فقد سارع 
من  االستعمارية  فرنسا  خرجت  أن  بمجرد  الجزأير  جارته  على  لالعتداء 
الجزأير، والحّجة استعادة األراضي المغربية المحتلة أو ما بات يُعرف في 
أدبيات بعض السكارى بٔاراضي الصحراء الشرقية، وهو مصطلح تحرص 
على رفعه بعض األبواق الفاسدة التي تسبُح في المياه القذرة في ظل صمت 

القصر الملكي.

كانت لكلمة الرٔييس بن بلّة الشهيرة »حڤرونا« وقعها الكبير في الشرق 
الحتواء  سيالسي  وهيال  كيتا  وموديبو  وكاسترو  ناصر  سارع  والغرب، 
حينها  العالم  اكتشف  والهزيمة،  بالفشل  المغربية  المغامرة  انتهت  األزمة، 
الكبرى،  الخطئية  في  وَقع  أن  بعد  الملكي  العرش  ساكن  لدى  النظر  َقصَر 
أثناء   ! العالمي  العام  الرأي  اعتقد  أو هكذا  إلى رشده  بعدها وعاد  تاب  لقد 
مبعوث  بفاس  قصره  في  الثاني  الحسن  استقبل  الغربية،  الصحراء  أزمة 
أحمد  الدكتور  مع  حديثه  المغربي  الملك  اختتم  بومدين،  الجزأيري  الرٔييس 
سنوات  إلى  أحّن  أنا  المٔازق،  من  نخرج  أن  ينبغي  »اليوم  بالقول:  طالب 
ألتقي  أحبّه، وعندما  لما  إلى  الجزأير، واإلنسان ال يحّن  العشر مع  التعاون 
الرٔييس  مرض  فجٔاة،  تصوره«.  يمكن  الذي  الحل  سنرى  بومدين  بالسي 
بومدين ثم توفي بعد أشهر قليلة. بوفاة بومدين ومجيء الشاذلي إلى الحكم، 
الكبير  العربي  المغرب  بناء  تّوجت بمشروع  وجزراً،  العالقات مداً  شهدت 
توفي  ثم  الحكم  عن  الشاذلي  ابتعد  الحلم،  يطل  لم  المغاربي.  االتحاد  أو 
استشراف  عن  عجز  السياسيين  من  جيل  ظهر  ذلك،  عقب  الثاني.  الحسن 
آخرون  تاه  بينما  والقومية،  الوطنية  للثوابت  يتنكر  البعض  راح  المستقبل، 
في طرق ملتوية بحثاً عن حّل ألزماتهم النفسية، ففي الوقت الذي سارع فيه 
أكلوا  آخرون ممن  الصهيوني، راح  للسفير  األحمر  البساط  لفرش  المغرب 
من صحن الثورة يبصقون فيه غير مبالين بطريق الخيانة الذي سلكوه، بات 
الوعي والنّصر يُصنعان في مواخير الملوك واألمراء ! بعد سنوات طويلة 
قضاها في قصر زيغود يوسف كرٔييس للمجلس الشعبي الوطني ثم في حّي 
عمار  باريس  من  كتب  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب  عام  كٔامين  حيدرة 
سعيداني الهارب من العدالة الجزائرية: »أن الصحراء مغربية من الناحية 
التاريخية« وأنها »اُقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين«، مضيفا »رأيي 
أن الجزائر التي تدفع أموااًل كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليساريو منذ أكثر 
من 50 سنة، دفعت ثمنا غاليا جداً دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج 
من عنق الزجاجة«. وأورد أيضا أن »العالقة بين المغرب والجزائر أكبر 
تصريح  البلدين«.  بين  العالقات  تطبيع  لـ»إعادة  ودعا  البوليساريو«،  من 
الكثير من  قرأه  للدولة،  الثالث  والرجل  الجزائري  للبرلمان  السابق  الرئيس 
المتابعين أنها رسالة غزل واضحة نحو السلطان المغربي بهدف حمايته من 
المتابعة القضأيية التي أعلنتها وزارة العدل الجزأيرية، إذ أّكدت هذه األخيرة 
التي جناها  األموال  استرداد  بشٔان  الدولية  االتفاقيات  احترام  على ضرورة 

أصحابها عن طريق الفساد.

صحيفة Le Soir d’Algérie أكدت أن رٔييس الغرفة البرلمانية الثانية 
السابق مصنف رسميا كـ«هارب«، كونه يتابع منذ 2018 وجرى استدعأوه 
مرتين لالستماع إليه في قضية اختالس ، لكنه لم يستجب. في الوقت الذي 
تطالب فيه الكثير من األصوات االحتكام لصوت العقل، واالستجابة لقرارات 
الهئيات الدولية، راح آخرون يصبون الزيت على النار بهدف بلقنة المنطقة 
من جديد وتدمير ما بُني من قبل وإعادة العجلة للوراء، لم تتأخر أصواٌت من 
المغرب، تُدرج في خانة أشباه السياسيين والمثقفين، على المطالبة بتحرير 
الخاصة  المصير  تقرير  ورقة  في  تنفخ  راحت  كما  الشرقية،  الصحراء 
تل  في  ُطبخت  ألجندة  واستجابة  آخر،  سراب  وراء  جرياً  القبائل  بمنطقة 

من  سياسي  ترحيب  الرباط وسط  إلى  الصهيوني  السفير  بعد وصول  أبيب 
قبل اإلسالميين المتواجدين في قصر الحكومة واليساريين والليبراليين على 
صار  الذي  المغنيين  أحد  استقبال  في  المغربية  الحكومة  تتأخر  لم  السواء، 
إليه  تشير  أن  مهني  لفرحات  بالنسبة  المهم  رجعي.  بأثر  السياسة  يتعاطى 
وسأيل اإلعالم الغربية في نشراتها، لم تتردد هذه األخيرة في فتح أبوابها له، 
وهي تدرك أنه ينفخ في جلد مثقوب، بات يعيش على المساعدات االجتماعية 

التي تكفلها باريس لكل الجيء إليها.

المخزن المغربي عبر سفيره في األمم المتحدة راح يدافع بشراسة عن 
»منطقة القبأيل التي تتعرض الستعمار بغيض دام قروناً من الزمن« عبر 
الكثيرون  المقدمة فسرها  المغربية  الورقة  أسبوعين.  قّدمها منذ  التي  ورقته 
داخل  في  يجري  عما  المغربي  الشعب  إللهاء  المخزن  من  محاولة  أنها 
الكثير من  الجارة حسب  انتكاسات سياسية واقتصادية، تحولت  المملكة من 
المتابعين إلى سوق للمخدرات والموبقات وتبيض لألموال، وما ُخفي أعظم، 
المسجد  في  بال  الذي  األعرابي  بذلك  العام  الرأي  ذّكرت  المخزن  محاولة 
وجنيف  باريس  في  إقامته  وأثناء  سنوات طويلة،  بعد  الجميع.  ذهول  وسط 
االستقالل  روح   « مذكراته  أحمد  آيت  حسين  كتب  لألفافاس،  عام  كٔامين 
مذكرات مكافح«، استعاد فيها نضاله منذ أن كان شاًبا في حزب الشعب ثم 
حزب االنتصار للحريات والديمقراطية ثم رٔييساً للمنظمة الخاصة في أواخر 
األربعينات ثم كلمته المدوية في مٔوتمر باندونغ عام 1955 مع صديقه محمد 
يزيد كممثلين لجبهة التحرير الوطني، ثم رحلته إلى السجون الفرنسية عقب 
اختطاف الطأيرة التي تقله مع أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد خيضر 
بعد أن طارت من الرباط متوجهة إلى تونس، أُنزلت في الجزأير العاصمة 
تحت الحراسة المشددة للمظليين الفرنسيين، ثم تمرده في منطقة القبأيل ضد 
نظام رفيقه بن بلّة وذكرياته في سجن الحراش واألسٔيلة التي ُطرحت عليه 
وحكم اإلعدام الذي طاله دون أن يُنّفذ، استعاد تلك التصريحات التي أدلى بها 
في جبال جرجرة بعين الحمام إلى الصحافة الدولية خالل ندوته الصحفية، 
السلطة  قّررت  التي  االنتخابات  مقاطعة  إلى  ودعا  بلّة  بن  نظام  فيها  انتقد 
تنظيمها آنذاك. في مذكراته، أّكد أّن كل ما قاله في تلك الندوة كان صحيحاً 
وأنه لم يلفظ كلمة واحدة جانبت الحقيقة. في مقابلة صحافية مع »اللوموند« 
الفرنسية، كشف أّن كّل ما تنسجه بعض األبواق من شأيعات حول االنفصال 
واألزمة البربرية هو ببساطة غير صحيح ألن الجزأير وطن واحد يسع كل 
الجزأيريين وكل ما يطالب به الجزأيريون من الشرق إلى الغرب هو إقامة 

نظام ديمقراطي حقيقي بعيداً عن الّرشاش والتدخل األجنبي.

الشباب،  بعض  حلم  كبر  األمازيغي،  والربيع  الثمانينات  أحداث  عقب 
االشتراكية  القوى  تعرضت جبهة  السياسة،  في  قدم  موقع  يبحث عن  صار 
النفجار كبير، راحت بعض األجهزة االستعمارية القديمة تنّسق مع معارضين 
جزأيريين بغية إثارة القالقل في الجزأير ووضع العصا في عجلة سلطة بن 
أحد تالميذ األفافاس،  العالية جلس سعيد سعدي  المارسيلية  جديد. في شقته 
وئاكل  النسكافيه  يشرب  راح  آخر،  مغرم  عن  باحثاً  أحمد  آيت  عن  انشق 
القديم  الميناء  على  متفّرجاً  والزبدة،  بالسكر  المشبّع  الفرنسي  الكرواسون 
للمدينة أين تتحرك مختلف الّسفن تحت سماء رزقاء موشحة ببياض الغيوم. 
بينما   ،1980 البعيدة من عام  الليلة  لم يكن يرى كل هذه األلوان. في تلك 
كان سعيد سعدي يقود مظاهرات ما بات يُعرف بالربيع األمازيغي ضد نظام 
الشاذلي بن جديد رافعاً الفتة كبرى تدعو لالعتراف باللغة األمازيغية كلغة 
وطنية ورسمية، كانت وجهته الحقيقية بعد أحداث أكتوبر، التطلع للمشاركة 
في الحكم، وجد في الجنرال نزار ورفيقه المخ ورئيسي الحكومة السابقين 
استراتيجياً  تحالفاً  أرسى  رئيسيين،  حلفاء  مالك  ورضا  غزالي  أحمد  سيد 
بعيدين عن  الستار  الجلوس وراء  يفضلون  الذين  اآلخرين  القادة  مع بعض 
األنظار، استفاد من مناصب وزارية وبرلمانية كثيرة وشقق كبيرة في أحياء 

راقية داخل الوطن وخارجه.

قبل هذه اإلنجازات، تذّكر سجن تازولت بٔاعماق األوراس الذي استقبله 
حتى  عينيه  فرك  هناك،  قضاها  التي  المظلمة  والشهور  الشاذلي،  عهد  في 

سالت الدموع على خديه. الدموع كانت سوداء، جمعها في حفنة، وأسقطها 
من باطن كّفه ورآها تهوي في الفضاء. مال بجسمه على النافذة الصغيرة التي 
تسمح له بالتنفس ورٔوية أشعة الشمس، رأى جنوداً وحراساً أمام مدرعات 
وسيارات سوداء. في لحظة ضعف بشري، وربما في لحظة صفاء مع نفسه، 
تذّكر أنّه في األخير سيبحث عن هدفه الشخصي، مثله مثل اآلخرين الذين 
من  بتواطٔو  الخارج  إلى  ُهّرب  أحمد  فٓايت  الثورية،  مناصبهم  من  استفادوا 
كقأيد  عمله  واصل  مبروك  وسي  الحزب،  بٔاموال  هرب  وخيضر  السلطة، 
محترف في بيع الّسالح جّراء عالقاته المتميزة مع دول ومنظمات ثورية. 
كريم بلقاسم صارح رفيقه أحمد طالب أنه يستطيع الجمع بين الثورة والثروة.
وقف سي أحمد طالب ذات يوم من أيام االستقالل في موقف الحافالت 
كان  سيارة،  الجزأيري  للطبيب  يكن  لم  المواطنين،  كبقية  الحافلة  منتظرا 
الثورة  في  القيادي  توقف  باشا.  مصطفى  مستشفى  في  عمله  إلى  متوجهاً 
وأحد الّستة المفجرين لها بسيارته طالباً من رفيقه الركوب إلى جانبه، أخذه 
في سيارته، وقبل أن يفترقا، لم يتردد قأيد الوفد الجزأيري في إيفيان ليقول 

لرفيقه: أليس من األحسن للمرء أن يجمع بين اإلثنين: الثورة والثروة.

تفاجٔا الدكتور طالب من مكاشفة رفيقه، علّق قأياًل، أما أنا فقد اخترت 
مهنة الّطب، وهي مهنة ال ترضى بٔاي ضّرة.

 ما قاله كريم بلقاسم وجد آذاناً صاغية لدى آخرين، فالثورة أّكدت عبر 
ممارساتها الميكيافيلية أنها مطية نحو الثروة، بلعيد عبريكا قرأ هذه الدردشة 
التي جرت بين كريم وطالب، قرأها أيضا بتٔامل سعيد سعدي، لما ال يستفيد 
هو أيضاً من هذه الفرصة التي أعلنتها السلطة، كّل أمالك الدولة الشاغرة 
الذي حاوره أمس قد دعاه  أن الضابط  بالدينار الرمزي، فجٔاة تذّكر  ستُباع 
على  المزهرية  في  الورود  مكتبه،  في  استقبله  حين  معه  للتعاون  مباشرة 
سوداء  بحروف  مغطاة  بيضاء  االعترافات  وورقة  سوداء،  كانت  الطاولة 
بعد  عن  التصوير  بعد  بيضاء.  والحيطان  أبيض  والسقف  الحشرات،  تشبه 
لونها  األوراس سوداء،  السماء بيضاء، رأى جبال  إلى شرفة فرأى  أُخرج 
طأيرات  قذفتها  التي  النابالم  قنابل  تحت ضربات  واندثر  زال  قد  األخضر 
الحلف األطلسي بحثاً عن رفاق بن بولعيد، لألسف ما زالت الحرائق تلتهم 
معاقبة  الصغار  البورجوازيون  قرر  بعدما  اللحظة  لحد  الهكتارات  مئات 

الشعب وحرق الوطن.
 رأى ضواحي خنشلة وباتنة وأريس وأفق النمامشة، كانت كلها تخبره 
بٔانها متخلفة مقارنة بمنطقته القبأيل الكبرى، تساءل حينها كثيراً عن جدوى 
فجٔاة  الطبيعي،  تفكيره  يطل  لم  المجتمع،  أعماق  ينخر  الفقر  دام  ما  الُحكم 
باللغتين  الحديث  يحسن  الذي  الوسيم  الضابط  له  قّدمه  الذي  للعرض  عاد 
العربية والفرنسية وربما لغة ثالثة زيادة عن أمازيغيته القحة. كان الضابط 
محّدثه  مجاراة  من  بًدا  سعدي  يجد  لم  راقية،  وبلغة  بلطف  ضيفه  يحّدث 
بنفس اللغة، اعترف في سّره أن النظام ليس سئياً بالدرجة التي يتصورها، 
المدرسة  ليدرس ويتعلم في  الفرصة  أعطته  التي يمقتها قد  وأّن االشتراكية 
للشعب  منقذاً  ليست  الغرب  من  القادمة  الليبرالية  النظرية  وأّن  والجامعة، 
من البٔوس الذي عانى منه خالل االستعمار، كان السجن فرصة له ولرفاقه 
اآلخرين لمراجعة أفكارهم »الثقافية والتقدمية«، استقر تفكير رفيقه فرحات 
باألجنبي  واالستنجاد  السياسة  إلى  الغناء  من  االنتقال  على ضرورة  مهني 
والمطالبة بتقرير المصير لمنطقة ال يقاسمه سكانها تطلعاته ونزواته، بينما 
فّضل سعدي التعاون واألكل من الصحن الذي يلعنه في النهار وئاكل منه في 
الليل. ما زال مهني يعيش في أحالمه وأوهامه، مع خرافة تقرير المصير، 
جاءه المدد هذه المرة من المخزن المغربي بعد أن عبّد له الطريَق الكنيست 
الثالثة  التاريخية  الوالية  قأيد  أولحاج  محند  العقيد  أن  متناسياً  الصهيوني، 
قد أوقف تمرده العسكري في منطقة القبأيل بمجّرد أن سمع صيحة بن بلّة 
الشهيرة »حقرونا«، انضم بعدها بكل إرادة لصف الثوار والمجاهدين دفاعاً 

عن الجزأير، فهل حفظ بعض األغبياء الدرس ؟
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القبــائــــل.. خرافــــة 
تقريــــر  المصيـــــر

 ! د. عمر صايف/ فرنســا

 أتابُع مبزيد من االهمتام اهلجمة االٕعالمية اليت تقودها بعض االٔبواق ضد 
اجلزأير، البعض مهنا هشرت سالحها من أوروبا، وأخرى اختذت قاعدة هلا 
يف ماكن ما من أفريقيا المشالية احملاذية لملحيط االٔطليس، مل تتأخر يف 
االٕعداد لـ«اكنون امجلر« عىل شالكة ما حدث يف املرشق العريب، يبدو اهٔنا 
وجدت ضالهتا الكربى، فهي حتمل بتفجري الوضع يف املغرب العريب مكا 

جّفرته يف املرشق. 
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َحــرٌب بال بــاروٍد!
هاته اجلائحة ألغت شروطه الثالث ال 
حتتاج ال للمال وال لثكنات وال لوسائل 
األسلحة  كل  معها  تصلح  وال  النقل، 
نفسه  عن  للدفاع  اإلنسان  صنعها  التي 
وسقطت كل الترسانات العسكرية التي 
املواجهة،  على  قادرة  غير  أصبحت 
و”كارل  تزو”  “صن  نظريات  وكذلك 
فون كالوزيفيتز” لم تعد نافعة ملواجهة 

عدو لم يخطر يف بالهم أبدا.
 … حقيقية  بيولوجية  حرب  إنها 
العسكرية  األسلحة  فيها  تراجعت 
األحياء  علماء  أمام  املجال  لتفسح 
اخلطوط  يف  أصبحوا  الذين  واألطباء 
العدو  هذا  ملواجهة  األمامية  الدفاعية 

املجهري املجهول.
هل ستكون جائحة كورونا آخر لعبة 

يف تاريخ البشرية؟
واألنانية  القوية  الرأسمالية  الدول 
أكيد أنها تعيش اآلن آخر مرحلة لتفتح 
أكثر  عاملي  لنظام  كورونا  بعد  الباب 
أينما  وكرامته  اإلنسان  حلقوق  احتراما 
الكرة  سطح  على  اإلنسان  هذا  كان 
هي  كورونا  أن  شك  بال  األرضية. 
البشرية  تاريخ  يف  مفصلي  حدث  أكبر 
يصعب  مدمر،  عاملي  حدث  جمعاء، 

اآلن التنبؤ بعواقبه.
األمم  حياة  قلب  مجهري  فيروس 
واستطاع  وفقيرها  غنيها  كلها  والدول 
مساجد  من  العمومية  املرافق  يغلق  أن 
يف  الناس  ويحشر  وجامعات  وكنائس 

بيوتهم.
هذا الذي يحدث من حجر صحي 
التي  الشعوب  مبآسي  أيضا  يذكرنا 
من  واإلبادة  والظلم  للحروب  تعرضت 
طرف أولئك الذين وضعوا أنفسهم فوق 

اإلنسان.
لكل  قاسية  دروسا  قدمت  كورونا 
مفهوم  صياغة  أعادت  فهي  العالم 
األمننة ببعديها الوطني والدولي ضمن 
سياقات جديدة، فكما قال شيكسبير” 
العالم  حتول  الطبيعة  من  ملسة  أية  أن 
أجمع إلى عائلة” … العالم بعد ظهور 

قبل ظهور  نفسه  الفيروس لن يكون هو 
هذا الوباء.

املتحدة  الواليات  اعتقدت 
منازع  بال  العالم  دركي  أنها  األمريكية 
بفضل  الباردة  احلرب  مرحلة  بعد 
والعسكرية  واالقتصادية  العلمية  قوتها 
ما  كل  يف  بالتدخل  لنفسها  وسمحت 
كل  بذلك  متجاوزة  العالم  يف  يحدث 
يردعها  ال  الدولية  والقوانني  األعراف 
قوة،  وال  قانون  وال  ضمير  ال   … رادع 
وفرضت  الفقيرة  الشعوب  أموال  نهبت 
باخلداع  تارة  استبدادية  أنظمة  عليهم 
واحليلة وتارة أخرى بالتدخل العسكري 
املباشر، أحاطت نفسها بنظام دفاعي ال 
ميكن اختراقه من طرف أية قوة عاملية، 
فشلت  أجهزتها  بجميع  مخابراتها  لكن 
فال  املجهري  الفيروس  هذا  رصد  يف 
أقمارها الصناعية وال أساطيلها البحرية 
استطاعت مواجهته والقضاء عليه. نزل 
األبابيل  كالطير  الفيروس  هذا  عليها 
أكثر  به  املصابني  عدد  فيها  وتخطى 
من مائة ألف والعدد يف تزايد مستمر، 
“ترمب”  األمريكي  الرئيس  لتجبر 
املتهور املغرور بقوة بالده على أن يقول: 
ستمر  األمريكية  املتحدة  الواليات   ”
بأيام مؤملة جدا …” ووضعته أمام موقف 
حرج جدا، فبدال من أن تظهر الواليات 
العالم  قيادة  يف  مسؤوليتها  املتحدة 
األخالقية  القيادة  يف  منوذجا  وتقدم 
واإلنسانية “إن كانت لها أخالق خارج 
ظهرت  فإنها  بالعكس   … حدودها” 
حتى  وعاجزة  حائرة  مضطربة  ضعيفة 
فشلت  فقد  مواطنيها،  مساعدة  عن 
الصور  نرى  فداخليا  وخارجيا،  داخليا 
التي تنقلها وسائلها اإلعالمية … شوارع 
 … املدن  كبريات  يف  فارغة  وساحات 
املستشفيات  أمام  اجلثث  نقل  سيارات 
املواد  تخزين  بالعشرات … صراع على 
هو  مما  وخوف  وتوتر  قلق   … الغذائية 

آت.
إن إجراءات احلجر اجلماعي وإغالق 
واملدارس  واجلامعات  واملطارات  املدن 

أيام  غضون  يف  كبيرة  بسرعة  حدثت 
أثناء  حتى  يحدث  لم  ما  وهو  قليلة 

احلرب العاملية الثانية.
العالم  أنحاء  الناس يف كل  يتساءل 

متى ينتهي هذا الوباء؟
على  الدقيقة  اإلجابة  ميلك  أحد  ال 
اللجي  البحر  هذا  السؤال يف ظل  هذا 
الذي ضاع فيه املالح واملجداف وزادت 

ظلماته بعضها فوق بعض.
اعتقد  التي  املسلمات  من  كثير 
أو  سقطت  قد  ودائمة  ثابتة  أنها  العالم 
ومنها  والسقوط  االنهيار  طريق  يف  هي 
والدراسات  املستقبلي  التنبؤ  فكرة 
االستشرافية. العالم اليوم أمام تغير يف 
من  يقينية  يعتبرها  كان  التي  التنبؤات 
ونهاية  أممي  وتواصل  اقتصادي  ازدهار 
احلروب واملجاعات أو نهاية التاريخ كما 
الدراسات  وحتى  “فوكوياما”  سماها 
التي  األمريكية  العسكرية  االستشرافية 
يف  جلنودها  خسارة  بصفر  تتنبأ  كانت 
حالة قيام حرب ضدها. هذه التنبؤات 
كلها تبخرت خالل أسابيع قليلة فقط، 
السياسة  يف  مقولة  هناك  الاليقني.  إنه 
ترى أن عليك “توقع غير املتوقع”، كل 
الدراسات  حول  قرأناها  التي  الكتب 
االستشرافية لم تعد منهجيتها تفيدنا يف 
اليقني  حتول  مفاجئة  حلظة  ويف  شيء، 
يقودنا  الشك  كان  أن  بعد  الشك  إلى 

إلى اليقني.
“كورونا  جائحة  أن  جازما  أعتقد 
بال  لها  سيكون   ”Covid-19
والعادات  القيم  على  تداعيات  شك 
فيها  مبا  الدولية  والعالقات  االجتماعية 
مجلس األمن والقانون الدولي، وستزول 
العلوم  يف  املصطلحات  من  الكثير 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
يقينيات  وكأنها  متداولة  كانت  التي 
لتحل محلها مصطلحات جديدة تتالءم 

مع عالم ما بعد “كورونا”.
ايجابية؟  نهايتها  ستكون  هل  لكن 
هذا ما ستخبرنا به األيام القادمة وحدها 

فقط.

 )Covid-19( ُكورونا
جائحٌة لم حتُدْث يف 

تاريِخ البشرّيِة أبًدا، ولم 
ُه َمثيال  يعرْف العالُم كَلّ

لها قبَل اآلن، ولم ُتخطْئ 
حُة العامليُة  منظمُة الِصّ
حنَي أطلقْت عليها اسَم 
“َعدُو الَبشريِة”؛ فكُل 

احلروِب املعروفِة تاريخًيا 
يوجُد بها أعداٌء وُحلفاٌء 

وُمحايدون، لكَنّ هذه 
حرٌب بيولوجّيٌة ليسْت 
 ، ٍ ضَدّ عرٍق بشرٍيّ معنَيّ
وال ضَدّ عقيدٍة دينّيٍة، 

وال وجوَد لصديٍق أو 
حليٍف أو ُمناصٍر؛ فهي 

ُق بني غنٍيّ وفقيٍر  ال تفِرّ
وأسوٍد وأبيَض وجنراٍل 

وُجندٍي؛ هي حرٌب ضَدّ 
اجَلميع، ال حتتاُج ملاٍل وال 

لتخطيٍط إستراتيجٍي، 
وعلى “نابليون بونبارت” 

أن ُيعيَد صياغَة فكرِته 
عندما قال: “إلعالُن 

حرٌب يجُب توّفُر 
شروِطها الّثالث، وهي:
رُط األّول: املال – الَشّ
– الّشرُط الثاني: املال
– الّشرط الثالث: املال

الّدكتــور عز الّدين معزة

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:



حكمني  )جيجل(  امليلية  محكمة  أصدرت 
سنوات  و3  شهرا   18 ملدة  النافذ  بالسجن 
ألف   300 بـ  تقدران  ماليتني  غرامتني  ودفع 
دينار و500 ألف دينار يف حق شخصني تورطا 
يف جنحة "تعريض حياة الغير للخطر خالل 
املراسيم  ومخالفة  الصحي  احلجر  فترات 
والقرارات"، حسب ما علم أمس من مصدر 

قضائي.
املصدر  أوضح  )و.أ.ج(ـ  لـ  تصريح  يف  و 
النافذ ملدة  ذاتها أنه قد صدر حكم باحلبس 
18 شهرا يف حق املدعو )ش.م( مع اإليداع 
الفوري من اجللسة واحلكم غيابيا على أحد 
إصدار  مع  نافذا  حبسا  سنوات   3 بـ  املغنني 

أمر بالقبض.
حيثيات  فإن  ذاته،  املصدر  إلى  استنادا  و 
اجلاري  يوليو   23 تاريخ  إلى  تعود  القضية 
حيث أخطرت مصالح الدرك الوطني بأوالد 
زفاف  حفل  أقام  الذي  )ش.م(  املدعو  رابح 

البنه )ش.ف( بضرورة توقيف احلفل واحترام 
القرارات التي متنع إقامة حفالت الزفاف عبر 
إقليم الواليةـ توقايا من فيروس كورونا، غير 
أن املعنيني لم ميتثال لإلخطار وواصال احلفل 
وأحياه  شخص   2000 نحو  حضره  الذي 

مغني يوجد حاليا يف حالة فرار.  
صدر  احملاكمة،  على  األطراف  إحالة  وبعد 
واحلكم  ) ش.م(  املتهم  بإدانة  يقضي  حكم 
عليه بـ 18 شهرا حبسا نافذا و300 ألف )دج( 
غرامة نافذة مع اإليداع الفوري من اجللسة، 
بستة  عليه  ابنه ) ش.ف( وحكم  أدين  كما 
أشهر حبسا موقوف النفاذ و300 ألف )دج( 
املتهم  على  حكم  حني  يف  نافذة،  غرامة 
نافذا  )املغني( بثالث سنوات حبسا  الثالث 
و500 ألف )دج( غرامة نافذة مع إصدار أمر 

بالقبض عليه وفق ما ذكره املصدر ذاته.
)ق.م(

بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع  دفع 
"كورونا" على مستوى املستشفيات اخلمسة 
شأنها  من  إجراءات  اتخاذ  إلى  بالبويرة 
غلق  غرار  على  العدوى،  انتشار  من  احلد 
اجلامعة وتوقيف كل النشاطات البيداغوجية 
املرضى  زيارة  منع  إلى  إضافة  بها،  واإلدارية 
بوضياف  محمد  مستشفى  مستوى  على 

بالبويرة.
لوالية  الصحة  مديرية  من  مصادر  كشفت  و 
حالة  بني  مريضا   275 وجود  عن  البويرة 
كورونا  بفيروس  إصابتها  ومؤكد  بها  مشتبه 
 21 وجود  مع   ، الوالية  مستشفيات  عبر 
عدد  تتزايد  حيث   ، املركزة  بالعناية  مريضا 
حاالت اإلصابة باستمرار وكذا عدد الوفيات 
جراء اإلصابة بهذا الفيروس اللعني، ما دفع 
إجراءات  اتخاذ  إلى  املصالح  من  بالعديد 

على  العدوى  من  احلد  شأنها  من  احترازية 
محمد  مبستشفى  املرضى  زيارة  منع  غرار 
البويرة  جامعة  غلق  إلى  إضافة  بوضياف، 
والبيداغوجية  العلمية  األنشطة  وتوقيف كل 
اجلامعية  للتسجيالت  التحضير  فيها  مبا  بها، 

تطبيقا لقرار الوزارة الوصية.
مع  باالشتراك  الصحية  املصالح  كثفت  كما 
املدني  املجتمع  وجمعيات  األخرى  املصالح 
حث  قصد  والتوعية  التحسيس  حمالت 
التلقيح ضد فيروس كورونا،  املواطنني على 
الفيروس حسب  الوحيد ملجابهة  كونه احلل 
عدة  العملية  لهذه  خصص  حيث  األطباء، 
فرق طبية على مستوى كل بلديات الوالية، 
معتبرا من طرف  إقباال  العملية  تشهد  حيث 

املواطنني.
يونس غماري
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نظم، يوم أمس، العشرات من سكان زاوية سيدي موسى الواقعة على بعد 10 كلم غربي 
بتحسني اخلدمات  فيها  يطالبون  وقفة احتجاجية سلمية،  بإليزي  إدريس  برج عمر  بلدية 
البريدية بالبلدية، التي يعاني قاطنوها من اكتظاظ وضغط كبيرين أضحا مصدر قلق للجميع.
القائمني على  تنادي  املنتهية أشغاله الفتات  البريدي  املكتب  أمام مقر  ورقع احملتجون من 
القطاع بضرورة جتسيد مطلبهم الشرعي املتمثل يف فتح املكتب البريدي بالضاحية الغربية 
زاوية سيدي موسى، التي يعاني قاطنوها من ويالت التنقالت يف عز الصيف من جهة، 
واالكتظاظ على مستوى املكتب البريدي الوحيد مبقر البلدية الذي يعد خطرا صحيا يف 

ظل تفشي اجلائحة.
و قال مدير بريد اجلزائر بإليزي عبد الرحمان لبقع، يف رده على انشغال سكان بلدية برج عمر 
إدريس، لـ"أخبار الوطن" إنه يف القريب العاجل ستفتح أبواب مكتب زاوية سيدي موسى 
ببرج عمر إدريس، الذي يعد ضمن برنامج القطاع يف إطار توسيع الشبكة البريدية بالوالية، 
والذي من شأنه املساهمة يف تخفيف الضغط على املكتب البريدي الوحيد، والذي يضمن 
تقريب اخلدمات التي يوفرها القطاع لفائدة الساكنة عبر إقليم البلدية، مضيفا أنه سيتم 
إعالن استشارة الختيار رئيس املكتب واملوظفني من ساكنة املدينة، يف انتظار الترخيص 
من املديرية العامة بهدف استغالل مكتب الفرع البلدي بصفة رسمية وحتت ظروف مالئمة 

للعمال. 
براهيم مالك

الَجزائـُر 
تحصـي 
24 وفاة 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، أمس 
، 1505 إصابة 

جديدة بفيروس 
»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، 
فيمـــا سجلــت 24  

وفاة.

أعتقد أّن الّنقاش 
القائم حاليا عبر مواقع 

التواصل االجتماعي 
بخصوص التشغيل 
يف اجلنوب إّنا هو 

ر  ظاهرة صحّية، تعبِّ
عن ديناميكية وحركية 
يف تطّور التفكير العام 

حول مبدأ احلقوق 
التي يكفلها الدستور 

وتبخسها بعض القوانني 
التي تلتف حول 

احلقيقة. غير أن املغاالة 
والتطرف يف املطالب، مبا 

يجعل من مبدأ تكافؤ 
الفرص مقبورا، قد 

يأخذ هذا النقاش نحو 
مآالت ال ميكن التحكم 

يف نتائجها، وبالتالي 
عواقبها الوخيمة 

مستقبال. 
دعونا نتفق، أّوال، على 

أن احلق يف العمل إّنا هو 
حق كل اجلزائريني وأن 
على احلكومات توفيره 
لكل الراغبني يف ذلك، و 
هذا جوهر كل سياسة 

حكومية مهما كانت 
أولوياتها؛ ولكن أيضا 
ال ميكن بأي حال من 

األحوال معاجلة القصور 
يف هذا اجلانب عبر 

إغراق مناطق بعينها 
بيد عاملة نازحة،  يد 

عاملة غير فنية وال 
متخصصة وغير نوعية 
تستحوذ على احلراسة 

واألشغال العادية 
والتنظيف،  يف مقابل 

اآلالف من اليد العاملة 
احمللية املهمشة.  ولكن 

يف اجلانب اآلخر، وجب 
إعطاء الفرص للجميع 

حني يتعلق األمر 
باملناصب النوعية.  
إن خيرات اجلنوب 

وخيرات الشمال إنا هي 
للجزائريني جميعهم، 
وعلى الدولة أن تسعى 

إلى أن يستفيد اجلميع 
منها، وبالقدر ذاته، عبر 
عدة آليات متاحة منها 

اجلباية التي تفرض 
على املؤسسات التي 
تستوطن أي منطقة 
؛ فال ُيعقل أن حتّول 

مقراتها إلى مدن أخرى 
ومعها يتم تهريب 

اجلباية وحرمان املصدر.
وعلى الّنخب أن تضغط 
على احلكومات من أجل 
ذلك، وال تنساق وراء ما 
يفرق اجلزائريني عبر 
"محاصصة اخليرات ".

النُّخـــــُب 
عبـوّيُة..! والشَّ

بلسان عبد العزيز تويقر 

إليزي

ــون سكــاُن زاويـِة "سيــدي موســـى" َيحتجُّ

محكمة سيدي امحمد
اِبـق  َتأجيـُل محاكَمـِة موسى غـالي والـي ِتيباَزة السَّ
تيبازة  والي  غالي  موسى  محاكمة  جلسة  أمس،  العاصمة،  باجلزائر  امحمد  سيدي  محكمة   أجلت 
السابق املتابع بتهم فساد، إلى 2 أوت املقبل. وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع الوالي السابق الذي 
ميُثل رفقة 13 متهما آخرين، من بينهم مسؤولون سابقون بالوالية وكذا إطارات من قطاعات أخرى على 
غرار السياحة والبيئة والصناعة. ويتابع موسى غالي واألشخاص اآلخرين بتهم أهمها منح استثمارات 
للغير بطرق مخالفة للقانون، مثل منح مشروع استثماري إلجناز حظيرة للتسلية بوالية تيبازة وتبديد أموال 
عمومية واستغالل الوظيفة لالستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير. يشار إلى أن والي تيبازة السابق 
موسى غالي يقبع حاليا يف سجن القليعة بعد احلكم عليه ، شهر أوت 2019، بـ 12 سنة سجنا نافذا، يف 
قضية املدير العام لألمن الوطني األسبق عبد الغاني الهامل، بعد ثبوت تورطه يف منح قطع أرضية ألحد 
أبناء الهامل.                                                                                                                   )ق.م(

عني تيموشنت
انتشـــال جثتيــن بشاطــيء "بوزجــار 2" 
 تدخلت، يوم أمس، يف الساعة 09 سا و30 د، وحدة قطاع احلماية املدنية لبوزجار مدعومة 
بغطاسني من أجل انتشال غريقتني على مستوى شاطئ بوزجار 2، تبلغان من العمر 26 سنة 

و12 سنة وتنحدران من والية بشار.
 لطيفة.ع

املسيلة

غلــُق منَتزهيــِن وإقـراُر إجــراءاٍت 
َردعّيــٍة فــي حـِق الُمخاِلفيــــَن

جيجل

ا  الحبــُس الّنافـُذ لَشخصيـِن عّرضـَ
حيــــاَة الُمواطِنيــَن للخطـَر

البويرة

غلــُق الجامعــِة ومنــــُع 
يــاراِت بالُمستشَفــى الَمحلِّــي الزِّ
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مع  وبالتنسيق  جالوي،  القادر  عبد  املسيلة،  والية  والي  قّرر 
اخللية العلمية ملتابعة وترصد تفشي وباء "كورونا"، وبحضور 
والتجارة  الصحة  كمديرية  التنفيذية،  املديريات  من  العديد 
اإلضافية  اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ   ، الدينية  والشؤون 
كورونا  جائحة  تفشي  من  احلد  أجل  من  القرارات  وبعض 

وبالتالي محاصرتها.
 وحسب بيان مصالح الوالية الذي حتوز "أخبار الوطن "على 
للتموين  احلثيثة  املتابعة  يف  التدابير  هذه  تتمثل  منه،  نسخة 
التي لم  املادة  الوالية، وهي  مبادة األوكسجني عبر مستشفيات 
تعرف حلد اآلن أي انقطاع يف التموين. كما قرر مسؤول الهيئة 
التنفيذية بالوالية غلق املنتزهني "صبير الند" و"غولدن مارينا" 

فتح  تأجيل  مع  يوما،   15 ملدة  منصور  أوالد  ببلدية  املوجودين 
االستقبال  هياكل  وضبط  حتديد  ضرورة  مع  مقرة  مدينة  منتزه 
خارج املستشفيات يف حالة الضرورة. كما أقر إجراءات ردعية 
يلتزم  ال  فردي  أو  جماعي  نقل  مركبة  كل  حجز  خالل  من 
صاحبها بالقواعد الصحية مع فرض احترام البروتكول الصحي 
إإلى حظر  باإلضافة  للجمهور،  املستقبلة  املؤسسات  يف جميع 
إقامة األعراس واحلفالت، كما أقر منع التجمعات يف الساحات 
العمومية مع زيادة وتوسيع أماكن نقاط التلقيح مع وجوب تسريع 
التوعوية  التكثيف من احلمالت  إلى  البيان  العملية. كما دعا 
اجلوارية واملتعلقة بالتحسيس بأهمية التلقيح يف مواجهة الوباء.
جمال أبو أشرف-


