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خول امَلدرسُي ٌة سُيَخُص بها الدُّ إجراءاٌت َتنِظيمّيٌة اسِتثنائيَّ

ُكورونـــا يفتــُح بـاَب َتغييـِر 
النظــام الدراســي ُمشرًعــا

يبدو أن آثار جائحة فيروس كورونا املستجد ستغير سيرورة النظام البيداغوجي، 
واملقّرر الدراسي، بحسب ما أكده نشطاء تربويون؛ إذ اعتبروا أن نظام األفواج الذي 
اعتمد بسبب كورونا سيساهم يف القضاء على مشكل االكتظاظ باألقسام إال أن له 

تبعات سلبية على املدرسة هذا املوسم. 

05
قسنطينة

ُسّكـان 2150 مسكنا 
َيغلقون مقرَّ الّشركـة 
التركّيــة للبنــاء!

06
بجاية

حلـُم إنجـاِز الُمستشَفى 
الَجامعّي مازاَل ُيـراود 

كان منذ 2014! السُّ
08

الوادي 
 إصابــُة 20 َشخًصـا 
بَضربــــة شمـــس 
والمــدُن خاويــة!

إسقاط صفـة 
عن  جريـــِم  التَّ
التسِييـر األَيادي الَمغلولة.. تبَسـط!األَيادي الَمغلولة.. تبَسـط!فعـِل 

ئيـــس تّبــون َيــدرُس خّطــَة  الرَّ
اإلنعــاش االقتَصــادي واستغــالل 
»جامـــــع الَجزائــــــر«   

إلطــالِق الَتحضيــــِر  إلـــى   باإلَضافـــِة 
االقِتَصــادي  ـَاِش  اإلنعـ ُخطــــِة   

الِفكرُة والُمباَدرُة والَمشروُع!
هو مشروع رائد سبق فكرة 

»ديزرتيك«، قدمناه يف املؤمتر 
العاملي السادس عشر لطاقة 

الهيدروجني )WHEC(، الذي 
أنعقد مبدينة »ليون« الفرنسية 

يف الفترة من 13 إلى 16 جوان 
2006، ثم عرضناه يف مؤمتر 
الطاقة العاملي العشرين لعام 

2007، الذي انعقد مبدينة روما 
اإليطالية يف شهر نوفمبر.

15
أقــــالم

د. بوزيــان مهمـــــاه 	

َدة امُلتجدِّ اقِة  الطَّ الِهيدُروِجني حامُل  ِديَزرِتيك«..   »َهاي 

ترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األحد، اجتماًعا دورًيا ملجلس 
بعد،  عن  لالجتماع  واملرئي  السمعي  التواصل  تقنية  بواسطة  انعقد  الوزراء  
درس  االجتماع  أن  ذاته   املصدر  وذكر  اجلمهورية.  لرئاسة  بيان  به  أفاد  حسبما 
عروًضا  تعّلقت  ببعث وتطوير األنشطة القطاعية، التي تندرج يف إطار املقاربة 
إجناز  مبشروع  يتعلق  عرض  إلى  باإلضافة  اجلديدة،  واالجتماعية  االقتصادية 

»جامع اجلزائر األعظم«.

16

0909
والّتهميـــــَش احُلقــَرة  ُيعانـــوَن  امُلواِطنــــون 

»َتعظميــــْت« بالْجلَفــــة.. 
حيـــث أبيـــدت التنميـــة!

معتبرة  وحيوانية  فالحية  بثروات  تزخر  اجللفة،  بوالية  بلدية  أكبر  سادس   تعد 
بلدية  إنها  املميز.  اجلغرايف  موقعها  إلى  بالنظر  هامة؛  سياحية  بأماكن  ومتتاز 
»تعظميت« التي لم حتَظ يوما بحقها يف التنمية؛ فرغم املاليير التي ُرصدت لها ما 

يزال سكانها يعانون »التهميش« و«اإلقصاء«!

ُُُُ
ـــــــــو:  عبُّ   َبــــن 
للحكومِة  ينبِغي 
ريَن  امُلسيِّ َتأطيُر 

ُمستقبـــــــــــــال

حِليلـــــــــو:    َبن 
املوازنـــة  من  الُبد 
املرونـــــة  بيـــــــن 
املسّيريـــــــَن  مـــع 
مـــع  والتساُهـــل 
االرتشـــاء!  ـُرم  ج

َرفـُع  ْخِليفاتــــي:   
التجريــِم  ِصفــِة 
التسيير  فعِل  عن 
امُلبادراِت َسيحّرُر 

العاِم! امَلال  القاُنوِن اخَلاِص باختالِس  امُلدراِء وُمراجَعُة  ظِر يف َكيفيِة اخِتيار  النَّ  سّراي: َينبِغي إعاَدُة 
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أخبار السياسة
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 صفية نسناس 
التربوي  الناشط  قال  الصدد،  هذا  ويف 
معه  أجرته  اتصال  يف  نواري،  كمال  األستاذ 
»أخبار الوطن« إن كافة السيناريوهات مطروحة 
خالل هذا املوسم الدراسي االستثنائي بسبب 
تبعات جائحة كورونا يف اجلزائر، مشيرا إلى أنه 
فإن   – اهلل  قّدر  ال   – الوباء  استمرار  حالة  يف 
الوزارة املعنية ستعتمد نظام األفواج، حيث لن 
يتجاوز عدد التالميذ 15 أو 20 تلميذ كأقصى 
القرار  هذا  قضى  وإن  الواحد،  القسم  يف  حد 
حملوا  من  عجز  الذي  االكتظاظ  مشكل  على 
حقائب التربية الوزارية يف إيجاد حل له سيكون 
احلجم  تقليص  بينها  سلبية  أخرى  تبعات  له 
الدراسي  املقرر  تقليص  وكذا  للمواد  الساعي 

األساسية،  غير  املواد  بعض  إلغاء  وحتى 
باإلضافة إلى إلغاء األنشطة الثقافية والترفيهية 
الوقائي  الصحي  البروتوكول  لتطبيق  والرياضية 

وجتسيد التباعد االجتماعي. 
بعض  إلغاء  ذاته  املتحدث  توقع  كما 
سيتم  ورمبا  والتقوميات  والفروض  االختبارات 
بعض  إلى  بالنسبة  بعد،  عن  الدراسة  اعتماد 
بطريقة  منها  االستفادة  تعذر  حال  يف  املواد 
مباشرة داخل القسم، مشيرا - كذلك – إلى 
فتح  األفواج سيساهم يف عدم  نظام  اعتماد  أن 
احلاجة  عدم  إلى  نظرا  بالقطاع  مالية  مناصب 

لألساتذة. 
حرمان  إن  بالقول  حديثه  نواري  واختتم 
املواد  وبعض  الترفيهية  األنشطة  من  التالميذ 

على  سيؤثر  األساسية«  »غير  بـ  توصف  التي 
يف  يساهم  ولن  للتالميذ  الدراسي  التحصيل 

حتقيق مدرسة ذات جودة ومردودية معتبرة. 
باسم  الرسمي  الناطق  بوديبة  مسعود  أما 
املوسم  جناح  أن  فأكد  الكناباست«،   « نقابة 
ضبط  يستلزم  كورونا  جائحة  ظل  يف  الدراسي 
املؤسسات  مختلف  يف  محكم  صحي  نظام 
على  وشدد  التربوية،  شبه  والهياكل  التربوية 
قطاع  يف  مالية  جديدة  مناصب  فتح  ضرورة 
للتدابير  الصارم  التطبيق  بغرض ضمان  التربية 
القوائم  إلى  اللجوء  19وكذا  كوفيد  من  الوقائية 
االحتياطية كإجراء احترازي سيساهم يف حل 
العديد من املشاكل املطروحة يف الوقت الراهن 

وبالتالي إجناح الدخول املدرسي. 

 صفية نسناس 
األول  املسؤول  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
الواجب  التدابير  بجملة  التربية  قطاع  على 
جتسيدها، ومنها على وجه اخلصوص االتصال 
البروتوكول  تطبيق  مستلزمات  لتوفير  بالوالة 
ودعوة  اجلاري،  أوت   25 قبل  الصحي  الوقائي 
األخصائيني النفسانيني إلى املؤسسات التربوية 
مع  العامني،  األطباء  وكذا  التالميذ  ملرافقة 
التطبيق الصارم للمخطط االستثنائي للمراجعة 
لالمتحانات  املترشحني  التالميذ  لفائدة  املعد 

املدرسية الوطنية. 
املؤسسات  مديري  املجال، حث  هذا  ويف 
التعليمية على إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة 
مع  مؤسسة  كل  خصوصية  حسب  واملذاكرة 
احلرص على تنظيم املراجعة يف أفواج ال يتعدى 
برنامج  وضبط  تلميذا،   15 فيها  التالميذ  عدد 
أساتذة  مع  بالتنسيق  واملذاكرة  للمراجعة  دقيق 
لكل  املراجعة  تغطية  ضرورة  مع  املعنية،  املواد 
املتوسط  التعليم  شهادة  بامتحاني  املعنية  املواد 
إلى تخصيص  إياهم  داعيا  البكالوريا،  وشهادة 
احلجم  مع  يتوافق  مادة  لكل  زمني  حجم 
الساعي املضمون لكل مادة يف التنظيم التربوي 

املراجعة  توقيت  جداول  وإعداد  الرسمي، 
احترام  مع  مؤسسة  كل  خصوصية  حسب 
األساتذة  وتلبية  مادة  لكل  الساعي  احلجم 
التي يعبرون عنها، فيما  التالميذ  الحتياجات 
يخص مضمون املراجعة يف أية مادة، مع إدراج 
ضمن  البيداغوجي  النفسي  التكفل  حصص 
برنامج املراجعة واملذاكرة بالتنسيق مع مستشار 

التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهني. 
وأوصى وزير التربية كل املعنيني بإيالء هذه 
جتسيدها  على  والسهر  الالزمة  العناية  العملية 
ميدانيا قصد إعطاء الدعم الالزم للتالميذ من 
لالمتحان،  ونفسيا  بيداغوجيا  حتضيرهم  أجل 
بكل  والدقيق  الصارم  التقيد  من خالل  وذلك 
بهذا  أرسلت  التي  التعليمة  يف  الواردة  التدابير 
الوقائي،  الصحي  وبالبروتوكول  اخلصوص 
والعمل على تنفيذها مع كل املعنيني للمحافظة 
على صحة التالميذ وجميع مستخدمي القطاع 

ووقايتهم وضمان سالمتهم. 
وأكد الوزير أيضا على ضرورة تنظيم فضاء 
حركة  كيفية  يحدد  مخطط  بوضع  املؤسسة 
التالميذ مع تطبيق التدابير الوقائية واالحترازية 
والتالميذ  املستخدمني  استقبال  عند 

املخصصة  القاعات  تهيئة  وكذا  املترشحني، 
للمراجعة واملذاكرة مبا يضمن تنفيذ البروتوكول 
معيار  احترام  خصوصا  الوقائي،  الصحي 
بحملة  القيام  أهمية  مبرزا  اجلسدي،  التباعد 
إعالمية واسعة النطاق للتطرق إلى كافة املسائل 
والنفسي  البيداغوجي  التكفل  بعملية  املرتبطة 
حلصص  االستثنائي  والتنظيم  للمترشحني، 
بالبروتوكول  التقيد  مع  واملذاكرة،  املراجعة 
وتطبيقه من  احترامه  الواجب  الصحي  الوقائي 
هذه  يف  االجتماعيني  الشركاء  إشراك  خالل 

احلملة. 
ويف األخير، أثنى واجعوط على مساهمة 
الدولي  التعاون  برامج  تفعيل  إطار  يف  الشركاء 
الصحي،  الوقائي  البروتوكول  تطبيق  سياق  يف 
نظير مساهمتهم مبجموعة هامة من املستلزمات 
الوقائية الصحية متثلت يف 400.000 كمامة، 
املطهر  الكحولي  احمللول  من  وحدة   30.000
و10.000 وحدة موزع آلي للمحلول الكحولي 
من  مجموعة  على  توزيعها  سيتم  والتي  املطهر 

الواليات. 

صفية نسناس 
تصريحات  يف  جهالن،  قاسم  وقال 
يوم  األولى،  اإلذاعية  للقناة  بها  أدلى 
تنظيم  قررت  التربية  وزارة  إن  األحد،  أمس 
النفسي  والتحضير  للمذاكرة  حصص 
 25 من  ابتداء  التربوية  املؤسسات  داخل 
شهادتي  المتحانات  حتضيرا  اجلاري،  أوت 
إجراءات  ضمن  والبكالوريا  املتوسط  التعليم 
وصحة  سالمة  على  حفاظا  صارمة  وقائية 

القرار  هذا  أن  مبرزا  واملستخدمني،  التالميذ 
يهدف إلى إعادة التالميذ إلى أجواء الدراسة 
ميثل  كما  أشهر.   5 الـ  فاق  انقطاع  بعد 
لتقييم  فرصة   - املتحدث  بحسب   – القرار 
التدابير  هذه  مع  التعامل  يف  النجاح  مدى 
يف  أو  املؤسسات  داخل  والوقائية  االحترازية 
مراكز إجراء االمتحانات سواء بالنسبة للوزارة 

أو القطاعات املعنية. 
املرتقب  املدرسي  الدخول  وبخصوص 
مت  أنه  جهالن  أكد  القادم،  أكتوبر  الرابع  يف 
صحي  بروتكول  باستحداث  له  التحضير 
املجلس  مستوى  على  اعتماده  مت  ووقائي 
مدخل  من  يبدأ  الصحة،  بوزارة  العلمي 
املدرسة وحتى املغادرة ويتضمن كافة التدابير 
االجتماعي  التباعد  مسافة  كاحترام  الوقائية 
مت  أنه  إلى  النظر  الفتا  الكمامات،  وارتداء 
 20 تتعدى  ال  مصغرة  أفواج  نظام  اعتماد 
توزيع  سيتم  أنه  كما  قسم  كل  يف  تلميذا 
التالميذ بطريقة تضمن التعليم للجميع وفق 
الضغط  عائق  لتجاوز  بيداغوجية  ترتيبات 

الزمني. 

واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  أعلنت 
عن قيمة نصاب زكاة النقود وعروض التجارة 
لعام 1442، مشيرة إلى أن أصل النصاب هو 

20 دينارا ذهبيا، واملقدر وزنها بـ85 غراما. 
وحددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع 
الغرام  الثمينة األخرى ثمن  الذهب واملعادن 
قيراطا«،   18« عيار  من  الذهب  من  الواحد 
يقدر  السنة  هذه  نصاب  فإن  دج،  بـ8300 
مائة  )سبع  جزائري  دينار  بـ705500 

وخمسة آالف وخمسمائة دينار جزائري(. 
أمس  يوم  بيانها  يف  الوزارة  أوضحت 
مال  كل  من  الزكاة  إخراج  يجب  أنه  األحد 
مبقدار  احلول،  عليه  ودار  النصاب  هذا  بلغ 

باملائة أي ربع العشر، سواء كانت من   2.5
التي  والسلع  التجارية  العروض  أو من  النقود 
إخراج  يوم  السوق  يف  احلالي  بسعرها  تقوم 
يف  الواردة  مصارفها  على  وتصرف  زكاتها 

الشريعة. 
كما ذكرت الوزارة املواطنني أنها وضعت 
بني أيدي املزّكني صندوق الزكاة باحلسابات 
يلتفوا  أن  باملزّكني  مهيبة  الوالئية،  البريدية 
يف  زكاتهم  ويضعوا  الصندوق  هذا  حول 
الفقراء  مساعدة  أجل  من  البريدية  حساباته 
الذين  أولئك  اخلصوص  وعلى  واحملتاجني 

تأثروا بجائحة كورونا. 
صفية. ن 

أعلن املدير العام ملعهد باستور عن شروع 
خبراء املعهد يف إجراء محادثات مع زمالئهم 

من روسيا، حول لقاح فيروس كورونا.
 كشف، أمس، فوزي درار، يف تصريح 
معهد  خبراء  أن  الوطنية،  لإلذاعة  به  أدلى 
مع  محادثات  إجراء  يف  سينطلقون  باستور 
الذي  اللقاح  حول  روسيا،  من  زمالئهم 
أن هذه  فيروس كورونا، موضحا  أنتجوه ضد 
البيانات  على  احلصول  إلى  تهدف  احملادثات 
حول اللقاح املطروح املطور يف روسيا، خاصة 
فيما يتعلق بفعاليته على املناعة، وكذا أثاره 

اجلانبية.
إصابات  بخصوص  املتحدث،  وأكد 
تعرف  أنها  اجلزائر،  يف  التاجي  الفيروس 
باملرضى  يتعلق  فيها  خاصة  تراجعا، 
املركزة، مشيرا  العناية  املوجودين يف مصلحة 
تشهد  تزال  ما  الواليات  بعض  هناك  أن  إلى 
زيادة يف حاالت اإلصابة بالوباء، محذرا كافة 
املواطنني من التراخي يف االلتزام باإلجراءات 

الوقائية.
أحمد ب.

إجراءات تنظيمية استثنائية سُيخصُّ بها الدخول املدرسي

ُكــوروَنا َتفتــُح بــاَب َتغييـــِر 
النِّظــام الّدراســـيِّ ُمشــّرعــا!

نحو اتخاذ تدابير احترازية صارمة باملؤسسات التربوية 

وزارُة التَّربيــِة تأمُر المـُدراَء 
باعتمــاِد َتنظيــٍم اسِتثَنــائّي

يبدو أن آثار جائحة فيروس 
كورونا املستجد ستحدث 
تغييرا يف سيرورة النظام 

البيداغوجي واملقرر الدراسي، 
بحسب ما أكده نشطاء 

تربويون، الذين اعتبروا أن 
نظام األفواج الذي اعتمد 
بسبب كورونا سيساهم يف 

القضاء على مشكل االكتظاظ 
باألقسام، إال أن له تبعات 

ستكون سلبية على املدرسة 
هذا املوسم. 

أمر وزير التربية الوطنية، محمد أوجعوط، كافة مديري التربية عبر الواليات بتهيئة املؤسسات 
التعليمية وتنظيفها قبل يوم غد املوافق لـ 25 أوت، وذلك عشية التحاق األساتذة باملؤسسات التربوية 
وتنظيم حصص املراجعة للتالميذ املقبلني على إجراء امتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا. 

أزيد من 450 ألف معلم وّقعوا على محاضر االستئناف أمس 

جهالن: استحداُث أفواٍج ُمصّغرٍة 
لَتفاِدي االكتَظاِظ داخَل األقساِم 

أتاحت للمزكني حسابات بنكية والئية 

ُد نصاَب  ينيِة ُتحدِّ وزارُة الّشؤوِن الدِّ
الّزكاِة بـ 705500 دج 

كشف مدير التعليم االبتدائي بوزارة التربية الوطنية، 
قاسم جهالن أن أزيد من 450 ألف معلم التحقوا، يوم أمس، 
مبؤسساتهم للتوقيع على محاضر االستئناف بعد انقطاع 
دام ستة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا، مشددا على أنه 

مت األخذ بعني االعتبار كافة التدابير الوقائية واإلجراءات 
االحترازية، بسبب تفشي فيروس كورونا، والستقبال 

املترشحني لشهادتي التعليم األساسي والبكالوريا للمراجعة 
متهيدا للدخول املدرسي املرتقب يف الرابع من أكتوبر القادم. 

استعدادا القتنائه

معهد باسُتور يجِري ُمحادثاٍت مع الَجانِب 
وسِي حـول بياناِت لَقـاِح ُكورونا  الــرُّ



عّمـــــار قــــردود
عن  التجرمي  رفع  أن  باإلشارة  واجلدير 
السابق  الرئيس  به  أمر  قد  كان  التسيير  فعل 
بالوزراء  اجتماعه  يف  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
عدة  ورود  بعد  وذلك   ،2011 فيفري   3 يف 
وتعطل  السلبية  النتائج  عن  تتحدث  تقارير 
املتابعات  املشاريع نتيجة تخّوف اإلطارات من 
القرار رسمًيا إال يف  القضائية. ولم يتم تفعيل 
وزيًرا  سالل  املالك  عبد  كان  عندما   ،2016
أّول، لكن القرار بقي حبًرا على ورق ولم ُيطبق 

مثلما متت اإلشارة إليه.
تسجيل  يتم  لم  اعتماده  منذ  لكن، 
تنفيذ هذا القانون، يف ظل عدم تقدمي أي من 
املسؤولني على القطاع االقتصادي أمام القضاء، 
خاصة بعد أن أسقطت احلكومة حتريك النيابة 
الرسائل  بواسطة  القضائية  الضبطية  أو  العامة 

املجهولة.
فعل  عن  التجرمي  رفع  يف  السلطة  نية 
التسيير اعتبره خبراء االقتصاد ورجال األعمال 
إلى  حديثهم  يف  والنقابيون،  القانون  ورجال 
السلطة  عبرت  إيجابيا،  مؤشرا  الوطن«  »أخبار 
إحداث  إلى  توجهها  عن  السلطة  خالله  من 
كّبلت  التي  املاضية  ممارسات  مع  القطيعة 
فلطاملا  االستثمار،  قطار  وكبحت  املستثمرين 
لدى  ورعًبا  قلًقا  التسيير  فعل  جترمي  شكل 

االقتصاد  على  بالسلب  وانعكس  املسؤولني، 
الوطني الذي عاش جموًدا لفترة طويلة.

 
سِيير ليَس من  َترمُي فعِل التَّ
اخِتصاص الَعدالِة ويندرُج يف 

اخِتَصاص اإلَدارِة
 

 أما القانونيني، فيعتبرون جترمي فعل التسيير 
ما  أقرب  وهو  العدالة  اختصاص  مجال  خارج 
يكون إلى اختصتص اإلدارة التي يفترض بها 
أن تعاقب على فعل التسيير بإجراءات تأديبية 
كالتنزيل يف رتبة مرتكب اخلطأ أو تنحيته من 
منصبه إذا لزم األمر. وأجمع أهل القانون على 
أن جترمي فعل التسيير زّج بالكثير من اإلطارات 
التسيير  ارتكبوها يف  أخطاء  السجن بسبب  يف 
خيانة  أو  رشوة  أو  فساد  قضايا  بتاًتا  تكن  ولم 
أمانة أو إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقواعد 

التي حتكم هذه األخيرة.
 

 ُمسّودُة َمشروِع نِص قانوِن َرفِع 
سييِر َجاهزٌة! الّتجرمِي عن فعِل التَّ

 
الوطن« أن مسّودة  كشفت مصادر »أخبار 
التسيير  فعل  عن  التجرمي  رفع  نص  مشروع 
التعديالت  بعض  إلى  بحاجة  وهي  جاهزة، 

وحتديثها،  لضبطها  العدل  بوزارة  موجودة  وأنها 
األفعال  يف  تفصل  أن  بعد  جاهزة  وستكون 
نص  يف  واضحة  بصفة  وحصرها  املجرمة 
قانوني سيبطل بدخوله حيز التطبيق النصوص 
والذي  التسيير،  فعل  جترم  التي  القانونية 
نتيجة  اإلطارات  من  العديد  ضحيتها  ذهب 
على  تقع  التي  واجلنائية  املدنية  املسؤوليات 
عاتق مسيري املؤسسات االقتصادية العمومية، 

وتضمينها آليات إنشاء احملاكم التجارية.
يتعلق  أن األمر ال  ذاتها  املصادر  وأضافت 
وحتيني  وتعديل  بتصحيح  بل  جديد،  بنص 
قانون موجود. وسيتكفل االقتراح برفع التجرمي 
على فعل التسيير عامة. وأشارت املصادر ذاتها 
إلى أن النص القانوني املنتظر يعمل على وضع 
التسيير  يف  املرتكب  اخلطأ  بني  عازل  حاجز 
واألعمال التي ُتدرج يف خانة اجلرمية والفساد، 
القانوني - أن جترمي فعل  موضًحا - أي النص 
األمانة  وخيانة  والسرقة  واالختالس  الرشوة 
يعد  ذلك  وعدا  ثابتا،  يبقى  األموال  وتبييض 
مقصودة  غير  تشويه  عملية  التسيير  جترمي عمل 

لإلطارات والكفاءات.
فعل  عن  التجرمي  صفة  رفع  قانون  وسن 
التسيير ودخوله حيز التنفيذ سيكون- بحسب 

مصادرنا - قبل نهاية العام اجلاري.
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جرمِي عْن  فعل ِالتسيير وإنَشاِء َمحاكَم ِتارّيٍة عقَب َدعوِة َرئيِس اجُلمهورّيِة إلى رفِع التَّ

 األَياِدي الَمغلولـُة.. ُتبَسـط!

)قاٍض  حليلو  بن  جمال  احملامي  أوضح 
سابق(، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، 
مناسب  تعريف  وضع  من  أواًل  بد  »ال  بأنه 
نطاقها  وحتديد  االقتصادية،  للجرائم  ومحدد 
مكافحتها،  أجهزة  وحتسني  مفاهيمها  وإصالح 
واختيار العقوبات والتدابير واإلجراءات املالئمة 
بنظام  مرهونة  أي  حضارية  جرائم  فهي  لها؛ 
اخلطورة  من  معينة  درجة  تبلغ  عندما  الدولة 

والتهديد«.
قانون  وضع  بضرورة  حليلو  بن  طالب  و 
وسالمة  أمن  ليحمي  االقتصادي  العقوبات 
املرافق االقتصادية يف سيرها وتطورها، وليشدد 
على  تقع  التي  اجلرمية  األفعال  على  العقوبات 
املرافق واملنشآت االقتصادية باعتبارها أصبحت 
هذا  مواد  تتضمن  أن  بد  وال  للشعب،  ملكًا 
ميكن  التي  احلاالت  مختلف  معاجلة  »القانون« 
بكل  وإنزال  الوطني  االقتصاد  لها  يتعرض  أن 
فعل جرمي ما يستحقه من العقاب،كما ينبغي 
نطاقه،  من  توّسع  جزائية  نصوص  استحداث 
شأنها  من  التي  األفعال  جميع  يطال  حيث 

إحلاق الضرر باألموال العامة وبعمليات اإلنتاج 
وتوزيع وتداول واستهالك السلع واخلدمات.

ارتبطت  »لقد  بالقول:  حليلو  بن  وأفاد 
سنوات  احلكومة  شؤون  أويحيى  تقلد  فترة 
وغلق  العمال  آالف  بتسريح  التسعينيات 
عن  فضاًل  وخوصصتها،  عمومية  مؤسسات 
اإلطارات  من   7600 نحو  ومحاكمة  اعتقال 
آنذاك،  العمومية  للمؤسسات  املسيرة  والكوادر 
باإلضافة إلى االقتطاع من أجور العمال.و كان 
من حرك  هو  آدمي  األسبق محمد  العدل  وزير 
له  تتبع  التي  النيابة  بواسطة  العمومية  الدعوى 
أويحيى  العموميني. لكن أحمد  املسيرين  ضد 
بصفته رئيس للحكومة - آنذاك - هو من أعطى 
للقضية طابًعا سياسًيا فسميت »حملة األيادي 

النظيفة«. 
وجاءت حملة مالحقة إطارات الشركات 
برنامج  اجلزائر  تطبيق  خالل  العمومية 
التصحيح الهيكلي املفروض من صندوق النقد 
قرًضا  اجلزائر  منح  الذي  الدولي«ستاندباي«، 
عن  وجنم  ليديره.  اقتصادها  تسلمه  أن  مقابل 

العمومية  املؤسسات  من  العشرات  غلق  ذلك 
برنامج  وإطالق  العمال،  من  اآلالف  وتسريح 
خلوصصة الشركات املفلسة، الذي صرفت فيه 
الدولة مئات املاليير يف إطار ما سمي بـ«تطهير 
املؤسسات«، دون أن جتد من يشتريها، لتتخلى 
مسيري  حتميل  ليتم  النهاية،  يف  احلكومة  عنه 
التجارب  العمومي مسؤولية  القطاع االقتصادي 
اخلاطئة التي أفرزت تفكيك وقتل مبرمج ومنظم 
النظام من  للشركات العمومية الكبيرة. واختار 
قانون العقوبات املواد التي جترم فعل سوء التسيير 
واالختالس وتبديد املال وطبقها على العشرات 
من مديري الشركات«، مشيًرا إلى أن »تفعيل 
أمر  التسيير  فعل  التجرمي عن  رفع  قرار  أو  قانون 
عن  وصلته  تقارير  أعقاب  يف  تبون  الرئيس  به 
املشاريع نتيجة مخاوف  السلبية وتعطل  النتائج 

اإلطارات من جترمي التسيير.
ع.ق

اخلبير االقتصادي واملالي الدولي عبد املالك سراي:
َينبِغـي إعاَدُة النَّظـِر في َكيفيـِة اخِتيار 

الُمـدراِء وُمراجـَعُة القاُنوِن الَخـاِص 
باختــالِس الَمـــال العـاِم

 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  املالك سراي، يف  عبد  الدولي  واملالي  االقتصادي  اخلبير  يعتقد 
ومدراء  اإلطارات  مضاجع  قّض  طاملا  كابوس  مبثابة  كان  التسيير  فعل  جترمي  قانون  أن  الوطن« 
املؤسسات العمومية، وقّيد من حريتهم يف اتخاذ القرارات بشكل سليم. وأضاف املتخصص أن 
هذا القانون له أثر معنوي على اإلطارات واملسيرين العموميني حيث إن جّل املؤسسات العمومية 

متوقفة عن أداء مهامها.
 وأرجع سراي أسباب ذلك إلى اختيار املسيرين يف اجلزائر، والذي يتم من منطلق سياسي 
ال اقتصادي؛ فيجري اختيار من يخضع ألوامر األطراف النافذة يف السلطة ويبيعون ذمتهم مقابل 
هذه املناصب، أي أن منطق الوالء هو البارز واملتحكم يف ذلك وليس منطق الكفاءات والنتيجة 

كما ترون.
و أشار سراي إلى أن السلطة اليوم باتت تفكر يف مكافحة الفساد ونهب األموال العمومية 
والتبذير، وعلى احلكومة إعادة النظر يف معايير التعيني وأخذ بعني االعتبار مسألة التسيير وكيفية 
اتخاذ القرارات اجلماعية من طرف مدراء املؤسسات عبر مجلس لإلدارة، وال ينبغي إعطاؤهم- أي 

املدراء - الضوء األخضر التخاذ قرارات بشكل فردي قد تكون نتائجها وخيمة.
النظر  نعيد  أن  التسيير علينا  قانون جترمي فعل  أنه »عوض احلديث عن  ذاته  وأضاف اخلبير 
قانون  املناسب، مع ضرورة مراجعة  املكان  املناسب يف  الرجل  التسيير واختيار ووضع  يف كيفية 
اإلعدام يف  أو  املؤبد  بالسجن  الفاعل  عليها  يعاقب  جرمية  يعتبر  كما  الذي  العام  املال  اختالس 
حني مت تخفيفه حيث أصبح جنحة تتراوح العقوبات املتعلقة به بني السجن 10سنوات و15 سنة 

كأقصى حد«.
 ع.ق

الرئيس املدير العام لشركة »أليانس للتأمينات حسان خليفاتي:
َرفـــُع ِصفــِة التَّجريــِم عــن فعِل التَّسِييــر 

َسيحـــّرُر الُمبــــادراِت
 

التأمني،  شركات  جمعية  ورئيس  للتأمينات«  »أليانس  لشركة  العام  املدير  الرئيس  رّحب 
حسان خليفاتي، يف تصريح أجرته معه »أخبار الوطن« بإعالن رئيس اجلمهورية قرار رفع التجرمي 

عن فعل التسيير، باستثناء األفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض األموال.
يساهم يف حترير  أن  التنفيذ من شأنه  الرئاسي حيز  القرار  هذا  أن دخول  وأضاف خليفاتي 
املبادرات ويحمي املسيرين لتقدمي األفضل دون قيود، واألكيد أن ذلك سيصب يف املصلحة العامة 
ويحقق اإلقالع االقتصادي املنشود دون شك«، مشيًرا إلى أن الرئيس تبون ذهب أبعد من ذلك 
الوطن، بإشراك مسيري املؤسسات االقتصادية  عندما دعا إلى ضرورة إنشاء محاكم جتارية عبر 

والتجارية.
ع.ق

 
رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية سعيدة نغزة :

نَدعــُو إلـــى إعـــادِة النَّظـــِر
 فــي الَقواِنين الُمتحِكَمـة في إدارِة الُمؤّسسـاِت

 
 أكدت سعيدة نغزة ر ئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائرية، يف تصريح أجرته معها 
قانون جترمي  العمومية - وعلى رأسها احلكومة -  السلطات  الوطن« على »ضرورة مراجعة  »أخبار 
فعل التسيير، وطالبت بإعادة النظر يف األنظمة والقوانني املتحكمة يف إدارة املؤسسات العمومية 
واالقتصادية منها على وجه اخلصوص، بدعوى أن هذا القانون يعتبر من أبرز العراقيل التي حتد 

من املبادرة لدفع عجلة االقتصاد الوطني«.
لكن نغزة لم تنِف احتمال وجود أخطاء فادحة يف التسيير يتعمد مدراء املؤسسات االقتصادية 
فعلها، وبالتالي البد لكل مخطأ أن ينال العقاب املناسب وذلك وفًقا للقانون، موضحة أنه يتعني 
معاقبة كل من بدر منه تقصير أو خطأ يف التسيير، حيث إن هناك العديد من اإلطارات قامت 
القانونية  والثغرات  نفوذهم  املسّيرون  استغل هؤالء  الشعب، حيث  أموال  املاليير من  باختالس 

للتهرب من املساءلة القانونية.
ع.ق

 
أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو :

 ينبِغـي للحكومـِة َتأطيـُر الُمسيِّريَن ُمستقبـاًل
 

قالت اخلبيرة يف القانون الدستوري فتيحة بن عبو، يف تصريح خصت به »أخبار الوطن«، 
إن القانون اخلاص بتجرمي فعل التسيير والذي ما يزال ساري املفعول ال يرمي إلى معاقبة إطارات 
الطابع  ذات  العمومية  واملؤسسات  العام  املال  تسيير  يف  صرامة  إضفاء  إلى  يهدف  وإمنا  الدولة، 
العمومي، وذلك حق مشروع للحكومة املسؤولة على حماية املال العام ومقدرات البالد وثرواتها.
وأضافت بن عبو أن اخلطأ يف التسيير ميكن التغاضي عنه، ولكن ال ميكن للدولة التسامح مع 
املتسببني يف تبديد واستغالل األموال العمومية وهدرها دون وجه حق«. مشيرة إلى أن »املوظفني 
البيروقراطية التي تقوم عليها اإلدارة يف بالدنا، السيما يف  الفاسدين يختبؤون وراء اإلجراءات 

املجال املتعلق بتنظيم النشاط االقتصادي. 
وأوضحت بن عبو أن ترك احلبل على الغارب للمسيرين دون محاسبة أو مراقبة سوف يؤدي 

إلى تدمير االقتصاد الوطني برمته.
ويف السياق ذاته، أفادت بن عبو بالقول إن »اجلزائر – لألسف - تفتقر إلى الكفاءات يف 
التسيير وأشدد على كلمة التسيير وليس يف مجال التخصص فصاحب الدكتوراه يف احملاسبة أو 
االقتصاد ال يعني بالضرورة أنه كفاءة ونابغة يف التسيير وعلى احلكومة العمل على تأطير املسيرين 

واإلطارات مستقباًل«.
ع.ق

 دعا رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، يف كلمة ألقاها خالل إشرافه 
على افتتاح الندوة الوطنية حول 

مخطط اإلنعاش االقتصادي 
واالجتماعي، األربعاء املنقضي، 
إلى مراجعة النصوص القانونية 

املتعلقة بالنشاط التجاري من أجل 
رفع التجرمي عن فعل التسيير 

وإنشاء محاكم تارية على املستوى 
الوطني، بإشراك ُمسيري املؤسسات 
االقتصادية والتجارية. وأكد تبون 

على أن رفع التجرمي عن »فعل 
التسيير« يأتي لتشجيع املبادرة 

ومتكني املستثمرين من القيام 
مبشاريعهم بكل أريحية.

احملامي والقاضي سابقا جمال بن حليلو:
 َينبِغــي الُموازَنــُة بيـــن الُمــرونــــِة 

اء  مع الُمسّيرِيــَن والّتساُهــل مع ُجــرِم االرِتشــــَ
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أحمد بوكليوة
كشفت، أمس األحد، الوزارة األولى عبر 
موقعها اإللكتروني عن صدور املرسوم التنفيذي 
 ،2020 أوت   19 يف  املؤرخ   )20-227(
وكالء  نشاط  ممارسة  وكيفيات  لشروط  واحملدد 
الشروط  دفتر  وكذا  باجلزائر،  املركبات اجلديدة 
ممارسة  حيث تخضع  النشاط،  بهذا  املتعلق 
هذا  ألحكام  اجلديدة  املركبات  وكالء  نشاط 
املرفق  الشروط  دفتر  االكتتاب يف  املرسوم وكذا 
طلب  مقدم  على  يشترط  أنه  إلى  مشيرة  له، 
الرخصة  على  حصوله  الوكيل  نشاط  ممارسة 
بالصناعة،  املكلف  الوزير  يسلمها  التي  املؤقتة 
املؤقتة  الرخصة  على  احلصول  يتطلب  حيث 
ملمارسة النشاط إيداع ملف إداري يتضمن طلب 
األساسي،  القانون  املعنية،  الشركة  ووثائق 
أو  وعقد  املرسوم،  بهذا  املرفق  الشروط  ودفتر 
تلزم  بالوكالة  تتعلق  تفاهم  مذكرات  أو  عقدين 
منشآت  ملكية  وثائق  إثبات  املانحني  أو  املانح 
وقطع  للوكيل  البيع  بعد  ما  وخدمات  العرض 
املعتمدين،  واملوزعني  التخزين  ومنشآت  الغيار 
ذوي  مستخدمني  وجود  تثبت  التي  والوثائق 
خبرة ال تقل عن 5 سنوات مع ضمان التكوين 

املستمر لهم.
وحتدد مدة صالحية الرخصة املؤقتة بـ 12 
الترخيص  حال  بأي  تعني  ال  أنها  إال  شهرا، 
يف  املتعامل  يخضع  حيث  النشاط،  مبمارسة 
التمديد  ومدة  املدة  هذه  احترام  عدم  حال 
إلى  إضافية  أشهر   6 بـ  املقدرة  بها  املسموح 
طرف  من  التجاري  السجل  سحب  إجراءات 
الوكيل  يتحصل  إذ  بالتجارة،  املكلفة  الوزارة 
 30 أجل  النهائي يف  االعتماد  الوكالء على  أو 

يوما املوالية لتاريخ تسليم وصل اإليداع يكلف 
خاللها املدير الوالئي املكلف بالصناعة إقليميا 
مطابقة  من  التحقق  قصد  ميدانية  بزيارات 
املنشآت مع الوثائق املقدمة، حيث يلزم الوكالء 
بأن يكون لديهم مستودعا حتت املراقبة اجلمركية 
يف أجل ال يتعدى 12 شهرا بعد احلصول على 
شبكة  تطوير  جانب  إلى  النهائي،  االعتماد 
تقسيمها على  الوطني مع  التراب  عبر  توزيعهم 
واجلنوب  والشمال  والغرب  الشرق  مناطق  كل 
يف أجل ال يتعدى 12 شهرا بالنسبة إلى وكالء 
و24  املقطورات  ونصف  واملقطورات  السيارات 
املتحركة  اآلالت  وكالء  إلى  بالنسبة  شهرا 
اجلديدة ابتداء من تاريخ منح االعتماد النهائي.

املركبات  استيراد  الوكالء  على  مينع  كما 
حلساب وكالء آخرين من خارج شبكة توزيعهم 
التي مت على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف 
املصالح املؤهلة. إلى جانب ذلك، يلزم الوكيل 
من  املستوردة  اجلديدة  املركبات  فواتير  بتحرير 
أو  املانح  الصانع  لدى  يتزود  وأن  املانح،  طرف 
شركة تابعة للصانع املانح ويتعهد بأن ال يستورد 

إال أصناف املركبات الواردة يف دفتر الشروط.
تسليم املركبات املدفوع ثمنها 

كامال يف أجل أقصاه 7 أيام 
فإن  كامال،  املركبة  سعر  دفع  حال  ويف 
وبالتالي  املركبة  جاهزية  يستوجب  ذلك 
أيام   7 الـ  يتعدى  ال  أجل  يف  للزبون  تسليمها 
احترام  عدم  حال  ويف  الدفع،  لتاريخ  املوالية 
شروط الطلبية ميكن للطرفني االتفاق بالتراضي 
أو أن يقوم الوكيل بإرجاع مبلغ التسبيق أو املبلغ 
زيادة قدرها  أيام مع   8 للزبون يف غضون  الكلي 

10 باملائة من املبلغ املدفوع.

للزبون  املركبة  تسليم  عند  الوكيل  ويلزم 
للتجهيزات  التقنية  املواصفات  دقة  باحترام 
بوقود  وتزويدها  اجلديدة،  باملركبة  اإلضافية 
يسمح لها بالسير ملسافة 100 كم على األقل، 
إلى جانب االمتناع عن كل أنواع اإلشهار التي 
ألمن  ضمانا  اخلطيرة  التصرفات  على  تشجع 
بالتكفل  الوكيل  ويتعهد  الطرقات.  مستعملي 
فيها  تكون  التي  باملركبات  الضمان  إطار  يف 
اخلفية  أو  الظاهرة  التصنيع  ونقائص  عيوب 
الصاحلة  غير  واللوازم  الغيار  قطع  واستبدال 

لالستعمال.
تأسيس جلنة وزارية مشتركة 
تكّلف بدراسة طلبات الرخص

املرسوم  هذا  مبوجب  مت  النشاط،  ولتأطير 
بدراسة  تكلف  مشتركة  وزارية  جلنة  تأسيس 
امللفات املتعلقة بطلبات احلصول على الرخص 
تتضمن  حيث  النهائية،  واالعتماد  املؤقتة 
اللجنة كل من وزارات الصناعة واملناجم واملالية 
والتجارة. وستعمل هذه اللجنة على إبداء الرأي 
الراغبني  طلبات  حول  بالصناعة  املكلف  للوزير 
على  واحلرص  التنظيم  هذا  من  االستفادة  يف 
احترام االلتزامات التي تعهد بها الوكيل مبوجب 
املرسوم  هذا  أحكام  واحترام  الشروط،  دفتر 
وتعليق  سحب  يف  الرأي  إبداء  جانب  إلى 
املرسوم.  هذا  إطار  يف  املمنوحة  االعتمادات 
تتضمن  طعن  جلنة  سُتنشأ  ذلك،  جانب  إلى 
املالية  ووزير  الصناعة  وزير  عن  ممثلني  أعضاء 
للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  وممثل  التجارة،  ووزير 
والصناعة وممثال عن املجلس الوطني للمنافسة، 

يتم جتديد العضوية فيها كل 3 سنوات.

 خديجة بن دالي 
يف  خالف،  بن  خلضر  النائب  طالب 
جريدة  تلقت  الطاقة  لوزير  كتابي موجه  سؤال 
»أخبار الوطن« نسخة منه، بالتدخل من أجل 
تسوية وضعية عمال سونلغاز حاملي الشهادات 
يف  النظر  بإعادة  وذلك  التطبيقية،  اجلامعية 
تصنيفهم كإطارات حسب املرسوم الرئاسي رقم 
)266/14( الصادر يف اجلريدة الرسمية بتاريخ 
إعادة  على  ينص  والذي   ،2014 سبتمبر   28
)أ(  الصنف  إلى  )ب(  الصنف  من  تصنيفهم 
أي ضمن صنف اإلطارات، وهو ما مت تكريسه 

قطاعات  ويف  العمومي  الوظيف  قطاع  يف  فعال 
أخرى. وحسب ما جاء يف رسالة النائب، فإن 
مجمع سونلغاز لم يطبق املرسوم وبذلك يكون 
احلائط،  عرض  الرئاسي  باملرسوم  ضرب  قد 
املرسوم  أن  النائب  وأضاف  الرسالة.  حسب 
إلى   13 درجة  من  للعامل  واحدة  درجة  منح 
14. وللعلم، فإن تصنيف اإلطارات يف  درجة 
مؤسسة سونلغاز يبدأ من الرتبة 15 وهو ما يبقي 
تصنيف أصحاب )DEUA( مع فئة التقنيني 
وغير  املهني  التكوين  مراكز  من  املتخرجني 

متحصلني على شهادة البكالوريا.

استالم املركبات املدفوع ثمنها كامال بعد 7 أيام من تاريخ الدفع

صــدور المرســوم التنفيــذي المحــدد 
لنشــاط وكــالء المـركبــات الجديــدة

كشفت الوزارة األولى عن صدور املرسوم التنفيذي (227-20) املؤرخ يف 19 أوت 2020، واحملدد لشروط 
وكيفيات ممارسة نشاط وكالء املركبات اجلديدة باجلزائر، وكذا دفتر الشروط املتعلق بهذا النشاط.

أحمد بوكليوة
تساءل، أمس، مسعود عمراوي النائب 
عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، 
يف سؤال كتابي وجهه ملدير مستشفى والية 
بسكرة، عن السبب وراء عدم تشغيل مخبر 
الذي  بسكرة،  لوالية  اجلزئية  األحياء  علم 
جتهيزاته،  من  جهاز )PCR( واحدا  يعد 
مفصحا  ذلك،  عن  املسؤول  عن  متسائال 
مرضى  بأن  أفادته  مطلعة  مصادر  أن  عن 
والية بسكرة لم يستفيدوا من خدمات جهاز 
الصحة  وزير  وفره  الذي  اجلهاز  أو   )PCR(
زيارته  أثناء  املستشفيات  وإصالح  والسكان 
لوباء  الواسع  التفشي  نتيجة  بسكرة  لوالية 
تتم  ولم  بتاتا  يشغل  لم  أنه  مؤكدا  كورونا، 
طلب  بيومني  بعدها  ليتم  منه،  االستفادة 
معهد  ألن  العاصمة  للجزائر  اجلهاز  إعادة 

باستور قدمه على أساس اإلعارة فقط.
أحد  سلوك  عمراوي  واستغرب 
معدات  استقبل  الذي  بسكرة  مستشفيات 
طبية من جمعيات خيرية، كاجلمعية الوطنية 
وجمعية  واإلنساني،  اخليري  للعمل  األمل 
اخلير،  ناس  وجمعية  اخلواص،  األطباء 
محترمة  مبالغ  جمعت   – حسبه   - التي 
للحصول  القائمون عليها جهودا جبارة  وبذل 
على مخبر جديد، إذ ساعدهم يف ذلك أحد 
ليقتنوا  األموال،  رؤوس  ذوي  من  احملسنني 
مخبرا لعلم األحياء اجلزئية جديدا، ومشمع 

اخلاص   )PCR( جهاز  جتهيزاته  بني  ومن 
منهم  مساهمة  كورونا،  وباء  عن  بالكشف 
الوالية،  أبناء  املرضى من  الغنب عن  رفع  يف 
اليوم دون  إلى  إال أن املستشفى قام بتخزينه 
أن  دون  محفوظا  مازال  إنه  إذ  استعماله، 
يستعمل. وعليه، حيث وجه عمراوي سؤاال 
مفاده »هل الالمباالة باملرضى والتهاون سبب 
هذا التعطيل وعدم تركيب املخبر، أم أن عدم 
وجود مخبري أو مهندس كفء وذي خبرة يف 
واستعمال  تسيير  دون  ما حال  والية بسكرة 
إدارة  أن  أم  خاصة؟«،  واجلهاز  عامة  املخبر 

املستشفى متارس البيروقراطية والتعطيل؟
كان  »إن  قائال:  عمراوي  وأضاف 
املتخصص  التقني  املهندس  يف  اإلشكال 
كفء  مهندس  فليجلَب  واليتنا،  يف  املنعدم 
إذا  أما  الوطن،  مناطق  من  منطقة  أي  من 
بعض  يف  نقص  يف  يكمن  اإلشكال  كان 
عن  املستشفى  وعجز  االستهالكية،  اللوازم 
إلى  االنتباه  الفتا  ذلك«،  فليعلنوا  اقتنائها 
أن مثل هذه املمارسات ستهز ثقة احملسنني، 
واألعمال  املبادرات  عن  يتوقفون  وجتعلهم 
اخليرية، التي كلفتهم املاليير خدمة لبلدهم 
وواليتهم، داعيا الذين أسند إليهم األمر يف 
تدارك  إلى  الثقة  وهذه  األمانة  هذه  مستوى 
األمر لكي ال يبقى هذا املخبر حديث العام 

واخلاص. 

 أحدهما أعير من مخبر باستور تزامنا 
وزيارة بن بوزيد للوالية

واليـة بسكـرة تمـلك 
جهـازي )PCR( لـم 

ُيستخــَدما أبــدا
استغربالنائب عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 

مسعود عمراوي عدم استخدام جهازي )PCR( بوالية بسكرة، 
سواء ذاك الذي مت تدشينه من طرف وزير الصحة خالل حلوله 

بالوالية أو الذي تبرعت به جهات خيرية.

تطبيقا للمرسوم الرئاسي )14/ 266( الذي يصنفهم إطارات جامعية

 )DEUA( بن خالف يدعو سونلغاز إلى تسوية وضع حاملي شهادات
انتقد النائب البرملاني خلضر بن 

خالف وضع إطارات شركة سونلغاز 
من حاملي الشهادة اجلامعية 

التطبيقية )DEUA( )بكالوريا 
+ 3 سنوات جامعية(، والذين 

لم تسو وضعيتهم املهنية حسب 
مقتضيات املرسوم الرئاسي رقم 

)14/ 266( الصادر بتاريخ 28 
سبتمبر 2014، والذي يصنفهم 

كإطارات جامعية.



خديجة بن دالي
وتعتبر شعبة الطماطم الصناعية بقاملة من 
تعرف  بحيث  بالوالية  الفالحية  الشعب  أهم 
تطورا محوظا على مر السنوات ما يجعلها حتتل 
الصدارة وطنيا خصوصا وأنها تسوق إلى شركة 
باالضافة  الغذائية  املصبرات  بتعليب  خاصة 
لصنع  املوجه  االحمر  للفلفل  تسويقها  الى 
املساحة  بلغت  بحيث  الهريسة«   « مصبرات 
موزعة  هكتار   600 بالوالية  العام  هذا  املزروعة 
عبر تراب الوالية ما يؤهل الوالية إلى ان تكون 
التحويلية  والزراعات  الصناعية  للزراعات  قطبا 
ذلك.هذا  التي حتقق  اآلليات  تفعيل  مت  ما  إذا 
بدائرة عني مخلوف  بلحشاني  تزال منطقة  وال 

باعتبارها  الطماطم  مادة  جتني  العربي  وعني 
قدرات  حققت  بحيث  متأخر  انتاج  منطقة 
لالنتاج  املنطقة  فالحي  حفزت  كبيرة  انتاجية 
االنشغاالت  بني  ومن  الشعبة،  هاته  يف  أثر 
التي يطرحها الفالحون هو رفع السعر املرجعي 
من  السقي  مياه  وتوفير  الصناعية  للطماطم 
وإنشاء  القدمية  السقي  محيطات  جتديد  خالل 

أخرى جديدة.
للطماطم  املنتجون  الفالحون  واستفاد 
منحة  من  املوسم  هذا  من  ابتداءا  الصناعية 
اإلنتاج 04 دج ستكون بصفة مبكرة ومستقلة 
ملقرر  وفقا  باحملولني  اخلاصة  التحويل  منحة  عن 

وزارة الفالحة والتنمية الريفية رقم 378 املؤرخ 
الوطني  بالبرنامج  املتعلق   2020/05/10 يف 

إلنتاج، جمع وحتويل الطماطم الصناعية.
برنامج  من  الفالحون  استفاد  وقد  هذا 
من  ثقلهم  بكل  يرمون  جعلهم  محكم  تامني 
أجل حتقيق مردود كبير يف وقت قياسي وذلك 
بفضل برنامج اخلرجات امليدانية ملتابعة مختلف 
احللقات التي مير بها منتوج الطماطم الصناعية، 
خاصة من جانب التحويل، نتهيك عن حضور 
ومتابعة مرحلة التحويل على مستوى الوحدات 
الفالحة  مديرية  مهندسي  قبل  من  الصناعية 

بالوالية.

صفاء كوثر بوعريسة
قنوات  بإجناز  القرية  سكان  ويطالب 
للصرف الصحي التي باتت الشغل الشاغل 
أصبحت  الكريهة  الروائح  ألن  ذلك  لهم، 
وحتى  اجلسدية  راحتهم  أمام  عائقا  تشكل 
يتعلق  فيما  ذاته  احلال  وهو  النفسية، 
الدهر  عليها  أكل  التي  النفايات  بحاويات 
إلى مكّب حقيقي  القرية  وشرب، ما حول 
الصحة  ناهيك عن خطرها على  للنفايات، 
أمام  متواجدة  وأنها  خاصة  العمومية 

التجمعات السكنية. 
الصيف،  فصل  احلر  فصل  مع  وتزامنا 
بتزويد  معنية  غير  القرية  أن  املواطنني  أكد 
وهو  الشروب،  باملاء  وقاطنيها  سكانها 
ظل  يف  لهم  مقصودا  تهميشا  اعتبروه  ما 

نداءاتهم املتكررة من أجل رفع الغنب عنهم 
طالب  كما  حيوية،  مادة  بأهم  وتزويدهم 
السكان بتسوية وضعية العديد من املشاريع 
على  بعد  تبدأ  لم  التي  ومنها  املتوقفة  منها 
العمومية  لإلنارة  الكهربائية  األعمدة  غرار 
يف  القرية  أدخل  ما  سنة   30 منذ  الغائبة 
ظالم دامس، باالضافة الى ضرورة التدخل 
باتت  والتي  ووضع خيوط كهربائية محمية 
تشكل خطرا على بعض السكان خاصة يف 
فصل الشتاء مع هطول االمطار والرياح، كما 
أكد سكان القرية املهمشة أن الطريق املؤدي 
بالتحديد يف  القرية  من  اجلنوبية  اجلهة  الى 
اجناز  الى  بحاجة  لڨراج  شالالت  منطقة 
من  املارة  حركة  تسهيل  أجل  من  وتعبيد 

املركبات والراجلني. 

بأمن  القضائية  الشرطة  قوات  متكنت 
أدوات  استرجاع  من  الزناتي  وادي  دائرة 
بناء محل سرقة من داخل سكنات يف طور 
السرقة  فيه يف قضية  املشتبه  وتوقف  االجناز 
بخصوص  العديدة  التبليغات  على  بناءا 
طور  يف  املنازل  تستهدف  التي  السرقات 
االجناز، خالل الفترة املمتدة 12 الى 13 اوت 
اجلاري، وبعد ترسيم 03 شكاوى من قبل 
ثالث ضحايا تتراوح اعمارهم مابني«50 الى 

69 سنة«، مقيمني بوادي الزناتي.
مت  والتحري  البحث  عمليات  وبعد 
حتديد هوية املشتبه فيه البالغ من العمر 27 

سنة، مقيم بوادي الزناتي، هذا االخير يقوم 
احد  مستوى  على  املسروقات  بيع  باعادة 
االسواق مبدينة عني اعبيد بقسنطينة حيث 
مت توقيفه وحجز املسروقات التي تعرف عليها 

صاحبها وهي مواد بناء.
مت تقدمي املشتبه فيه أمام محكمة وادي 
زناتي عن فعل السرقة بالتسلق، قدم املشتبه 
فيه أمام محكمة وادي الزناتي أين صدر يف 
نافذة،  حبس  سنوات  بثالث  حكم  حقه 

وغرامة مالية.
خديجة بن دالي

الصحية  املرافق  من  العديد  تشهد 
مبختلف  اخلدمات  متعددة  والعيادات 
بلديات تبسة نقائص عديدة حالت دون أن 
ما  عليها،  للوافدين  اخلدمات  أحسن  تقدم 
جعل املرضى يلجؤون إلى العيادات اخلاصة 
التي حملتهم مصاريف هم يف غنى عنها، 
على غرار العيادة الوحيدة متعددة اخلدمات 
على مستوى بلدية فركان 160 كلم جنوب 
يشتكي  حيث  تبسة،  الوالية  عاصمة 
تقدمها،  التي  اخلدمة  سوء  من  سكانها 
خدماتها  لتدني  رمزا  مجانيتها  وأضحت 

الصحية.
ألخبار  السكان  به  صرح  ما  فحسب 
شديدة  معاناة  يعانون  فهم  الوطن، 
نقص  أهمها  النقائص  من  جملة  نتيجة 
اإلمكانيات والعتاد الطبي، وكذا نقص عدد 
باإلسم  العاملني  األطباء  أن  األطباء خاصة 
فقط غائبني طيلة أيام األسبوع عن العيادة، 
مؤكدين أن غياب املناوبات الليلية من أهم 
يضطر  حيث  الطرق  يف  الوفيات  أسباب 
املرضى إلى التنقل على مسافة 36كلم ذهابا 
وإياب للوصول إلى أقرب استعجاالت خارج 

منطقة  هي  البلدية  هذه  أن  بلديتهم خاصة 
لدغات  من  العديد  دائما  تسجل  صحراوية 
هذه  قطع كل  يعتبر  إذ  واألفاعي،  العقارب 

املسافة يعرض حياتهم إلى اخلطر.
هذه  أن  املصدر،  ذات  وأضاف  هذا 
وهو  مرتفعة  سكانية  كثافة  تشهد  املنطقة 
توسيع  عملية  يف  النظر  يتطلب  الذي  األمر 
من  جديدة  عيادة  بناء  أو  العيادة  وترميم 
خاصة  السكان  عن  الغنب  ترفع  أن  شأنها 

كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة.
سكان  طالب  فقد  الشأن،  هذا  ويف 
املختصة  اجلهات  من  فركان،  بلدية 
والسلطات احمللية على رأسهم والي الوالية، 
منها  تعاني  التي  املشاكل  مبختلف  بالتكفل 
من  بلديتهم،  يف  الوحيدة  اجلوارية  العيادة 
بالعيادة  ودائم  خاص  طبيب  توفير  خالل 
وممرضني يف قسم األشعة الذي يستلزم إعادة 
األعطاب،  من  لكثير  لتعرضه  نظرا  تهيئته 
باإلضافة لتزويد العيادة بسيارة إسعاف لنقل 

احلاالت املستعجلة.
فيروز رحال

برج بوعريريج
نقــص فــادح فـــي مشاريــع 
التنميــة بقـريــة الفــراحتيــة

قاملة
الحكــم بحبــس ســـارق بـــوادي 
الزناتـــي 3 سنــوات نــافــذة
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إنتاج يؤهل الوالية لكي حتتل الّريادة هذا املوسم 

تحصيـــل 3 مالييـــن قنــطار 
من الطمــاطـم الصناعيــة بقالمة 

حوالي  وقع  أليم،  مرور  حادث  يف  حتفهما  األحد شخصني  إلى  السبت  ليلة  لقي 
بلديتي  بني  الرابط  شقه  يف   16 رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على  ليال  العاشرة  الساعة 
مرسط والعوينات )مقابل شركة كوسيدار( بوالية تبسة، حيث متثل احلادث يف اصطدام 
بني سيارتني سياحيتني من نوع شيفرولي وأخرى من نوع كيا ريو أسفر عن وفاة شخصني 

وإصابة سبعة آخرين.
وحسب ما علمته أخبار الوطن، فقد تدخلت كل من الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
وحتويلهم  املصابني  األشخاص  إلسعاف  واحلمامات  بالعوينات  الثانوية  والوحدة  مبرسط 
إلى استعجاالت مستشفى مرسط، حيث تبلغ أعمارهم بني 20 و31 سنة، وكذا حتويل 

اجلثتني إلى مصلحة حفظ اجلثث.
وحسب ما أفادت به مصادر محلية، أن الضحيتني هما شابان منخرطان يف صفوف 
إلى  اثنني يف حالة خطيرة  فيما مت حتويل مصابني  املكان،  توفيا يف عني  الشعبي  اجليش 

املستشفى اجلامعي بوالية عنابة              
     فيروز رحال

أقدم سكان حي 2150 مسكن عدل باملدينة اجلديدة علي منجلي على تنظيم وقفة 
إحتجاجية وغلق مدخل الشركة التركية kur أمام املجمع الرابع باملدينة اجلديدة علي 
منجلي بقسنطينة. احتجاجا على سقوط طفل داخل بالوعة صرف املياه لم تكن ظاهرة 

للعيان وكانت غير مغطاة. 
التي مت تنظيمها  املتكررة للسكان واالحتجاجات  الطلبات والشكاوي  وبالرغم من 
لتهيئة احلي خارجيا وداخليا خصوصا بعد سقوط مصعد باحدى العمارات كان داخله 
اب وابنته. ويشتكي سكان 2150 مسكن من انعدام شروط احلياة الكرمية من غياب 
للمحالت. النقل. االمن واالنارة العمومية يف ظل الغياب التام للمسؤليني. بحيث مت 
تسليم السكنات وهي غير مكتملة من الناحية اخلارجية ناهيك عن غياب كلي ملختلف 
اخلدمات من حافالت النقل مما أرهق كاهل وميزانية املواطن الذي يظطر الى دفع كل 

يوم من جيبه 400 دينار ) 40 ألف ( الستغالل سيارة أجرة غير شرعية ذهابا وإيابا.
إضافة لعدم وجود سيارات األجرة، واحملاالت التجارية، والصيدليات، ومستوصف 
للعالج، والبريد، والهاتف، ومقرات األمن، وغياب النظافة وغيرها ويناشد سكان حي 
2150 مسكن السلطات للتدخل العاجل وفك العزلة عنهم توفير متطلبات العيش الكر
مي.                                                                                خديجة بن دالي

حّصلت والية قاملة إنتاجا بلغ نحو 3 ماليني قنطار من الطماطم الصناعية، حّول منها أكثر من 2.4 
مليون قنطار، باإلضافة إلى حتويل الكمية املتبقية منها خارج الوالية، األمر الذي يؤهلها لكي 

حتتل الّريادة وطنيا يف شعبة الطماطم الصناعية لهذا املوسم الفالحي »2020 – 2019«.

جيجل
نشوب حريق بجبال 
»المنتايا » بسيدي 

معروف
املدنية سيدي معروف  للحماية  الثانوية  الوحدة  متكنت 
صيحة اليوم من إخماد حريق غابي مهول يف املنطقة املسماة 
أكثر  دامت  اإلخماد  عملية  معروف،  سيدي  ببلدية  املنتايا 
األعوان  طرف  من  جبارة  مجهودات  بدل  بعد  13ساعة  من 

املتدخلني
وشهدت والية جيجل نهاية أسبوع حرائق مهولة بعدة 
القادر  عبد  واألمير  الطهر  وبرج  عسكر  أوالد  منها  بلديات 
وجميلة والشفقة، كما مت تسجيل مند بداية فصل الصيف 

273 حريق تسببت يف إتالف أزيد من 1800 هكتار. 

.. وحريق آخر يأتي على حافلة لنقل 
املسافرين

متنها  على  كان  صغيرة  حافلة  داخل  حريق  نشب 
مع  للمركبة  كلي  شبه  إحتراق  احلريق  وفد خلف  راكبا   12
أصيب  الدي  بالسائق  األمر  ويتعلق  ضحايا   03 تسجيل 
إضافة  ؛  القدمني  مستوى  على  الثانية  الدرجة  من  بحروق 

إلى إصابة امرأتني بصدمة جراء احلريق، 
احلادث تسبب أيضا يف إندالع حريق بأحراش وأشجار 

البلوط خلف حوالي إتالف حوالي 200م2.

نقائص باجلملة تلك التي يعاني من انعدامها سكان قرية 
الفراحتية ببلدية الرابطة جنوب والية برج بوعريريج، 
حالة من الفقر والعَوز وانعدام كلي للتنمية جعلت السكان 

يناشدون بشكل استعجالي السلطات املعنية من أجل 
التدخل وانهاء معاناتهم. 

تبسة
هالك شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث سير 

قسنطينة
سكــان 2150 مسكنــا يغلقـون 
مقــّر الشركــة التركيـة للبنـاء 

تبسة
سكــان »فركــان« يشتكــون 

تدنـي الخدمات بالعيـادة الجواريـة 
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كان مقررا أن ُيشرع يف إجنازه سنة 2014

مشــروع المستشفــى الجامعــي مشــروع المستشفــى الجامعــي 
حلــم سكــان بجايــة المؤّجــل!حلــم سكــان بجايــة المؤّجــل!

كرمي تقلميمت
به  االشغال  تنطلق  ان  املقرر  من  كان  و 
املكلفة  اللجنة  باشرت  حيث  السنة  نفس  يف 
األرضية  القطعة  عن  بالبحث  بالدراسات 
وهي  مواقع  ثالثة  على  االختيار  ووقع  املناسبة، 
اإلثنني،  لوطة بسوق  ومنطقة  واد غير  بوخليفة، 
منطقة  على  استقر  آنذاك  اللجنة  رأي  أن  إال 
جبيرة  واد  املسمى«  املكان  وبالتحديد  بوخليفة 
»، غير أن االشكال املطروح أن القطعة األرضية 
فالحي،  طابع  ذات  اللجنة  عليها  اتفقت  التي 
مبوافقة  التحويل  قرار  على  احلصول  يتطلب  مما 
إطار  يف  بقي  امللف  أن  غير  الفالحة،  وزارة  من 
البحث والدراسة وقد مت ّ تكليف مسؤولي الصحة 

لم  احلني،  ذلك  ومنذ  املوضوع،  مبتابعة  بالوالية 
يغادر امللف ادراج املكاتب، وبقي حبر على ورق، 
فتح مصالح  الى  الوصية  اجلهة  وباملوازاة سارعت 
استشفائية جامعية يف كل من مستشفى خليل 
عمران ومستشفى فرانز فانون وعيادة التوليد بتالة 
كل  يف  الطب  يف  أساتذة  واستقدمت  مرخة، 
النساء  امراض  العظام،  املعدية،  االمراض  من 
مع  تزامنت  اخلطوة  هذه  ان  كما   ، والتوليد.. 
وهذا  أبوداو،  بجامعة  الطبية  العلوم  معهد  فتح 
للخدمات  نظرا  الوالية  استحسنه سكان  املسعى 
املجهود  هذا  بفضل  يتلقونها  التي  العالية  الطبية 
املعتبر، واعتبروه حل مؤقت ليس إال، يف انتظار 

جتسيد حلم املستشفى اجلامعي مبواصفات عاملية، 
وبعد  لكن  بالوالية،  الصحة  قطاع  تطور  يعكس 
الذين  املرضى  معاناة  وأمام  السنوات  هذه  مرور 
غالبا يحّولون إلى مستشفيات العاصمة وقسنطينة 
وحتى سطيف خاصة األمراض املزمنة وبالتحديد 
السرطان، فإن جتسيد هذا املشروع لم يعد ثانويا يف 
نظر البجاويني، بل أصبح ضرورة مّلحة تقتضيها 
الظروف الصحية التي تتطور يوما بعد يوم، ولّعل 
أفاضت  التي  القطرة  هي   ،19 كفيد  جائحة 
الكأس وأعادت احلديث عن املستشفى اجلامعي 
احللم  بالوالية، فهل  الواجهة  إلى  املنتظر  اجلديد 
يتحقق ويستكمل املشروع طريقه نحو التجسيد. 

بجاية
تسجيـــل أزمــــة حلــــيب حـــــادة والسكـــان مستــــــاؤون

التجارية سواء بحّيهم أو يف األحياء املجاورة  ماتزال ظاهرة ندرة حليب األكياس قائمة بوالية بجاية، والبجاويون يترقبون أوقات توزيعه على احملالت 
مشكلني بذلك طوابير عديدة وإنتظارلسعات طويلة ويف أوقات مبكرة. 

وقد لوحظ يف املدة األخيرة تراجع الكثير من احملالت التجارية يف بيع حليب األكياس املدعم، والسبب حسب التجار عدم وجود موزعني له بسبب هامش 
الربح القليل أو ألسباب ذات الصلة بإنتاج هذه املادة وتسويقها، وأمام هذه الندرة تبقى العائالت هي وحدها من تعاني من تبعات هذه األزمة التي بدأت يف 
الظهور على الساحة منذ مطلع السنة اجلارية2020 بغض النظر عن مخلفات جائحة كورونا التي تسببت يف تعطيل العديد من املصالح االقتصادية واإلنتاجية، 
ولقد وجدت هذه العائالت نفسها أمام واقع فرض عليها يتسم بإلزامية اقتناء حليب العلب أو الغبرة لتلبية حاجيات أبنائها، يف انتظار حترك مصالح الدولة 

حللحلة هذه األزمة اخلانقة، التي تنعكس سلبا على املشهد االجتماعي. 

بلــدية »ســوق االثنيـــن« تستفيــــد مــن منشـــآت رياضيـــة 
استفاد سكان بلدية سوق االثنني بوالية بجاية، مبنشآت رياضية جديدة بعد طول انتظار، ويتعلق األمر مبلعب جواري مغطى بعشب اصطناعي ومرافق 
رياضية أخرى، وحسب رئيس البلدية فإن هذا اإلجناز هو مكسب كبير لشباب البلدية وبالتحديد للفرق الرياضية التي لطاملا انتظرت مثل هذه الهياكل التي 
متكنها من ممارسة نشاطها الرياضي، وأضاف املتحدث بأنه ستفتح هذه املنشآت قريبا يف وجه األندية وباقي ممارسي الرياضة بشكل رسمي، ان توفير الوسائل 
واملنشآت الرياضية للشباب هو مبثابة تكفل السلطات احمللية بفئة الشباب واالهتمام مبشاكلهم ومعاجلة النقائص التي يشتكون منها، باعتبار أن ممارسة الرياضة 
لدى هذه الفئة ليست مجرد هواية بل ميول جانح إلبراز املهارات والقدرات املكنونة يف أوساط هذه الشريحة، والسلطات احمللية تولي أهمية كبيرة لتفجير 

قدرات الشباب يف كل املجاالت. 

المفــــرغة العمــوميــة تهــّدد المحاصيـل الزراعــية بـ»تيمـزريـت«
يطالب فالحوا بلدية تيمزريت من السلطات احمللية بإزالة املفرغة العمومية بالبلدية أو تغيير موقعها التي حسب رأيهم تفسد محاصيلهم الفالحية، من 
خالل الدخان املتصاعد منها وكذا من الروائح التي تثير حواسهم التي تنغص حياتهم اليومية، ومن جهة البلدية فإن مصادرنا تؤكد بأن املسؤولني احملليني 
يسعون الى إيجاد مخرج لهذه املعضلة، من خالل انشاء مركز الردم التقني بغية التخلص من النفايات والقمامات املنزلية وغيرها بعد احلصول على موافقة 
رسمية من لدن الوزارة الوصية، وهوما يسمح يف القريب العاجل بإزالة املفرغة العمومية التي هي محل النزاع مع الفالحني، ولإلشارة فإن البلدية قد تخلصت 
من 7 مفارغ عمومية وابقت على واحدة منها كحل مؤقت، وحسب املعلومات املتوفرة، فإن السلطات احمللية قد عينت االرضية التي ستنجز عليه مشروع 
مركز الردم التقني وهي تابعة لقطاع املوارد املائية، ولقيت معارضة من قبل السكان الذين اعتبروا أن األرض ذات طابع فالحي، مما أدى إلى التأخر يف انطالق 
عملية جتسيد هذا املشروع احليوي، ويأمل القائمون على املجلس الشعبي البلدي لتيمزريت أن يفلح سعيهم إليجاد أرضية بديلة لتمكينهم من إنشاء مركز 

الردم التقني وانهاء املشكلة بصورة نهائية. 
سكــان »عيـــن الســخـــون« يطالبــون بتزويـدهم بالمـاء الشــروب

يطالب سكان منطقة عني السخون التابعة لبلدية بجاية من السلطات احمللية، بالتفات الى منطقتهم التي تعاني من التهميش التنموي، انعدام مياه 
الشروب يف حنفياتهم، غياب التهيئة احلضرية وقنوات الصرف الصحي، ويف هذا الصدد يناشدون السلطات احمللية بإدراج منطقتهم -عني السخون -ضمن 
مناطق الظل التي يولي لها رئيس اجلمهورية العناية االستثنائية يف برنامج عمله، كما عّبروا عن غضبهم إزاء بطئ جتسيد الوعود املقدمة لهم من جهة وتسجيل 

التأخر احلاصل يف تنفيذ البرامج التنموية احمللية التي تهدف إلى معاجلة كل النقائص التي تنغص حياتهم اليومية.
 كرمي  تقلميمت

بئر بن عابد  بلدية  اليزال سكان قرى 
شرق املدية على غرار، الفرايجيةوالدواميية، 
وبورافو،  سعيد،  أوالد  واحلميدات، 
يناشدون  وغيرها  أعمر  وأوالد  والبواشيش 
الصرف  الربط بقنوات  بضرورة  السلطات 
الصحي، حيث يقول السكان يف هذا الصدد 
متحملني  التعفن  على حفر  يعتمدون  أنهم 
انه  السكان  ويضيف  ذلك  وأخطار  أضرار 
الفرق  ورغم الكثافة السكانية الكبيرة بهذه 
من  باالستفادة  لهم  يشفع  لم  هذا  أن  غير 
قنوات الصرف الصحي رغم وعود املجالس 
البلدية املنتخبة املتعاقبة، لتبقى دار لقمان 
على حالها، وما زاد من إحلاح الساكنة على 

طلب هذه القنوات هو الروائح الكريهة التي 
عمر  التي  التعفن  حفر  من  تنبعث  باتت 
يف  مياهها  وتختلط  سنة   20 منها  البعض 
الكثير من األماكن مبياه آبار الشرب مما يضع 
صحة السكان على احملك،ويف ذات السياق 
غرار  على  الفرق  بعض  استفاد سكان  فقد 
بقنوات  الربط  مشروع  من  املوايسات  فرقة 
السكان  ما استحسنه  الصحي وهو  الصرف 
أرق سكان  طاملا  مشكل  على  يقضي  كونه 
املنطقة، ليبقى سكان بئر بن عابد ينتظرون 
ليطلقوا  القرى  باقي  على  املشروع  تعميم 

املعاناة إلى غير رجعة.
عمر ب

ب.أمني

موسم  إجناح  ألجل  منها  وسعيا 
الرفع  بداية  مع  خصوصا  االصطياف 
خلية  الصحي، تواصل  للحجر  التدريجي 
مستوى  على  الصحية  الوضعية  متابعة 
الشواطئ املسموحة للسباحة ملوسم اصطياف 
مراقبة  السياحية،  وواملنتزهات   2020 سنة 
وشاطئ  األندلسيات  شاطئ  من  كل 
السياحي  املركب  إلى  باإلضافة  نيوبيتش 
نيوبيتش.  السياحي  واملركب  األندلس 
مبشاركة اجلمعيات، الهالل األحمر اجلزائري 

والكشافة اإلسالمية.

التي  ارزيو  لبلدية  امتدت  أيضا  العملية 
األحياء  وجلان  اجلمعيات  بعض  قامت 
بني  الرابط  الطريق  مست  تنظيف  بعمليات 
من  ومت  عثمان  العقيد  وحي  املدينة  وسط 
غرار  على  الشواطئ  مختلف  تنظيف  خاللها 

شاطئ سان ميشال.
ملحق  عليها  يشرف  التي  العملية  هذه 
دائرة  بتسيير  ومكلف  الوالية  والي  بديوان 
يف  متواصلة، حيث ستمس  تزال  ال  ارزيو، 
ارزيو  مبدينة  سوداء  نقاط  عدة  ثانية  مرحلة 
تعرف  التي  اخلضراء  املساحات  إلى  إضافة 

توافدا كبيرا للعائالت خالل هذا املوسم.

طالب مواطنو بلدية برج جعفر الواقعة 
حصة  بتخصيص  بلعباس  سيدي  غرب 
للطلب  تلبية  الريفي  السكن  من  جديدة 
الكبير واملتزايد على هذا النمط السكني من 
قبل ساكنة البلدية باعتبارها منطقة فالحية 
سنوات  منذ  عنهم  غابت  والذي  بامتياز 

عديدة.
واكد املواطنون ضعف احلصص املوجهة 
والتي  السكنية  الصيغة  هذه  من  لبلديتهم 
من  زاد  ما   2015 سنة  منذ  عنهم  غابت 
املئات  منها  يعاني  التي  السكن  ازمة  حدة 
من عائالت املنطقة مشددين يف الوقت ذاته 
حاجتهم املاسة لتسجيل حصة من السكن 
الريفي لتحسني ظروفهم االجتماعية إضافة 
من  الفالحني  نزوح  ظاهرة  من  احلد  الى 
اراضيهم بحثا عن السكن والتي صارت يف 

تنامي مستمر
الواسع  استيائهم  على  اكدوا  املواطنون 

الضبابية  يشوبه  الذي  امللف  هذا  من 
والغموض خصوصا بعد توزيع حصص من 
يف  مجاورة  بلديات  عدة  الريفي يف  السكن 
حني لم تستفد بلديتهم من اي حصة من 
ستسمح  كانت  والتي  السكني  النمط  هذا 
ايداعهم  رغم  السكن  طابي  عدد  بتخفيف 
سنوات  منذ  املعنية  املصالح  لدى  للطلبات 
والتي هي يف تزايد كبير يف ظل غياب الي 
رافقه  سنوات  خمس  من  ازيد  منذ  حصة 
ضعف اداء املسؤولني احمللني جتاه هذا امللف 
متجاهلني يف نفس الوقت معاناتهم اليومية 

جراء الوضعية االجتماعية املزرية.
ان  احمللية  املصالح  اكدت  جهتها  من 
العقاري  الوعاء  غياب  يف  يكمن  املشكل 
الطلبات  عدد  لتغطية  الكايف  بالبلدية 
هذه  من  لالستفادة  اليها  املقدمة  الكبيرة 

الصيغة السكنية
حواش.ا

وهران
تنظـــيم حمـــلة تنظـــيـف 
واســـعة بالشواطـئ والطرقــات

املدية
مـــداشــر »بئــر بــن عـابــد«
 دون قنـــوات صـــرف صحـــــــي

سيدي بلعباس
مطــالب بحصــص إضافيــــة 

من الّسكــن الريفــي ببــرج جعــفـر

بعد طول ترّقب، ينتظر سكان والية بجاية بكل شغف حتقيق احللم الذي يراودهم سنوات 
عديدة، والذي كان قاب قوسني من جتسيده على أرض الواقع بعد أن وعدتهم السلطات 
العمومية بالشروع يف إجنازه. ويتمثل حلم البجاويني يف مشروع إجناز مستشفى جامعي 

مبواصفات عاملية، والذي أعلن عنه سنة 2014. 

باشرت عدة جمعيات وجلان أحياء على مستوى والية وهران 
حملة نظافة وتعقيم واسعة تشمل عديد النقاط مست 

الشواطئ وواجهة البحر والطرقات العمومية وذلك من أجل 
إجناح موسم االصطياف وبعث ثقافة الوعي والنظافة وسط 

السياح وعامة املواطنني.
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أخبار السر ايا

تداولت العديد من الصفحات احمللية بوالية جيجل 
حادثة غريبة وقعت ببلدية »إيراقن« تزامنا مع 
الزيارة التي قادت والي الوالية إلى البلدية؛ إذ 
تقدمت مجموعة من املواطنني إلى نائب رئيس 

املجلس الشعبي البلدي لبلدية العوانة التي كانت 
حاضرة بحكم تلبية دعوة وجهت لها مبناسبة 

االحتفال بـ 20 أوت، معتقدين أنها رئيسة بلدية 
»إراقن« )التي ال تظهر كثيرا ماعدا يف مناسبات 
قليلة(، وهّموا بطرح انشغاالتهم عليها، ما جعل 

النائب تتفاجأ وتخبرهم بأنها ليست رئيس 
بلدية »إراڨن«، يف حني أوقعها اخللط يف حيرة من 
عمق الهوة املوجودة بني املنتخبني   ببلدية إراقن 

واملواطنني.

أعلنت شرطة والية »ماساشوستس« األميركية أنها تبحث عن رجل 
متهم بنقل عدوى فيروس كورونا املستجد بني زوار أحد املتاجر.

وطلبت الشرطة يف مدينة »سبرنغفيلد« مساعدة السكان يف التعرف 
على املتهم، الذي كان يتمشى يف متجر »ووملارت« ويحتضن رواده، 

ثم يخبرهم أنه مصاب بالفيروس، حسب بيان نشرته على حساب 
رسمي لها مبوقع »فيسبوك«.

وقالت املصادر إن الرجل كان ميد يده ملصافحة زوار املتجر، ثم 
يحتضنهم فجأة ويقول: »لقد أعطيتكم للتو »عناق كوفيد 19«. أنتم 

اآلن مصابون بـ »كوفيد 19««، قبل أن يضحك ويغادر.
وأكدت الشرطة أن أحد من عانقهم الرجل كان مريضا بالسرطان 
سابقا، مما يعني أن إصابته بفيروس كورونا قد تشكل خطرا على 
حياته، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان املتهم مصابا بكورونا فعال أم 
ال. وتعتبر الشرطة أن التهديد بنقل فيروس كورونا، حتى لو لم 

يكن صاحبه جادا، سيتم التعامل معه على قدم املساواة مع التهديد 
بتفجير قنبلة.

 متكنت مصالح أمن والية تبسة من توقيف 
ممتهن الّسحر والشعوذة، والذي اكتشف أمره 

بعد حريق نشب مبنزله الكائن باحلي الشعبي.
وخلفت احلادثة تفاعال واسعا مبواقع التواصل 
االجتماعي، حيث مت تناقلها على نطاق واسع، 

خاصة ما تعلق بصور الطالسم التي أعدها 
املشعوذ لضحاياه، باإلضافة على أغراض 

مختلفة تعود لهؤالء الضحايا كان املتهم قد 
استعملها يف السحر. كما مت العثور على كميات 

معتبرة من بقايا احليوانات ومخلفات تخص 
عمليات الشعوذة.

ُسّكـان »إراقــن« َيجهُلـون ُهوّيـَة الِميــر!

ُم »ِسي أحسن مقراني«  الَمسرُح يكرِّ

ة!  َتجّنُبـــوا »ِعناَق ُكوِفيد«!الّنـــاُر َتفضـــُح ُمشعــــوِذ تبــسَّ

أشرف، أول أمس، عمر رغال 
مدير الثقافة والفنون لوالية 

بجاية مبعية رئيس بلدية 
تازمالت سهام بركان على 

فعاليات حفل نظم لتكرمي 
قامة من قامات املسرح الشعبي 

الفقيد سي أحسن مقراني 
املدعو »سي أحسن تورن 

أقوش«، مبناسبة الذكرى 
السادسة لوفاته.

وُيعد سي أحسن مقراني، 
املولود يف 04 جانفي 1930 

بتازمالت، واملتويف يف 19 أوت 
2014، من مؤسسي املسرح 

الشعبي الناطق باألمازيغية، حيث صعد على اخلشبة يف األشهر 
األولى التي أعقبت االستقالل، ليزرع األمل ويواسي الشعب الذي 
ذاق ويالت التقتيل والتعذيب والتشريد على يد جنود االستعمار 
الغاشم، ثم واصل مشواره كرئيس فرقة هاوية سنوات الستينيات 

والسبعينيات والثمانينيات من القرن املنقضي ليحتك بأجيال 
عديدة من املمثلني والفكاهيني.

بعد خمسة أشهر من الغلق اإلجباري بسبب تفشي وباء »كوفيد 19«، 
عادت العديد من املطاعم يف اجلزائر العاصمة إلى استقبال زبائنها 
من جديد، لكن مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة لتفادي قرار الغلق 
مجددا، حيث توافد عدد من الزبائن الذين سئموا احلجر الصحي 

الذي ُفرض منذ شهر مارس، والذي أغلقت على إثره املطاعُم أبوابها يف 
يف وجه الزبائن. 

 الَمطاِعم َتعَمُر 
من َجــِديـد!

ب  َماِفيا »الَبارِكينغ« ُتخرِّ
سيــاراِت الُمصطاِفيــن!

تفاجأ العديد من املصطافني عبر طول شواطئ بلدية جيجل 
بالتخريب اّلذي طال سياراتهم. 

اشتكى أغلب مرتادي شواطئ عاصمة الوالية تعرض هياكل 
سياراتهم إلى اخلدش وكسر الزجاج وسرقة ما يوجد بداخلها. 

هذا، ووجه هؤالء أصابع االتهام يف هذا االعتداء والتخريب إلى 
مافيا حظائر السيارات “الباركينغ”، الذين تعودوا على استغالل 

املساحات املجاورة للشواطئ بطرق غير شرعية، إذ يجبر 
هؤالء أصحاب السيارات على دفع مقابل مالي، رغم منع هذه 
التصرفات وإقرار السلطات احمللية مجانية استغالل الشواطئ.
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 تسجيل 50 درجة مئوية حتت الظل 

2020 مصــابا بضـربــة شمـــس  مصــابا بضـربــة شمـــس 
بالــوادي والمــدن خــاويــة! بالــوادي والمــدن خــاويــة! 

رشيد شويخ
صحية  مصادر  من  الوطن  أخبار  وعلمت 
يف هذا الصدد، أن مختلف املرافق االستشفائية 
بوالية الوادي استقبلت ما مجموعه 20 شخصا 
املصابني  وغالبية  شمس،  لضربات  تعرضوا 
وورشات  املزارع  يف  معظم  يعمل  شباب  هم 
أيضا  املستشفيات  استقبلت  كما  البناء، 
عشرات احلاالت للمسنني املصابني بضغط الدم 
ألزمات  احلر  موجة  بسبب  تعرضوا  والسكري، 
صحية، هذا وكشف عدد من الفالحني يف ذات 
السياق، أن عديد املزروعات قد تضررت بسبب 
درجات احلرارة القياسية املسجلة مؤخرا، خاصة 
بني تلك احملاصيل الزراعية التي تخرج ثمرها على 
سطح األرض، وتكون يف مواجهة أشعة الشمس 

كبيرة  خسائر  كما  وغريها،  والفلفل  كالطماطم 
تضررا بحسب هؤالء  األكثر  لكن  بسبب ذلك، 
هي أشجار النخيل، بعد أن أصيبت هذه األخيرة 
مبا يعرف محليا ب » القنط » حيث تتضرر التمور 
و  حشف«،   « إلى  فيه  وتتحول  إلى  به  املصاب 
لتغذية  اإل  يصلح  ال  التمور  من  رديء  نوع  هو 

احليوانات به. 
هذه  والقرى  املدن  كل  سجلت  كما 
ساعات  يف  خاصة  معدومة  شبه  حركة  األيام 
عليها  أتى  حركة  من  بقي  ما  النهار،لتشل 
املواطنون  وجد  أين  املستجد،  كورونا  فيروس 
يف  بيوتهم،  نحو  العودة  على  مجبرين  أنفسهم 
يغادرونها  وال  صباحا،  العاشرة  الساعة  حدود 
املوظفون  وجد  كما  الشمس،  غروب  بعد  إلى 

عملهم،  أماكن  نحو  التنقل  يف  كبيرة  صعوبات 
يف  العمل  عن  العمومني  الناقلني  عزوف  بسبب 
 60 حاجز  إلى  محليا  وصلت  حرارة  درجة  ظل 
يف  درجة  وال50  الشمس  حتت  مئوية  درجة 
الظل. وحتدث عدد من سكان الوادي يف املوضوع 
عن تذمرهم من انخفاض شدة التيار الكهربائي 
هذه األيام، لدرجة أن مكيفاتهم الهوائية لم تعد 
تعمل بالشكل املطلوب، ما أجبر الكثيرين منهم 
قبل  من  املستعملة  التقليدية  للطرق  العودة  على 
البرانيس  كرش  اجلو،  تلطيف  يف  املنطقة  سكان 
باملاء مثال، هذا ويتوقع أن تشهد درجات احلرارة 
تراجعا ملحوظا بداية من اليوم األحد، لتنزل إلى 
من  بداية  الظل  يف  مئوية  درجة  ال40  دون  ما 

اإلربعاء إن شاء اهلل.

عبد اهلل مجبري
للوالية  االول  التنفيذي  املسؤول  وأضاف 
أن تكون  املدني  تريد من جمعيات  السلطات  أن 
اجلزائر  بناء  يف  للمشاركة  اقتراحات  قوة  مصدر 
بهلول من بعض سلوكات بعض  اجلديدة وحذر 
اجلمعيات التي تنتهي ختمها عند شخص واحد 
بالتحقيق  أنه سيقوم  يفعل به مايشاء وأكد على 
مع بعض اجلمعيات غير الناشطة يف املقابل أكد 
على أن مصاحله هي من ستبحث على اجلمعيات 
مايخص  كل  يف  املشاركة  إلى  وتدعوها  الناشطة 
الرأي.  وإبداء  الوالية  هذه  يف  التنمية  مشاريع 
واالجتماعي  اإلنساني  اجلانب  إلى  مشيرا 
التطوع  مجال  يف  الناشطة  للجمعيات  الكبير 
حتتل  أدرار  والية  إن  قال  واخلير حيث  والتضامن 
الرابع وطنيا يف احلركة اجلمعوية واعتبره مكسب 
مصاحله  أن  إلى  األخير  يف  دعا  كما  لألدراريني 
ستعقد اجتماعات فردية مع جميع اجلمعيات يف 
الستماع  السكنية  واملجمعات  واألحياء  القصور 

والبرامج  املخططات  يف  بها  واألخذ  النشغاالتهم 
التي ستتكفل مبناطق الظل. 

احلاضرة  اجلمعيات  رؤساء  جهتهم  من 
نوعها  من  األولى  املبادرة  هذه  استحسنوا  للقاء 
ناس  حملافظة  الوالئية  اجلمعية  رئيس  غرار  على 
اخلير بأدرار السيد عاللي محمد الذي اعتبر هذا 
التنفيذية  السلطة  سياسة  مدى  يعكس  اللقاء 
للجمهورية التي تصر على مشاركة الفواعل املدنية 
املنظمات  بعض  داعيا  العامة  السياسة  إرساء  يف 
من  واخلروج  والنرجسية  األنا  من  التخلص  إلى 
الفئات  تنتظر  فيه  الذي  امليدان  من  الشعارات 
جمعية  رئيس  أكد  كما  لشأنها  يهتم  من  الهشة 
سنابل اخلير يف برج باجي مختار السيد ملدة على 
ضرورة  إلى  احمللية  السلطات  داعيا  اللقاء  أهمية 
املناطق  يف  املدني  املجتمع  مبنظمات  االهتمام 
احلدودية حتى تكون هناك بوادر جديدة يف تنمية 

هذه املناطق.

يتوسط  الذي  اليزي  واد  مؤخرا  يعرف 
ثالث  امتداد  وعلى  السكنية  املجمعات 
كليومترات مبقر الوالية حالة مزرية بسبب تراكم 
كان  بعدما  البناء  ومخلفات  والقمامة  األوساخ 
باعتباره  وشتاء  صيف  كل  يف  للعائالت  ملجأ 
الفراغ  أوقات  لقضاء  احملبذ  الطبيعي  الفضاء 
املجتمع  شرائح  كافة  يستقطب  والذي  والتنزه 
ارتفاع درجات احلرارة ولكن  باملنطقة خاصة مع 
حاليا  يشهدها  بات  التي  املتهرئة  للحالة  نظرا 
منه  تنبعث  عمومية  مفرغة  شبه  إلى  حتول  أين 
النفايات  من  أكوام  تراكم  نتيجة  املقززة  الروائح 
التي تصنع ديكوره اليومي وما جعل العديد من 
الساكنة باملنطقة مستاءون من وضعه احلالي وهذا 

حسب حديثهم ل أخبار الوطن. 
وكما يؤكد محدثونا ان الوضع املتعفن الذي 
الطبيعي  للمتنزه  مؤخرا  املعروفة  الصورة  بات 

اليزي  ببلدية  بأكملها  أحياء   08 ل  املقابل 
عليه  تضفي  التي  واألشجار  بالنبتات  واملعروف 
املرتفعة  احلرارة  درجات  ومتتص  حيويا  طابعا 
مفتوحة  عمومية  مفرغة  اليوم  أضحى  باملنطقة 
يف  واجلرائم  الفساد  وبؤرة  الطلق  الهواء  على 
الليلية وهذا رغم ما تشكله من مخاطر  الفترات 
الى  تيكنوين  من  األحياء  ساكنة  على  صحية 
حي تني تورهة مرورا بتينمري وحي الوسط الى 
غاية حي سيدي بوصالح كلها نقاط تشهد حالة 
وبقايا  األوساخ  تراكمات  بسبب  لها  يرثى  ال 
وحرمت  الوادي  منظر  شوهت  البناء  مخلفات 
أوقات  قضاء  حتبذ  التي  العائالت  من  العديد 
فراغها باملكان كما كان يف السابق منطقة طبيعية 
وفضاء  والعائالت  األسر  مساء  كل  فيها  جتتمع 

ترفيهي لتمتع األطفال والشباب. 
ويطالب سكان األحياء املجاورة للوادي من 

املؤسف  املنظر  على  بالوقوف  املعنية  السلطات 
الذي بات يشهده واد اليزي خاصة على حوافه 
اين أضحى املكان عبارة عن أكوام كبيرة مكدسة 
من النفايات تتناثر الى األرصفة والطريق لترسم 
الوصية  اجلهات  اهمال  تترجم  مؤسفة  صورة 
بات  الذي  الوضع  تردي  يف  املواطن  ومساهمة 
الراحة  اماكن  العائالت من  املدينة ويحرم  يشوه 
وكما  املدينة  ضجيج  عن  بعيدا  واالسترخاء 
اجلمعيات  السياق  ذات  يف  الساكنة  يناشد 
خالل  أيام  تخصيص  بضرورة  املدني  املجتمع 
وتنظيفه  للوادي  احلياة  إعادة  لغرض  األسبوع 
طبيعي  ومتنزه  للعامة  مكسب  باعتباره  وتهيئته 

وجب حمايته. 
براهيم مالك

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوالية 
اليزي عن انطالق وبصفة رسمية مشروع ربط ما 
يقارب 1600 منزل بشبكة غاز املدينة ببلدية برج 
عمر إدريس شمال والية اليزي والذي ميتد على 
91 كلم للوصول الى مدخل املدينة  مسافة طول 
فيما بلغ طول شبكة التوزيع حسب املصدر داخل 
مالي  غالف  لها  رصد  والتي  كلم   46 املدينة 
ايطار  يف  وهذا  جزائري  دينار  ماليون   340 يفوق 
الساكنة  ظروف  لتحسني  التنموية  املشاريع  بعث 

باملنطقة البترولية وإنهاء معاناتهم اليومية. 
التوزيع  لشركة  الوالئي  املدير  يؤكد  وكما 

منطقة  ربط  عملية  أن  جباري  بشير  والكهرباء 
يرتقب  والتي  الغاز  بشبكة  إدريس  عمر  برج 
انتهاء أشغالها يف شهر فيفري 2021 ومن شانها 
إنهاء معاناة الساكنة ببلدية برج عمر ادريس مع 
انه  كما  املدينة  غاز  من  االستفادة  عدم  مشكل 
سيسمح برفع نسبة التغطية على مستوى الوالية 
استفادة  اقتراب  مع  خاصة  ايجابية  جد  بصفة 
العديد من األحياء مبقاطعة جانت خالل األيام 
شبكة  وتوسيع  الطبيعي  بالغاز  القادمة  القليلة 

التوزيع على مسافة 10 كلم. 
براهيم مالك

أصيب 20 شخصا بضربة شمس، وتضررت العديد من احملاصيل الزراعية بفعل موجة احلّر التي 
تتعرض لها والية الوادي منذ يوم الثالثاء املاضي؛ حيث بلغت درجات احلرارة بالوالية مستويات 

قياسية، لم تنزل فيها عن 50 درجة مئوية حتت الظل و60 درجة مئوية حتت الشمس.

اليزي
 تخــصيــص 340 مليــون لربــط 1600 

منــزل بشبـــكة الغــــاز 

اليزي
النفــايــات وبقــايــا الـــّردوم تحــّول 
الـــوادي إلــى مفـــرغة عمــــوميـــة

برج باجي مختار 
عّمــال مستشفــى 60 ســريــرا 
يطالبــون بأجــورهم المتأخــرة 

أدرار
الوالــي يدعــو الجمعيــــات 

للمشــاركة فـي النهــوض بالتنمــية 

املساعد  مستشفى  عمال  طالب 
املنتدبة  الوالية  يف  املختلط  غالى  طاطي 
الوصية  السلطات  من  مختار  باجي  برج 
العمل  أشهر من   7 بعد  رواتبهم  بتسديد 
وقال هؤالء احملتجون أنهم يعيشون وضعية 
أرباب  منهم  وخصوصا  صعبة  مزرية 
االقتراض  أنهكهم  الذين  العائالت 

والديون التي تراكمت عليهم. 
وأضاف محدثونا »إنهم ملوا االنتظار 
تسديد  بخصوص  الكاذبة  والوعود 
تنظيم  إلى  بهم  أدى  الذي  األمر  رواتبهم 
طالبوا  عملهم  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة 
وحل  التدخل  بضرورة  الصحة  وزير  بها 
مشكل األجور العالقة ألزيد من 7 أشهر 
واالستقالة  الوقفات  هذه  بتكرار  مهددين 
اجلماعية يف حالة مالم يكن هناك جتاوب 
مع الهيئات املعنية داعني مديرية الصحة 
بعني  هذا  مطلبهم  أخذ  أدرار  لوالية 

االعتبار الذين يرون فيه حق مشروعة. 
جدير بالذكر أن مستشفى 60 سرير 
الفارط  العام  دشن  غالي  طاطي  املساعد 
طرف  من  ومستخدم  انتظار  طول  بعد 

الهيئة العسكرية واملدنية.
عبداهلل مجبري

دعا والي أدرار السيد العربي بهلول اجلمعيات واملنظمات املشاركة يف 
اللقاء التشاوري الذي عقد يف قاعة احملاضرات بالوالية إلى ضرورة 

املشاركة والتعاون مع السلطات احمللية يف مجال التنمية وأكد يف كلمة 
له على أن أبواب الوالية مفتوحة لهم من خالل جلنة يف الديوان 

تتكون من موظفني ومديرين تنفيذين يستمعون النشغاالتهم.
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الطاهر دحمان
  حياة بدائية يف جزائر 2020 هذا ما وجدنا عليه سكان تعظميت 
البلدية يعيشون  , فسكان هذه  لها  التابعة  لبلديتهم بقرى  تنقلنا  خالل 
الزمن  من  عقدا  منذ  أنهم  حيث  اإلنسان,  أمامها  يصمد  قلما  ظروفا 
والتهميش والنسيان يطبعان يومياتهم, فأبسط ضروريات احلياة أصبحت 

شغلهم الشاغل ومطلبهم األساسي. 

● »نثيلة«.. » فورس«، »املرحمة«
 و«الهيوهي«. . حيُث ُأِبيدت الّتنمية!

تعيش قرى تعظميتالنثيلة واملرحمة باإلضافة فورس وكذا الهيوهي 
حياة بدائية بإمتياز حيث يعاني مواطني هاته القرى من أبسط ضروريات 

املنشآت  إلى  باإلضافة  والطرقات  العمومية  واإلنارة  واملاء  كالغاز  احلياة 
التربوية والترفيهية وكذا الصحية, لكن األمر املثير للتساؤل ملاذا حرمت 
? سؤال  التسجيل ضمن مناطق الظل رغم ما تعيشه  املناطق من  هذه 
حير سكان هذه القرى مؤكدين بأن جلنة متابعة مناطق الظل قامت بزيارة 
مناطق دون أخرى , وهو األمر الذي جعلهم يطالبون من اجلهات املعنية 

بإعادة تسجيلهم ضمن مناطق الظل. 

ثروات فالحية وسياحية هامة تقابلها   •
معوقات كبيرة 

الهيوهي  لقرية  التابعة  زخروفة  وكذا  النثيلةوفورس  منطقتا  تعتبر 
احلبوب  أنواع  جميع  يف  وفيرا  انتاجا  حتقق  اين  بإمتياز  زراعية  مناطق 
واخلضروات والفواكه لكن العائق األكبر والذي يجعل بعض الفالحني 
إلى عدم  الفالحية باإلضافة  الكهرباء  يتوقفون عن نشاطهم وهو غياب 

منح رخص احلفر 
بتوفير  مطالبني  املعنية  للجهات  عاجال  نداءا  يرفعون  جعلهم  مما 
أن  خاصة  العاملة  اليد  توفير  يقابلها  أراضيهم  خدمة  قصد  الكهرباء 
وهي  تعظميت  بلدية  مييز  ما  ,وكذا  البطالة  تنهشه  املناطق  هذه  شباب 
أماكن  إلى  إمتالكها  إلى  باإلضافة  املواشي  كتربية  احليوانية  الثروات 
سياحية مبنطقة النثيلة ضف إلى ذلك إلى السياحة احلموية حيث تعتبر 
منطقة الهيوهي سياحية بإمتياز نظرا ملا متتلكه من آبار حموية لم تستغل 
القرية يطالبون  ويستعملها بعضها للشرب وهو األمر الذي جعل سكان 
من اجلهات املعنية بتشجيع اإلستثمار الفالحي وإستغالل هذه اآلبار. 

● رئيس البلدية: »عار أن تكون البلدية على 
هذه حال يف اجلزائر اجلديدة!«

منسية  بلديته  بأن  أكد  الوطن  بأخبار  لقاءه  وخالل  البلدية  رئيس 
بالفعل وخارج دائرة إهتمام السلطات هذا ما جعل سكانها يعيشون ظروفا 
كارثية , قائال بأن املنتخب لم يعد بإستطاعته فعل شئ ملن وضعوا فيه 
ثقتهم يف ظل وجود املسؤول املعني - الذي ميثل السلطة- يعترض طريقه 

ويقوم بإستثناءات إشارة لبعض للوالة واملدراء التنفيذيني.
مصرحا بأنه عيب أن تكون بلدية تعظميت مستمرة على حالها يف 
اجلزائر اجلديدةومناشدا رئيس اجلمهورية ووزير الداخلية بإلتفاتة حقيقية 

لبلديته.

امُلواِطنون ُيعانوَن احُلقَرة والتهميش امُلواِطنون ُيعانوَن احُلقَرة والتهميش 

»َتعظميــْت« بالْجلــَفة. . »َتعظميــْت« بالْجلــَفة. . 
حيـــُث ُأبيـَدت الّتنميــة! حيـــُث ُأبيـَدت الّتنميــة! 

قرى تعاني العزلة والسكان حتت اإلقامة اجلبرية!  قرى تعاني العزلة والسكان حتت اإلقامة اجلبرية!    ••   
ثروات سياحية وفالحية هامة بحاجة إلى اهتمام! ثروات سياحية وفالحية هامة بحاجة إلى اهتمام!   ••   

مسؤولون يعرقلون عمل املنتخبني! مسؤولون يعرقلون عمل املنتخبني!   ••   

 تعد سادس أكبر بلدية بوالية اجللفة، تزخر بثروات فالحية وحيوانية معتبرة ومتتاز بأماكن سياحية  تعد سادس أكبر بلدية بوالية اجللفة، تزخر بثروات فالحية وحيوانية معتبرة ومتتاز بأماكن سياحية 
هامة؛ بالنظر إلى موقعها اجلغرايف املميز. إنها بلدية »تعظميت« التي لم حتَظ يوما بحقها يف التنمية؛ هامة؛ بالنظر إلى موقعها اجلغرايف املميز. إنها بلدية »تعظميت« التي لم حتَظ يوما بحقها يف التنمية؛ 

فرغم املاليير التي ُرصدت لها ما يزال سكانها يعانون »التهميش« و«اإلقصاء«!فرغم املاليير التي ُرصدت لها ما يزال سكانها يعانون »التهميش« و«اإلقصاء«!



10
أخبار الرياضات

السنة 01 - العدد 268 -االثنني 05 محرم  1442   هـ  - 24  أوت  2020م

»رحيل ميسي بالشرط الجزائي مستحيل«
البرتغالي لويس فيغو نجم ريال مدريد وبرشلونة

علق البرتغالي لويس فيغو، جنم ريال مدريد وبرشلونة، 
السابق على احتمالية رحيل األرجنتيني ليونيل ميسي عن 

كامب نو، هذا الصيف.
وذكرت بعض التقارير أن ميسي أخبر مدربه الهولندي 
رونالد كومان، برغبته يف الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، 
خصوصا بعد التراجع احلاد يف مستوى الفريق خالل املوسم 

املُنقضي.
»موندو  صحيفة  نقلتها  تصريحاته  يف  فيغو  وقال 
املستحيل  من  سيكون  العام  »هذا  اإلسبانية:  ديبورتيفو« 
على أي ناٍد أن يدفع قيمة فسخ عقد ميسي مع برشلونة، 
كما أرى أنه من الصعب جًدا على أي فريق أن يكون قادًرا 

على دفع راتب ميسي«.
وعن إمكانية رحيل ميسي إلى ريال مدريد، قال فيغو: 
حدث  الذي  الشيء  نفس  تكرار  املستحيل  من  أنه  »أرى 

معي منذ 20 عاًما«.
بايرن  أمام  املذلة  برشلونة  هزمية  على  فيغو  علق  كما 
ميونخ بنتيجة 2-8، وقال: »ال أشعر بأي شيء مميز بشأن 
مباراة 8-2، الفرق التي وصلت إلى النهائي هي الفرق التي 

أظهرت أفضل جودة للتواجد هناك«.

مورينيــــــو يستهــــــدف 
التعاقـد مـــع راكيتيتـــش

كشف تقرير صحفي كتالوني، عن رغبة 
توتنهام يف ضم العب وسط برشلونة، خالل 

امليركاتو الصيفي اجلاري.
جوزيه  للسبيرز،  الفني  املدير  ويرغب 
مورينيو، يف ملء الفراغ الذي تركه الدمناركي 
انتقاله إلنتر ميالن  بعد  إريكسن،  كريستيان 
التعاقد  يستهدف  لذا  املاضي،  جانفي  يف 
وفقا  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي،  النجم  مع 

لصحيفة »موندو ديبورتيفو«.
برشلونة،  مع  بعقد  راكيتيتش  ويرتبط 

حتى نهاية املوسم املقبل.
الصيف، حيث  هذا  رحيله  املرجح  ومن 
بعد  أوراقه،  ترتيب  إعادة  البلوجرانا  ينوي 
املوسم الصفري والهزمية املذلة أمام بايرن ميونخ 

)2-8(، يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
اهتمامه  اللندني  النادي  أبدى  وسبق أن 
بخدمات راكيتيتش، قبل عدة أسابيع، عندما 
حاول برشلونة ضم توجناي ندومبيلي، إال أن 
املفاوضات جتمدت، وعاد االهتمام من جديد 

مع تولي رونالد كومان تدريب البلوجرانا.

إدارة إنتر ميالن ستحسم 
غدا في مستقبل كونتي

كشفت تقارير 
صحفية، عن موعد 

االجتماع املنتظر 
الذي سيجمع 

أنطونيو كونتي املدير 
الفني إلنتر ميالن، 
بإدارة النادي، من 

أجل حتديد مستقبله 
سواء بالبقاء أو 

الرحيل عن الفريق.
وذكرت صحيفة 

»توتو سبورت«، أن 
كونتي سيجتمع 

بإدارة إنتر ميالن بأكملها، يف قمة حاسمة وجًها لوجه غدا الثالثاء 
املقبل، لتحديد ما سيتم يف املستقبل.

وأضافت أنه بعد خيبة األمل وخسارة نهائي الدوري األوروبي، 
أعطى كونتي انطباًعا بأنه يعتبر أن مغامرته يف إنتر قد انتهت بعد عام 

واحد فقط من توليه املسؤولية الفنية.
وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة مستقبل املدرب يوم الثالثاء 

وفهم ما إذا كانت الظروف ستكون مناسبة ملواصلة هذه املغامرة مًعا 
يف املوسم اجلديد. ونوهت إلى أن املشكلة الرئيسية تكمن يف ضمان 
تخصيص استثمارات ضخمة من أجل حتسني الفريق وجعله تنافسيا 

إال أن ميزانية النادي وتفشي فيروس كورونا ال يساعدان اإلنتر.
يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن ماسيميليانو أليغري هو 

املرشح املفضل لتولي املهمة الفنية لإلنتر يف حال رحيل كونتي.

أياكـس يحـدد 
سعـر دوني فان 

دي بيـــــك
عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
السعر الذي وضعه أياكس أمستردام للسماح 
إلى  باالنتقال  بيك  دي  فان  دوني  لالعبه 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  برشلونة، 
اجلارية. وارتبط اسم الهولندي فان دي بيك 
الصيف، خاصة  هذا  برشلونة  إلى  بالرحيل 
بعد تولي مواطنه رونالد كومان مسؤولية قيادة 

الفريق الكتالوني، خلفا لكيكي سيتني.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
بالتعاقد  فريقه  بناء  إعادة  يريد  برشلونة  فإن 
ويبدو  املتميزين،  الالعبني  من  العديد  مع 
أولوية  يضع  حيث  متاًما،  واضًحا  كومان  أن 
سيراهن  النادي  لكن  حربة،  رأس  إلحضار 
حالة  يف  جديد،  وسط  العب  وصول  على 

بيع العدد املأمول من الالعبني.
وأوضحت الصحيفة، أن فان دي بيك 
يحظى بإعجاب األمانة الفنية يف برشلونة، 
لكن سعره مرتفع ويبدو أن النادي الهولندي 

ال يرغب يف تخفيض سعره كثيًرا.
بيك  دي  فان  بيع  سعر  أياكس  ويقدر 
قراره  برشلونة  وسيتخذ  أورو،  مليون  بـ55 
النهائي يف سبتمبر بشأن التعاقد مع الالعب 

عندما تتضح الصورة بشأن الراحلني.

ميــالن يسعــى 
لضم العـب ريال 
مدريد سيبايوس

ميالن  إن  إجنليزي،  صحفي  تقرير  قال 
ريال  على العب وسط  لالنقضاض  يستعد 

مدريد، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.
ويتعلق األمر بالالعب اإلسباني، داني 
لتمديد  الغانرز  يسعى  الذي  سيبايوس، 
استعارته ملوسم آخر، خاصة يف ظل صعوبة 

مشاركته مع ريال مدريد.
»تيليغراف«  صحيفة  وبحسب 
لالستفادة  يتطلع  ميالن  فإن  البريطانية، 
النادي  مع  التفاق  آرسنال  توصل  عدم  من 
من  جادة  مفاوضات  يف  للدخول  امللكي، 
الصحيفة  وأضافت  الالعب.  استعارة  أجل 
أن رحيل راؤول سانيلهي، عن منصب مدير 
عملية  أمام  عراقيل  بآرسنال، سيضع  الكرة 

جتديد استعارة سيبايوس، هذا الصيف.
آرسنال  يقود مفاوضات  وكان سانيلهي 
عن  رحيله  قبل  سيبايوس،  الريال حول  مع 
من  االستفادة  ميالن  يريد  واآلن  منصبه، 
اإلمارات،  ملعب  يف  طرأ  الذي  التغيير 

لتدعيم صفوفه باإلسباني.

دي بيــك يقترب 
من »البارصـا«

الدولي  اقتراب  على  جديد  مؤشر  ظهر 
الهولندي، دوني فان دي بيك، جنم أياكس 
هذا  لبرشلونة  االنتقال  من  أمستردام، 

الصيف، وفقا لتقرير صحفي كتالوني.
أن  »سبورت«،  صحيفة  ذكرت  فقد 
أثار  الفني ألياكس،  املدير  إريك تني هاج، 

التكهنات بشأن اقتراب حسم الصفقة.
وذلك عندما أبقى دي بيك على مقاعد 
ريد  مع  الودية  فريقه  مباراة  خالل  البدالء، 
الشوط  يف  به  يدفع  أن  قبل  سالزبورغ،  بول 

الثاني.
أياكس  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 
ويسجل  بيك  دي  يشارك  أن  قبل   ،)2-1(
ليساهم   ،67 الدقيقة  يف  الثالث،  الهدف 
يف انتصار الفريق الهولندي )1-4(. وارتبط 
اسم فان دي بيك باالنضمام إلى برشلونة، 
هذا الصيف، فور تعاقد البلوجرانا مع املدرب 
له  سبق  الذي  كومان،  رونالد  الهولندي، 
الطواحني.  منتخب  يف  الالعب  مع  العمل 
عاما،  الـ23  الشاب صاحب  الالعب  وكان 
لكن  مدريد،  لريال  االنضمام  من  قريبا 

األخير تراجع عن إمتام الصفقة.

ليفربــول يستهــل استعداداتـه 
للبريميرليغ بثالثية شتوتغـارت

على  كبير  بفوز  اجلديد،  للموسم  استعداًدا  التحضيرية  مواجهاته  سلسلة  ليفربول  افتتح 
شتوتغارت بنتيجة )0-3(، اول أمس، خالل معسكره بالنمسا.

الهدف  الالعب نفسه  15، قبل أن يضيف  الدقيقة  لليفربول يف  التسجيل  فيرمينو  وافتتح 
الثاني )40(، وسجل ريان بروستر الهدف الثالث للريدز )68(.

ولعب يورغن كلوب، املدير الفني لليفربول، بتشكيلتني مختلفتني على مدار شوطي املباراة، 
مع اإلبقاء على الهولندي جورجينيو فينالدوم على مقاعد البدالء، ليثير اجلدل حول مستقبله 

مع الفريق.
وارتبط اسم فينالدوم مؤخًرا بالرحيل عن ليفربول واالنتقال إلى برشلونة، بطلب من رونالد 

كومان، املدرب اجلديد للبرسا، حيث ينتهي عقد جنم الريدز يف صيف 2021.
جدير بالذكر أن ليفربول سيفتتح املوسم اجلديد مبواجهة آرسنال يف كأس الدرع اخليرية، يوم 

29 أوت املقبل.

حارس برشلونة نيتـو 
مطلــوب فـي إنجلترا
قال تقرير صحفي إسباني، إن نادي شيفيلد يونايتد، مهتم 
بالتعاقد مع حارس مرمى برشلونة، في الميركاتو الصيفي 
الجاري. وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن شيفيلد 

مهتم بالبرازيلي نيتو، لتدعيم مركز حراسة المرمى.
وأضافت أن الجراحة التي أجراها األلماني مارك أندريه تير 
شتيجن، الحارس األول لبرشلونة، يمكن أن تقلب موقف نيتو 
رأًسا على عقب، من حارس على الئحة االنتقاالت آلخر ال يمكن 
المساس به، ألن النادي ال يثق بإيناكي بينا حارس الرديف، 

وأيًضا أرناو تيناس.
وسيغيب تير شتيغن الذي خضع لجراحة في الركبة بعد اإلقصاء 
من دوري أبطال أوروبا، حتى نوفمبر المقبل، ومن الناحية 
النظرية، فإن نيتو هو الذي يجب أن يحل محله في بداية 

الموسم المقبل.
وأصبح شيفيلد خياًرا مطروًحا على طاولة مفاوضات برشلونة، 
على الرغم من أن البارسا واضح جًدا بشأن أنه في حالة رحيل 

نيتو، فإنه يريد الحصول على عائد اقتصادي من العملية.
وطلب برشلونة الحصول على 22 مليون أورو، مقابل إطالح 
سراح نيتو، الذي وصل الموسم الماضي ضمن صفقة تبادلية مع 
فالنسيا، حيث دفع برشلونة 26 مليون أورو، إضافة إلى 9 
ماليين كمتغيرات، واآلن يريد أن يسترد جزءا من هذا المبلغ.
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موقها  على  بيان  عبر  »الفاف«  وكشفت 
صباح  جلسة  خصصت  أنها  الرسمي، 
للهواة  القدم  كرة  لوائح  لدراسة  األحد  أمس 
يوم  حصة  وأن   ،2020/2021 ملوسم 
اجلدول  إعداد  أجل  من  ستكون  اإلثنني 
املتبقية،  العادية  العامة  للجمعيات  الزمني 
جلميع  املنتخبة،  العمومية  واجلمعيات 
الثالثاء  يوم  جلسة  أما  الوالئية،  الرابطات 
ستخصص  البيان،  ذات  وحسب  أوت   25
الشبانية  البطوالت  جميع  أوضاع  لتحليل 
اإلستعدادت  ولضبط   2019/2020 ملوسم 

ملوسم 2020/2021.
وأضاف البيان أن رئيس االحتاد اجلزائري 
ورئيس  زطشي  الدين  خير  القدم،  لكرة 
عبد  القدم،  لكرة  احملترفة  الوطنية  الرابطة 
26 أوت  يوم األربعاء  الكرمي مدوار، سيعقد 
الفني  باملركز   10:30 الساعة  من  بداية 
عمل  اجتماع  موسى،  بسيدي  الوطني 
األولى  الرابطة  أندية  رؤساء  إليه  سيدعو 

احملترفة واملدربني.
احملاضرات  قاعة  ستستضيف  كما 
بسيدي  الوطني  الفني  باملركز  كزال،  عمر 
أوت   31 االثنني  يوم  آخر  اجتماعا  موسى، 
بداية من الساعة 10:30، هذه املرة برئاسة 
لكرة  الوطنية  الرابطة  ورئيس  الفاف  رئيس 
رؤساء  بحضور  مالك،  علي  هواة،  القدم 
أندية الرابطة الثانية مرفوقني باملدربني. كما 
سيحضر هذا االجتماع ايضا، رئيس مديرية 
الرقابة اإلدارية واملالية، رضا عبدوش، الذي 
احملترفة،  األندية  وضع  عن  عرضا  سيقدم 
الشركات  بتصفية  املتعلق  اجلانب  وسيتناول 

الرياضية ذات األسهم.
كما سيكون حاضرا، خالل هذا اللقاء، 
املنازعات،  لتسوية  الوطنية  الغرفة  رئيس 
جميع  وتقدمي  لشرح  حمودة،  يوسف 

النادي  بني  العالقات  إدارة  حول  املعلومات 
والالعب يف سياق إنتشار وباء كورونا، وهذا 

يف إطار توجيهات وإرشادات »الفيفا«.
 20 مع  اللقاءين،  هذين  وخالل 
جهة،  من  احملترفة  األولى  الرابطة  من  ناديا 
الثاني  للقسم  املشكلة   36 الـ  واألندية 
من  فريقا   18 من  مجموعتني  إلى  واملقسمة 
ملختلف  احلاضرون  سيتطرق  أخرى،  جهة 
املوسم  إلنطالق  احملتملة  السيناريوهات 

الكروي 2020/2021.
وأضاف بني »الفاف« أيضا أن كرة القدم 
الوطنية، ستكون مدعوة لبدء حقبة جديدة، 
الظروف  بسبب  املنافسة،  نظام  تغيير  مع 
االستثنائية التي مير بها العالم واجلزائر بوجه 

اخلصوص نتيجة جائحة كورونا.
املنافسة  نظام  أن  »الفاف«  بيان  وكشف 

األطراف  بعض  حتاول  الذي  اجلديد، 
ينبع  خاطئة،  العتبارات  فيه  التشكيك 
عدة  نفسها يف  عبرت عن  التي  القاعدة  من 
مناسبات حول هذا املوضوع، بدءا من ندوة 
جتديد كرة القدم اجلزائرية التي نظمت بني 11 
و 12 ديسمبر 2017، مرورا باجلمعية العامة 
وتلبيتا   ،2019 17 سبتمبر  العادية يف  الغير 

أيضا لطلبات جميع فاعلي هذه الرياضة.
وسيخضع نظام املسابقة اجلديد، حسبا 
الرياضي  للموسم  حتسبا  البيان  نفس  دائما 
خالل  التعديالت  لبعض   ،2020/2021
للقرارات  وفًقا  املقبل،  االنتقالي  التمرين 
الفدرالي  املكتب  أشغال  خالل  املتخذة 
بعد   ،2020 جويلة   29 بتاريخ  االستثنائي 

التشاوراملكتوب مع أعضاء اجلمعية العامة.
محمد هشام

أكدت أن كرة القدم الوطنية ستكون مدعوة لبدء حقبة جديدة

»الفـاف« تشـرع في وضع الترتيبات 
للموسم الكروي الجديد 2020/2021  

وفاق سطيف  

الحـارس خضايريـة يمـدد 
عقده إلى غايـة 2022

مدد حارس مرمى نادي وفاق سطيف، 
إضافية  ملدة سنة  عقده  سفيان خضايرية، 
حسبما   ،2022 عام  غاية  إلى  ليستمر 
أعلنه يوم السبت، الفريق الناشط يف بطولة 
عبر  القدم،  لكرة  األولى  احملترفة  الرابطة 

صفحته الرسمية على »الفيسبوك«.
الفرنسية،  وتخلى إبن مدينة فالونس 
عن أربعة أشهر من اجوره، مع ضمان زيادة 

يف قيمة أجرته، حسب نفس املصدر.
والتحق خضارية )31 سنة( الول مرة 
معه  وتوج   ،2012 سنة  »الوفاق«  بفريق 
إفريقيا  أبطال  رابطة  أبرزها  األلقاب  بعديد 
نحو   2017 يغادر يف  أن  قبل   ،2014 عام 
2018-( بلعباس  احتاد  ثم  بجاية،  شبيبة 

2019(، ليعود إلى صفوف النادي »السطايفي« سنة 2019.
مت  الذي   ،2019-2020 موسم  خالل  الثالث  الصف  سطيف،  وفاق  واحتل 
توقيفه نهائيا بسبب جائحة كورونا فيروس. وحلد اآلن لم تعلن إدارة النادي عن أية 
استقدامات خالل فترة االنتقاالت الصيفية احلالية، مفضلة التركيز على متديد عقد 

ركائزه.
نبيل  التونسي  املدرب  اآلن،   حلد  يقم  لم  الفنية،  العارضة  مصير  وبخصوص 
كوكي، بتمديد عقده ملدة موسمني، كما مت إعالنه سابقا من طرف إدارة فريق الهضاب 

العليا.
وجنح التقني التونسي يف تصحيح وضعية الوفاق يف البطولة احمللية، بعد انضمامه 
شهر أكتوبر 2019 خلفا خلير الدين ماضوي، حيث قاد زمالء الالعب حسام الدين 

غشة، إلى حتقيق صعود استعراضي يف سلم ترتيب بطولة احملترف األول.
وفند نادي النجم الساحلي التونسي بحر هذا األسبوع خبر شروعه يف مفاوضات 
مع نبيل كوكي، عكس ما تداولته بعض وسائل اإلعالم التونسية، على غرار إذاعة 

موزاييك.
وال يزال وفاق سطيف ينافس من أجل املرور إلى الدور نصف النهائي يف منافسة 
كأس اجلزائر، حينما سيواجه جاره أهلي البرج، عند إياب الدور ربع النهائي، بعدما 

تعادل الفريقان يف لقاء الذهاب بالبرج 1-1.
لإلشارة أن االحتادية اجلزائرية لكرة القدم لم تفصل إلى غاية كتابة هذه األسطر 

حول مصير املنافسة األكثر شعبية لطبعة هذا املوسم.

فــؤاد حـداد يجدد عقده 
مــع شبـاب قسنطينــة  

واصل مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة جهوده لتجديد عقود أبرز ركائزه خالل فترة 
الوسط،  امس األحد، عن جتديد عقد العب خط  وأعلن  اجلارية،  الصيفية  االنتقاالت 

فؤاد حداد.
الدوري  الكبيرة يف  األندية  عاًما، ألحد   29 انتقال حداد،  قرب  أنباء عن  وترددت 

احمللي، ما دفع شباب قسنطينة لإلسراع يف جتديد تعاقده ملوسمني.
وانضم حداد إلى شباب قسنطينة، يف 2018 قادًما من دفاع تاجنانت، وأصبح ثالت 
واحلارس  ياسني صاحلي،  املدافع  بعد  األخيرة،  الفترة  الفريق يف  مع  عقده  يجدد  العب 

حسام ليمان.
وتطمح إدارة الشباب يف إنهاء عملية جتديد عقود الركائز، قبل نهاية األسبوع، حيث 
باشرت مفاوضاتها مع الثالثي عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي، وحسني بن عيادة، ونصر 

الدين زعالني.

اتفاق بين ليستر سيتي ونادي 
ريــن على انتقـال سليماني

اقترب املهاجم الدولي اجلزائري، إسالم سليماني، املرتبط مع نادي ليستر سيتي، من 
ترسيم انتقاله إلى نادي رين الفرنسي، عقب االتفاق الشفوي بني الناديني، وفق ما اورده  

موقع »فوت ميركاتو«.
ونشر املوقع املختص »اقترب نادي رين مع ليستر سيتي يف الساعات األخيرة عبر اتفاق 
شفوي من أجل جتسيد صفقة انتقال املهاجم الدولي اجلزائري«. ولم يتمكن سليماني من 
إقناع إدارة نادي موناكو الفرنسي بتفعيل بند شراء عقده أو طلب إعارة ثانية، رغم تأديته 

ملوسم مقبول مع تشكيلة »اململكة الصغيرة« يف البطولة الفرنسية »ليغ 1«.
إفريقيا  ليستر النتداب بطل  اتفاق مع  رين قريب من  املصدر: »فريق  وأضاف نفس 
2019، لم يتم االتفاق على جميع التفاصيل، لكن قيمة الصفقة تدور يف حوالي 8 مليون 
أورو. ويبدو أن إدارة ليستر ترغب يف التخلص نهائيا من الالعب الذي انتدبته من سبورتينغ 

لشبونة سنة 2016 مببلغ 30 مليون أورو«.
وجدير بالذكر، أن الالعب السابق لشباب بلوزداد تألق خالل املوسم الذي أمضاه يف 
نادي موناكو إثر إعارته من فريق »الثعالب« بتسجيله مجموع 9 أهداف و 8 متريرات حاسمة 
يف 18 مباراة يف البطولة الفرنسية، محققا انسجاما فعاال مع املهاجم الفرنسي وسام بن يدر.
نيانغ. وسيستفيد  أن تكون شراكة ناجحة مع مباي  املتوقع  املوقع حتليله »من  وختم 
سليماني يف رين من ثقة فلوريان موريس و جوليان ستيفان اللذين يؤمنان بقدرات سليماني 
الذي سيكون أمام فرصة جميلة خلوض منافسة رابطة أبطال أوروبا، بعدما حتدث مؤخرا 

من أوملبيك مارسيليا وأندية الشرق األوسط«.

للجيدو  اجلزائري  املنتخب  يخوض 
أوت   23 بني  حتضيريا  تربصا  أكابر)رجال( 
للتسلية  الوطني  باملركز  سبتمبر،  و10 
مصارعا،   15 مبشاركة  بالبويرة،  بتيكجدة 
األلعاب  إلى  التأهيلية  للمنافسات  حتسبا 
الى  أجلت  التي  بطوكيو2020  األوملبية 
املتوسط  األبيض  البحر  وألعاب   2021
الصفحة  نشرته  ما  وفق  بوهران2022، 

الرسمية لالحتادية اجلزائرية للجيدو.
واحد،  بيوم  التربص  انطالق  وتأخر 
كورونا  اختبار  نتائج  صدور  انتظار  جراء 
سلبية  جاءت  والتي  أمس،  اول  فيروس، 

جلميع الرياضيني، حسب نفس املصدر.
لهذا  -وحتسبا  االحتادية  وقامت 
الوطني  الفريق  عناصر  بإخضاع  التربص- 
البالغ عددهم 15 مصارعا الى جانب الطاقم 
احترازي  أولي  كشف  إلى  والطبي  الفني 
الفني  والطاقم  الرياضيني  للتأكد من صحة 
حتت  »كوفيد19-«،  لتحليل  اخلضوع  قبل 

إشراف املركز الوطني للطب الرياضي.
ويأتي هذا عمال بتوصيات جلنة رصد 
ومتابعة وباء فيروس كورونا، حيث اتخذت 
وزارة الشباب والرياضة قرارا يقضي بالسماح 
للتأهل  واملرشحني  املؤهلني  للرياضيني 
 2021 والباراملبية لطوكيو  لأللعاب األوملبية 
باستئناف تدريباتهم وحتديد مراكز التحضير 

اخلاصة باالحتاديات الرياضية املعنية.
االحتادية  عينت  السياق،  نفس  ويف 

الطبيب الفيدرالي كممثل لها والذي يعتبر 
مع  التنسيق  لضمان  دائمة،  اتصال  نقطة 
على  والسهر  الرياضة  لطب  الوطني  املركز 
الصحي  البروتوكول  وتنفيذ  تطبيق  متابعة 
لتوصيات  وتبعا  اجليدو.  برياضة  اخلاص 
كانت  كورونا  فيروس  ومتابعة  رصد  جلنة 
الرياضيني  والرياضة رخصت  الشباب  وزارة 
االلعاب  إلى  للتأهل  واملرشحني  املتأهلني 
 2021 سنة  املقررة  أوملبية  والشبه  االوملبية 
بطوكيو العودة إلى التدريبات مع حث جميع 
االحتاديات الرياضية املعنية الى تعيني مراكز 

للتحضيرات لكل تخصص.
بالتربص  املعنيني  املصارعني  قائمة 
محمد  رباحي  كغ:   60 التحضيري: 
رباحي سليم، 66 كغ: الزين وائل رباحي 
زورداني  فتحي  نورين  بوبكر، )73- كغ(: 
هود دريس مسعود، )81- كغ(: لعور عبد 
عبد  عمادي  بن  كغ(:   -90( الرحمان 
معاد،  بوعبعوب  اسامة  كابري  الرحمان 
بوعمار  الياس  بويعقوب  كغ(:   -100(
مصطفى ياسر، )100+كغ(: بلرقعة محمد 

سفيان ليلي محمد املهدي.

بمشاركة 15 مصارعا
المنتخــب الوطنـــي للجيــدو يشــــرع 

فــي تربصــه التحضيــري بتيكجــدة

شرع اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، بداية من أمس األحد إلى غاية 31 أوت الجاري، في عقد سلسلة من االجتماعات 
للتحضير للموسم الجديد 2020/2021.
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»أخبار الوطن« تحاور الكاتب الشاب محمد ناجي

غايتي مالمسة كل روح بشرية والغوص في أعماقها!

حاوره / أ. خلضر. بن يوسف

كيف اكتشفت موهبتك يف الكتابة ؟

صراحة لم أتعامل يوما مع الكتابة على 
بالنسبة  ضرورة  كانت  ما  بقدر  موهبة  أنها 
لي، فمنذ أن استطاعت نفسي حمل القلم 
والتعبير عن ذاتي الزمتني الكتابة منذ ذاك 
واّتساع  الثقايف  الوعي  احلني، ومع تطور ومنو 
دائرة املعرفة أصبحت أملك مجاال أوسع يف 
الكتابة، وهذا ما اعتبره مبثابة اكتشايف ملوهبة 

الكتابة. 
كيف كانت البداية معك يف الكتابة، وكيف 

جتاوزت الصعوبات؟ 

بداياتي مع الكتابة بدأت مبكرا يف سن 
واملقاالت،  القصص  كتابة  مع  عشر  الثالثة 
قّررت  املعرفة  واكتساب بعض  الوقت  ومبرور 
الصعوبات  التأليف،  عالم  غمار  خوص 
حتفيزية،  صعوبات  كانت  واجهتها  التي 
مصاعب  فكل  جتاوزها،  على  مجبرا  كنت 
يف  األدبي  باجلانب  متعلقة  كانت  قابلتها 
اختيار املواضيع واألسلوب الالزم لصياغتها، 

وتوصيل الفكرة الشاملة للقارئ
ماذا عن جتربتك يف الكتابة، ومن دعمك؟

الشغف  على  مبنية  كانت  التجربة 
املعايير،  بكل  استثنائية  وكانت  بامتياز، 

كياني  عن  للتعبير  املنفذ  كانت  فالكتابة 
والتنازل عن شيء من ما يسكنني، وإيصال 
تلقيت  كما  للجمهور،  وتوجهاتي  أفكاري 
اهلل  حفظهما  الوالدين  من  الكامل  الدعم 
ونلت التشجيع الكايف من األصدقاء الذين 

منحوني الدافع للمضي قدما. 
ما هي املواضيع التي حتب إثارتها عبر 

نصوصك؟ 

بشرية  روح  لكل  الوصول  هو  الهدف 
أعماقها، نصوصي ستجعلك  إلى  والغوص 
تدرك معنى أن تتشارك إحساسا مع شخص 
ال تعرفه أصال، جتعلك تتعجب أحيانا حني 
تفتح  سطور،  يف  ملخصا  منك  جزءا  ترى 
عينيك على ما كنت غافال عنه يف حياتك 
النفسية واالجتماعية حني تتشارك التجربة 

مع كل قارئ شغوف، وهذا هو املغزى. .
الغوص يف كل عمق. .إرشاد كل تائه. 
من  لكّل  واألمل  الّنور  من  ملسة  إعطاء   ..

غزاه الظالم. 
يالحظ يف بداية إنتاجاتك االنطالق من 

النصوص عكس غالبية الشباب الذين 
يتجهون للخطاب الروائي، ما السبب يف هذا، 
وهل يعود السبب إلى رغبة مقصودة للبحث 

عن ذاتك؟

الرواية  دون  النصوص  منط  مع  بدايتي 

تناولها  التي  األفكار  نوعية  إلى  راجع 
الكتاب، والتي ال ميكن التعبير عليها بشكل 

كاٍف يف غير النص. 
لكل مفكر وأديب أو مبدع مصادر أسهمت يف 

تكوين خلفيته الثقافية العامة من جهة، 
وتنمية وتطور ملكاته يف مجال تخصصه من 
جهة أخرى، فما هي مناهل املعرفة التي كان 

لها أكبر األثر يف تكوين خلفيتك الثقافية 
عامة وخلفيتك العلمية؟

لي  كانت  دراستي  مجال  ويف  علميا 
الواقعية  والفلسفية  التاريخية  املصادر  عديد 
والتي  امليتافزيقية،  أو  منها  خاصة،  بصفة 
والغوص  للبحث  لي  الدافع  مبثابة  كانت 
فقد تكونت خلفيتي من  ثقافيا  أكثر. .أما 
خليط متجانس بني مختلف األمناط األدبية 
وطه  محفوظ  لنجيب  الروائية  األعمال  بني 

حسني دوستويفسكي ومختلف الكتاب 
حدثنا عن إصدارك«األوركسترا«، وما هي 

أهم احملاور واملوضوعات التي تناولتها يف 
نصوصك ؟

مجموعة  عن  عبارة   « األوركسترا   «
املسارح  يف  املوسيقية  األدوات  عازيف  من 
ما  وغالبا  اإلغريقية،  وخصوصا  األوروبية 
املائة  يقارب  ما  تضم  كبيرة  مجموعة  تكون 
بشتى  املوسيقية  اآلالت  ملختلف  عازف 

أنواعها وهذا هو املقصود من العنوان، الذي 
هذه  بني  الثقافية  األنغام  تنوع  إلى  يرمز 
الصفحات التي تناولت يف مجملها جانبني، 
الذات  مع  النفس  حوار  وهو  نفسي  األول 
اجلانب  أما  احلب،  االنفصام،  كالعزلة، 
ضم  الذي  االجتماعي  اجلانب  فهو  الثاني 
وقائع املجتمع العربي بصفة خاصة كاملفهوم 
للنفاق،  احلقيقي  املعنى  للعدل،  العميق 
وأمراض القلوب املنتشرة يف مجتمعاتنا، كما 

تطرق الكتاب أيضا إلى القضية العربية. 
ما هي املشاريع التي حتلم بإجنازها؟

 أجهز لعمل جديد والذي سيكون روحيا 
األحاسيس  على  وسيركز  بامتياز،  ومختلفا 
الذاتية لإلنسان كما أّن هناك عديد األعمال 
املنتهية، والتي أنتظر الوقت املناسب لنشرها 

بإذن اهلل. 
كلمة أخيرة تتوجه بها لقرائك ولقراء 

اجلريدة 

 : بسيطة  الرسالة  للقراء،  بالنسبة 
الوهمية  احلدود  رسم  بدل  شغفكم  اتبعوا 
إلمكانياتكم الالمحدودة أصال، كما أوجه 
على  باجلريدة  العامل  الطاقم  لكل  شكري 
ودعمهم  جناحهم  دوام  متمنيا  احلوار،  هذا 

لكّل ما له عالقة باألدب. 

محمد ناجي من مواليد 02 أغسطس 1997 بالبويرة، هون طالب جامعي تخّصص في العلوم اإلنسانية، وتخرج في جامعة الجزائر.



واليــــة عيــــن الدفلـــــى
مديريـــة  الصحــــــة و السكــــــــان

رقم التعريف جبائي 84014 190 0997440
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا) إعادة اإلجراء(

رقم :...................../2020

            مديرية الصحة و السكان الكائن مقرها بنهج  19  مارس عين الدفلى ,تعلن عن طلب عروض وطني مفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا  )إعادة اإلجراء( من أجل إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمات) تعويض البناء الجاهز(  بالمـاين :

الحصة الثالثــة:  انجاز ما تبقى من انجاز عيادة متعددة الخدمات كل هياكل الدولة بما في ذلك الطرق و الشبكات المختلفة
المقاوالت المؤهلة في ميدان البناء، و المتحصلة على شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين نشاط رئيسي في البناء درجة02  فما 

فوق سارية المفعول ، و أنجزت خالل ثالث سنوات األخيرة معدل رقم أعمال بـ000,000,00 20 ,دج  و أنجزت مشروع ) كل 
هياكل الدولة ( مصنف من الدرجة  »ب«, فما فوق ، و المهتمة بهذا اإلعالن يمكنها سحب دفتر الشروط من مديرية الصحة و 

السكان بنهج  19 مارس عين الدفلى _بدون مقابل.
الوثائق المطلوبة هي الوثائق المنصوص عليها في المادة رقم  11 , صفحة  06 و07 . بدفتر الشروط ، تعليمات للمتعهدين و ال 

سيما منها:  

 أ - ملف الترشح :
1 . التصريح بالترشح مملوء، ممضي،  مؤرخ من طرف المتعهد ) حسب  النموذج المرفق(

2 .  تصريح بالنزاهة ، مملوء ممضي، مؤرخ من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق (
3 . نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين بالنسبة للمقاوالت المؤهلة في البناء

ب_ العرض التقني :
1 . التصريح باالكتتاب مملوء، و ممضي ,مؤرخ من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق(

2 . دفتر الشروط يحتوي في أخر صفحة عبارة» قرئ و قبل« مكتوبة بخط اليد
3 . المخطط الزمني لألشغال مؤرخ و موقع عليه من طرف المتعهد.

ج _ العرض المالي
1 . رسالة التعهد مملوءة ,ممضية ,مؤرخة من طرف المتعهد) حسب  النموذج المرفق(

2 . جدول األسعار الوحدوية
3 . التفصيل الكمي و التقديري

تكون العروض مرفقة بجميع الوثائق سارية المفعول المطلوبة في دفتر الشروط،  توضع في ثالث أظرفة مختلفة ,مغلقة و 
مختومة , ظرف يحتوي على عرض تقني ,ظرف يحتوي على عرض مالي ,ظرف يحتوي على ملف الترشح

توضع األظرفة  )التقني ,المالي و ملف الترشح( داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم التسمية و يحمل العبارة التالية:
إلى السيد مدير الصحة و السكان

» تعــهــد ال يفتــــح«  اال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ............../2020.
إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمات  )تعويض البناء الجاهز(  بالمــاين:

الحصة الثالثة : إنجاز ما تبقى من إنجاز عيادة متعددة الخدمـات كل هياكل الدولة بما في ذلك الطرق و الشبكات المختلفة
         حددت مدة تحضير العروض بـــ 21 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن في النشرة الرسمية لصفقات 

المتعامل العمومي أو إحدى الصحف الوطنية
حددت تاريخ إيداع العروض يوم ال21 قبل الساعة 12سا 00  الموافق ألخر يوم من مدة تحضير العروض . و إذا صادف هذا 

اليوم  يوم عطلة أو يوم  راحة قانوني يؤجل الى اليوم الموالي , و تودع لدى مديرية الصحة و السكان بنهج 19 مارس عين 
الدفلى

        يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة تساوي مدة تحضير العروض زائد)03( أشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض.
هذا اإلعالن يعد أيضا  بمثابة دعوة للمتعهدين لحضور عملية فتح األظرفة في اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة 

13 سا  بمقر مديرية الصحة و السكان  بنهج 19  مارس عين الدفلى . و إذا صادف هذا اليوم  يوم عطلة أو يوم  راحة قانوني 
يؤجل إلى اليوم الموالي , في نفس المكان  . 

13
إشهار

 السنة 01 - العدد 268 -االثنني 05 محرم  1442   هـ  - 24  أوت  2020م

AKHBAR EL WATANE  24-08-2020

AKHBAR EL WATANE  24-08-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مديرية التنظيم و الشؤون العامة 

رقم :20/ ...........08
وصل إيداع ملف تجديد جمعية والئية 

بمقتضى القانون رقم 06/12 المورخ في 18صفر 1433الموافق لـــ12يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم :2020/02/25 
إيداع ملف تجديد جمعية ذات  صيغة والئية 

- تسمــية الجمعــــية : اللجنة الدينية لمسجد خالد بن الوليد بلدية الحاج المشري 
- المـقر االجتمـــاعي : بمسجد خالد بن الوليد بلدية الحاج المشري 

- المـــــــــــــــــــودع : عيــــسى زواوي 
- الوظيفــة فــي الجمعــية : رئيس اللجنة 

 مــــالحـــــــــــظة : يجب القيام بشكليات اإلشهار تطبيقا لنص المادة 18 من قانون المذكور أعاله 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 والية المسيلة 

دائرة سيدي عامر 
بلدية سيدي عامر 

إشهار إنشاد  جمعية محلية
 

بمقتضى القانون رقم 06/12 المورخ في 18صفر 1433الموافق لـــ12يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم :2020/08/25 
تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية 

JSA المسماة : النادي الرياضي للهواة شباب سيدس عامر
 الكائن مقرها بـــــ :الملعب البلدي سيدي عامر 

رئيس الجمعية : عزوز بوزيدي 

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية

إشــــــــــهــار

 ANEP: 2016013474 du 24/08/2020 - Akhbar El Watane N°185

 ANEP: 2016013565 du 24/08/2020 - Akhbar El Watane N°186

 يوم عطلة أو يوم  راحة قانونية

فتح األظرفة التقنية و المالية .
)15( يوم +ثالثة أشهر إبتداء
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كرمي تقلميمت   
فاحلضــارات الســابقة التــي تعاقبــت 
تكــن   لــم  واألزمنــة  األحقــاب  عبــر 
ــة يف  ــا، وال غوغائي ــوائية يف ظهوره عش
ــل  ــا، ب ــرة يف أصله ــا، وال نك تصرفاته
متتــد إلــى جــذور التاريــخ البشــري، 
ــذي  ــة الواضحــة ال ــى الدالل ــذي يبق ال
يــؤرخ لــدور هــذه الشــريحة يف نشــأة 
احملطــات  وبــروز  احلضــارات  هــذه  
ــق  ــوض يف عم ــا نغ ــة، فحينم التاريخي
هــذا البحــث نكتشــف ان كل احملطــات 
الهامــة يف احلضــارات اإلنســانية املتتالية 
تلــك  شــباب  ابطالهــا   ، واملتعاقبــة 
املجتمعــات الذيــن كان لهــم الفضــل 
يف  خلــق ديناميكيــة تاريخيــة ، والتــي 
كانــت ســببا يف ظهــور تلــك األحــداث 
ــباب  ــن أي ش ــا  ، لك ــمة حضاري املّوس
نقصــد ، انهــم أوالئــك الذيــن يؤثــرون 
علــى انفســهم ولــو كانت بهــم خصاصة 
ــم  ــون يف قلوبه ــن يحمل ــك الذي ،  أولئ
حــب الوطــن واالنتمــاء الــى األرض 
ــن  ــك الذي ــا ، أولئ ــئوا عليه ــي أنش الت
يحبــون اخليــر ويســلكون دربــه ، أولئــك 
الذيــن ميثلــون نخبــة املجتمــع ، أولئــك 
الذيــن ينشــرون الســلم واألمــان ويؤمنون 
اميانــا راســخا بأنهــم مســؤولون  لتحمــل 
العنــف  ضــد  مجتمعهــم   مســؤولية 
وأشــكاله ، أولئــك الذيــن يحترمــون 
حريــة الغيــر وحريتهــم تقــف عنــد عتبــة 
 ، و...و   ، اآلخريــن  حريــة  بدايــة 
فــكل اخلطــوات التــي تنســج مــن اجــل 
التكفــل بالشــباب فهــي مرحبــة بهــا ، 
ــراد  ــوس اف ــل يف نف ــث األم ــا تبع كونه
ــه  ــن روابط ــى متت ــل عل ــع وتعم املجتم
و توحيــد صفــه ، وتوفيــر األســباب 
ــان  ــى كي ــاظ عل ــاهم يف احلف ــي تس الت

املجتمــع ، وهــذا   التكفــل يقتضــي أن 
ــر  ــى تأطي ــب عل ــام منص ــون االهتم يك
هــذه الفئــة احلساســة جــدا ، فــأي 
تغيــر ينشــأ بــن أحضــان املجتمــع ميــس 
بالدرجــة األولــى الشــباب ، كمــا ان 
وأصحــاب  الكفــاءات  وذوي  النخبــة 
ــدور  ــدا ال ــون جي ــة يدرك ــرة والدراي اخلب
مجــال  يف  الشــريحة  لهــذه  احملــوري 
اســتنهاض قيــم احلضــارة اإلنســانية 
ــداث  ــح إلح ــا يتي ــا مب ــل جوانبه و تفعي
ــر املجتمــع  قفــزة نوعيــة تســتهدف تطوي
ومتكينــه ليتأقلــم مــع املعطيــات اخلارجية 
عامليــة   مصــادر  مــن  تنبعــث  التــي 
ــع التواصــل  كتلــك التــي تنشــرها  مواق

االجتماعــي والشــبكات االجتماعيــة 
املختلفــة العامليــة ، ان تســليح الشــباب 
اإلنســانية  واملفاهيــم  البنــاء  بالفكــر 
ــة الســلم واالمــن  الســمحاء ونشــر ثقاف
، الشــك أنهــا تســمح بتوفيــر العوامــل 
تنمــي  التــي  اجتماعيــة   البســيكو 
خلــوض  وتؤهلهــم  الشــباب  قــدرات 
ــة التــي حتــاول  ــرات  احلديث غمــار التغي
ــة  ــى ثقاف ــر بصــورة او بأخــرى عل أن تؤث
املجتمــع أو املجتمعــات ، أو األفــراد .. 
ــاء  ــة بن ــد ان عملي ــة جن ــذه احلال ويف ه
الفــرد تكتســي أهميــة بالغــة يف املجــال 
الفكــري والعلمــي وحتــى على مســتوى 
الشــخصية التــي يبنــي عليهــا الشــباب 

طموحاتهــم وتصوراتهــم جتــاه مســتقبلهم 
ــتهدف  ــة تس ــإن أي عملي ــي ف ، وبالتال
فكرهــم  لتنميــة   الشــباب  تكويــن 
اإلبداعــي  واالبتــكاري  وتدفعهــم لبناء 
مســتقبلهم وفــق مواصفــات محــددة 
اجتماعيــا وثقافيــا ، حتمــل يف جنباتهــا 
 ، عنــه  بديــل  وال  بوطنهــم  اإلميــان 
وحمايــة تراثهــم املــوروث أبــا عــن جــد 
ــم ،  ــع بلده ــة مجتم ــك بهوي ، والتمس
واملشــاركة الفعالــة يف خضــم املجهودات 
ــى  ــة الســاهرة عل ــا الدول ــوم به ــي تق الت
تنشــئتهم  مبــا يســتجيب لتطلعاتهــم 
الفاعــل  الشــباب  إن   ، املســتقبلية 
يف  واملندمــج  اجلمعيــات  مختلــف  يف 
احلركــة اجلمعويــة واملشــّكل للمجتمــع 
املدنــي يبقــى الطــرف األساســي يف 
تتطلــع  تنمويــة  ديناميكيــة  إحــداث 
الــى وضــع قطــار التنميــة علــى الســكة 
ــدر  ــار بق ــة واالزده ــق  الرفاهي ، وحتقي
ــة  ــال فردي ــن اعم ــه م ــاهمون ب ــا يس م
كانــت او جماعيــة ، ترمــي يف غايتهــا  
متكامــل  مجتمــع  بنــاء   ، املنشــودة 
ومنســجم ومتناغــم يحقــق مــن خــال  
ــع  املســتقبلية  ــك طموحــات املجتم ذل
احملققــة  املكاســب  علــى  واحلفــاظ 
حضــارة  لبنــاء  جوهــري  كمنطلــق 
إنســانية بــكل مــا حتملــه مــن دالالت 
ومواصفــات عامليــة  متفــق عليهــا ، إن 
ــاج  ــرية يحت ــارة البش ــتنهاض احلض اس
يف  الفاعلــة  العناصــر  ســواعد  إلــى 
املعجــزات  تتحقــق  بهــا   ، املجتمــع 
ــق  ــى حتقي ــان عل ــدرات اإلنس ــرز ق وتب
ــة  ــل البيئي ــك أن العوام ــك ، والش ذل
احمليطــة باملجتمــع ومــدى توفــر أســباب 
النجــاح ،  تبقــى أساســية  يف بلــوغ 

األهــداف املنشــودة .

بالشبــاب تتحقق مقاصد التنمية 
الحضاريــة فـي المجتمــع

يعتبر الشباب، العمود الفقري ألي مجتمع، ويشّكل إحدى روافده المتينة وقاعدته 
المتماسكة، ويمثل في نظر العارفين ،القوة الدافعة والمحركة لقطار الحياة، وهو 
وقود حيوي يحمل في أحضانه طاقة كامنة بها يتفاعل مع كل العناصر المؤثرة 

في محيطه وبيئته.
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

1.      مدخـــــــل
بأنه  العلمية  األوساط  لدى  معروف  الهيدروجين 
المتجه الطاقوي المثالي، وبأنه حامل طاقة دون كفء، 
باإلمكان مزاوجته مع مصادر الطاقة المتجددة بشكل 
والهام  الضروري  الدعم  يقدم  حيث  وسلس،  فعال 
عائق  من  تعاني  التي  المتجددة  الطاقات  لمنظومة 
اإلستخدام  وبمستويات  الصناعية  بالكميات  التخزين 
اآلداء  موثوقة  طاقوية  سلسلة  يمنحنا  بما  الواسع، 
يبديها  التي  اإلشكاالت  جملة  مع  لكن  والجدوى. 
يتعلق  ما  وخاصة  الحالي،  الوقت  في  الهيدروجين 
أكبر  طاقوية  مردودية  تعطيه  أشكال  في  بتخزينه 
وجدوى اقتصادية أمثل، جاءت الفكرة بإقتراح تهجينه 
القائمة  الغاز  منظومة  واستخدام  الطبيعي،  الغاز  مع 
استعمال  أي  طاقويا،  الهيدروجين  استخدام  لتوسعة 
هنا  من  للهيدروجين.  طاقوي  كحامل  الطبيعي  الغاز 
ديزرتيك«،  »هاي  مبادرة  وجاءت  الفكرة،  ولدت 
قدمناه  »ديزرتيك«،  سبق  رائد  مشروع  في  لتتشكل 
في المؤتمر العالمي السادس عشر لطاقة الهيدروجين 
)WHEC( الذي أنعقد بمدينة ليون الفرنسية في الفترة 
من 13 إلى 16 جوان 2006، ثم عرضناه في مؤتمر 
الطاقة العالمي العشرين لعام 2007 الذي انعقد بمدينة 

روما اإليطالية في شهر نوفمبر من تلك السنة.

 

2.      إعالن اجلزائر حول الهيدروجني 
ذي املصدر املتجدد

»الورشة  انعقاد  بمناسبة  اإلعالن  هذا  صدر 
الدولية األولى حول الهيدروجين: المتجه الطاقوي ذي 
خالل  الجزائر  في  العلوم  بمدينة  المتجدد«  المصدر 

الفترة من 21 إلى 23 جوان 2005. مما جاء فيه :

-           التقدم الحالي للتكنولوجيات يجعل باإلمكان 
مبنية  اقتصادية  تطوير منظومات ذات كفاءة مثلى و 

على استغالل المخزون الشمسي ألغراض طاقوية.

-         الهيدروجين معروف عالميا لدى األوساط 
العلمية بأنه المتجه الطاقوي المثالي دون كفء.

-         الهيدروجين، المتجه الطاقوي المستقبلي، 
على  اعتمادا  اقتصادية  و  فعالة  بطريقة  إنتاجه  يمكن 
الطاقة الشمسية. إن التكنولوجيات التي سوف تستخدم 
هذه  في  المشاركة  الدول  أغلب  في  تطويرها  تم  قد 
ال  الصناعي  و  العلمي  الدولي  التعاون  وإن  الورشة. 
غنى عنه، لتحقيق التحكم في تكنولوجيات هي األكثر 

كفاءة و األكثر اقتصادا.

-         لمصلحة الجميع، ينبغي تجسيد تعاون 
الشمالية  الضفتين  على  الدول  بين  صناعي  و  علمي 
يعد  التعاون  هذا  المتوسط.  األبيض  للبحر  والجنوبية 
ضروريا و في أسرع وقت ممكن بغية تثمين المخزون 
الدول  المتوفر على مستوى  الهائل  الشمسي  الطاقوي 

المغاربية إلنتاج الهيدروجين الشمسي.

من  عليه  تتوفر  بما  الشمال  دول  إن           -
بصفة  المساهمة  يمكنها  هامة  تكنولوجية  إمكانيات 
وجلب  تعبئة  خالل  من  التطور  هذا  في  ناجعة 
واستعمال  نقل  و  إنتاج  في  الستخدامها  تكنولوجياتها 
الطاقة  بواسطة  الجنوب  دول  في  المنتج  الهيدروجين 

الشمسية.

الحالي من  الوقت  الجزائر في  -         تعتبر 
بين المنتجين الصناعيين األساسيين للهيدروجين المنتج 

اعتمادا على المواد الهيدروكربونية في العالم.

-         إن وجود شبكة أنابيب لنقل الغاز العابر 
بنقل  المتوسط، سيسمح على األرجح،  للبحر األبيض 
الهيدروجين المنتج في دول جنوب المتوسط نحو دول 
من  النموذج  هذا  درست  قد  أوروبا  أن  كما  الشمال. 
Natural- »اإلشكال في إطار المشروع المدرج في 

.»Hy

دول  من  كمثيالتها  الشمال  دول  إن           -
الموثوق،  الطاقوي  التموين  من  ستستفيد  الجنوب 

والمستدام و االقتصادي.«

الخبراء و المختصون المجتمعون في هذه الورشة 
الدولية قدموا التوصيات التالية:

الهيدروجين  حول  بحث  وحدة  إنشاء        *
و  العلمي  الطابع  ذات  العمومية  المؤسسة  إطار  في 

التكنولوجي »الطاقات المتجددة«.

التطوير  و  للبحث  خاص  مجال  فتح        *
الوطني  البرنامج  إطار  في  للهيدروجين  مخصصا 

للبحث في الطاقات المتجددة.

*      تأسيس »الجمعية الجزائرية للهيدروجين« 
)A2H2(

*      إنشاء المعهد الدولي للهيدروجين بالجزائر.
األورو- للتعاون  كبير  مشروع  إنشاء        *
مغاربي بغية تنمية واستغالل الهيدروجين المنتج عن 

طريق الطاقة الشمسية في الدول المغاربية.

 

3.      مشروع التعاون األورو-مغاربي 
لتنمية واستغالل الهيدروجني

حول  الجزائر  »إعالن  وثيقة  في  جاء  كما 
الهيدروجين ذي المصدر المتجدد«، فإن هذا المشروع 

يستجيب لألهداف التالية على وجه الخصوص:

*      تطوير التكنولوجيات ذات الكفاءة العالية 
إلنتاج الهيدروجين عن طريق الطاقة الشمسية. بحيث 
انطالقا  للحاالت  تبعا  الهيدروجين  إنتاج  يتم  أن  يمكن 
باستخدام  كذا  و  الهيدروكربونية،  المواد  أو  الماء  من 

وقود متجدد مستخلص من الكتلة الحيوية.

*      تطوير تكنولوجيات نقل الهيدروجين عبر 
و  البحري  النقل  الغاز،  نقل  أنابيب  بعيدة:  مسافات 

البري.

*      إختبار قطع أجزاء الوحدات و كذا األنظمة 
في مواقع التجريب المالئمة و الجاهزة لهذا الغرض.

*      تقييم، ومقارنة و إقرار سالمة التكنولوجيات 
ذات الجودة العالية من منظور تطورها الصناعي في 

أبعادها ومستوياتها الكلية.

البحث  مجاالت  في  الفاعلين  إحصاء        *
في  للمساهمة  القابلية  أصحاب  والتصنيع،  والتطوير 

هذا التطوير.

التقنية  الدراسات  أعمال  مصاحبة        *
التحضير  إطار  في  تندرج  بنظرة  واإلقتصادية 
لإلستراتجية الصناعية والتطويرية لفرع الهيدروجين 

الشمسي.

و  المشروع  هذا  النطالقة  السماح  أجل  من 
تنشيطه، الدول األعضاء فيه قرروا بأن يعهدوا لمركز 
الجهود  تنسيق  مسؤولية  المتجددة  الطاقات  تطوير 
للشركة  يعهدوا  بأن  و  المغاربية  الدول  مستوى  على 
تنسيق  مسؤولية  الهيدروجين  لتكنولوجيات  األوروبية 
الجهود على مستوى الدول الواقعة شمال ضفة البحر 

األبيض المتوسط.

هذه  في  المشاركون  والمختصون  الخبراء 
الطاقوي  المتجه  الهدروجين:  حول  الدولية  »الورشة 
ذي المصدر المتجدد« أكدوا باإلجماع تظافر جهودهم 

من أجل جعل هذا اإلعالن موضع تنفيذ.

4.      اإلنبعـــاث املجهــــض ..!!!

هذه  أطلقنا   ،2006 العام  من  جوان  شهر  في 
»المشروع  عنوان  تحمل  التي  العلمية  المبادرة 
العابر  الهيدروجين  إلنتاج  األوروبي  المغاربي 
تتمحور  المبادرة  هذه  خالصة  وكانت  للمتوسط«،  
حول إنتاج الهيدروجين بالحجوم الصناعية والكميات 
ثم  للماء،  الحراري  التكسير  تقنية  باستخدام  التجارية، 
الطبيعي  الغاز  أنابيب  عبر  المنتج  الهيدروجين  نقل 
الموجودة، بمكونات يمكن أن يصل فيها الهيدروجين 
نسبة 20 في المائة من المكون الكلي للمزيج الغازي. 
إلى  للمشروع،  عرضنا  عند  تقييمنا،  خلص  حيث 
إمكانية استخدام خطوط األنابيب لشبكة الغاز الطبيعي 
بسالسة ونجاح، بل وتثمينها كقاعدة وبنية تحتية متاحة 
لتكون طريقا رئيسيا واعدا لنقل الهيدروجين المنتج من 
الكبرى.  من صحرائنا  نقطة  أي  في  متجددة  مصادر 
وكان األمر يتطلب، في المرحلة األولى، إنجاز مشروع 
تقييمي »لما قبل المستوى الصناعي« إلختبار مختلف 
جدواها  وتقييم  الجزائري  الفضاء  في  التكنولوجيات 
التقني  التكييف  حدود  من  التأكد  وكذلك  اإلقتصادية، 
لشبكة الغاز الطبيعي التي ستنقل المزيج الغازي )غاز 
طبيعي - هيدروجين( في المرحلة الصناعية، باإلضافة 
الغاز  مزيج  فصل  وعمليات  تقنيات  في  التحكم  إلى 

وكان  العملية.  نهاية  في  الهيدروجين  استعادة  بفرض 
الخبرات  معظم  كون  قويًّا،  لدينا  التكنولوجي  الحافز 
المتاحة آنذاك تؤكد توافق المواصفات التقنية لخطوط 
الغاز الطبيعي الموجودة لنقل مزيج )الغاز الطبيعي - 
نسبته  تتراوح  الهيدروجين  من  بمحتوى  هيدروجين( 
لطبيعة  تعديل  أي  دون  المائة  في   20 إلى   15 من 

وخصائص الشبكة القائمة والمتاحة.

لنقل  المقترح  النمط  لهذا  الرئيسية  الميزة 
التكاليف وتسهيل توزيعه على  تقليل  الهيدروجين هو 
وعابرة  الكبرى،  للصحراء  عابرة  بعيدة،  مسافات 
الغاز  مزيج  وأن  خاصة  المتوسط،  األبيض  للبحر 
 »Hythane« بـ  المسمى  والهيدروجين  الطبيعي 
وتماسك  الفيزيوكيميائية  خصائصه  ثبات  عمليا  أثبت 
أدائه بتركيزات مختلفة من الغازين وعالية تصل 25 

في المائة كنسبة من الهيدروجين.

أنابيب  خطوط  من  هامة  شبكة  توفر  مع  خاصة 
الغاز الطبيعي العابرة للبحر األبيض المتوسط، وهي 
التموقع  أجل  من  للجزائر،  فريدة  اعتبرت  فرصة 
مستقبال كدولة رائدة في مجال »طاقة الهيدروجين«، 
بل وكقطب عالمي إلنتاج الهيدروجين بكميات كبيرة 
جاهزة للتصدير، ولجعل منظومة الغاز الطبيعي لدينا 
الهيدروجين،  مع  مزاوجتها  خالل  من  استدامة  أكثر 

بما سيتيح :

والغاز  للهيدروجين  المتزامن  النقل           -
الطبيعي، والتوزيع المنفصل لهما ،

-         اإلدخال الواسع والمربح للهيدروجين في 
مشهد الطاقة العالمي و سياقاته المستقبلية ،

-         التوزيع المجدي اقتصاديا للهيدروجين، 
المنتج  »الطبي«  النقاوة  العالي  لألكسوجين  أيضا  و 
متزامنا مع الهيدروجين من خالل عملية تحليل الماء، 
اإلستخدام  عبر  الشروب  المحلى  الماء  وإنتاج  بل 

الواسع لمياه البحر في العملية الصناعية هذه ،

المنظور  ضمن  التطورات،  تحفيز           -
القصير المدى، في مجال إنتاج الهيدروجين وتوزيعه 
الطاقات  نشر  مستوى  زيادة  في  وكذلك  واستخدامه 

المتجددة ،

المبادرة  بهذه  الدولي  العلمي  لالهتمام  وكنتيجة 
»إئتالف  إلنشاء  التطلع  جاء  رائدة،  وكفكرة  العلمية، 
علمي وصناعي دولي حولها« .. ومن هنا كان ميالد 
ألننا  ميالده،  لحظة  ُوئد  لكنه   .. »المشروع-الفكرة« 
وشموخه  وعنفوانه  وصراحته  الجزائري  ببساطة 

وإبائه رفضنا »التطبيع العلمي« ..
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أقالم

»هاي ديزرتيك« .. الهيدروجني حامل الطاقة املتجددة

-  الفكــرة والمبــادرة 
والـمشـــــروع  -

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com
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بلســـان: ريــــــاض هـويليَمجلُس الُوزراِء َيضُع اللَّمساِت األِخيرَة لَتدشيِن »َجامع الَجزاِئر«

َثقافـُة 
الَباْيَلك!

ُقني كّلما      ُسؤاٌل ظلَّ ُيؤرِّ
َقرأُت خبًرا عن احِتجاِج 

اِس بَسبِب ما ُيسّمى َتنظيُم  النَّ
ُمختلِف َمناِحي احَلياِة ، ومنها 

واطِئ: فكيَف  َتنظيُم الشَّ
باجَلزائريِّ َيقبُل الّدفَع ُبغيَة 
االسِتجَماِم يف ُتونس وإسباِنيا 
وَغيِرهما من الّدوِل امُلنَتِشرة 
يف بقاِع العالِم، وَيرفُض هذا 
امَلبَدأ يف اجَلزائِر؟! ثمَّ ملاذا 

َيتكّيُف اجَلزائريُّ مع َقواننِي 
وِل التي َيزوُرها ويحتِرُم  الدُّ

اإلجراءاِت امَلعموِل بها ُهناَك، 
لكّنه ُيخالُف قواننَي بالِده، بل 

وَيدوُس عليها َدوًسا؟!
ملاَذا ال ُيلِقي اجَلزائريُّ ِنفاياِته 
يف َشواطِئ ُتونس، وَشرِم الّشيخ 

وإسباِنيا، لكّنه ال َيترّدُد يف 
َتشويِه َشواِطئنا اجَلميَلة 

وَتدِنيسها بالَقاذوراِت؟!
     َهل هَذا يعوُد إلى َثقافِة 

»الْبالْد ْبالْدَنا وْنِديُروا َراْينا«، 
أو َما ُيصَطلُح على َتسمّيِته بـ 
)أْمالِك الَباْيلك( يف الّثقافِة 

عبيِة الّتي َترّبى َعليَها  الشَّ
ه إلى  اجَلزاِئرُي، أم أنَّ مردُّ

لطاِت يف َتطبيِق  َتقاُعِس السُّ
الَقواننِي التي ُيفتَرض بها أن 
َم احلياَة الَعامَة، أم ُتراها  ُتنظِّ

الَقواِنني غيُر َمسنوَدٍة بأرِضيٍة 
َتنظيمية َتعُل َتطبيَقها 

َعاِدال؟!
    َشخصًيا، أعَتِقُد أّن ما 

َيجعُل اجَلزائريَّ َيتصّرُف بهَذا 
لوِك امُلِسيِء له وِللوطِن،  السُّ
يِع  ه إلى َثقافِة الرِّ إّنا َمردُّ

ظاُم الَقائُم؛  ي اعَتمَدها النِّ التِّ
وهَي َثقافٌة أبعَدت ُمساهمَة 
امُلواِطِن وألَغْت ُمشارَكَته يف 

ِصناعِة ُظروِف َحياتِه؛ َفلو كاَن 
امُلواِطن ُيساِهُم مَببلٍغ ُمعنّيٍ 

راَسة لكاَن  ُمقاِبل الِعالِج والدِّ
ِم يف  ُمستَوى اخَلدماِت امُلقدَّ

َمراِفقَنا أحسَن ، وَلو كاَن َتسِييُر 
جاعِة  ياَحة قاِئًما على النَّ السِّ
االقِتصادّيِة لَتحّقَق َتنظيُم 

واطِئ وَمراكِز االسِتجَمام  الشَّ
ِوفَق َمعاِييَر ِتاريٍة؛ َتِكنُي 
َمبدأ الّدفِع مقاِبَل اخَلدماِت 
ثّم يأِتي احَلديُث عن الّدعِم 
وُطرِق َتِسيِده. ليَس هذا 

نِظيمّيُة  َفحسْب، فاألرضيُة التَّ
أيضا ِجدُّ َهامٍة لَتَطبيِق 

الَقانوِن وإال أصبَح الَقانوُن 
سلطًة َظاملًة؛ إذ ال ُيِكن َتطبيُق 
الَقانوِن على َمن ُيلِقي بِنفاياِته 

يف الّشاطِئ يف ظلِّ انِعداِم 
أماكَن ُمخّصصٍة للنَفاياِت، وال 
ُيِكن َتطبيُق القانوِن - أيضا – 
وَدوراُت امِلياه ُمنَعدمٌة، وأَماكُن 

ياراِت َغاِئبٌة.  ركِن السَّ
 كيَف ُنطّبُق الَقانوَن على 

صيُف احَتّلُه  الراجلنَي والرَّ
ياراُت فاضطرَّ  الَباعُة والسَّ
امُلواِطنون لتَقاُسِم الَطريِق 
مع امَلركباِت حتَت أنظاِر كلِّ 
لطاِت؟ كيَف مُلواطٍن أن  السُّ
يَتجّرأ ويحَتجَّ ألّنه ُمِنع من 
اطِئ  اسِتغالِل ُجزٍء من الشَّ

بَطريقٍة غيِر َشرعّيٍة؟!
    إّن ما َنعيُشه من َفوضى 

َيحتاُج إلى َشجاعٍة ِسياسّيٍة 
َكبيرٍة وَمسؤولّيٍة اجِتماعّيٍة 

أكبَر إلَعادِة األموِر إلى ِنَصابها، 
ولِة على  لُتبسَط ُسلطُة الدَّ

احَلياِة الَعامِة، وإال َسنكوُن - 
حتًما - َضحايا ُحلوٍل َفردّيٍة! 

الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  أوضح 
على  عمره  من    30 الـ  يف  إقدام شخص  حيثيات 
إلى  أفضى  الذي  األمر  جسده،  يف  النار  إضراب 

وفاته.
حيثيات القضية تعود إلى يوم الثالثاء املاضي، 
حيث تنقل عناصر الشرطة التابعني ألمن دائرة عني 
السادسة  الساعة  نحو  تيارت،  والية  بأمن  الذهب 
شخص  إليقاف  املدينة  أحياء  أحد  إلى  صباحا 
يبلغ من العمر 30 سنة، وفق بيان للمديرية العامة 
محل  املعني  ذاته،  البيان  الوطني. وحسب  لألمن 
أمر بالقبض يف قضية »تكوين جمعية أشرار بهدف 
ارتكاب جنح ضد األشخاص واملمتلكات، الضرب 
حرمة  انتهاك  سالح،  باستعمال  العمد  واجلرح 

مسكن باستعمال العنف وحتطيم ملك الغير«.
كما أوضح البيان ذاته أّنه مبجرد وصول عناصر 
بالقبض،  الشخص محل األمر  إلى مسكن  األمن 
بوابل  هيستيرية،  حالة  يف  وهو  األخير  هذا  قابلهم 

من العبارات املهينة من نافذة غرفته، مهدًدا بإضرام 
عناصر  قامت  الوضع،  هذا  جسده. أمام  يف  النار 
بالعدول  وإقناعه  لتهدئته  الشرطة مبحاوالت عديدة 
عن تهديداته، إاّل أنه قام برش نفسه بسائل سريع 
اإللتهاب »بنزين«، مضرما النار يف جسده، متسبًبا 
عناصر  تدخل  وعليه،  بليغة.  بحروق  إصابته  يف 
املواطنني املوجودين يف مكان  الشرطة ومبساعدة من 
ُنقل  حيث  املعني،  إلسعاف  الفور  على  احلادث 
متعددة  العيادة  إلى  السرعة  جناح  على  املصاب 
املراقبة  الذهب، حيث  وضع حتت  اخلدمات بعني 
الطبية، قبل أن يحول الحًقا إلى املستشفى اجلامعي 
املوالي  اليوم  يف  وفاته  نبأ  املصلحة  لتتلقى  بوهران، 

)األربعاء(.
القضية  يف  التحقيق  أّن  البيان  كشف  كما 
إشراف  حتت  الشرطة،  مصالح  قبل  من  مفتوح 

اجلهات القضائية املختصة.
خالد دحماني

تيارت

انتحـاُر َمطلوب لـدى الَعدالـة  
حرًقـــا بعيــْن الذَهــــب

أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  ترأس 
األحد، اجتماًعا دورًيا ملجلس الوزراء انعقد بواسطة تقنية 
التواصل السمعي واملرئي لالجتماع عن بعد، حسبما أفاد 
به بيان لرئاسة اجلمهورية. وذكر املصدر ذاته أن االجتماع 
القطاعية،  األنشطة  وتطوير  ببعث  تعّلقت  عروًضا  درس 
واالجتماعية  االقتصادية  املقاربة  إطار  يف  تندرج  التي 
اجلديدة، باإلضافة إلى عرض يتعلق مبشروع إجناز »جامع 

اجلزائر األعظم«.
الشؤون  لوزير  عرض  إلى  تبون  الرئيس  استمع   
الدينية،يوسف بلمهدي، شرح فيه بإسهاب تصور وزارته 
حضارًيا  معلًما  يعتبر  الذي  اجلزائر  جامع  تسيير  لطريقة 
الرتوشات  ومتميًزا. وخالل االجتماع جرى وضع  كبيًرا 
األخيرة لتدشني هذا اجلامع مطلع نوفمبر املقبل بالتزامن 
مع الذكرى الــ66 الندالع الثورة التحريرية املجيدة، من 
واملؤذنني  واإلطارات  الدين واألئمة  خالل تعيني علماء 
املسيرة لهذا اجلامع الذي ُيعتبر ثالث أكبر مسجد يف العالم 
األرقام  منشآت حطمت  ويضم  الشريفني،  احلرمني  بعد 
القياسية العاملية، منها أعلى منارة يف العالم بارتفاع 265 
باإلضافة  املزدوجة(،  )القبة  العالم  يف  قبة  وأعلى  مترًا، 
العمالقة  واملكتبة  البحوث  ومركز  الصالة  قاعة  إلى 
البحيرة  التي تضم  والساحة اخلارجية  املرفقة،  واملتاحف 

االصطناعية واحلديقة اإلسالمية وغيرهما.
وأّكد تبون على أن يكون اسمه جامع اجلزائر ليضع 

بذلك حًدا للجدل الدائر حول تسمية املسجد.
كما استمع الرئيس تبون لعدة عروض حول املقاربة 
االقتصادية واالجتماعية اجلديدة، حيث عكف مجلس 

وتطوير  بعث  حول  العروض  دراسة  مواصلة  على  الوزراء 
اإلنعاش  خطة  إطار  يف  تندرج  التي  القطاعية  األنشطة 

االقتصادي واالجتماعي.
خطة  لتنفيذ  األخضر  الضوء  تّبون  الرئيس  وأعطى 

لقاء  بعد  خاصة  واالجتماعي  االقتصادي  اإلنعاش 
الكبرى   احملاور  فيه  وضحت  والذي  األخير،  الثالثية 

للشركاء االجتماعيني واالقتصاديني للحكومة.
عّمـــــار قـــردود

الَتحضيِر إلطالِق ُخطِة اإلنَعاِش االقِتَصادي  إلى  باإلَضافِة 

املتأخرة العقوبات  إلغاء 

 نحــَو إعـادة َجدولـة ُديـون »أونســاج« نحــَو إعـادة َجدولـة ُديـون »أونســاج«
رفضت غرفة االتهام مبجلس قضاء اجلزائر العاصمة،أمس األربعاء، اإلفراج عن الناشط السياسي 
سمير بلعربي وكذا سليمان حميطوش. وقامت بإلغاء الرقابة القضائية على الصحفي خالد درارني 

وإيداعه احلبس املؤقت بعد أن كان حتت الرقابة القضائية. و كان قاضي التحقيق للغرفة الثالثة 
لدى محكمة سيدي أمحمد باجلزائر العاصمة قد أمر يف 10 مارس اجلاري بإيداع الناشط السياسي 

سمير بلعربي، وسليمان حميطوش احلبس املؤقت،بعد أن وجهت لهما تهمة التحريض على 
التجمهر غير املسلح واملساس بالوحدة الوطنية.

أعلن الوزير املنتدب املكلف باملؤسسات املصغرة، نسيم ضيافات، عن شروع احلكومة يف إعادة 
جدولة الديون اخلاصة بشركات »أونساج« على مدى 5 سنوات مع إلغاء العقوبات املتأخرة.

كشف، أمس، الوزير املنتدب املكلف باملؤسسات املصغرة، نسيم ضيافات، يف تصريح خص 
به اإلذاعة الوطنية أنه من بني 380 ألف شركة مت إنشاؤها بنظام »أونساج« هماك أكثر من 70 باملائة 
منها تعاني أزمة مالية، مشيرا إلى أنه بني هذه املؤسسات التي تواجه صعوبات هناك شركات ال 
متلك رأس املال لبعث أنشطتها، قائال: »مت وضع تقرير مفصل للغاية على هذا اجلهاز منذ إنشائه«، 
مؤكدا أنه سيبدأ يف إعادة جدولة الديون على مدى 5 سنوات مع تأجيل مّدته عام، وإلغاء العقوبات 
املتأخرة، مضيفا أن األشخاص الناقلني ملشروعات »أونساج« املتوفني أو ضحايا الكوارث الطبيعية 

اعتزمت الدولة بشأنهم إلغاء ديونهم جزئيا، بعد دراسة كل حالة على حده.
أحمد بوكليوة

11 مصاًبا بالَوباء أمٍس األحد هالُك 

الَجزائُر تحصي 392 إصابًة 
جديـــــدة بكورونــــــا 
اإلحصائيات  آخر  عن  األحد،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

املسجلة يف اجلزائر حول تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد19«.
 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
املتحّدث  41460 شخًصا. وحسب  إلى  املصابني  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  إصابة   392 تسجيل 
إلى  الوفيات  ليرتفع إجمالي عدد  11 وفاة بني املصابني،  24 ساعة  ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 
1435 حالة.كما كشف فورار عن تسجيل 268 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 29142 حالة، يف حني يخضع  41 مصاًبا بالوباء للعناية املركزة عبر 

مختلف مستشفيات البالد ومصالح »كوفيد19«، وفًقا للمتحدث ذاته.
خ. د

العاصمة اجلزائر 

غلــُق 3600 َمحٍل ِتجارٍي لم َيحتـِرم 
أصَحُبهـا التَّدابيــَر الِوقائّيــَة

  قامت مصالح مديرية التجارة لوالية اجلزائر بالغلق الفوري ألزيد من 3600 محل جتاري عبر مختلف 
بسبب  اجلاري،  أوت   17 إلى  جويلية   10 من  املمتدة  الفترة  خالل  وذلك  بالعاصمة،  اإلدارية  املقاطعات 
عدم احترام أصحاب احملالت التدابير االحترازية املتخذة للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد19- 
(.وأوضح بيان والية اجلزائر، نشر أمس األحد على صفحتها الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي فايسبوك، 
املستجد، سجلت  كورونا  فيروس  انتشار  لتفادي  الوقائية  التدابير  التجار  احترام  مدى  مراقبة  إطار  »يف  أنه 
اتخاذ  17 أغسطس اجلاري   إلى  10 جويلية  الفترة املمتدة من  التجارة لوالية اجلزائر خالل  مصالح مديرية 
قرار الغلق الفوري لـ 3637 محال جتاريا، ومتت العملية بعد معاينة 20.477 محال بإقليم والية اجلزائر من 
طرف مصالح األمن ومصالح التجارة«.وتشير احلصيلة إلى أن عدد تدخالت فرق مصالح األمن بلغت 4851 
تدخال،  أسفرت عن غلق 964 محال جتاريا، فيما وصل عدد تدخالت فرق مصالح مديرية التجارة 15.626 
تدخال، أفضى إلى غلق 2673 محال جتاريا. من جهة أخرى، أشار البيان إلى  تسجيل  442 مخالفة تتعلق 

بعدم ارتداء الكمامة مقابل تسجيل 627 مخالفة تتعلق بعدم احترام إجراء التباعد االجتماعي.
ق.م.


