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05
سكيكدة

استدَعـــاُء الَواِلـــي 
األْسَبــق للتَّحقيـــق 
فـي قضاَيـا َعقـار!

08
األغواط

ملـُف التَّوظيِف ُيشعـل 
فِتيـَل االحتجــاج!

06
سيدي بلعباس

نحـَو َترحيل 1365 
َعائلـة إلـى َسكنــاٍت 

اجتماعّيـة جديـدة

02
َناهُبـو  سّبَبــُه   احَلــاِدُث 

بالــَوادي َمـــال  الرِّ

َتسـّرُب 200 ألـف 
لتر من الَمحروقِات 
ونشـــوُب َحريــق 
فـي َوادي إيتـــل 

شهدت بلدية أم الطيور بالوادي، 
أول أمس، تسرب كمية كبيرة من 

البترول قدرت بنحو 200 ألف لتر 
من النفط اخلام. كما شب حريق 

مهول على مستوى وادي إيتل 
مبنطقة البعاج، إثر َثقب أنبوبني 
ينقالن احملروقات يعبران املنطقة 

خالل عملية جرف عشوائية 
نّفذها ناهبو الّرمال. 

َشواطُئ ْمستغاَنم َتسحرُّ الُمصطافيَن في َموسم َخطفت ُجلَّه الَجائَحة!
 ُتعتبر من املدن الّساحلية األكثر استقطابا للمواطنني كّل صيف؛ فشواطئها العذراء تفتح ذراعيها الستقبال الباحثني عن الهدوء والسكينة، إذ يتزاوج عبر شواطئها 
اخضرار الطبيعة وزرقة البحر، عبر شريط ساحلي ميتد من شاطئ سيدي منصور غرًبا إلى شاطئ البحارة ببلدية أوالد بوغالم شرًقا، لتصنع ديكوًرا طبيعًيا خالًبا 

بات مقصد املصطافني صيًفا. شوطئ مستغامن العذراء تقرع طبول الفرح إذاًنا بانطالق موسم اصطياف خطفت جّلُه اجلائحة دون أن تتمكن من إلغائه!

ِكيَنة 09 حر والسَّ َعذراٌء َزاوَجت بني ُزرقِة الَبّ

عاوِن االقِتَصاديِّ مع ُدوِل إفِريقَيا جارِة والتَّ إْجراءاٌت ُحكوِمّيٌة لَبعِث التِّ

الشــــك ثورة 

ياســة  ال فــرَق فـــــي السِّ
بيــَن الّسذاجـِة وحسِن الظِن

ال أحد يخفى عليه املثل العربي الشهير )جزاء 
سنمار(، والكل تقريبا يعرف مناسبته وشخوص 

القصة سواء أكانت حقيقية أو من وحي خيال 
أحدهم أراد أن يعّبر عن سوء منقلب رجل أحسن 
الظن برجل ظن أنه سيكافؤه فإذا به يغدره. بل 

إن أكثرنا نحن عامة الناس يستذكرونه ويعرفون 
كنهه ويستعملونه يف معرض »التحّسر« من فقدان 
املصلحة وقد كانت يف اليد وأذهبناها بحسن ظننا 
مبن كانت تعبر يده إلى يدنا لكنه أفلتها من يده 

إلى يده أو جعلها تسقط إلى جيبه..

د. جيـدور حـاج بشيــر 	أقــــالم15

الجزائـُر تتذكـُرالجزائـُر تتذكـُر
الّسـوَق المنِسيةالّسـوَق المنِسية
ِة جعُل  الِت الِفالحيَّ ِة جعُل  بإمَكاِن امُلؤهِّ الِت الِفالحيَّ َبن خالَفة:َبن خالَفة: بإمَكاِن امُلؤهِّ

اجَلزائِر آفاَق اجَلزائِر آفاَق 20402040 سلَة غذاٍء إفريقّيٍة!  سلَة غذاٍء إفريقّيٍة! 

03

وَخِسـرت  رت  تأخَّ وَخِسـرت اجَلزاِئـر  رت  تأخَّ   ســـــّراي:ســـــّراي:  اجَلزاِئـر 
150150 َملُيــون َنسمــة! َملُيــون َنسمــة! ُسوقــا قواُمهــا ُسوقــا قواُمهــا 

الّتكاُمــــل  َثقافــِة  ـَـــــا: انِعـــــداُم  فايتـ صَمـــــادو 
غــار! االقتصاديِّ الَبينّي َقد يضرُّ بامُلنتجنَي الصِّ

!!
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أخبار السياسة
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املدنية  للحماية  العامة  املديرية  كشفت 
لنقل  أنبوب  انفجار  إثر  نشب  الذي  احلريق  أّن 
إداريا  التابعة  الطيور  أم  ببلدية  بالبعاج  البترول 
للمغير، شمال غربي وادي سوف، لم يخلف أّي 

خسائر بشرية.
باإلعالم  املكلف  برناوي  نسيم  وأكّد 
التلفزيون  ملوقع  به  أدلى  تصريح  يف  باملديرية، 
ملجمع  التابعة  التقنية  »اللجنة  أّن  اجلزائري، 

سوناطراك هي املخولة بتقييم حجم األضرار«.
ووفق املتحدث ذاته، » تعمل اللجنة حاليا 
التدخل  فرق  توجد  حني  يف  امللف،  هذا  على 
حالة  يف  الوادي  بوالية  املدنية  للحماية  التابعة 

استنفار قصوى منذ وقوع احلادث«.
عبر  سوناطراك  أوضحت  وباملقابل، 
وقوع  فور  أّنه  »فيسبوك«  الرسمية  صفحتها 
مستوى  على  اخلميس،  أمس  النفطي  التسرب 

الوادي،  والية  البعاج  األنبوب )OK1( مبنطقة 
مسعود(  )حاسي  احلمراء  حوض  بني  الرابط 
املتخصصة  التقنية  فرقها  باشرت  وسكيكدة، 

باحتواء وامتصاص كمية النفط املتسربة.
الصيانة  »أشغال  أّن  الشركة  وكشفت 
جراء  من  املتضرر  املقطع  مستوى  على  بدأت 

الفيضانات.«
 حسان مرابط

انِفجاُر أنبوِب »َحاِسي َمسُعود – سِكيكَدة« 
لن ُيؤثِّر على اإلمَداداِت  

يف  مسؤول  مصدر  اجلمعة،  أمس  كشف، 
اتصال  يف  سكيكدة،  يف  والغاز  البترول  مركب 
أنبوب  انفجار  حادثة  أن  الوطن«،  »أخبار  مع 
اإلمداد اخلام يف خط حاسي مسعود وسكيكدة 
لن يؤثر على إمدادات ناحية املركب يف سكيكدة 

بالبترول.
من  تقنية  جلنة  أن  مصدرنا  أضاف  و 
»البعاج«  مبنطقة  عينه  باملكان  حلت  قد  املركب 

الالزمة  التدابير  اتخاذ كل  الوادي، قصد  بوالية 
من  عملها  القناة  واستئناف  بالصيانة  اخلاصة 
أسباب  يف  دقيق  حتقيق  يفتح  وسوف   ، جديد 
الالزمة،  القانونية  التدابير  كل  واتخاذ  احلادثة 
مجددا تأكيده على أن توقف اإلمداد بالنفط يف 
هذا اخلط لن يؤثر على عمل املركب البترولي يف 
سكيكدة، الذي ميلك مخزونا احتياطيا كافيا من 

املادة اخلام.
جمال بوالديس 

رشيد شويخ

»أخبار  لـ  محلية  مصادر  وكشفت 
التي  العشوائي  اجلرف  أعمال  أن  الوطن« 
يقوم بها البعض من أجل استخراج الرمال 
ببلدية  البعاج  منطقة  يف  بالبناء  اخلاصة 
كيلومترا   140 بعد  على  الواقعة  الطيور  أم 
السبب  هي  الوادي  مدينة  غربي  شمال 
منهما  تدفقت  ثقبني  إحداث  يف  الرئيس 
بلغت - بحسب  النفط  هامة من  كميات 
لتر،  ألف   200 نحو  تقديرات مصادرنا - 
األنبوب  مستوى  على  كان  األول  الثقب 

حاسي  منطقة  من  للمحروقات  الناقل 
 ، سكيكدة  مبيناء  التكرير  ملصفاة  مسعود 
 500 بنحو  األول  يبعد عن  الذي  والثاني 
بحاسي  البترولية  املنطقة  بني  يربط   ، متر 

مسعود وميناء بجاية.
األمطار  بسبب  املياه  جريان   وساعد 
التي تساقطت مؤخرا يف املنطقة يف انتشار 
من  واسعة  مساحة  على  النفطية  البقعة 
ملغيغ  شط  من  ينبع  الذي  إيتل  وادي 
ويقطع الطريق الوطني رقم 03 على مستوى 
ليعبر   ، اسطيل  لبلدية  اجلنوبي  املدخل 
اسطيل  بلديات  من  الغربية  اجلهة  بعدها 

على  واملرارة  جامعة  املغير،  الطيور،  أم   ،
مسافة 82 كيلومترا تقريبا، حيث شوهدت 
يف  وجنوبا  اسطيل  يف  شماال  النفط  بقع 
ما  عوامل  وساهمت  املغير.  ضواحي 
من  هامة  كمية  اشتعال  يف  مجهولة  تزال 
البترول املتسرب وذلك يف منطقة الشحمي 
تسربا  فيها  وقع  التي  اجلهة  عن  بعيد  غير 
نتج عنه  ما أحدث حريقا مهوال  النفط ، 
ولم  املنطقة.  سماء  غطت  دخان  سحابة 
املدنية من إخماد  تتمكن مصالح احلماية 
كاملة  ساعات   10 نحو  بعد  إال  احلريق 
الكبيرة  الصعوبات  إلى  نظرا   ، نشوبه  من 
التي صاحبت عملية اإلطفاء ، إذ أوضح 
املدنية  احلماية  مبديرية  باالتصال  املكلف 
يكن  لم  احلريق  ملوقع  الوصول  أن  بالوادي 
من  باملياه  محاطا  كان  أنه  ،بحكم  سهال 
ثالث  استعمال  جرى  حيث  جوانبه  كل 

جرافات من أجل الوصول إليه.
 ، سونطراك  مصالح  مع  وبالتنسيق 
مستوى  على  البترول  ضخ  إيقاف  جرى 
من  وذلك   ، املرارة  ببلدية  الواقعة  احملطة 
أجل التحكم يف احلريق ومن ثّمة التسرب 
النفطي. هذا، ووصلت فرقة تقنية لشركة 
سونطراك من أجل التكفل التقني بالثقبني 

 ، احملروقات  نقل  بأنبوبي  أُحِدثا  اللذين 
نحو  املذكورة  املادة  تدفق  توقف  وتسببا يف 

مينائي سكيكدة وبجاية.
 

َن وُيطاِلبوَن  كاُن ُمتخفوِّ السُّ
بفتِح َتقيٍق ِصحيٍّ َعاجًل

 
هذا، وسادت حالة من الهلع واخلوف 
الشديدين بني سكان قرية البعاج وسكان 
حادثي  ،بسبب  منها  القريبة  املنطقة 
شب  الذي  املهول  واحلريق  النفط  تسرب 
املتخوفون  السكان  عّبر  كما  املنطقة.  يف 
عن تخفوهم يف أن يتسبب ما وقع يف تلوث 
املياه اجلوفية وتأثير ذلك على صحتهم وما 
قد يسببه ذلك من أمراض،كونهم يتزودون 
باملياه اجلوفية يف الشرب وقضاء حوائجهم 
التسّرب  هذا  تأثير  عن  ناهيك  املختلفة، 
من  بأنها  معروفة  منطقة  الفالحة يف  على 
التمور،  أنواع  ألجود  إنتاجا  املناطق  أشهر 
األهالي  وطالب  هذا،  نور.  دقلة  خاصة 
بفتح حتقيق وبائي عاجال يف ما وقع ،كما 
مسؤوليتها  بتحمل  سونطراك  طالبوا شركة 

جتاههم، يف هذا احلادث اخلطير.

أحمد بوكليوة
األولى  الوزارة  أمس،  كشفت، 
يف بيان لها عن جدول األعمال الذي 
احلكومة،  اجتماع  خالل  مناقشته  مت 
تتعلق  عروض  أربعة  تقدمي  إذ مت 
والداخلية  والنقل  الثقافة  بقطاعات 
التطرق  مت  حيث  الصحة،  قطاع  وكذا 
املتعلقني  التنفيذيني  املرسومني  إلى 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  بقطاعي 
الصيدية.  واملنتجات  البحري  والصيد 
هذين  على  احلكومة  وصادقت  هذا، 
بدراسة  يتعلق  فاألول  املرسومني؛ 
ويتّمم  يعّدل  تنفيذي  مرسوم  مشروع 
 )459 ـ   96( رقم  التنفيذي  املرسوم 
الذي   1996 ديسمبر   18 يف  املؤرخ 
يحدد القواعد املطبقة على التعاونيات 
املرونة  إضفاء  يهدف إلى  الفالحية، 
التعاونيات  إنشاء  إجراءات  على 

الـمطلوبة  الوثائق  تقليص  عبر  الفالحية 
صالحية  حتويل  خالل  من  لتأسيسها، 
الصعيد  على  ومعاجلتها  امللفات  استالم 
الفالحية  املصالح  مديري  إلى  احمللي 
للوالية، مع حتديد آجال لتسويتها، ما من 
التعاون  بفتح مجال  أيضا  يسمح  أن  شأنه 
تسهيل  مع  الفالحية  الشعب  جلميع 
واملمارسة  اجلديدة  التنظيمية  األشكال 

املشتركة لنشاطات التعاونيات.
الثاني  التنفيذي  املرسوم  وبخصوص 
واملنتجات  البحري  الصيد  بقطاع  املتعلق 
الـمرسوم  ويتّمم  يعّدل  الذي  الصيدية، 
يف  الـمؤرخ   )86 ـ   04( رقم  التنفيذي 
األحجام  يحدد  الذي   ،2004 مارس   18
التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، ويندرج 
إطار  يف  التنفيذي  الـمرسوم  هذا  مشروع 
احلفاظ على الـموارد الصيدية واستغاللها 
احلجم  مراجعة  خالل  من  املستدام، 

بغرض  األنواع  لبعض  التجاري  األدنى 
مستدام  بتسيير  والسماح  عليها  احلفاظ 

للموارد الصيدية.
واستمعت احلكومة إلى عرض قدمته 
اإلستراتيجية  حول  والفنون  الثقافة  وزيرة 
الثقايف يف  التراث  وتثمني  اجلديدة حلماية 
واالجتماعية  االقتصادية  الـمقاربة  إطار 
الثقافية  األمالك  قدرات  مبرزة  اجلديدة، 
7 مسجلة  منها  اجلزائر،  عليها  تتوفر  التي 
ملكا  و1.043  العاملي  التراث  قائمة  يف 
محميا، ومصنفا على الصعيد الوطني من 
ضمنها 800 موقعا أثريا و5 حظائر ثقافية 
طبيعيا  موقعا  و64  محميا  قطاعا  و22 

وثقافيا مصنفا.
 ، جهته  من  النقل،  وزير  واقترح 
جديدة  إستراتيجية  االجتماع،  خالل 
لتطوير قطاع النقل اجلوي يف إطار الـمقاربة 
اجلديدة،  واالجتماعية  االقتصادية 

بالنقل  الـمرتبطة  اجلوانب  كل  وتشمل 
النقل  وتطوير  الـمطارات  وتسيير  اجلوي، 
واخلارجي،  الداخلي  الصعيد  على  اجلوي 
وتطوير  العاصمة،  اجلزائر  محور  وإنشاء 
نشاط الشحن اجلوي وإعادة النظر يف حجم 

األسطول اجلوي وكذا كيفيات متويله.
واجلماعات  الداخلية  وزير  وقدم 
حول  عرضا  العمرانية  والتهيئة  الـمحلية 
البسيط  بالتراضي  صفقات  مشاريع  أربعة 
الربط  أجل  من   ، عمومية  مؤسسات  مع 
مستوى  على  الطبيعي  الغاز  بشبكة 
املشاريع  هذه  وتهدف  الـمدية.  والية 
يف  بلديات  لسبع  تابعة  مناطق  ربط  إلى 
لتوزيع  العمومية  بالشبكة  الـمدية  والية 
البلديات يف  هذه  وتتمثل  الطبيعي،  الغاز 
حناشة،  بوعشرة،  أوالد  احملجوب،  سي 
زيان.  وسيدي  الربعية  قوية،  بوعيشون، 
إطار  يف  الـمعنية  الـمشاريع  وتندرج 

للتكفل  الـموجه  األولي  التنمية  برنامج 
مناطق  يف  الـمقيمني  السكان  بانشغاالت 

الظل لهذه البلديات.
الصحة  وزير  قدم  أخرى،  ومن جهة 
اقتراحه  الـمستشفيات  وإصالح  والسكان 
بسعة  جامعي  استشفائي  مركز  لبناء 
اجلزائر  والية  يف  بسطاوالي  سرير   700
تعزيز  إلى  املشروع  هذا  العاصمة، ويهدف 
هياكل العالج على مستوى والية اجلزائر، 
يف  يساهم  أن  املشروع  هذا  شأن  من  كما 
تخفيف العبء واحلد من الضغط الـموجود 
االستشفائية، وتقدمي  الهياكل  على 
ويف  الـمستوى  رفيعة  صحية  خدمات 

جميع التخصصات. 

َمال بالَوادي  احَلاِدُث سّبَبُه َناهُبو الرِّ

َتســــّرُب 200 ألــــِف لتــــٍر مــن الَمحروَقـــِات 
ونشــوُب َحريـــٍق َمهـــــوٍل بــــــَواِدي إيتــــل! 

 شهدت بلدية أم الطيور بالوادي، أول أمس، تسرب كمية 
كبيرة من البترول قدرت بنحو 200 ألف لتر من النفط 

اخلام. كما شب حريق مهول على مستوى وادي إيتل 
مبنطقة البعاج، إثر َثقب أنبوبني ينقلن احملروقات 
يعبران املنطقة خلل عملية جرف عشوائية نّفذها 

ناهبوا الّرمال، وذلك وسط تخوف األهالي من عواقب 
احلادث الذين طالبوا بفتح تقيق وبائي عاجل حول 
آثار ذلك على املنطقة، داعني شركة سونطراك لتحمل 

مسؤوليتها بخصوص نتائج احلادث.

صادقت احلكومة على 
املرسومني التنفيذيني املتعلقني 

بقطاع الفلحة والصيد 
البحري، وخلص إلى تقليص 
الوثائق الـمطلوبة لتأسيس 

التعاونيات الفلحية، وتويل 
معاجلتها على مستوى مديرية 

املصالح الفلحية لكل والية، 
وتخفيض احلجم التجاري 

فيما يخص بعض أنواع املوارد 
الصيدية إلى احلد األدنى 
للحفاظ عليها، وبناء مركز 

استشفائي جامعي بسعة 700 
سرير بسطاوالي يف والية 

اجلزائر العاصمة.

سوناطراك باشرت أشغال الصيانة

التَّســـرُب النَّفــطيُّ بالـــَواِدي لــْم التَّســـرُب النَّفــطيُّ بالـــَواِدي لــْم 
ُيحـــــِدث َخـــسائــــَر ُيحـــــِدث َخـــسائــــَر بشــــِرّيًةبشــــِرّيًة

مسؤول يف مرّكب البترول والغاز يف سكيكدة:

انِفــجاُر أنبـــوِب »َحاِســي َمسُعـــود – انِفــجاُر أنبـــوِب »َحاِســي َمسُعـــود – 
سِكيـكَدة« لــن ُيؤّثــِر علــى اإلمـــَداداِت  سِكيـكَدة« لــن ُيؤّثــِر علــى اإلمـــَداداِت  

فِط امتّدت َحواَلي 8282 ِكيلومتًرا ِكيلومتًرا فِط امتّدت َحواَلي   ُبقَعُة النِّ ••  ُبقَعُة النِّ

تخفيض احلجم التجاري لبعض أنواع الثروة الصيدية

ِة  الُحكـوَمة َتتخّلـى عن ِسياسِة الَمركِزية في إنشاِء التَّعاوِنّياِت الِفالحيـّ



عّمــــــار قـــردود
و أجمع خبراء املال واالقتصاد، يف حديثهم مع 
االقتصادي  اجلزائر  توجه  أن  على  الوطن«،  »أخبار 
يتزامن  جتاريًا  األفريقية  السوق  اقتحام  نحو  اجلديد 
مع األزمة احلالية مع االحتاد األوروبي، على خلفية 
اجلزائر،  يعد مجحفًا يف حق  الذي  الشراكة  اتفاق 
األمر الذي أفضى باحلكومة إلى تأجيل دخول اتفاق 
منطقة التجارة احلرة مع االحتاد األوروبي حيز التنفيذ 

والذي كان مقرًرا الثالثاء املاضي.
 

فاقيُة األفِريقّيُة للَتباُدِل  االتِّ
نفيِذ يف  احلرِّ َتدخُل حّيَز التَّ

جانِفي 2021
 

نيتها  اجلزائر  أعلنت   ،2019 ديسمبر  ويف 
االنضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل احلر األفريقية، 
القارة.  دول  بقية  مع  التجارية  املبادالت  لتعزيز 
لزيادة  خطًطا  سنوات،  قبل  اجلزائر،  وأطلقت 

صيف  وافتتحت  أفريقية،  بلدان  نحو  صادراتها 
موريتانيا  مع  مرة  ألول  برًيا  حدودًيا  معبًرا   2018
أفريقيا.  غربي  دول  إلى  جزائرية  منتجات  لتصدير 
إطالق   2019 جويلية  يف  األفريقي  االحتاد  وأعلن 
املبادالت  لتطوير  احلّر،  للتبادل  القارية  االتفاقية 

التجارية بني بلدان القارة السمراء.
وتنص االتفاقية على استفادة الدول املنضمة 
من رفع القيود اجلمركية، التي ميكن أن تصل إلى 
صفر يف املائة على مدى خمس سنوات بعد دخول 
االتفاقية حيز التنفيذ يف جانفي املقبل. ومن املنتظر 
عدد  يتجاوز  أفريقية،  دولة   55 املنطقة  تشمل  أن 
سكانها 1.2 مليار نسمة. ويتوقع االحتاد األفريقي 
زيادة يف حركة التجارة بني دول القارة بنحو 60 يف 

املائة بعد عام من دخول املنطقة حيز التنفيذ.
يف  األفريقية  احلرة  التجارة  منطقة  وأنشأت 
إنشاء سوق  2019، وحددت أهدافها يف  30 ماي 
على  ترتكز  القارة  داخل  واخلدمات  للسلع  موحدة 
حول  قيود  دون  البضائع  ونقل  االستثمارات  حرية 

نقل السلع بني الدول األعضاء يف االتفاقية.

من  دول   4 تصدر  الرسمية  البيانات  وتظهر 
اجلزائر،  مع  التجاري  التبادل  حجم  أفريقيا  شمال 
ويتعلق األمر بكل من تونس ومصر واملغرب، فيما 

تبقى ضعيفة مع دول الساحل.
 

الّتبادل التجاري بني اجلزائر 
ى  والّدول األفريقية ال تتعدَّ

نسبته الـ 3 %
 

مع  التجاري  التبادل  رفع  إلى  اجلزائر  وتسعى 
بقية الدول األفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر 
طرق برية صحراوية تربطها مبالي والنيجر وموريتانيا. 
بني  السنوي  التجاري  التبادل  نسبة  تتعدى  وال 
إجمالي  من  املائة  يف   3 األفريقية  والدول  اجلزائر 
حجم التجارة اجلزائرية اخلارجية، بواقع 3.51 مليار 

دوالر، وفًقا لبيانات رسمية.

عّمــــــار قـــردود
املؤسسة  االتفاقية  على  اجلزائر  »مصادقة  أن 
جاءت  احلر  التجاري  للتبادل  األفريقية  للمنطقة 
كانت  بعدما  للبالد،  االقتصادي  املسار  ليصحح 
التجاري  بالتبادل  فقط  تهتم  السابقة  احلكومات 
بعدهم  من  بالرغم  واألمريكيتني  وأسيا  أوروبا  مع 
اجلغرايف عن اجلزائر. ومت تهميش األسواق اإلفريقية 
االقتصادي  إلنعاش  هامة  فضاءات  ُتعتبر  التي 

الوطني«.
احلر  التبادل  »فضاء  أن  خالفة  بن  وأضاف 
بني  والتبادالت  التعاون  لتعزيز  إضافية  أداة  يشكل 
قدرات  على  حتوز  أنها  السيما  األفريقية،  الدول 
هائلة يف عديد املجاالت على غرار الثروات الطبيعية 
والزراعة واملوارد املنجمية وتربية املواشي«، مشيًرا إلى 

»وجود التزاًما قوًيا لكل الدول األفريقية بإنشاء سوق 
افريقية تساهم يف تشجيع التصنيع«.

على  االعتماد  ضرورة  على  خالفة  بن  أّكد  و 
التصنيع  »دون  أنه  إلى  منبًها  إفريقيا،  يف  التصنيع 
طبيعية  خيرات  من  متلكه  وما  األفريقية  القارة  فإن 
لن تتمكن من إحراز التنمية، مضيًفا أن التحوالت 
التي تعتزم منطقة التبادل األفريقية إحداثها ليست 
تبقى  لكنها  القارة  وضعية  إلى  نظرنا  ما  إذا  سهلة، 
ممكنة من خالل املتعاملني االقتصاديني الذين يجب 
املؤسسات  طريق  عن  الالزمة  األموال  لهم  تتوفر  أن 
اإلقليمية املخولة لالستثمار يف دول من اختيارهم«.
التي  الفرصة  اغتنام  ضرورة  على  املتحّدث  موأكد 

متنحها منطقة التبادل احلر األفريقية لتنمية القارة.
كما لفت بن خالفة النظر إلى »ضرورة احلفاظ 
حيث  من  واخلدمات  للّسلع  املنشأ  قاعدة  على 
قابلة  تكون  أن  على  الفعلية  وقيمتها  صناعتها، 
والدعاية  اإلفريقية،  الدول  بني  نسبًيا  ولو  للتسويق 
السوداء  القارة  دول  أنظار  لفت  أجل  من  الالزمة 

وتصدير منتجاتنا احمللية«.
أن  بإمكانها  اجلزائر  أن  إلى  خالفة  بن  وأشار 
بالنظر   ، إفريقيا  غذاء  سلة   2040 آفاق  يف  تصبح 
إلى اإلمكانات واملؤهالت الكبيرة للفالحة اجلزائرية 
تصدير  يف  ذلك  واستغالل  الصحراوية  وخاصة 
اخلضر والفواكه إلى القارة املعروف عنها معاناتها من 
نقص فادح يف الغذاء الذي يأتي معظمه من خارج 

حدودها«.
قدرات  بن خالفة على »ضرورة حتسني  أكد  و 
يف  املنافسة  على  اجلزائرية  الصناعية  الشركات 
اإلفريقية  الدول  أسواق  دخول  يكون  وأن  املستقبل 
بشكل  فيها  املنافسة  تستطيع  والتي   ، أواًل  القريبة 
لطبيعة  حقيقية  دراسة  من  بد  ال  ذلك  وقبل  جيد 
األسواق اإلفريقية ومعرفة احتياجات هذه األسواق 
واالستفادة من املزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية 
التبادل احلّر اإلفريقية، وضرورة االنتباه إلى القضايا 
للسلع  األصلي  املنشأ  مسألة  خاصة  احلساسة، 
والبضائع التي تكون محل إعفاءات ومزايا تفضيلية 
والدول اإلفريقية«. التجاري بني اجلزائر  التبادل  يف 
االقتصادية  املنافسة  جناح  شروط  »من  أن  مذكًرا 
الدول  يف  جزائرية  بنوك  إنشاء  أفريقيا  يف  والتجارية 

األفريقية وكذا ضرورة توفر هياكل النقل«.
 

جارة احلّرة إلفريقيا  َمنِطقُة التِّ
ل ُسوًقا قيمُته 3 تِرلّيون  ستشكِّ

ُدوالر
 

احلرة  التجارة  منطقة  أن  خالفة  بن  وأكد 
إلفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ يف جانفي 2021 
أي  دون  دوالر  ترليون   3 بقيمة  قاريا  ستشكل سوقا 

رسوم أو قيود على احلدود.
ع.ق
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رِة مَع االّتاِد األوُروبِي جارِة احُلّ  تزاُمًنا وَتأِجيل احُلكوَمِة اتفاَق َمنطقِة التِّ

ُه َبوَصـــــلَة  الَجزاِئــُر ُتوّجــِ
اقِتصـــاِدَها نحـــو الَجنـــــوِب!

جنوبي  واليات  عدة  لتجار  يسمح  والذي   
البالد مبمارسة التجارة مع نظرائهم يف دولتي مالي 
املصادقة  أو  تعريفة جمركية  دون سداد  والنيجر، 
على االتفاقية املؤسسة للمنطقة األفريقية للتبادل 

التجاري احلّر.
املغاربية  الداخلية  السوق  أن  سراي  وأضاف 
زائد مصر ، باإلضافة إلى دول الساحل والصحراء 
تعتبر سوًقا جتارية واعدة ومغرية، حيث يرتفع عدد 
سوق  وهي   ، نسمة  مليون   150 عن  املستهلكني 
جتارية مهمة ألي دولة تبحث عن التصدير بإمكان 
من  بداية  اجلزائرية  والبضائع  والسلع  املنتوجات 
2021 أن تصل إلى كل دول القارة السمراء التي 
إحصائيات  بحسب  نسمة  مليار   1.216 حتصي 

 .2016
االقتصادي  التنويع  أن سياسة  أكد سراي  و 
السنوات األخيرة بدأت  انتهجتها اجلزائر يف  التي 
فائض  خالل  من  ومطمئنة،  جيدة  نتائج  تعطي 
قطاعات  يف  تنافسية  وقدرة  للتصدير  قابل  إنتاج 
واإللكترونية  الكهرومنزلية  املنتوجات  مثل  عدة، 

ومواد البناء وبعض املنتوجات الفالحية«.

مناطق  إنشاء  إلى  احلكومة  سراي  دعا  و 
هنا  ونذكر   - اجلوار  دول  مع  خاصة  احلّر  للتبادل 
املناطق  لتنمية  موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد - 
تسهيل  أجل  ومن  جهة،  من  باجلنوب  احلدودية 
أخرى.  من جهة  اإلفريقي  العمق  أسواق  اقتحام 
وأشار املتحدث إلى أن ولوج السوق احلرة األفريقية 
يتطلب تكوين بنية حتتية لوجستية وخاصة مسألة 
عمق  إلى  اجلزائرية  السلع  وصول  لتسهيل  النقل 

الدول األفريقية«.
واستبعد سراي »أي تأثير سلبي على اتفاق 
»منطقة  إن  وقال  اجلزائري،  األوروبي  الشراكة 
إطار  يف  يندرج  أفريقيا  مع  احلّر  التجاري  التبادل 
سعي اجلزائر لتنويع شركائها االقتصاديني والبحث 
عن مالذ آمن وجديد لصادراتها، خصوصًا خارج 
احملروقات. وأهم ما يف ذلك هو توجه السلطات إلى 
تطبيق مبدأ »رابح-رابح«، وهو املبدأ غير املطبق يف 

اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األوروبي«. 
ع.ق

عّمــــــار قـــردود
 ستكون أكبر منطقة حرة يف العالم، مؤكًدا 
أن السلطات املالية واجلزائرية توّحد جهودها للرقي 
مستوى  إلى  واملبادالت  االقتصادية  بالعالقات 
التزمت  العالقات السياسية، مشيًرا إلى أن مالي 
مع  وشراكاتها  االقتصادية  عالقاتها  بتطوير  متاًما 

الدول األفريقية يف مختلف املجاالت«.

اجلزائر  استئناف  إّن  يقول  فايتا  أضاف  و 
بعد  مؤخًرا،  والنيجر،  مالي  مع  احلدودية  التجارة 
توقفها سنوات ألسباب أمنية، تزامًنا مع الترخيص 
مجدًدا لتجارة املقايضة بواليات اجلنوب، سيكون 
له آثار إيجابية من اجلانب االقتصادي على اجلزائر 
ومالي بعد سنوات من توقف التجارة احلدودية بني 
اجلزائر ودولتي مالي والنيجر، وغلق احلدود البرية 
املواد  تهريب  ظاهرة  انتشار  أمنية، وسط  ألسباب 
الغذائية والوقود واألسلحة باملنطقة »، مشيًرا إلى 
أن »التبادل التجاري بني اجلزائر والدول األفريقية 
املأمول؛  دون  يزال  ما   - والنيجر  مالي  خاصة   -
 603 بقيمة  منتجات  منها سنوًيا  تستورد  فاجلزائر 
العام  ماليني دينار )5 ماليني دوالر( سنوًيا. ويف 
للمرة  أسمنت  شحنة  اجلزائر  صدرت  املاضي، 
األولى إلى النيجر، ما يؤكد نية احلكومة اجلزائرية 
اإلفريقية  الدول  مع  التجارية  املبادالت  تطوير  يف 

املجاورة من أجل خلق أسواق جديدة للصناعات 
احمللية«.

 
جارَية الَبيِنيُة قد  احَلركُة التِّ

َتبلُغ 60 % بُحلوِل 2022
 

التجاري  التبادل  »منطقة  أن  فايتا  أوضح  و 
القارة  دول  بني  التجارة  تشجيع  إلى  تهدف  احلّر 
األفريقية  للدول  والسماح  املستثمرين  وجذب 
األولية. املواد  الستخراج  ارتهانها  من  باخلروج 
ويتوقع االحتاد اإلفريقي أن يؤدي املشروع إلى زيادة 
احلركة التجارية بني بلدانها بنسبة تصل إلى نحو 

60 باملائة بحلول 2022«.
االقتصادات  تكامل  عدم  أن  فايتا  يرى  و 
صغار  ببعض  اإلضرار  يف  يتسبب  قد  اإلفريقية 
املنتجني الزراعيني والصناعيني جراء تدفق بضائع 
جتارة  أن  إلى  مشيًرا  األسعار«،  متدنية  مستوردة 
الدول األفريقية فيما بينها حتققت حالًيا بنسبة 16 
باملائة فقط، وذلك بشكل أساسي داخل تكتالت 
اقتصادية على غرار مجموعة تنمية إفريقيا اجلنوبية 
ومجموعة  إفريقيا  لغرب  االقتصادية  واملجموعة 
شرق إفريقيا. وعلى سبيل املقارنة، فإن 65 باملائة 
داخل  تتم  األوروبية  للدول  التجارية  احلركة  من 

االحتاد.

ُتسابق اجلزائر، مبعية 55 
بلًدا إفريقًيا، الزمن لتكون 

يف املوعد القاري احملدد 
يف مطلع جانفي 2021 

للمنافسة على سوق بقيمة 
3 تريليون دوالر حسب 

تقديرات اخلبراء، إذ بعد 3 
أشهر تدخل اتفاقية منطقة 

التبادل احلر األفريقية 
حيز التنفيذ، حيث تسعى 
احلكومة لتنفيذ سياسة 

جديدة جتاه القارة السمراء. 

اخلبير يف االقتصاد الدولي عبد املالك سراي:

ا  ــرت وَخِســرت ُسوقـــً الَجزائــِر تأخَّ
ِقواُمـــها 150 َملُيـــون َنســـــمٍة

الصحفي مالي اجلنسية املتخصص يف الشؤون 
االقتصادية إبراهيم صمادو فايتا:

انِعـــداُم َثقــافِة الّتكاُمـــِل االقِتصــاديِّ 
َغــار! الَبيِنــّي َقـد يضــرُّ بالُمنتِجيــَن الصِّ
قال إبراهيم صمادو فايتا الصحفي املالي املتخصص يف الشؤون 
االقتصادية ، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، إن منطقة 

التبادل احلر األفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر 
من اآلن.

نمية يف القارة الّسمراء  املبعوث اخلاص لالتاد األفريقي املكّلف بدعم التَّ
عبد الرحمان بن خالفة:

الُمؤهـّـِالُت الِفــالحيَّة بإمَكاِنــها جعـُل الَجزائِر 
ا آفـــاَق 2040 سلــَة غــذاٍء إفريقيــّـً

أوضح عبد الرحمان بن 
اخلاص  املبعوث  خالفة 

األفريقي  لالتاد 
يف  التنمية  بدعم  املكلف 
واخلبير  السمراء  القارة 

األسبق  والوزير  االقتصادي 
لــ«أخبار  تصريح  يف  للمالية، 

الوطن«، 

يرى اخلبير االقتصادي الدوليعبد 
املالك سراي، يف تصريح خّص 

به »أخبار الوطن«، أن احلكومة 
تأخرت كثيًرا يف تطوير عالقاتها 

االقتصادية مع الدول املجاورة سواء 
العربية أو األفريقية، لكن ما يهمنا 

اآلن هو استفاقة احلكومة 
لألمر وتاول - اآلن - 

استدراك تطوير التبادالت 
التجارية من خالل إدخال 

تعديالت على قانون 
املقايضة الصادر يف ستينيات 

القرن املاضي، 
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قالت إن الّضجة امُلثارة مفتعلةقالت إن الّضجة امُلثارة مفتعلة

وزارة الداخلــية تعلــن نقـل وزارة الداخلــية تعلــن نقـل 
المـواد الحساسة من ميناء سكيكدةالمـواد الحساسة من ميناء سكيكدة

محـمد رضوان بلعروسي 
تعقيبا  والنقل  املعاينة  أن  للوزارة  بيان  وأوضح 
اجلرائد  بعض  تداولتها  التي  املعلومات  على 
مواد  وجود  حول  االجتماعي  التواصل  وصفحات 
حساسة مخزنة على مستوى ميناء سكيكدة، والتي 
تشكل خطرا على أمن املواطنني واملنشآت السكنية 

واالقتصادية املجاورة أن املواد املذكورة عبارة عن طرود 
ملؤسسة  تابعة  كيمياوية  ومواد  مذيبة  محاليل  حتوي 
»ETRHB HADDAD«، تستعمل يف إنتاج 
من  حاويات  إلى  باإلضافة  والطالء،  الدهن  مواد 
 PAINT« ملؤسسة  تابعة  خطيرة  كيمياوية  مواد 
مفرقعة  مواد  من  حاويتني  وكذا   ،»SOLVEN

.»EURL AZIZI« محظورة تابعة ملؤسسة
هي  املواد  هذه  أن  إلى  ذاته  املصدر  أشار  كما 
الضجة  وأن  املتخصصة،  اجلهات  أمام  نزاع  »محل 
التي أثيرت حولها إمنا هي محاولة مكشوفة للضغط 
على العدالة حتى تأمر إدارة اجلمارك باإلفراج عنها 

قبل الفصل النهائي يف النزاع«.

أمس،   أول  للجمارك،  العامة  املديرية  أعلنت 
عن مواصلة احلركة الدورية اجلزئية إلطارات اجلمارك 
رؤساء   6 تعيني  خالل  من  أقرتها  التي  اجلزائرية 
مصلحة  رئيس  و14  اجلمارك،   أقسام  مفتشيات 

جهوية للرقابة الالحقة عبر القطر الوطني.
أفاد بيان املديرية، أول أمس، بأن هذه احلركة 
إلقليم  اجلمارك  أقسام  مفتشيات  مست  اجلزئية 
اختصاص واليات بشار وغرداية ومستغامن وتيبازة وأم 
البواقي وعنابة، وكذا املصالح اجلهوية للرقابة الالحقة 

ذات االختصاص اإلقليمي اجلهوي باألغواط وورقلة 
والبليدة  والشلف  ووهران  وبشار  ومتنراست  وإليزي 
وقسنطينة  وسطيف  ميناء  واجلزائر  خارجي  واجلزائر 

وتبسة وعنابة.
الدورية  احلركة  هذه  أن  ذاته  البيان  ويضيف 
اجلمارك  ملصالح  اإلستراتيجي  الدور  لـ«جتسد  تأتي 
الرقابي يف مجابهة ومحاربة  امليدان وتعزيز دورها  يف 
االقتصادية  واجلرائم  والتهريب  الغش  أشكال  كل 
العابرة للحدود، والرفع من جاهزية مصالح اجلمارك 

اجلزائرية وحماية لالقتصاد الوطني واملواطن وحفاظا 
على مصالح اخلزينة العمومية«.

كما أشار املصدر إلى أن احلركة تكّرس املقاربة 
الكفاءة  على  املبنية  البشرية  املوارد  لتسيير  اجلديدة 
العمومية  اخلدمة  وعصرنة  ترقية  بهدف  وااللتزام 

اجلمركية واألداء اجلمركي.
محـمد رضوان بلعروسي

إلى  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  دعا 
والتقيد  واالحترافية  املهنية  متطلبات  احترام 

باملسؤولية يف ممارسة حرية الصحافة والتعبير.
وأوضح بيان املجلس الوطني حلقوق اإلنسان، 
املجلس  مكتب  اجتماع  توج  الذي  أمس،  أول 
لتحديد برنامج عمل للسداسي القادم، أنه يف عالم 
الصحافة »ال توجد حرية تعبير وصحافة مطلقتني«، 
للحقوق  الدولي  العهد  الدولية وخاصة  فاملعاهدات 
املدنية والسياسية »يضع يف املادة 19 منه مجموعة 
املس  عدم  وهي  احلريتني،  تلك  على  القيود  من 

اآلخرين،  سمعة  الوطني،  األمن  العام،  بالنظام 
إلى  مشيرا  العامة«،  واألخالق  العامة  الصحة 
مبوجب  مفروضة  القيود  هذه  تكون  أن  »وجوب 
قانون، وأن تكون متناسبة مع الهدف الذي تسعى 

من أجل حتقيقه يف ظروف مجتمع دميقراطي«.
أن   - السياق  هذا  يف   - املجلس  وأكد 
دولة  ركائز  أهم  »من  هي  والتعبير  الصحافة  حرية 
التأسيس للشفافية  القانون، والتي ال ميكن بدونها 
للدولة  األساسية  النصوص  أن  مذكرا  واملساءلة«، 
اجلزائرية وعلى رأسها الدستور تكرس حرية التعبير 

والصحافة.
اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  اعتبر  كما 
أن »احلراك الشعبي األصيل كان يف حد ذاته أحد 
أشكال ممارسة حرية التعبير بشكل جماعي، وحرية 
التعبير هي من أهم الوسائل التي وضعت حدا ملهزلة 
الوقت نفسه »من  أنها يف  العهدة اخلامسة«، مبرزا 
خالية  تبقى  التي  اجلديدة  اجلزائر  بناء  أدوات  أهم 
من أي معنى يف غياب حرية الصحافيني يف التعبير 

بشكل مهني واحترايف عن آرائهم«.
وأج

محبوسا   3.861 أن  العدل  وزارة  كشفت 
لدورة  املتوسط  التعليم  شهادة  امتحان  سيجرون 
عبر  املقبل  االثنني  من  ابتداء   ،2020 سبتمبر 
وزارة  طرف  من  معتمدة  عقابية  مؤسسة   44

التربية الوطنية كمراكز لالمتحانات الرسمية.
أن  أمس،  أول  العدل،  وزارة  بيان  وأوضح 
الوطني  الديوان  إشراف  جترى حتت  االمتحانات 
قطاع  موظفو  ويؤطرها  واملسابقات،  لالمتحانات 
التربية الوطنية وفقا لالتفاقية املبرمة بني وزارتي 
إشارة  أن  إلى  مشيرا  الوطنية،  والتربية  العدل 
مؤسسة  من  ستعطى  االمتحانات  هذه  انطالق 

إعادة التربية والتأهيل للبليدة.
تسجيل  مت  أنه  العدل  وزارة  بيان  وأضاف 
مجموعه  ما   »-2020  2019« املوسم  خالل 
مبختلف  الدراسة  ملواصلة  محبوسا   38.115
األطوار، من بينهم 30.377 مسجال يف التعليم 
و7.238  العالي  التعليم  يف  و616  بعد  عن 
أن  إلى  مشيرا  األمية،  محو  بأقسام  يدرسون 
املترشحني تلقوا دروسا للدعم حتت إشراف نحو 
نهاية  امتحانات  ملختلف  حتضيرا  أستاذ   700

السنة.
وذكر البيان، أنه إلى جانب عدد املسجلني 
يف أطوار التعليم العام، يتابع 41.284 محبوسا 
يف  مبا  تخصصا،    117 يف  وحرفيا  مهنيا  تكوينا 

ذلك املسجلني ضمن دورة فيفري 2020.
ق.و

بعد  اخلميس،  مساء  مصرعه  فالح  لقي 
البياضة  ببلدية  الكائنة  مزرعته  يف  تكهرب  أن 

جنوبي والية الوادي.
الضحية  فإن  إلى مصادر محلية،  واستنادا 
نتج  باملضخة  عطب  إلصالح  ملزرعته  توجه 
املنطقة  على  تهاطلت  التي  الغزيرة  األمطار  عن 
خالل اليومني املاضيني، لكن وبسبب خلل يف 
لصعقة  الهالك  تعرض  الكهربائية  التوصيالت 
كهربائية أردته قتيال يف املكان عينه، ولم يتفطن 

له ذووه إال ليال بعد أن تأخر يف عودته إلى منزله، 
ليتوجهوا  الهاتفية،   اتصاالتهم  على  رده  وعدم 
إثر ذلك ملزرعتهم حيث عثروا عليه جثة هامدة.

بالبياضة  الوطني  الدرك  قوات  وفتحت  هذا، 
الواقعة. مالبسات  األسباب  لكشف  حتقيقا 

الوادي تشهد مثل هذه احلوادث  أن والية  يذكر 
بشكل دوري، إذ سقط منذ بداية السنة اجلارية 

10 قتلى .
رشيد شويخ 

عن  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  أعلنت 
تسخير أزيد من 15 ألف شرطي لتأمني امتحانات 
شهادة التعليم املتوسط عبر 1940 مركز امتحان.
اجلمعة،  أمس  املديرية،  بيان  وأوضح 
إشراك  تتضمن  املُسطّرة  األمنية  اخلطة  أن 
على  سيسهرون  رتبهم،  مختلفة  شرطيا   15341
على  موزعة  امتحان  مركز   1940 تأمني  ضمان 
مرافقة كافة اإلجراءات  الوطني، وكذا  املستوى 
قبل  من  املعتمدة  الوقائية  والتدابير  االحترازية 
وزارة التربية الوطنية إلجناح هذه االمتحانات، يف 

ظل هذه الظروف الصحية االستثانائية.
الوحدات  مختلف  أن  البيان  أضاف  كما 
االمتحانات  إجراء  مبناسبة  املقحمة  الشرطية 
التقنية  والوسائل  التجهيزات  بكافة  مدعومة 

اخلارجي  احمليط  تأمني  الضرورية، وستسهر على 
اختصاص  بإقليم  املوجودة  االمتحانات  ملراكز 
مواكبة  ضمان  إلى  باإلضافة  الوطني،  األمن 
وكذا  االمتحان،  مواضيع  نقل  عملية  وتأمني 
مراكز  إلى  األجوبة  طرود  إعادة  عمليات 
التجميع، إلى جانب تعزيز التشكيالت األمنية 
بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة 
التي تشهد حركة  مع أوقات إجراء االمتحانات 
مرور نشطة، بحيث ستعمل هذه الدوريات على 
طول  على  املرورية  االنسيابية  وضمان  تسهيل 
املدارس  إلى  املؤدية  واملسارات  الرئيسة  الطرق 

ومراكز االمتحانات.
رحمة عمار

تدشينه  هامش  على  الوزير،   وأوضح 
للسقي  املوجه  إيغير  جار  املائي  احلاجز 
الفالحي ببلدية عني التوتة، وذلك يف إطار 
أن هذه  الوالية،  إلى  زيارة عمل وتفقدقادته 
املائية  املوارد  وزارة  التي كانت  اإلستراتيجية 
مرافقة  »ستكون   2017 سنة  أعدتها  قد 
الوطني للتكفل  ببرنامج عمل على املستوى 
التغيرات  عن  الناجمة  الفيضانات  مبشكل 

املناخية.«
وفيما يتعلق بوالية باتنة التي شهدت 
األربعاء،  أمس  مساء  مناطقها،  بعض 
اثنني  هالك شخصني  تسببت يف  فيضانات 

)2( جرفتهما سيول األمطار عندما كانا على 
بأن  براقي  أفاد  بومية،  ببلدية  سيارة  منت 
برنامج  استفادت من  قد  الوالية كانت  هذه 
مدينة  الفيضانات خاصة  من  مدنها  حلماية 

باتنة. 
وأضاف الوزير أن املنطقة شهدت أمس 
من  ملم   40 تساقط  ساعتني  نحو  ظرف  يف 
الشهري  التساقط  معدل  قدر  فيما  األمطار، 
فيها خالل السنة املاضية بـ38 ملم كأقصى 
كمية مسجلة، مؤكدا - يف هذا السياق - أن 
مصالح الوالية قد تكفلت بالوضع وسيجري 
التدخل »عما قريب« بشاحنات للتدخل يف 

مثل هذه الطوارئ.
الزيارة  أن  إلى  براقي  السيد  أشار  كما 
التي قادته اليوم إلى والية باتنة قد سمحت 
له بالوقوف على وضعية قطاعه باملنطقة الذي 
»يسجل حقيقة تأخرا يف البرنامج التنموي«، 
مبياه  السكان  بتزويد  يتعلق  فيما  خاصة 
تتزود  بلديات  أن  إلى  النظر  الفتا  الشرب، 
وصفها  بطريقة  احليوية  املادة  بهذه  حاليا 
بـ«غير العادية«، فيما تتمون بلديات أخرى 
باملاء مرة واحدة كل عشرة )10( أيام أو يزيد.
خالل  اتخذت  فقد  الوزير،  وحسب 
حتسني  إلى  ترمي  قرارات  عدة  الزيارة  هذه 

مت  حيث  الشروب،  باملاء  السكان  متوين 
الوقوف بسد كدية املدور ببلدية تيمقاد على 
ملعاجلة  اجلديدة  للمحطة  األولية  التجارب 
املياه التي ستسمح بضخ 50 ألف متر مكعب 
يوميا من املياه لفائدة 26 بلدية عبر الوالية، 
أجل  الفعلي يف  االستغالل  تدخل  أن  على 

»أقصاه نهاية سبتمبر اجلاري.«
التي  البلديات  باقي  يخص  فيما  أما 
تعرف عجزا يف هذا املجال، فقد اتفق الوزير 
مباشرة  على  مزهود  توفيق  الوالية  والي  مع 
برنامج إلجناز آبار ومناقب جديدة لتوفير هذه 

املادة احليوية للساكنة. 

الوزير  تلقى  العصافير،  عيون  وببلدية 
بالوالية  املائية  املوارد  قطاع  حول  عرضا 
جللب  الرابع  بالرواق  األشغال  تقدم  ومدى 
املدور  كدية  سّد  من  انطالقا  الشروب،  املاء 
على ضفاف  تقع  التي  البلديات  عديد  نحو 
يف  الشروع  املزمع  من  حيث  عبدي،  وادي 
احمللية  اجلماعات  هذه  بعض  سكان  تزويد 
سبتمبر  منتصف  من  »بدءا  الشروب  باملاء 

اجلاري.«
املائية عبر كل  املوارد  وزير  استمع  وقد 
انشغاالت  إلى  عندها  توقف  التي  احملطات 
الشروب  باملاء  التموين  بخصوص  السكان 

من بينهم سكان قرية »الرتبة« ببلدية عيون 
هذا  يف  كبيرا  عجزا  تعاني  التي  العصافير، 

املجال.
عّدة  بأن  السكان  براقي  طمأن  و 
توقيف  بينها  من  اتخذت،   قد  إجراءات 
حلول  إيجاد  يتم  أن  على  املعني  املسؤول 
ملشكل التزويد باملاء الشروب باملنطقة »بداية 
من 25 سبتمبر اجلاري«، مع مواصلة متابعة 

امللف.
املائية  املوارد  وزير  زيارة  وتتواصل 
املشاريع  من  العديد  ملعاينة  باتنة  والية  إلى 

واملنشآت التابعة لقطاعه.        )و.أ.ج(

أعلنت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، أول أمس، أنه مت من »باب 
االحتياط« نقل املواد احلساسة املخزنة على مستوى ميناء سكيكدة، إلى مكان »آمن 

ومراقب«، يوم 18 أوت الفارط، بعد معاينتها من قبل جلنة خبراء مؤهلة .

املجلس الوطني حلقوق اإلنسان:

الحـــراك الشعبــي كــان أحــد أشكـال ممارسة حـرّية التعبيــر

يف إطار احلركة الدورية اجلزئية

الجمارك تعّين 6 رؤساء مفتشيات أقسام و14 رئيس مصلحة جهـوية

وزير املوارد املائية أرزقي براقي:

اإلستراتيـــجية الوطنـــية لحمــاية المـدن من الفيضانات »قيد التَّحيين«
أكد وزير املوارد املائية أرزقي براقي، اخلميس املنقضي بوالية باتنة، أن اإلستراتيجية 

الوطنية حلماية مدن البالد من الفيضانات هي حاليا »قيد الّتحيني«.

 عبر 44 مؤسسة عقابية

3800 محبــوسا سيجـــرون امتحــــان 
شهـــــادة الّتعلــــيم المتــــــوسط

الوادي

وفـــاة فــالح إثـــر صـــعقة كهــربائـــية

 يتوزعون عبر 1940 مركزا

 تسخــير 15 ألــف شرطـــي لتــــأمين 
امتحـــانات شهــادة الّتعليــــم المتوســط



جمال بوالديس 
احملتجون اتهموا رئيس املجلس الشعبي البلدية 
املستفيدين  قوائم  يف  بالتالعب  الويدان  بني  لبلدية 
من السكنات الريفية التي انتظروها طويال ، مطالبني 
من السلطات الوصية التدخل العاجل العادة النظر 

يف القائمة وفتح تقيق فوري. 
من جهة اخرى تبرأ أعضاء من املجلس البلدية 
التي مت االعالن عنها، ورفعوا  القائمة االسمية  من 
بتجميدها  مطالبني  الدائرة  رئيس  الى  احتجاجهم 

فورا وفتح حتقيق عاجل.

لإلشارة فان رئيس البلدية السيد حفيظ بودن 
وأكد  احملتجني،  ممثلني عن  مع  اإلجتماع  إلى  سارع 
بأن احلصة ضئيلة جدا مقارنة بالطلبات التي تصل 
البلدية  برفع حصة  الوالية  طالب  كما   ،1500 إلى 

الريفية قصد تلبية الطلبات املتزايدة.

لقي شخصان حتفهما عقب سقوطهما يف 
بعنابة  باحلجار  بوشي  جسر  مبنطقة  عميقة  بئر 
بتركيب  قيامهما  أثناء  املاضي ،  نهاية االسبوع 

مضخة مائية لسقي احملاصيل الزراعية.
طلبات  خالل  من  باحلادث  بلوغها  وفور 
لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  النجدة 
باملكان  احلجار  ببلدية   ، لها  بيان  عنابة حسب 
املسمى املنطقة الصناعية جسر بوشي، على إثر 
حادثة سقوط 04 أشخاص يف بئر ، كانو بصدد 

القيام بعملية تركيب مضخة مائية، مت إنقاذ 02 
شخصني ذا سن 23 و29 سنة ولألسف تسجيل 
23 و46 سنة مت نقلهم  02 أخرين ذا سن  وفاة 
 ، احلجار  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة  الى 
اللذين  مع تقدمي االسعافات الالزمة للضحيتني 
إقليم  األمن  مصالح  جهتها  من   ، إنقادهما  مت 
اإلختصاص، فتحت حتقيقا يف مالبسات وقوع 

هذا احلادث األليم
ف سليم

بدائرة  اخلارجي  األمن  مصالح  متكنت 
الشط بالطارف من تفكيك ورشة سرية لصناعة 
وذلك  السكنية  األحياء  بإحدى  املوت  قوارب 
من  العشرينات  يف  شاب  توقيف  خالل  من 
لتهريب  العمر مختص يف اجناز قوارب خشبية 

احلراقة.
وجاءات عملية التوقيف للمشتبه فيه أول 
أمس بعد ورود معلومات جد مؤكدة للمصالح 
ليتم  املشبوه  النشاط  هذا  املختصة عن  األمنية 
وضع خطة أمنية محكمة وتفتيش للمكان بعد 
اجلمهورية  وكيل  طرف  من  إذن  على  احلصول 

حجز  ليتم  اإلختصاص  إقليم  محكمة  لدى 
كمية معتبرة من األلواح اخلشبية املهيأة لصناعة 
يف  أولية  ومواد  خشبي  قارب  وحجز  القوارب 

 40 قوة  سوزوكي  بحري  ومحرك  الشأن  هذا 
حصان، ليتم إجناز ملف قضائي يف حق املشتبه 
أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة  فيه وتقدميه 

الذرعان للنظر فيما نسب إليه.

ف سليم 
 « رزيق  كمال   « التجارة  وزير  رد  وحسب 
تأخر  حول  برملاني  نائب  الكتابي  السؤال  على 
اإلعانة  صرف  يف  عنابة  لوالية  التجارة  مديرية 
وبالتنسيق  التجارة  مديرية  والية  فإن  التضامنية 
اتخاد  وكذا  سيبوس  والصناعة  التجارة  غرفة  مع 
إستالم  مت  لوالية  اجلزائريني  واحلرفيني  التجار 
أحقية  من  للتأكد  دراستها  مت  التجار  طلبات 
القيد  حيث  من  سيما  ال  اإلعانة  من  طالبيها 
النشاط  يكون  أن  وإلزامية  التجاري  السجل  يف 
إطار  يف  فعال  تعليقه  مت  قد  املمارس  التجاري 
احلصيلة  كانت  حيث  الصحي  احلجر  التدابير 
إلى غاية 31 جويلية 2020 من إستالم 2249 
طلب إستفادة من اإلعانة مت قبول 1506 طلب مت 
حتويلها الى مصالح الوالية للتكفل بتسديد املنحة 
متعددة  ألسباب  طلب   547 ورفض  ألصحابها 

و196 ملف يتواجد قيد الدراسة. 
الوهاب  عبد  دايرة  للنائب  الوزير  وأكد 
بني  من  كورونا  وباء  ظهور  منذ  التجارة  قطاع  إن 
إلى  األولى  الصفوف  يف  املتواجدة  القطاعات 

املعنية  واملصالح  األخرى  القطاعات  جانب 
مت  أنه  أكد  اإلطار  هذا  ويف  للجائحة.  للتصدي 
ملصالح  الالزمة  والتوجيهات  التعليمات  إسداء 
وزارة التجارة على املستويني املركزي واحمللي لتقدمي 
العمومية  السلطات  إلى  واملساندة  الدعم  كل 
للمساهمة بكل اإلمكانيات والوسائل املتاحة يف 
التقليص من حدة تداعيات هذه األمة الصحية 
التجار  فئة  على  عامة  بصفة  املستهلكني  على 
بصورة عامة. وأضاف الوزير أنه غداة إقرار اإلعانة 
التجارية  أنشطتهم  تعليق  التضامنية جراء  املالية 
من  واحلماية  للوقاية  اإلحترازية  التدابير  إطار  يف 
لوزارة  اخلارجية  املصالح  بادرت  كورونا  فيروس 
بتلقي  التكفل  يف  الوطني  املستوى  على  التجارة 
مع  بالتنسيق  وذلك  التجار  طلبات  ومعاجلة 
السلطات والهيئات املعنية. وجدد الوزير التأكيد 
على أن مصالح وزارة التجارة على كل مستوياتها 
كل  من  املستهلك  وأمن  صحة  حلماية  مجندة 
اإلستهالكية  واألخطار  الشرعية  غير  املمارسات 

على مستوى السوق الوطنية. 

عنابة
هـــالك شخصيــن إثـــر 

سقوطـهما في بئـر بجسر بوشــي

الطارف
تفكيــك ورشـــة سريــــة 
لصنــاعة قـــوارب المــــــوت

عنابة
إحصــاء 1506 تاجــرا تضــرروا 
من تدابيـــر الحجـــر الصــــحي
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سكيكدة 

تــوزيـع الّسكــن الريفـي يتسـّبُب 
في غلــق مقـّر بلدية بين الويـدان

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

من  والية سكيكدة  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  العملياتية  الوحدات  متكنت 
خمسة  وتوقيف  كبسولة   34530 عقليا  املؤثرة  اخلصائص  ذات  األقراص  من  معتبرة  كمية  حجز 
05 أشخاص من ذوي السوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بني 32 و63 سنة. من بينهم صيدلي 

مبدينة سكيكدة.
وحسب بيان صادر عن األمن أن توقيف الشبكة اإلجرامية مت حلظة عملية بيع وشراء هاته 
األقراص مع ضبط جزء من أموال عائدات املبيعات تقدر بـ: 50 مليون سنتيم وكذا حجز وسائل 

اإلتصال املستعملة فيما بينهم. 
يف حني مت إجناز ملفات جزائية ضد املشتبه فيهم ، سيتم تقدميهم مبوجبها أمام النيابة احمللية. 
نسيبة شالبي

احلماية  تدخلت،مصالح 
برمضان  الثانوية  للوحدة  املدنية 
من  سكيكدة،  والية  جنوبي  جمال 
ألحد  ملك  هي  بقرة  انتشال  أجل 
بئر  يف  سقطت  قد  كانت  الفالحني 
مصادرنا،  بحسب  أمتار  ثالثة  بعمق 
استنجدوا  املدنية  احلماية  أعوان  فان 
واستعملوا  اخلواص  ألحد  بجرافة 
البقرة  انقاد  أجل  من  خبرتهم  كامل 
ساملة  البئر  عمق  من  وإخراجها 

وتسليمها لصاحبها الفالح.
جمال.ب

والية  ألمن  والتدخل  البحث  عناصر  متكنت 
اربع  من  تتكون  شبكة  تفكيك  ،من  سكيكدة 
سنة  و50   27 بني  ما  أعمارهم  تراوحت  اشخاص 

،مختصة يف سرقة السيارات
مت  النوعية  العملية  فان   ، مصادرنا  بحسب  و 
تنفيذها بناءا على توفر معلومات دقيقة حول نشاط 
عناصر العصابة يف االجتار بالسيارات املشبوهة والتي 

أن  على  األشخاص  ألحد  ورشة  يف  جتميعها  يتم 
مداهمة  مت  حيث  التسلسلية  أرقامها  تزور  أو  تفكك 
الورشات  أحد  مستوى  على  املتورطني  تواجد  مكان 
وتوقيفهم وحجز هياكل سيارات وعتاد ، ليتم حتويل 
املتورطني أمام النيابة املختصة وقاضي التحقيق الدي 

امر بحبسهم. 
جمال بوالديس

والية  بأمن  واملالية  االقتصادية  الفرقة  قامت 
باستدعاء  النيابة،  من  أمر  على  بناء  سكيكدة، 
يف  أقوالهم  إلى  واستمعت  املستثمرين  من  العديد 
عليها  أرضية حتصلوا  قطع  من  باستفادات  يتعلق  ما 
السيما  البلديات،  من  مختلفة  ومناطق  مواقع  يف 
تلك  بأن  شكوك  حتوم  حيث  الوالية،  عاصمة  يف 
قانونية  وغير  مشبوهة  بطريقة  متت  االستفادات 

حسب مصادر مطلعة.
من  العديد  أن  التحقيقات،  بينت  كما 

يجسدوا  ولم  العقار  من  استفادوا  املستثمرين 
عنها  وأن كشفوا  التي سبق  االستثمارية  مشاريعهم 

أمام مصالح الوالية.
و كانت مصالح الوالية، قد قامت يف األشهر 
االستفادات  من  العديد  وإلغاء  بتجميد  الفارطة، 
ملستثمرين تأخروا يف جتسيد مشاريعهم االستثمارية.
كما أن والي الوالية األسبق ومدراء تنفيذيون، 
حسب مصادرنا، يوجدون من بني األشخاص الذين 
وصفها  التي  القضية  هذه  يف  إليهم  االستماع  مت 

بالعديد  ستطيح  التي  العقارية  بالفضيحة  متتبعون 
من الرؤوس يف هذا امللف.

العقارية  الوكالة  مدير  أن  إلى  اإلشارة،  جتدر 
واملدير السابق ملديرية التعمير والبناء، يوجدان رهن 
احلبس املؤقت باحلراش بأمر من املستشار احملقق لدى 
العقار  مبلفات  صلة  لها  قضايا  يف  العليا،  احملكمة 

بالوالية.
نسيبة شالبي

أقدم، نهاية األسبوع 
املاضي، العشرات من 

املواطنني على مستوى 
بلدية بني الويدان غربي 
والية سكيكدة، على غلق 
مقر البلدية بالسالسل 

واألقفال، احتجاجا منهم 
على ما أسموه بـ »التوزيع 

غير العادل« للسكنات 
الريفية، عقب اإلعالن عن 

قائمة املستفيدين منها، 
والتي بلغت 40 حصة.

استدعــاء الوالــي األسبـق للتحقيـق في قضايا عّقار

صيـدلي يـقود شبـكة تمتـهن المتاجـرة بالمهلوسـات

الحمــاية المدنيــة تخـــرج بقــرة مــن بئــــر 

األمــن يفكــك عصــابة تمتهــن ســرقة السيـارات 

كشفت وزارة التجارة عن قبول 1506 طلب لالستفادة من 
املنحة التضامنية لفائدة التجار واملؤسسات املتضررة من 
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  تشغل   تشغل 1616 موقًعا فوضوًيا بسيدي بلعباس موقًعا فوضوًيا بسيدي بلعباس

نحــو ترحيــل نحــو ترحيــل 13651365 عائــلة  عائــلة 
إلــى سكنــات اجتمـاعية جديدة إلــى سكنــات اجتمـاعية جديدة 

امني حواش 
عمليات  من  املستفيدين  إحصاء  عملية 
املاضي  جويلية  شهر  أواخر  انطلقت  الترحيل 
حاليا  يجري  فيما  فوضويا  موقعا   16 ستشمل 
من  االنتهاء  بعد  للعائالت  النهائية  القائمة  ضبط 
التحقيقات االجتماعية التي تقوم بها مصالح الدائرة 
متابعة  سيتم  فيما  العقاري  والتسيير  الترقية  وديوان 

املتحايلني قضائيا.
من  املواقع  هذه  إخالء  عملية  وستسمح 
استرجاع 23 هكتار من الوعاء العقاري سيحول إلى 

مشاريع قطاعية هامة ستنطلق قريبا.
سيدي  دائرة  رئيس  كشف  ذاته  السياق  يف 
الوطن«إن  جلريدة«أخبار  تصريح  يف  بلعباس 
التحقيقات  خالل  ومن  حاليا  املتبعة  االستراتيجية 

كشفت أن املزارع احمليطة بالبلدية كانت بؤرة النتشار 

اإلجراءات  كامل  اتخاذ  سيتم  لذا  الفوضوي  البناء 

اإلدارية والقضائية السترجاع األراضي وإسقاط حق 

امللكية واالمتياز خاصة وأنها لم تعد تقدم املردودية 

بصفتها مناطق زراعية واستغلت يف أغراض أخرى. 

كرمي. ت
 قال سكان املنطقة يف تصريح الخبار الوطن« 
، فإن هذه النقائص تتمثل يف غياب املستلزمات 
الطبية ) جهاز التنفس ، السكانير ، جهاز األشعة 
، جهاز التعقيم كرسي طب األسنان. .(،غياب 
 ، كالسكري  املزمنني  للمرضى  خاصة  متابعة 
مختصني  أطباء  طرف  من  الربو   ، الدم  ضغط 
احلوامل من طرف  للنساء  متابعة خاصة  ،غياب 

طب  مصلحة  ،غياب  وقابالت  مختصني  أطباء 
تتطلب  التي  األسرة  عدد  يف  ،نقص  األطفال 
منذ سنوات  مغلق  هناك جناح  أن  رفعها ، علما 
اخلارجي  اجلدار   ، منه  واالستفادة  فتحه  دون 
العيادة  وإحاطة  الترميم  عملية  يتطلب  للعيادة 
غياب   ، إسعاف  سيارة  غياب   ، طولي  بجدار 
حيث  التأطير  نقض   ، الطبية  التحاليل  مخبر 
ضئيل  وعدد  واحد  طبيب  على  العمل  يقتصر 

الكارثية  الوضعية  هذه  ،وأمام  املمرضني  من 
املدني  املجتمع  فإن  املرفقة  الوثائق  ذات  حسب 
مدير   ، الوالية  والي  منها  احمللية  السلطات  يدعو 
البلدي  الشعبي  املجلس  بالوالية ،رئيس  الصحة 
والسعي   ، النقائص  إلدراك  العاجل  للتدخل   ،
وراء تغيير الواقع الصحي بالبلدية ،بهدف ضمان 
واملناطق  كنديرة  بلدية  لسكان  الصحية  التغطية 

املجاورة. 

احلفالت  قاعات  أصحاب  ممثل  كشف 
بوالية بجاية السيد فهيم زياني ، عن محاوالتهم 
لهم  وتقدمي  االعانة  لطلب  الدولة  مصالح  لدى 
االجتماعية  لألضرار  تعرضهم  بعد  املساعدة  يد 
الناجمة عن جائحة كورونا موضحا ان نشاطهم ال 
يقل أهمية عن مختلف األنشطة التجارية ولديهم 

عن  البحث  عليهم  تفرض  وواجبات  عائالت 
حلول للخروج من هذا النفق بعد تعطيل نشاطهم 
يناشد  كما   ، اشهر  خمسة  منذ  قاعاتهم  وغلق 
لهم  بالسماح  باملوضوع  املعنية  الدولة  مصالح 
والوالئم  األعراس  إقامة  يف  نشاطهم  باستئناف 
إلى  لالمتثال  تام  استعداد  على  أنهم  مضيفا   ،

خارطة  أو  تطبيقه  الواجب  الصحي  البروتوكول 
 ، الشأن  هذا  يف  الدولة  تضعها  التي  الطريق 
يف  تقيم حفالتها  حاليا  العائالت  أن  إلى  مشيرا 
منازلها بعيدا عن األضواء ودون احترام املقاييس 

الضرورية. 
 كرمي. ت

احمللية  السلطات  خراطة  مدينة  سكان  يناشد 
القائمة على البلدية للتفكير يف نقل املفرغة العمومية 
بها ويحافظ  يليق  إلى مكان  املدينة  املتواجدة وسط 
والقضاء  املتنقلة  األمراض  شبح  ويبعد  البيئة  على 
على الروائح النتنة التي تنبعث منها وتؤثر سلبا على 

صحتهم.

هذا  يف  كثيرا  يقلقهم  الذي  املوضوع  ولّعل   
بعض  قبل  من  املفرغة  هذه  استغالل  هو  الشأن 
املنحرفني وشاربي اخلمور الذين تعودوا على زيارتها 
بصورة مستمرة طيلة أيام األسبوع وحولوها إلى وكر 
لهم ، وهو األمر الذي يشكل خطر محدق بسالمة 
املفرغة  البلدية أن حتويل هذه  املجتمع ، ويرى ممثل 

إلى موقع آخر بعيدا عن التجمعات السكنية والدوائر 

البلدية  لسكان  شرعيا  مطلبا  أضحى   ، الرسمية 

ويتطلب معاجلة سريعة يف املستقبل القريب. 

كرمي. ت

جنسية  من  عمال  ثالث  أمس  أول  لقي 
يف  رافعة  سقوط  حادثة  يف  مصرعهم  أجنبية 
بوالية  خروبة  بحي  مسكن   54 إلجناز  ورشة 
مستغامن ، وحسبما جاء يف بيان ملديرية احلماية 
املدنية يف صفحتها الرسمية أن وحدات التدخل 
قطاع  ووحدة  الرئيسية  بالوحدة  مدعمة  بخروبة 
من  عاملني  جثتي  لتحويل  تدخلت  عميروش 
40 سنة  36و  العمر  من  يبلغان  أجنبية  جنسية 

إلى مصلحة حفظ اجلثث. توفيا ،فيما مت إجالء 
املصاب الثالث يبلغ من العمر 38 سنة يف حالة 
سقوطه  بعد  االستعجاالت  مصلحة  الى  حرجة 
من الطابق 12 للرافعة متأثرا بإصابات متعددة ، 
أين صرح طبيب املستشفى بوفاته. كما فتحت 

املصالح املختصة حتقيقا يف احلادث.
بن سعدية. ن

الـموجه  األولوي  التنمية  برنامج  إطار  يف 
يف  الـمقيمني  السكان  بانشغاالت  للتكفل 
مناطق الظل. توافق احلكومة على أربعة مشاريع 
صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية 
على  الطبيعي  الغاز  بشبكة  الربط  أجل  من 

مستوى والية الـمدية.
واجلماعات  الداخلية  وزير  قدمه  العرض 
مشاريع  أربعة  حول  العمرانية  والتهيئة  الـمحلية 

صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية 
على  الطبيعي  الغاز  بشبكة  الربط  أجل  من 
مستوى والية الـمدية،.ويتعلق األمر بفرق تابعة 
لبلديات سي احملجوب، أوالد بوعشرة، حناشة، 
زيان,والتجمع  وسيدي  الربعية   ، بوعيشون، 

السكاني القويعة.
عمر ب

مستغامن
وفـــاة 03 عمــــال أجانـــــب 

إثر سقــوط رافعــة بـــورشة بنـــــاء 

املدية
 ربـــط 7 بلديـــات بمنــاطــــق 
الظـــل بشبــكة الغـــاز الطبيــعي

بن سعدية. ن
الذي أقرته اجلهات الوصية تزامنا واستئناف 
بتوزبع  تعلق  ما  خاصة   ، واالمتحانات  الدروس 
التنقل  وتنظيم حركة  دفعات  الطلبة على شكل 

واإليواء على مستوى اإلقامات اجلامعية. 
عبد  جامعة  إدارة  قامت  الشأن  هذا  ويف 
احلميد بن باديس بعمليات تعقيم واسعة مست 
الواقية  األقنعة  واقتناء  بيداغوجية  مواقع   07
على  حفاظا  البيدغوجي  والطاقم  للطلبة  الالزمة 
اجلامعي  احلرم  افتتاح  مع  سالمتهم.وتزامنا 
خلية  ذات  باشرت  االمتحانات  طلبة  الستقبال 
كانت  حيث  أخرى.  ميدانية  زيارت  األزمة 
لألساتذة  العليا  املدرسة  من  املرة  هذه  البداية 
بكلية الطب ،أين وقفت على الظروف التنظيمية 
الفيروس  من  الوقاية  شروط  لتجسيد  احملكمة 

وارتداء  اجلسدي  كالتباعد  خاصة  املستجد 
كما  الطلبة.  حرارة  درجة  وقياس  الكمامات 
لتشمل  التفقدية  عملياتها  اخللية  ذات  تواصل 
والطاقم  الطلبة  على  للحفاظ  اجلامعية  اإلقامات 

البيداغوجي.
من جهة أخرى قامت خلية األزمة بزيارات 
أمام  أبوابها  وفتح  تزامنا  التعليمية  للمؤسسات 
شهادة  إلمتحاني  والتحضير  للمراجعة  التالميذ 
على  وقفت  أين  والبكالوريا.  األساسي  التعليم 
وتطبيقها  التربوية  الهياكل  تلك  جاهزية  مدى 
حيث  اجلائحة.  من  للوقاية  الصحي  للبروتوكل 
الدين  بن  الشيخ  زروقي  لثانوية  بزيارة  أعضائها 
وحتسيس  توعية  خاللها  من  مت   ، املدينة  بوسط 
والتدابير  االجراءات  اتباع  بضرورة  املترشحني 

الوقائية حفاظا على سالمة اجلميع.

 من املقرر قريبا أن 
تشرع والية سيدي 
بلعباس يف ترحيل 
ما ال يقل عن 1365 
عائلة تقطن على 
مستوى 16 موقعا 

فوضويا. العملية التي 
تعد األكبر من نوعها 
يف الوالية تهدف إلى 
القضاء على السكنات 

الفوضوية وكذا 
السكنات الهشة التي 

شّوهت املنظر اجلمالي 
للمنطقة.

بجاية 
أصـــحاب قاعــات الحفـــالت يطالبــون بمنـــــحة كــــورونا

بجاية 
كــــارثة بيئيــة تهــّدد سكـــــان خـــــــراطة 

مستغامن 
خليـــة »كوفيـــد 19« تواصـــــل 
تطبيــق اإلجــــراءات االحتــــرازية 

يطالب املجتمع املدني ببلدية 
كنديرة والية بجاية من السلطات 

احمللية بالتدخل العاجل إلنقاذ 
العيادة املتعددة اخلدمات الصحية 

الوحيدة بالبلدية والتي تعاني 
نقائص جمة ، أثرت سلبا على 

الواقع الصحي للسكان. 

بجاية 

العيـــادة الوحيـــدة بــــ » كنـــديــــرة« 
تحــــــصي نقـــــائص بالــــــجملة 

تواصل هذه األيام خلية األزمة للوقاية ومكافحة فيروس كورونا 
بوالية مستغامن زيارتها التفقدية جلامعة عبد احلميد بن 

باديس لالطالع على مدى تطبيق البرتوكول الصحي للوقاية 
من جائحة كوفيد 19
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دخلت حيز الخدمة، مؤخرا، أرضية رقمية تحت مسمى »تحيا 
السينما«تسّهل إنتاج وتمويل األفالم.  وحسب أصحاب المشروع 

، فـ »تحيا السينما« أرضية موجهة لمحترفي الفن السابع 
والسمعي البصري الذين يمكنهم - اآلن - إيجاد مصادر للتمويل 

في الجزائر والخارج قصد إنجاز مشاريعهم.
ووفق المتحدث دائما، فإن هدف المنصة يكمن في ربِط جسور 

التواصل بين محترفي قطاع السمعي البصري والسينما بالجزائر؛ 
من خالل توفير فرص لتمويل وإنتاج مشاريع أفالمهم، وتشجع 
االتصال بين محترفي السينما والسمعي البصري، وكذا »ترقية 

فرص« التكوين في كتابة وإخراج وإنتاج وتوزيع األفالم.
ن المنصة مستخدميها من الولوج إلى المعلومات والوسائل  وتمكِّ

الضرورية لتكوينهم في مهن السينما والسمعي البصري 
بالجزائر والخارج ، حسب المصدر ذاته.

 The Bat( »أصيب بطل فيلم الرجل الوطواط »ذا باتمان
مؤقتا Man( بفيروس كورونا، مما أدى إلى وقف العمل 

في تصوير الفيلم محل التصوير.
وأوضحت مجلتا »فانيتي فير« و«ذا 

هوليوود ريبورتر«، الخميس المنقضي، أنه 
ثبتت إصابة الممثل البريطاني »روبرت 

باتنسون« بفيروس كورونا، ما أدى 
إلى وقف مؤقت للعمل في بريطانيا 

في موقع تصوير فيلم »ذا 
باتمان«.

وقالت شركة »وارنر 
براذرز«، في بيان لها، إن 
عضوا في فريق إنتاج فيلم 
»ذا باتمان« ثبتت إصابته 

بـفيروس كورونا، دون الكشف 
عن اسمه، مضيفة أن تصوير الفيلم 

توقف مؤقتا. 
يشار إلى أن »روبرت باتنسون« 

يلعب دور البطولة في الفيلم 
الجديد، وهو من إخراج 

»مات ريفز«، الذي 
استأنف التصوير قبل أيام 

قليلة تقريبا بعد توقف 
دام 6 أشهر بسبب 
تفشي فيروس كورونا.

أصدرت المؤسسة العمومية االقتصادية لنقل 
المسافرين للوسط، منشورا توضيحيا أتاحته 
على صفحتها الرسمية »فيسبوك« بخصوص 

عملية استئناف النقل ما بين الواليات.
 صرحت المؤسسة - بما ال يدع مجاال للّشك 
- بأن قرار استئناف النقل بين الواليات بيد 
السلطة العليا، وهي الوحيدة المخول لها 
الفصل فيه.  ودعت المؤسسة العمومية 
االقتصادية لنقل المسافرين للوسط ، من 

جهتها، زبائنها للتحلي بالّصبر إلى أن يرفع 
هللا عنا هذا الوباء.

ينــَما«.. َهمــزُة َوصـــــٍل! ا السِّ »َتحيـــّ

َعِميــد  الُمحاِميـن 
بسِكيكــَدة.. َيـرحـل!

لـطاِت  ُكوروَنا أقَوى من  الّرُجِل الَوطوِط!  اسِتئنــاُف النَّقــِل قـراٌر بيـِد السُّ

ارتدت أسرتا العدالة والدفاع 
في والية سكيكدة ثوب 

الحداد عقب وفاة المجاهد 
وعميد المحامين حميود 
محمد الصالح عن عمر 

قارب  الثمانين سنة، وهذا 
بعد مرض عضال.  الراحل 

هو من دفعة المحامين 
األولى التي تخرجت سنة 

1974، ومن الشبان األوائل 
الذين انخرطوا في الحركة 
الوطنية وثورة التحرير 

كمجاهد. كان حميود محمد 
الصالح مدافعا عن القضايا 

العادلة وأسرة اإلعالم 
ومساندا لها إلى غاية التحاقه بالرفيق األعلى.  شيعت جنازة الفقيد 
وسط حضور قوي ألصحاب الجبة السوداء وإطارت العدالة وأسرة 

المجتمع المدني المحلي.

إنا هلل وأنا إليه راجعون.

استحدث فريق من الشباب المتخصصين 
في اإلعالم اآللي بوهران منصة جزائرية 

جديدة للتواصل المرئي والسمعي 
لالجتماع عن بعد، قدمت كحل مثالي 
في سياق الوقاية من فيروس كورونا 

»كوفيد19-«.
وأوضح مسؤول المؤسسة المعنية علي 

معمري أنه تم إطالق اسم »دي زاد 
ميت« )DZ Meet( على التطبيق، 

الذي يمكنه أن يجمع عن بعد نحو 200 
شخص، مشيرا إلى أن منتوجه  استخدام 
بنجاح قبل بضعة أيام من طرف منظمة 

أرباب عمل وطنية.
ويعد هذا التطبيق الذي يمكن استعماله 
http://www.team- »عبر الموقع 
control-meet.com« مجانيا- 
يضيف معمري - الذي يعتزم الترويج 
الستخدام تطبيقه كأداة للتعليم عن بعد.

» DZ Meet«.. جزائـرّيٌة َخاِلـصة! 

َمسِجـُد »اإلحَسان« 
َموُبـــــوء!

أغلق، نهاية األسبوع، مسجد »اإلحسان« بحي الزاوش 
بقسنطينة، عقب تأكيد إصابة ثالث أشخاص من مرتادي 

المسجد بفيروس كورونا المستجد.
هذا، وقد حث مدير الشؤون الدينية واألوقاف المكلفين 
بالمساجد على االلتزام بالتدابير االحترازية من تعقيم 
المساجد بشكل دوري وارتداء الكمامات وغيرها من 

اإلجراءات التي جاءت في البروتوكول الصحي الخاص 
بالمساجد.

وتجدر االشارة إلى أنه تم فتح جميع المساجد بوالية 
قسنطينة بحيث بلغ عددها 400 مسجد.
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غضب يف قطاع التربية ومطالب بتسوية ملف اإلدماج 

الــتــوظيــــــــف.. الــتــوظيــــــــف.. 
يشعل فتيل االحـتجـاج بـاألغـواط!يشعل فتيل االحـتجـاج بـاألغـواط!

ع. نورين
الشارع  هّزت  التي  االحتجاجية  احلركة  فبعد 
لتوظيف  املهني  الفحص  نتائج  عن  اإلعالن  غداة 
شهر  بداية  يف  سونطراك  شركة  يف  عامل   475
على  املسؤولني  حركت  والتي   ،2020 جوان 
لوزير  بشأنها  سؤال  توجيه  ومت  مركزي  مستوى 
مع  للواجهة  االحتجاجات  تعود  البرملان،  يف  الطاقة 
األساتذة  حترك  حيث  االجتماعي،  الدخول  بداية 
سنة  مسابقة  يف  االحتياطية  القائمة  يف  الناجحون 
مديرية  أمام  احتجاجية  وقفة  ونظموا   2017،2018
عن  بالكشف  مطالبني  الفارط  األسبوع  بحر  التربية 
القوائم  وتفعيل  للشغور  والقابلة  الشاغرة  املناصب 

هو  كما  فيها  وتوظيفهم  األطوار  كل  يف  االحتياطية 
معمول به يف عديد الواليات. 

من جهة أخرى يطالب املستفيدون من جهازي 
املساعدة على اإلدماج املهني واالجتماعي بالكشف 
عن طريقة تسيير ملف تسوية وضعيتهم ودمجهم يف 
مناصب دائمة طبقا للرزنامة التي وضعتها احلكومة 

لتسوية وضعيتهم تباعا إلى غاية سنة 2021. 
اإلدماج  عملية  أن  منهم  البعض  وحسب 
يلفها الغموض وغياب الشفافية، فباستثناء مديرية 
األشغال العمومية ومديرية التجارة اللتني أعلنتا عن 
قائمة املستفيدين من اإلدماج يف مناصب دائمة يف 
وضعيتهم  وتسوية  قائمتهم  وإشهار  األولى  الدفعة 

أغلب  يف  امللف  هذا  تسيير  عملية  تبقى  نهائيا 
قوائم  إشهار  واليتم  اخلفاء،  يف  جتري  القطاعات 

املستفيدين من اإلدماج يف مناصب عمل دائمة.
يفوق  ما  أن  إذاعي  لقاء  يف  التربية  مدير  وأفاد 
4أالف ملف خاص باملستفيدين من عقود اإلدماج 
هو على  التخصصات  للمديرية يف مختلف  التابعني 
مستوى مصالح الوظيفة العمومية لفحصها والتدقيق 
إدماج  سيتم  حيث  مراحل،  عبر  وسيدمجون  فيها 
الفئة األولى التي لها خبرة 8سنوات حسب املناصب 
ملفاتهم  ستحال  منها  تبقى  وما  باملديرية،  الشاغرة 

على اللجنة الوالئية املكلفة بامللف.

براهيم مالك
حسبهم  الغرباء  بعض  انتهاز  ظل  يف 
لتنفيذ  باحلي  اإلنارة  تردي  فرصة  واملنحرفني 
يف  الظالم  حلول  بداية  مع  خاصة  مخططاتهم 
الشعبي  املجلس  رئيس  مطالبني  املسائية  الفترة 
إلصالح  العاجل  التدخل  بضرورة  البلدي 

األعمدة الكهربائية. 
وكما أعرب القاطنني باحلي يف حديثهم ل 
الوضع  جراء  الكبير  استيائهم  عن  الوطن  أخبار 
بسبب  باحلي  الساكنة  حياة  يهدد  الذي  الراهن 
انعدام اإلنارة العمومية الشيء الذي يفتح املجال 
لظهور كافة اآلفات االجتماعية كالسرقة والنهب 

الى  بالنظر  وهذا  املمنوعات  وتعاطي  واالعتداء 
املوقع الذي يتواجد به احلي مبحاذاة الوادي وعلى 
اجبر  الساكنة  يضيف  فالوضع  املدينة  أطراف 
مبصابيح  االستعانة  على  العائالت  من  العديد 
صغيرة ووضعها أمام واجهات بيوتهم وهذا كحل 
مؤقت بسبب الظالم الدامس الذي يلبس معظم 

شوارع احلي رغم أنها ال تويف بالغرض. 
املسؤلني  تيكنوين من  ويطالب سكان حي 
ملعاناتهم  حد  ووضع  التدخل  بالبلدية  احملليني 
اإلنارة  غياب  بسبب  يعيشونها  التي  الطويلة 
العمومية التي خلقت جوا وظروفا ال تبشر باخلير 

وأدخلت حييهم يف عزلة تامة. 

يطالب سكان مناطق الظل بأفلو بحقهم من 
التنمية التي ظلوا محرومني منهم منذ االستقالل 
ماعدا عمليات محدودة موجهة لبعض املناطق لم 
تنتشلهم من الظروف املعيشية املزرية التي يعانون 

منها.
ومن أكثر املناطق التي بقية مهمشة متاما من 
والصفية  الغربي  واحلوض  الكرمة  خنق  التنمية 
بالنسيج  حتيط  مناطق  وهي  والتافزة  احلمراء 
حيث  كلم،   05 بعد  على  أفلو  ملدينة  العمراني 
املسالك  فتح  من  حرمانهم  عن  سكانها  كشف 
الريفي  البناء  ومن  والريفية  الفالحية  والكهرباء 
النسيج  من  قريبة جدا  مناطق  أن  رغم  واملدارس 
الجناز  مشروع  قيمة  الدولة  والتكلف  الريفي 
مؤسسة تربوية أو صحية وتقطنها مئات العائالت 
التي تنشط يف تربية املواشي والفالحة، ويف هذا 
يتم  أنه  الغربي  احلوض  سكان  كشف  اإلطار 
سنويا رمي كميات معتبرة من احملاصيل الفالحية 
بسبب تعرضها للعطش حيث رفعوا يف العديد من 
املرات شكاوي للجهات الوصية لربطهم بالكهرباء 
آبارهم لكن دون  الفالحية ومنحهم رخص جلهر 
جدوى، كما يبقى أطفال هذه املناطق يعانون من 

التنقل املستمر ملقر البلدية للدراسة والكثير منهم 
غادرها بسبب الظروف االجتماعية وقساوة املناخ 

وعدم توفر وسائل النقل بشكل دائم
الوالية  والي  التجمعات  وناشد سكان هذه 
للوقوف  ساعتني  من  أكثر  تكلفه  التي  بزيارتهم 
لهم  تنموي  برنامج  وتخصيص  معاناتهم  على 

لتحسني ظروفهم املعيشية.
ع. نورين

متكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لألمن 
حد  وضع  من  أدرار  والية  بأمن  االول  احلضري 
البساتني  داخل  من  السرقة  ميتهن  كان  لسارق 

الفالحية.
رسمية  شكوى  إلى  تعود  القضية  وقائع 
للسرقة  تعرضه  مفادها  املواطنني  أحد  بها  تقدم 
محرك  والتي مست  الفالحي  بستانه  داخل  من 
الشكوى  تلقيها  وفور  الشرطة  قوات  فالحي، 
للوصول  والتحري  البحث  عمليات  باشرت 
املشتبه  الشخص  على  التعرف  ليتم  للفاعلني 
املسروقات،  تواجد  مكان  على  التعرف  مع  فيه 

احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة  قوات  مباشرة 
االول رسمت خطة محكمة لتوقيف املشتبه به، 
االمن  مقر  إلى  وحتويله  املسروقات  استرجاع  مع 
السيد  أمام  تقدميه  ليتم  التحقيق،  الستكمال 
بدوره  أدرارالذي  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ليصدر يف  الفوري  املثول  أمام جلسة  امللف  أحال 
حقه بتاريخ 2020/08/20 حكم بـ03 سنوات 
حبس نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دينار 

جزائري.
عبداهلل مجبري

عبداهلل مجبري
حيث تسببت األمطار غير موسمية التي دامت 
سقوطها قرابة ساعتني إلى إنهيار عدة مباني طوبية 
من  ركامات  مخلفة  قوارة  بعاصمة  القصرالعتيق  يف 
الضيقة  الشوارع  غلقت  التي  وإجنرافلإلتربة  األوحال 
وانسدادات يف بالوعات الصرف الصحي يف مشاهد 
املنطقة.  أصابت  كبيرة  فيضانات  كأنها  توحي 
األمطار  هذه  أن  الوطن  أخبار  جلريدة  مواطنون  وقال 
يف  البريكوالج  مشاريع  مساوئ  بينت  األخيرة 
سقوط  مبجرد  حيث  قورارة  لعاصمة  التحتية  البنية 
الصرف  قنوات  امتألت  لدقائق معدودة حتى  أمطار 
الصحي وانهيارات عديدة شهدتها الفقارامتايؤدي إلى 
انسدادها وكذا جريان املياه نحو األراضي املنخفضة 
من  املبنية  القدمية  واألحياء  القصور  فيها  تقع  التي 
فيم  عني.  رمشة  يف  بناياتها  تهاوت  التي  الطني 
الشعبي  املجلس  عضو  امحمد  العبادي  السيد  أكد 
القصر  حلماية  مخطط  وجود  ضرورة  على  الوالئي 
العتيق بالوالية املنتدبة تيميمون وفق دراسة ميدانية 
تأخد بعني االعتبار كل هذه العوامل الطبيعية التي 

تضر بهذا املنازل القدمية. هذا وقدقام رئيس البلدية 
املذكور السيد نقار على بإنشاء جلنة بلدية تتكون من 
مختلف املصالح تقوم بإحصاء املتضررين وكشف أن 
املنكوبة  العائالت  من  كبير  عدد  فيه  العتيق  القصر 
أضرار  لديه  من  وهناك  عام  بشكل  منازلها  تضررت 
القنوات  جزئية كما ذكر وجود تسربات للمياه على 
بشكل  مسدودة  وفقاقير  املهترئة  الصحي  الصرف 
كامل وأوضح أن عمل اللجنة متواصل حتى تخرج 

بنتائج شاملة لكل اخلسائر املادية. 
وناشطون  جامعيون  أساتذة  حّمل  وقل 
وانسدادات  انهيارات  من  ماوقع  مسؤولية  جمعويون 
ومسؤولي  املنتخبة  احمللية  املجالس  العتيق  القصر  يف 
الثقافة يف إهمالهم ألهمية ما يبرزه هذه املعالم القدمية 
التي تبني مامدى عالقة اإلنسان ببيئته والكفاح من 
يشاهده  وهذا  املتاحة  الواسائل  بأبسط  العيش  أجل 
والهندسي  العمراني  الطابع  خالل  من  لها  الزائر 
املشكل لها من الطبيعة الصحرواية. وأضافوا أن هذه 
املدينة السياحية التي متتلك كل املقومات واملؤهالت 
طرف  من  عاملية  تصنيفات  وكذا  مختلفة  آثار  من 

منظمة اليونسكو للتراث الالمادي لنوع الغناء أهليل 
فضال عن كونها أحسن وجهة سياحية يف والية أدرار 
ملختلف سواح العالم. كان من املفروض لها مشاريع 
ترميم ملثل هذه الشواهد للمحافظة عليها وللمساهمة 

يف إبراز اجلانب السياحي للمنطقة. 
رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  من  طالبوا  كما 
تصنيفها  بضرورة  بهلول  العربي  األم  الوالية  والي 
كمنطقة منكوبة حلفظ ماتبقى من الكرامة اإلنسانية 
نظرا للوضع الكارثي وتشرد بعض العائالت وانقطاع 
أعمدة  عدة  لسقوط  وذلك  تام  بشكل  الكهرباء 
قطاعية  جلنة  وإنشاء  املتضررين  تعويض  كهربائية 
على  يكون  األضرار  ملختلف  مبعاينة  القيام  مهمتها 
ضوئها رصد مشاريع قطاعية موجهة للبنية لتحسني 
البنية التحتية للمدينة مع األخذ بعني االعتبار سبل 
الوقاية من الظواهر الطبيعية التي تضرب املنطقة كما 
استالم  على  وافقوا  التي  املسوؤلني  مبحاسبة  طالبوا 

مشاريع مغشوشة.

يبقى ملف التوظيف 
باألغواط أكثر 

امللفات التي تدفع 
خريجي اجلامعات 

واملعاهد للخروج 
للشارع، يف حركات 
تطالب  احتجاجية 

باعتماد الشفافية يف 
اإلعالن عن عروض 

واملسابقات  العمل 
والتوظيف!

أدرار
 األمطـــار تكشـــف المستـــــور  األمطـــار تكشـــف المستـــــور 

وتعــري واقـــع التنمـــــية بتيميمــــونوتعــري واقـــع التنمـــــية بتيميمــــون

يشتكي سكان حي تيكنوين ببلدية اليزي من غياب 
اإلنارة العمومية ما ادخل احلي يف ظالم دامس واثأر 

مخاوف الساكنة على ممتلكاتهم وسالمتهم رغم 
شكاويهم املتعددة لسلطات احمللية 

األغواط
سكــــان مناطــــق الظــل بـآفــــلو سكــــان مناطــــق الظــل بـآفــــلو 

يطالبـــون بالتـــــنميةيطالبـــون بالتـــــنمية

أدرار
األمن يوقف سارق الواحات والبساتين

إليزي 
انعــدام اإلنــارة العمـــــوميةانعــدام اإلنــارة العمـــــومية
 يــؤرق سكــان تيكنيــــــوين يــؤرق سكــان تيكنيــــــوين

كشفت األمطار التي تساقطت على الوالية املنتدبة تيميمون على مدى غياب برامج حلماية املدن من 
االخطار الكبرى احملدقة بالبنايات الهشة والطينية يف األحياء القدمية وهذا ما اعتبره الكثيرون نوع من 

اإلهمال والتهميش الذي طال هذه املعالم والشواهد القدمية يف الواحة احلمراء.
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َشواِطُئ ْمستغاَنم َتسحرُّ الُمصطاِفيَن في َموسٍم َخطفت ُجلَّه الَجاِئَحة! 
 تعتبر من المدن الساحلية األكثر استقطابا للمواطنين كّل صيف؛ فشواطئها العذراء تفتح ذراعيها الستقبال الباحثين عن الهدوء والسكينة، إذ يتزاوج عبر شواطئها 

اخضرار الطبيعة وزرقة البحر ،عبر شريط ساحلي يمتد من  شاطئ سيدي  منصور غرًبا إلى شاطئ البحارة ببلدية أوالد بوغالم شرًقا،لتصنع ديكوًرا طبيعًيا خالًبا بات 
مقصد المصطافين صيًفا. شوطئ مستغانم العذراء تقرع طبول الفرح إذاًنا بانطالق موسم اصطياف خطفت جّلُه الجائحة دون أن تتمكن من إلغائه!

بن سعدية. ن

والذي  العام  لهذا  االصطياف  موسم  افتتاح  منذ  مستغامن  والية  تشهد 
للمصطافني  كبيرا  توافدا   19 كوفيد  كورونا  جائحة  بسبب  متأخرا  جاء 
قضاء  تفضل  أصبحت  التي  العائالت  السيما  الوطن.  واليات  شتى  من 
املتوسط  البحر  جلوهرة  الساحلي  الشريط  شواطئ  بإحدى  الصيفية  عطلتها 
السيارات  ترقيم  تستوقفك  األيام  هذه  الوالية  مبدن  تتجول  مستغامن.فأنت 
منها  الشرقية  باجلهة  أكبر  ،وبشكل  الساحلية  بالبلديات  املختلفة ،خاصة 
والتي تعرف إقباال كبيرا للوافدين إليها لم تشهده منذ سنوات بحكم متركز 
الطريق  فعبر  املجاورة.  للواليات  عبور  منطقة  واعتبارها  بها  الشواطئ  أغلب 
الوطني رقم 11 الذي يجوب جل شواطئ هذه اجلهة تظهر لك جليا األعداد 
اكتظت عن  والتي  الساحرة  العذراء  املناطق  تلك  للمصطافني على  الكثيرة 
الدخول  واقتراب  كورونا  جائحة  بسبب  الصحي  احلجر  بعد  خاصة  آخرها 
االجتماعي. سحر املكان مبا تزخر به تلك الشواطئ التي امتزجت فيها زرقة 
مياه البحر الصافية بإخضرار الطبيعة للغابات الكثيفة املمتدة على مسافات 
طويلة تتخللها األودية الكثيرة املنطلقة من جبال الظهرة الشامخة التي تزيد 

تلك الفضاءات 

 فسيفساء طبيعية تسحر زوارها
الكثيرة  شواطئ  تستوقفك  رمضان  املالك  عبد  بن  ملدينة  دخولك  فمجرد 
املترامية انطالقا من شاطئ الصخرة مرورا بالشعايبية إلى كاب أيفي واملنارة 
املطلة عليه. هذا األخير أصبح يستهوي كل من زاره جلماله اخلالب بكثبانه 
أصحاب  حتى  جتلب  أصبحت  والتي  الصحراء  يف  كأنك  الكثيرة  الرملية 
السيارات الصخمة ،خاصة عند املغيب. لتواصل اكتشافك لشواطئ أخرى 

بهذه البلدية السياحية ككلوفيس الذي يعج باملصطافني.
الرواق  هذا  عبر  اجلماعي  النقل  بحافالت  اخلط  وتشبع  النقل  وسائل  وفرة 

ساهمت يف زيادة اإلقبال على هذه اجلهة اخلالبة لتواصل رحلتك يف زيارة 
التي  للعائالت  بها احلركة صيفا  تزداد  التي  بلدية حجاج اجلميلة  شواطئ 
اخلارج  من  القادمة  السلع  مختلف  إلقتناء  شوارعها  عبر  التسوق  تفضل 

وبأثمان مناسبة. 

 شواطئ عذراء!
عنها  بعيدا  وغير   ، املزيد  الكتشاف  فضولك  يزيد  املناطق  تلك  مثل  زيارة 
عبر  فيها  لترتاح  خلوف  بن  خلضر  سيدي  الصالح  الولي  مدينة  تستهويك 
شواطئها اجلميلة كعني إبراهيم ، امليناء الصغير لتواصل فيما بعد اكتشاف 
شواطئ عذراء أخرى مت فتحها حديثا كالكاف لصفر وسداوة وما بهما من 
مغارات وكهوف تتخللها مياه البحر مشكلة خلجان رائعة يف اجلمال ،لتكمل 
مسيرتك بشاطئ وادي الرمان الذي يجمع بني البحر والغابة والوادي. ومبجرد 
مرورك بوادي زريفة وقبل دخولك بلدية خضرة ترشدك الفتة لشاطئ سيدي 

العجال الذي يجمع بني الرمال والصخور يف فضاء رحب يلهم الزائر. 

 حركية غير عادية بحثا عن السكينة
وإذا أردت مواصلة مسيرتك عبر الطريق الوطني الذي يشهد حركية كثيفة 
كل صائفة ستزور حتما شاطئ سيدي عبد القادر والال عدة ببلدية عشعاشة 
إليهما يجب أن تروي عطشك ومن معك من مياه عني  ،لكن قبل أن متر 
بوقريش ، املنبع الذي تتدفق منه مياه عذبة طواعية. لتكمل الرحلة اجلميلة 
سيرا لبلوغ آخر نقطة من مستغامن اجلميلة. وتصل إلى بلدية أوالد بوغالم 
املضيافة ، والتي أول ما تبهرك بها باملدخل الغربي اجلسر العمالق والفريد 
باجلزائر والذي يعلو وادي كراميس ، الذي يشبه يف تصميمه جسور مدينة 
القرن  ثالثينيات  يف  شيد  الذي  التاريخي  املعلم  هذا  األسترالية.  سيدني 

املاضي الزال شامخا بعدما أصبح معلما سياحيا

 الخالدية.. تفتح ذراعيها للمصطافين
اخلالدية.  تسمى  كانت  التي  البلدية  هذه  إلى  تصل  فقط  دقائق  مسافة   
لتكتشف بها إحدى أهم الشواطئ واملناطق السياحية بالوالية ، على امتداد 
11 كم منها الصخرية التي تغطيها الغابة والرملية منها كشاطئ مرسى الشيخ 
الذي اكتسى حلة جديدة بعد تهيئته. هذا الشاطئ حتول إلى مزارا للعائالت 
الشلف وغليزان  القادمني واليتي  أكبر  الوطن وبشكل  من مختلف واليات 
فرغم  والهدوء.  نقية  ومياه  ذهبية  رمال  من  به  يتميز  ملا  وهران  من  وحتى 
للظفر  الصباح  منذ  التسابق  العائالت من  مينع  لم  هذا  لكن  صغر مساحته 
بساعات للتمتع والراحة. حتت صخوره الضخمة املشكلة خيم طبيعية والتي 
تغنيك عن جلب الشماسيات. ويف حالة مواصلة السير على األقدام عبر 
الشريط الصخري والتي تكتشف خاللها أماكن رائعة تصل إلى شاطئ بحارة 
الذي يحوي  الرملي  الشاطئ  1 والذي اشتهر سابقا بشاطئ خاربات. هذا 
بعض املرافق يستقبل سنويا آالف املصطافني خاصة العائالت القادمة من 
الرمال  وعبر  اخلالب.  ،جلماله  واملنظمات  اجلمعيات  ومختلف  اجلنوب 
الصافية تصل إلى شاطئ آخر بوسط بحارة لينتهي بك املطاف إلى الشاطئ 
الرابع بهذه البلدية الساحرة احملادية لوالية الشلف. والتي تعرف هذه األيام 

حركية كثيفة. 
شواطئ اجلهة الشرقية من والية مستغامن وإن كانت أغلبها تشكو قلة مرافق 
السياحي احلقيقي رغم وجود  االستقبال واإليواء يف ظل غياب االستثمار 
أكبر مناطق التوسع السياحي ،لكن هذا لم مينع قاصديها ،سيما األسر التي 
تعشق الهدوء واالبتعاد عن الفوضى واألماكن الصاخبة من التمتع فضاءاتها 
العذراء اجلميلة والتي حولتها إلى شواطئ عائلية بامتياز ،بدليل أن مئات 
العائالت تراها تضرب كل صائفة موعدا لهذه األماكن ،فيما تراها أخرى 
تبحث عن شقق شاغرة وأحواش رغم ارتفاعا أسعارها.لقضاء إيام بني وسط 

أحضان هذه املدن الساحلية بحثا عن الراحة واالستجمام.

ِكيَنة  َعذراٌء َزاوَجت بين ُزرقِة البَّحر والسَّ
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والــد ميسـي يضـم سواريز لطلباتـه
في اجتماعه الحاسم مع برشلونة

بدأت جولة جديدة من املفاوضات بني 
ميسي  وليونيل  اإلسباني،  برشلونة  إدارة 
الرحيل  يف  األخير  رغبة  بشأن  الفريق  جنم 

عن صفوف النادي هذا الصيف.
أشارت صحيفة ماركا اإلسبانية إلى أن 
خورخي ميسي والد الالعب ووكيله وصل 
اليوم  برشلونة،  بنادي  اإلداري  املبنى  إلى 
املفاوضات  من  جديد  يوم  لبدء  اجلمعة، 

حلسم هذا امللف.
مسؤولي  مع  اجتمع  خورخي  وكان 
جدال  وأثار  اخلميس،  أمس  اول  البارسا 
بتصريحه بأن )ليو( يدرس البقاء مع البارسا 

لنهاية عقده يف صيف 2021.
صحيفة  ذكرت  متصل،  سياق  يف 
عددها،  يف  اإليطالية  سبورت  ديلو  غازيتا 

البارسا  يف  ميسي  بقاء  أن  اجلمعة،  امس 
لويس سواريز  زميله  انتقال  تعطيل  سيعني 

إلى يوفنتوس.
ولفتت إلى أن بقاء )لويس سواريز( مع 
البارسا سيكون ضمن قائمة الطلبات التي 
سينقلها خورخي ميسي خالل تفاوضه مع 

إدارة برشلونة.
راديو  برنامج  عن  ماركا  نقلت  كما 
هناك  بأن  األرجنتيني  سبورتس  فوكس 
شكوك يف إمكانية مغادرة سواريز لبرشلونة، 
ورغم ما يقال عن وجود اتفاق بني املهاجم 
أن  إال  اليويف،  ومسؤولي  األوروغوياني 

ميسي قد يكون بيده مقاليد األمور.
القسم الرياضي

 نابولــي يعثــــر
 على بديل كوليبالي
أعلن أوريليو دي لورينتس، رئيس 

نابولي اإليطالي، رغبته يف التعاقد مع أحد 
مدافعي آرسنال اإلجنليزي، هذا الصيف، 

حتسًبا لرحيل السنغالي كاليدو كوليبالي
وأكد دي لورينتس يف تصريحات 

أبرزتها صحيفة ميرور أن ناديه يعمل حاليا 
للتعاقد مع سوكراتس باباستوبولوس مدافع 
آرسنال. وأضاف »سوكراتس خيار متاح 

أمام الفريق اإليطالي«. وأشارت الصحيفة 
إلى أن املدافع اليوناني يتمتع بخبرة اللعب 
يف الدوري اإليطالي، حيث سبق له ارتداء 
قميص جنوى وميالن قبل الرحيل آلرسنال 

قادما من بوروسيا دورمتوند يف 2018.
ولفتت إلى أن النادي اإليطالي يبحث 
عن تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة، بعد 
تأكيد دي لورينتس، أنه ال ميانع بيع املدافع 

السنغالي، كاليدو كوليبالي.
من جانبه، يسعى سوكراتس أيًضا 
للرحيل عن النادي اللندني، بعد ابتعاده 
كثيًرا عن التشكيل األساسي، منذ قدوم 

املدرب اإلسباني مايكل أرتيتا.

زيــدان يريـد ضم 
مهاجم اليبزيغ أولمو  
الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  يرغب 
الفريق  هجوم  تدعيم  يف  مدريد،  لريال 
األملاني.  الدوري  من  بصفقة  امللكي، 
أبلغ  زيدان  أن  إلى  بيلد  صحيفة  وأشارت 
اإلسباني  يريد ضم  بأنه  مدريد،  ريال  إدارة 
انطالق  قبل  اليبزيغ،  مهاجم  أوملو،  داني 
أن  الصحيفة،  ورجحت  اجلديد.  املوسم 
صفقة أوملو ستكلف خزينة ريال مدريد، 40 
مليون أورو. ولفتت إلى أن النادي املدريدي 
لضم  رسمي  بعرض  اآلن  حتى  يتقدم  لم 

داني أوملو.
من جانبه، قال أندي بارا، وكيل أعمال 
إمكانية  نفي  أو  تأكيد  ميكن  »ال  الالعب 
انتقال أوملو إلى ريال مدريد«. وأضاف »من 
األخيرة  العشرة  األيام  يحدث يف  ماذا  يعلم 
أوملو سعيد  أن  املؤكد  االنتقاالت،  يف سوق 

بتواجده يف اليبزيغ«.
وساهم أوملو يف تأهل اليبزيغ لقبل نهائي 
دوري أبطال أوروبا، علًما بأنه انضم للفريق 
جانفي  يف  زغرب  دينامو  من  قادًما  األملاني 

املاضي مقابل 21 مليون أورو.

ليفربول يعلق بيع 
تذاكر مبارياته

أعلن ليفربول، اول أمس، تعليق عملية 
 ،)2020/2021( ملوسم  التذاكر  جتديد 
اجلماهير  عودة  موقف  غموض  بسبب 

للمالعب.
األملاني  يدربه  الذي  الفريق  وسيبدأ 
يورغن كلوب، حملة الدفاع عن لقبه كبطل 
يونايتد يف  ليدز  للدوري اإلجنليزي، مبواجهة 
ملعب »أنفيلد«، يوم 12 سبتمبر اجلاري دون 

حضور جماهيري.
لكن احلكومة البريطانية ذكرت أنها قد 
جترب عملية حضور اجلماهير، بأعداد قليلة، 
خالل أكتوبر املقبل. وقال ليفربول: »بشكل 
على  مباراة  كل  تذاكر  بيع  سيتم  مبدئي، 

حدة«.
وبحسب صحيفة »ليفربول إيكو«، فإن 
حلاملي  األولوية  منح  إلى  يشر  لم  النادي 
والذين  املاضي،  للموسم  املوسمية  التذاكر 
ُيقدر عددهم بـ500ر12 مشجع، يف احلصول 
ولم  احلالي.  املوسم  مباريات  تذاكر  على 
جماهيري،  بحضور  مباراة  ليفربول  يخض 
أتلتيكو  واجه  حينما  املاضي،  مارس  منذ 
أن  املمكن  من  لكن  اإلسباني.  مدريد 
أكتوبر،   24 يوم  يستقبل جماهيره مجددا، 

يف مباراة أمام شيفيلد يونايتد.

سانشيـز: »فكرت في ترك 
مانشستر بعد أول مران«

بدا أليكسيس سانشيز، 
نادًما  ميالن،  إنتر  مهاجم 
انتقاله من آرسنال  قرار  على 
إلى مانشستر يونايتد يف شتاء 

.2018
مقطع  يف  سانشيز  وقال 
فيديو عبر حسابه على موقع 
إليكم  »سأحتدث  إنستغرام 
يف  قضيتها  التي  الفترة  عن 
عديدة  وأسباب  يونايتد، 

جعلت التجربة سيئة«.
وأضاف »لقد أتيحت لي 
يونايتد،  إلى  الذهاب  فرصة 
بدا األمر مغرًيا وخطوة رائعة 
عندما  ألنني  لي،  بالنسبة 
أحب  كنت  طفاًل،  كنت 
»انتهى  وتابع  الفريق«.  هذا 
جمع  دون  بالتوقيع  األمر  بي 
ويف  املعلومات،  من  الكثير 
األيام األولى لي مع الفريق، 
أدركت أموًرا لم أكن أعلمها، 
لدرجة أنني عدت إلى منزلي 

وسألت وكيلي )هل ميكنني فسخ التعاقد والعودة آلرسنال؟(«.
ونوه »ضحك وكيلي، وقلت له إن شيًئا ما لم يكن مناسًبا لي، يف مباراة وست 
هام مت استبعادي من القائمة، وهذا لم يحدث لي كالعب، لقد أزعجني القرار، 

وقلت إنه ال ميكن أن يكون ذلك ممكًنا«.
 5 اللعب يف غضون  إلى عدم  البرمييرليغ  أفضل العبي  »التحول من  واستطرد 
أشهر، أمر صعب، ولذلك عدت إلى منزلي حزيًنا، ولكن يف اليوم التالي تدربت 
مرتني، ألنني أحب عملي«. وأشار أليكسيس »تغير املدير الفني، ثم حتدثت إلى 
املدرب اجلديد، وأبلغته برغبتي يف أخذ قسط من الراحة وتغيير األجواء باالنتقال 

إلى إنتر، وبالفعل استجاب لرغبتي«.
فرصة  ملنحي  يونايتد،  مانشستر  إلدارة  الشكر  توجيه  سوى  لدي  »ليس  وأمت 
ارتداء قميص الفريق، أزعجني أن األمور لم تكن بالطريقة التي أريدها، فإذا كانت 

األجواء أكثر إيجابية، لكان األمر مختلًفا، إنها جتربة تعلمت منها الكثير«.
ووقع  الصيف،  هذا  مجاًنا  ميالن،  إنتر  إلى  تشيلي،  منتخب  مهاجم  وانتقل 

على تعاقد ميتد حتى صيف 2023.

 كاراسكـــو يلقـي الكـرة
 في ملعب أتلتيكـو مدريد

الصيني  داليان  من  املعار  كاراسكو،  يانيك  البلجيكي،  الوسط  العب  أكد 
املوسم املاضي إلى أتلتيكو مدريد، أنه يرغب يف االستمرار مع الروخيبالنكوس، 

وينتظر »أنباء« بشأن املفاوضات.
وقال يف مؤمتر صحفي، من معسكر املنتخب البلجيكي الذي يستعد ملواجهة 
»أرغب يف  األوروبية:  األمم  دوري  الثالثاء، يف  يوم  وآيسلندا  السبت  هذا  الدمنارك 
البقاء مع أتلتيكو«. لكنه أكد أن احمليطني به يتولون احملادثات بشأن مستقبله، وأنه 
ال يعرف آخر التفاصيل. وأضاف »ال أعرف أكثر، وال أستطيع قول أكثر من ذلك.. 
أنتظر األخبار«، مشيرا إلى أنه ال يضمن أن يلعب املوسم املقبل »يف الصني أو يف 
أوروبا«. وتابع »يف احلياة، ال نعلم أبدا ما سيحدث.. ال ميكنني قول نعم أوال«. 
للنادي الصيني، فعل ذلك  2018 لالنضمام  وأشار إلى أنه حني ترك األتلتي يف 

من أجل عيش جتربة جديدة. وقال »أتفهم اليوم األمر أكثر من أي وقت مضى«.

يونايتد يواصل سعيه للتعاقد 
مــع غــادون سانشـــو  

صحفية  تقارير  ذكرت 
يونايتد  مانشستر  أن  إجنليزية، 
جنم  مع  للتعاقد  سعيه  يواصل 

بوروسيا دورمتوند غادون سانشو.
 وكان يونايتد قد أعلن التعاقد 
مع جنم أياكس واملنتخب الهولندي 
 39 مقابل  بيك،  دي  فان  دوني 
يفقد  ولم  إسترليني،  جنيه  مليون 

األمل بعد يف ضم سانشو. 
»ديلي  صحيفة  وأكدت   
ميل«، أن يونايتد سيتقدم بعرض 
لكنه  سانشو،  الستقدام  جديد 
وكيل  مع  باالتفاق  أوال  سيقوم 
أعمال الالعب بشأن عمولته، من 

أجل تسهيل األمر عليه.
يف  صعوبة  يونايتد  ويواجه   
التعاقد مع العب مانشستر سيتي 
دورمتوند  وأن  خصوصا  السابق، 
عن  التخلي  لفكرة  متحمس  غير 
العبه بأقل من 108 ماليني جنيه 

إسترليني.
 وأضافت الصحيفة أن وكيل 

بروجيكت  »إليت  وكالة  حلساب  يعمل  الذي  أوباسي،  إمييكا  هو  حاليا  الالعب  أعمال 
غروب«، وهي وكالة تشرف حاليا على إدارة أعمال العبني إجنليز آخرين مثل العب أرسنال 

بوكايو ساكا.
رايوال،  مينو  املعروف  األعمال  لوكيل  مجزية  عمولة  دفع  أن  يونايتد  ملانشستر  وسبق   
بول  الفرنسي  موكله  مع  التعاقد  نظير  وذلك  إسترليني،  جنيه  مليون  بـ40  قيمتها  قدرت 

بوجبا.
 وأشارت تقارير صحفية سابقة أن يونايتد تقدم بعرض لضم سانشو قيمته 70 مليون 
جنيه إسترليني، قد يرتفع إلى 110 ماليني جنيها حسب أداء الالعب، لكن العرض قوبل 

بالرفض من قبل إدارة دورمتوند.

كورونـــــا يضـــــرب 
معسكـــر »الديـــوك«

ديشان،  ديديه  اضطر 
فرنسا،  ملنتخب  الفني  املدير 
ستيف  املخضرم  الستبعاد 
مرمى  حارس  مانداندا، 
من  مارسيليا،  أوملبيك 
معسكر الديوك ملباراتي السويد 
a.وكرواتيا يف دوري أمم أوروبا
وأشار االحتاد الفرنسي يف 
ستيف  إصابة  إلى  له،  بيان 
كورونا  بفيروس  مانداندا 
أن  البيان  وأضاف  املستجد. 

وغادر  بالفيروس،  إصابته  أثبتا  طبيني،  فحصني  أجرى  مارسيليا،  أوملبيك  مرمى  حارس 
معسكر الديوك، امس اجلمعة.

يستدعي حارسا  لن  ديشان  ديديه  أن  كارلو،  مونت  راديو  من جانبها، ذكرت شبكة 
جديدا ملعسكر املنتخب الفرنسي. ويلتقي أبطال العالم يف مونديال 2018، مع السويد، هذا 

السبت، قبل أن يستضيف كرواتيا، الثالثاءاملقبل.
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صادق املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
والرياضية اجلزائرية على أربعة ملفات ترشح 
اجلمعية  انعقاد  تقرر  رئيس، حيث  ملنصب 
العامة االنتخابية يوم 12 سبتمبر، يف حني 
مت رفض ترشح رؤوف سليم برناوي، حسبما 

علمت اول أمس لدى الهيئة االحتادية.
الوزير  »ترشح  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
االحتادية  ورئيس  والرياضة  للشباب  السابق 
املكتب  أعضاء  رفضه  قد  للمبارزة  اجلزائرية 
التنفيذي للجنة األوملبية والرياضية اجلزائرية 
طبقا لألمر رقم 01-07 املؤرخ يف 01 مارس 
التنايف وااللتزامات  املتعلق بحاالت   2007

اخلاصة ببعض املناصب والوظائف«.
»ال  أنه  األمر  هذا  من   3 املادة  وتنص 
والوظائف  املناصب  شاغلو  ميارس  أن  ميكن 
عند  األمر،  من  األولى  املادة  يف  املذكورون 

نهاية مهمتهم ألي سبب كان وملدة سنتني 
كانت  أيا  مهنيا  نشاطا  أو  استشاريا  نشاطا 
أو  مباشرة  مصالح  لهم  تكون  أن  أو  طبيعته 
غير مباشرة لدى املؤسسات أو الهيئات التي 
سبق لهم أن تولوا مراقبتها أو اإلشراف عليها 
بغية  رأيا  أصدروا  أو  معها  صفقة  أبرموا  أو 
عقد صفقة معها أو لدى أي مؤسسة أو هيئة 

أخرى تعمل يف نفس مجال النشاط«.
املكتب  صادق  أخرى،  جهة  ومن 
من  كل  ترشح  ملفات  على  التنفيذي 
بسيدني   2000 أوملبياد  برونزية  صاحب 
والنائب  حماد  الرحمان  عبد  االسترالية 
السابقة يف املجلس الشعبي الوطني واحلكم 
فرقاني  القدم سمية  كرة  األولى يف  الدولية 
علي  سيد  السابق  والرياضة  الشباب  ووزير 
اجلزائرية  للفدرالية  السابق  والرئيس  لبيب 

للدراجات مبروك قربوعة.
الترشيحات  إيداع  آجال  وانتهت 
والرياضية  األوملبية  اللجنة  رئيس  النتخاب 
السادسة  الساعة  على  أمس  اول  اجلزائرية 
مساء. وسيكون على الرئيس اجلديد للجنة 
تسيير ما تبقى من العهدة االوملبية واملنتهية 

مع أوملبياد 2021 بطوكيو.
يذكر أنه وبعد استقالة الرئيس السابق، 
مصطفى براف، التي مت قبولها يوم 12 ماي 
التنفيذي، أوكلت  2020 من قبل املكتب 
األول  النائب  إلى  بالنيابة  الرئيس  مهمة 
القوانني  حسب  مريجة،  محمد  للرئيس 
هذه  يف  »الكوا«  لتسيير  بها،  املعمول 
العادية  العامتني  اجلمعيتني  وحتضير  املرحلة 

واالنتخابية.
محمد هشام

بعد رفض ترشح برناوي
حماد، قربوعة، سمية فرقاني وسيد علي لبيب 

يتنافســون علـى رئاسة اللجنة األولمبيـة

مباريات  تأجيل  أن  القدم،  لكرة  األفريقي  االحتاد  داخل  مصدر  أكد 
األمور  بسبب  الدراسة،  قيد  والكونفدرالية  األبطال  دوري  نهائي  نصف 

الصحية يف املغرب.
املؤجلة،  الدوري  مباريات  مواعيد  أمس،  أول  املغربي  االحتاد  وأعلن 
والتي تتعارض مع مواعيد مباريات الرجاء والوداد ونهضة بركان، يف نصف 

نهائي دوري األبطال والكونفدرالية.
وقال مصدر بالكاف إن جلنة املسابقات بالكاف ترفض تأجيل مباريات 
دوري األبطال والكونفدرالية، بسبب ضيق الوقت، لكن كاف تلقى تقارير 
طبية بزيادة اإلصابات يف املغرب، مع وجود صعوبة يف حركة الطيران يجعل 
املغرب  الواردة من  الطبية  التقارير  أن  إلى  املصدر  أمر حتمي.وأشار  التأجيل 

كان  وإن  املقبل،  اإلثنني  سيعقد  اجتماع  خالل  األمر،  ستحسم  للكاف، 
التأجيل هو القرار األقرب.ويشهد نصف نهائي دوري األبطال، صداًما تاريخًيا 
بني قطبي مصر واملغرب، حيث يواجه الزمالك الرجاء، بينما يصطدم األهلي 
بالوداد.ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني يف نصف نهائي الكونفدرالية، فيما 

يجمع نصف النهائي اآلخر فريقي نهضة بركان وحسنية أكادير املغربيني.

»الكــــاف« يتجـــه لتأجيـــل دوري األبطـــــال
بسبب تقرير طبي

دعت األندية إلى تعليق كل تربصات وتجمعات الرياضيين

الرابطــة المحترفــة تتوعد 
شبيبة القبائل بعقوبات قاسية
دعت رابطة كرة القدم احملترفة، األندية إلى تعليق جميع التربصات والتجمعات 
اخلاصة بالرياضيني، مذكرة بأن التدابير االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، 
يف إطار محاربة تفشي جائحة كورونا فيروس »كوفيد19-«، ال تزال سارية حلد اآلن.

وأفادت الرابطة عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي »تذكر الرابطة جميع األندية 
محاربة  إطار  يف  العمومية  السلطات  أقرتها  التي  االحترازية  التدابير  كل  أن  احملترفة 
تفشي جائحة كورونا فيروس ال تزال سارية. وبهذا تدعو االحتادية إلى احترام إجراء 
تعليق كل تربصات وجتمعات الرياضيني األندية وحتّذر أي ناد يعترض هذا اإلجراء 

بتعريضه للعقوبات«.
القبائل  فريق شبيبة  تربص  بداية  يومني من  بعد  احملترفة  الرابطة  فعل  رد  وجاء 
مبدينة أقبو ببجاية، ليكون أول ناد جزائري يستأنف التدريبات، عقب خمسة أشهر 
ونصف من تعليق جميع املنافسات واألنشطة الرياضية باجلزائر، بسبب جائحة كورونا 

فيروس.
وبالرغم من أّن السلطات العمومية لم ترخص بعد لألندية استئناف التدريبات، 
مع  بالتنسيق  خالدي،  علي  سيد  والرياضة،  الشباب  وزير  كلفت  احلكومة  أّن  إاّل 
مختلف االحتاديات الرياضية الوطنية، من أجل العودة التدريجية للنشطات الرياضية 
دون جمهور، وذلك من خالل اعتماد بروتوكول صحي يتناسب مع كل اختصاص، 

حسب ما جاء يف بيان الوزارة األولى.
وختمت الرابطة بيانها كالتالي »تعتمد الرابطة على روح املسؤولية لكل األطراف 
إحترام  على  وللحرص  القدم  كرة  ميدان  يف  الناشطني  جميع  صحة  على  للحفاظ 

القواعد التي أقرتها السلطات الصحية يف البالد«.
م.هشام

وقع على عقد مدته 3 سنوات

شبـاب بلوزداد يحسم صفقة 
المهاجم البلجيكي نغومبـو

أعلن نادي شباب بلوزداد، اول 
أمس، تعاقده مع املهاجم البلجيكي 
صيف  حتى  نغومبو،  مايكي 
البلوزدادي،  النادي  وقال   .2023
عبر حسابه على »فيسبوك«: »تعلن 
الصفقة  عن  بلوزداد  شباب  إدارة 
امليركاتو  فترة  خالل  للفريق  الثالثة 
مهاجم  بضم  وذلك  الصيفي، 
لآلمال  البلجيكي  الوطني  املنتخب 

سابقا، مايكي نغومبو«.
مع  عقد  على  نغومبو،  ووقع 
الفريق البلوزدادي مدته 3 سنوات، 
إيجلز«  آهيد  »جو  نادي  من  قادما 
الدرجة  بدوري  الناشط  الهولندي، 

الثانية.
وخاض نغومبو )25 عاما(، عدة جتارب أجنبية، حيث سبق له اللعب يف العديد 

من الدوريات األوروبية، على غرار أملانيا وإيطاليا.

مولودية وهران

األنصـار يطالبون السلطـات 
بمنح النادي شركة عمومية

نظم أنصار مولودية وهران، اول أمس، مسيرة حاشدة، مبطالبة السلطات العليا، 
مبنح النادي، شركة عمومية ترعى نفقاته املالية.

بداية  النادي،  إدارة  داخل مجلس  تغييرات جذرية  إجراء  احملتجون على  ويصر 
منذ سنوات،  األزمة  نفق  الفريق،  تسببهم يف دخول  بعد  املساهمني،  برحيل كافة 

بسبب السياسة الفاشلة، خاصة على مستوى التسيير املالي.
وندد املشاركون يف املسيرة، بأزمات الفريق، مما أدى إلى تراجع نتائجه يف الدوري 

احمللي، وحرمانه من احتالل املراكز املتقدمة.
إلى  خالدي،  علي  سيد  والرياضة،  الشباب  وزير  الغاضبون،  األنصار  ودعا 

التدخل العاجل من أجل إنقاذ مولودية وهران.

من أجل الحصول على شهادة الجودة »إيزو 9001«

جمعية الشلف، س.غليزان، و.تلمسان واولمبي المدية 
جمعية  األولى،  احملترفة  الرابطة  بطولة  من  أندية  أربعة  وقعت 
االربعاء  يوم  املدية،  اوملبي  تلمسان،  وداد  غليزان،  سريع  الشلف، 
الفارط مبقر االحتادية بدالي إبراهيم بالعاصمة، على االتفاقية الثالثية 
ومديرية  خبرة  مبكاتب  أسهم  ذات  الرياضية  الشركات  تربط  التي 
مراقبة التسيير واملالية التابعة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، حسب 
الرسمي على شبكة  موقعها  عبر  الفاف  أمس،  اول  عنه  أعلنت  ما 

االنترنت.
مكاتب  بني  أبرمت  قد  االتفاقية  هذه  اّن  املصدر  ذات  وأوضح 
املالي  التسيير  مراقبة  ومديرية  أسهم  ذات  الرياضية  والشركة  خبرة 
التابعة لالحتادية، من أجل احلصول على شهادة اجلودة »إيزو 9001«.
غليزان  وسريع  الشلف  جمعية  فريق  اّن  املصدر  ذات  وأضاف 

اخلبرة  مكتب  مع   االتفاقية  هذه  على  وقعوا  قد  تلمسان  ووداد 
مع  الوثيقة  هذه  املدية على  أوملبي  فريق  وقع  فيما   »IANOR«

مكتب اخلبرة »كايزن اكادميي«.
ويأتي التوقيع على هذه الوثيقة يف إطار تطبيق اإلجراءات التي 

اتخذتها الفاف من أجل مرافقة  األندية احملترفة.
االتفاقية  اآلن، على هذه  أندية، حلّد  تسعة  أمضت  للتذكير، 
الثالثية، ويتعلق االمر مبولودية اجلزائر، شباب بلوزداد، جمعية عني 
احتاد  بارادو،  نادي  بلعباس،  احتاد  اجلزائر،  احتاد  مقرة،  مليلة، جنم 
بسكرة، شباب قسنطينة يف انتظار وفاق سطيف الذي رفض يف وقت 
مؤخرا  الذي جمع  اللقاء  بعد  القرار  العدول عن  قبل  التوقيع  سابق 

مسيرو الفريق السطايفي برئيس االحتادية خير الدين زطشي.

بونجاح يفتتح عداده التهديفي مع السد القطري
افتتح قلب هجوم املنتخب اجلزائري، بغداد بوجناح عداده التهديفي للموسم اجلديد مع ناديه السد، اول أمس، برسم اجلولة األولى 

من بطولة النجوم القطرية لكرة القدم على حساب اخلريطيات يف اللقاء الذي فاز به فريقه 5-1.
وسجل بوجناح هدفه األول لهذا املوسم )2021-2020( يف الدقيقة 55 عندما كان فريقه متقدما بهدف ليضيف الثاني. كما متكن 

من تقدمي كرة حاسمة لزميله كازورال الذي افتتح باب التهديف يف الدقيقة 27.
ووقع بقية األهداف كل من كازورال يف الدقيقة 60، وسالم ضد مرماه يف الدقيقة 71، وأكرم عفيف يف الدقيقة 84، فيما سجل تيبركانني 

هدف اخلريطيات الوحيد يف الدقيقة 64. وبهذه النتيجة يتصدر السد ترتيب البطولة القطرية بثالث نقاط يف انتظار بقية مباريات اجلولة.
م.هشام
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استعرض فيه تألق وتحوالت الفريق فترة الستينّيات من القرن المنقضي

هشام دغموم يصدر كتاب »بلوزداد تاريخ من ذهب« 

بقلم / أ. خلضر. بن يوسف 

هشام  الشاب  اجلزائري  للكاتب  قريبا جدا،   سيصدر، 
الشباب  نادي  حول  العربية  باللغة  تاريخيا  كتابا  دغموم 
بني  يعرف  كما  أو    ،« بلوزداد  »شباب  لبلوزداد  الرياضي 
قدم  كرة  نادي  وهو  السياربي،   باسم  اختصاًرا  مشجعيه 
جزائري تأسس بـبلوزداد ) بلكور سابًقا( بـاجلزائر العاصمة 
تاريخ  »بلوزداد  بـ  عنونه    ،1962 عام  من  يوليو   15 بتاريخ 
بلوزداد  شباب  فريق  أسطورة  مسيرة  يروي    ،« ذهب  من 
من التأسيس مرورا بكل تفاصيل الفريق من رجال وصّناع 
مجد اللونني األحمر واألبيض،  مؤسسي الفريق،  محّبيه،  
وأسراره،   وحكاياته  بألقابه  ورؤسائه،   مبسّيريه  مسانديه،  
والتوزيع  للنشر  املثقف  دار  عن  سيصدر  الورقي  االصدار 
واإلشهار،  وفضل الكاتب دغموم هشام تسليط الضوء على 
تاريخ النادي الرياضي من ظروف النشأة مطلع الستينيات،  
ثم مرحلة التألق يف أول بطولة وطنية يف تاريخ اجلزائر منتصف 
الستينيات،  كما تتبع العديد من التطورات والتحوالت التي 

عرفها الفريق خالل مرحلة السبعينيات.
يف  جاء  الكتاب  أن  دغموم  أوضح  ذي صلة  سياق  ويف 
أربعة فصول مقسمة ضمن 116 صفحة مرفوقة بعدة صورة 

نادرة للفريق واألنصار،  هذا ويعتبر الكتاب رحلة يف ماضي 
الفريق البلوزدادي ليطّل على مختلف ما عاشه الفريق بتاريخه 
مختلف  يف  الساعة  حّد  إلى  التأسيس  منذ  وإحصائّياته 
املنافسات احمللية والقارّية - منذ تأسيسه، ُتّوج بـ 16 بطولة 
محلية،  مبا فيها الدوري ست مرات،  كأس اجلمهورية ثمان 
مرات،  كأس السوبر مرة واحدة،  كأس الرابطة الوطنية مرة 
أكثر األندية  العاصمي أحد  النادي  يعتبر  واحدة،  وبذلك 
جناًحا يف تاريخ كرة القدم اجلزائرية من حيث عدد البطوالت 
احمللية بجانب شبيبة القبائل ووفاق سطيف ومولودية اجلزائر 
املغاربية  بـالكأس  الفريق  فاز  إقليمًيا،   أما  اجلزائر،   واحتاد 
أول  بلوزداد  شباب  ويعتبر  مرات،   ثالث  البطلة  لألندية 
نادي جزائري شارك يف مسابقة قارية )كأس إفريقيا لألندية 
البطلة( موسم 1970-1969 -،  مؤكدا يف الوقت ذاته من 
والروايات  األصوات  فرز  إعادة  قوله  حسب  األمانة  باب 
واحلقائق،  من خالل سرد التاريخ الرياضي للفريق بطريقة 
أبناء  فريق  تأسيس  وراء  كانت  التي  والظروف  بسيطة،  
بلوزداد،   الرياضي ملدينة  املاضي  أين يروي وقائع  العقيبة،  
من خالل اإلشارة إلى الوالدة الصعبة واملؤملة لشباب بلكور،  

من خالل السنوات األولى من وجودها وأمجادها

الرياضي  الشباب  تأسيس  مراحل  إلى  دغموم  وتطرق 
أين جتسدت   1962 عام  البداية  كانت  البلوزدادي،  حيث 
أطراف،   عدة  بها  قامت  جهود  عدة  بعد  التأسيس  خطوة 
رياضيا  بلكور  حي  أبناء  تفرغ  احلرية  ونيل  االستقالل  بعد 
البد  فكان  الوطن  سبيل  يف  وتضحياتهم  جهادهم  بعد 
عز  ويف  العريق،   احلي  هذا  ميثل  كبير  فريق  تأسيس  من 
الفريق  هذا  شعاع  انبثق  باالستقالل  والفرحة  االحتفاالت 
الذي كان نتيجة دمج الفريقني الذين ميتالن شارع ليون سابقا 
)و هو شارع بلوزداد حاليا( فتجند أبناء هذا احلي من أجل 
جمع األموال وراح جتار احلي األغنياء آنذاك أمثال خميسة 
وبوهالل وبوقيدة وغيرهم يقدمون التبرعات من أجل تكوين 

فريق كبير.
وقد أدرج املبدع دغموم هشام وهو مصور فوتوغرايف صدر 
له أول كتاب ورقي عن نفس الدار معنون » بالعدسة » وهو 
بلوزداد   « كتابه  اجتماعي محض،  ضمن  طابع  ذو  كتاب 
تاريخ من ذهب »،  بعض األغاني الرياضية اخلاصة بفريق 
الشباب 02 مع حتليلها وشرحها وتفسيرها وتبسيطها للقارئ،  

جلذب انتباهه وبعث التشويق واإلثارة داخل املتلقي. 
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كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

لكن ال أحد منا أو من أولئك )املستمتعون( 
بدايتها  من  فيها  تفكر  »سنمار«  املسكني  بقصة 
القصة  شكل  تعيد  أن  ملخيلته  العنان  وأطلق 
مسحة  عنها  فيزيل  لها،  آخر  سيناريو  بترتيب 
احلزن التي تقابلنا بها وميسح منها الصورة النمطية 
التي أنتجت معها عن )غباء( رجل وثق يف ملك 
بنى له قصرا ثم صعداه ونية القتل تسبقه، فأرداه 
من أعاله ونشوة الغدر تغرقه، كان على أحدنا أن 
)الرجل  فكر  تعلو  )ظالل شك(  بـ  القصة  ل  ُيظِّ
املغدور( قد أن يغدر به غادره، فشّكه ذاك مينعه 
يف  ميسك  أو  السطح  )الغادر(  مع  يصعد  أن  من 
)الغادر(  ويظل  آمنا  )املغدور(  فيبقى  الّسر  يده 
متحسرا، فتكون قصة جديدة ومثال جديدا عن 
)حكمة سنمار( و)ذكاء سنمار(، ويتحول الناس 
من كاره أن يكون مثله إلى راغب أن يفعل فعله، 
ساكنو  ويضمن  حيا،  الرجل  بقاء  نضمن  وهنا 
تلك القرية أن يروا إبداعه يف قصور أخرى يبنيها.
كثير من الناس ولعلي منهم أحيانا مييلون إلى 
ولدنا يف عصر  كأننا  عموما  بالناس  الظن  حسن 
غابر يف عهد )أفالطون( وجاورنا حماه يف »املدينة 
الفاضلة«، أو كنا ضيوفا عند )توماسو كامبانيال( 
بدون  فضاء  رسمها  التي  الشمس«  »مدينة  يف 
أئمة  أن )الفارابي( قد جعلنا  اعتقدنا  أو  عيب، 
ومواطنني يف »مدينته الفاضلة« أو كأننا يف اجلنة 
)وهلل املثل األعلى( حيث ال مكر وال خداع وال 
مساومة وال ابتزاز وال سرقة وال نهب وال إفساد، 
فينظر أكثرنا إلى الشك نظرة دونية وال يروا منه 
وهو  اليقني،  إلى  للوصول  األمثل  السبيل  أنه 
احلقيقية،  املعرفة  على  للحصول  وسيلة  أحسن 
فنحن ال جند )غالبا( من حسن الظن إال احلسرة 
عندما يعلو الغدر على أخالق التسامح، وال جنني 
منه إال الندم إذا أضمر من وثقنا به وصدقناه غير 

الذي أظهر، فتكون حسرتنا كحسرة من )أحسن 
ندامة  ونندم  أهله،  غير  يف  اخلير  وفعل  الظن( 
)بحسن  يرعاها  أغناما  قتل  الذي  »الكسعي« 

الظن( بقوسه.
اجلزائر  يف  احلكم  إلى  األسبق  الرئيس  قدم 
رئاسيات  عشية  منافسيه  انسحاب  بعد  منفردا 
 2004 رئاسي سنة  موعد  لثاني  وتقدم   ،1999
وكسبه، وكان اجلميع يعلم أن له واليتني ال أكثر 
إجنازاته  كانت  أيا   1996 دستور  بأحكام  عمال 
وقطاع  منافسيه  له، خاصة من  التأييد  أو حجم 
مرحلة  كل  بعد  للتغيير  التواق  الشعب  من  هام 
لعدم متكن ثقافة الرتابة من تفكيرهم، لكن ألن 
تفوق  فقد  مبكان،  السذاجة  من  وأولئك  هؤالء 
التعديل  بتمرير  الرئاسة  مؤسسة  »مكر«  عليهم 
الدستوري على مستوى البرملان، وكنا سذجا ولم 
نعمل الشك ابتداء لسابق ثقة عمياء يف الدستور 
ونصه، وأن ظل الدميقراطية يحميه ولن يجرأ أحد 
على انتهاكه، فاألولى من الشعب أن ال يثق كل 
الثقة وأن ميارس الشك حتى يف النص األسمى، 
مبا  األقل  على  ابتداء  الرئاسية  العهدة  فيحّصن 

يجعلها عصية على أي تغيير مستقبلي.
ثورة الشك كان يجب أن تكون طوفانا ناعما 
الناس  فيها  وأن يشترك  فبراير،   22 متاما كحراك 
احلمالن  رداء  أنفسنا  عن  نضع  حيث  جميعا، 
وال  السياسيني  حضرة  يف  نرتديه  الذي  الوديعة 
األسود  دثار  باملقابل  نرتدي  أن  كالمي  يعني 
نلبس  أن  فقط  لكن  نناجزهم،  ونحن  والوحوش 
نظارات الفطنة وأن نرمي عكازات الغفلة والثقة 
السياسة  أن  كما  ندرك  أن  يجب  كان  العمياء، 
وهي )فن املمكن( فالسياسي يستحوذ منك على 
أنت  جتاهلته  مبا  علما  يحيط  فقد  ممكن(،  )كل 

بحسن ظنك فيه، ويضم إليه ما استأمنته عليه 
لسابق ثقة منك به.

عليهم  تغلب  قد  والسياسيون  الوزراء  حتى 
»سذاجتهم« أحيانا وينساقون خلف حسن الظن 
مبن حولهم كأنهم حمالن وديعة أو آالت مبرمجة 
ال حتيد عن خط رسم لها، ماذا كان يضير وزير 
إلى  قدم  أن  لو  اهلل  رحمة  عليه  السابق  التجارة 
كل  يف  يسبقه  الشك  وسلسال  الوزارية  دائرته 
من يعمل معه أو ضمن نطاق سلطانه من أباطرة 
وجماعات  التجار  وكبار  واالستيراد  التصدير 
املصالح ولوبيات األسواق، حتما كان سيمسك 
على  خرج  كان  وما  قطاعه  يف  أفضل  بشكل 
الشعب معترفا بهزميته أمامهم ومقرا بأنهم أقوى 
منه وأقدر عليه وهو من هو رأس الوزارة ورئيسهم.
املواطن  ُتطِلق  لن  )البسيط(  صفة  أن  يبدو 
حينا  يقرأ  وهو  ال  كيف  به،  االرتباط  تفك  ولن 
ويسمع أحيانا أخرى أن النائب يف البرملان ليس 
له من صالحيات إال »الرقابة« على آداء السلطة 
ومع  والنصوص،  القوانني  »تشريع«  أو  التنفيذية 
ذاك  مع  وبعرضه  األمل  بطول  ماسكا  ذلك جتده 
كل  فيه  ويظن  البرملاني  ملقعد  »املترشح«  الرجل 
الظنون ويعقد عليه األماني أن ييسر له معيشته 
باملرة  ماله ويصلح  له يف  ويزيد  له خزينته  ويفتح 
يكون  وأن  عليه  الوالية  له  تكون  وأن  عياله، 
كساكن مصباح عالء الدين يندبه فيكون حاضرا 
أبدا، فلو أعمل بعض الفكر فقط لعلم أن ذلك 
أهل  من  وليس  والية،  وال  له  سلطة  ال  الرجل 

احلل والعقد فيحكم يف الناس عطاء أو إمساكا.
يقول الفيلسوف )رونيه ديكارت( »إن الشك 
خطوة ضرورية ال بد من اتخاذها فخبرتي باخلطأ 
وتعرضي له منذ عهد بعيد واحتمال جتدده بفعل 

تلك األحكام التي خضعت لها ولم أتبني صحتها 
سواء كانت أحكامًا فرضها الغير من معلمني أو 
أحكامًا  أم  أمري،  إليهم  وّكل  من  أو  مرشدين، 
للخطأ  اخليال-وتعرضها  أو  احلس  علّي  فرضها 
معروف- إن كل هذا يدعوني إلى الشك«، ولهذا 
ال يجب أن ننظر إلى هذا اخللق كأنه صفة سلبية 
يترتب عليها شعورنا الدائم بالنقص و«قلة احليلة« 
الوقت  املناسب يف  القرار  اتخاذ  نستطع  لم  ألننا 
املناسب، وال أن ينتابنا شعور بتأنيب الضمير من 
نظرة الناس لنا أننا وضعناهم يف دائرة الريب ولم 
»نحسن الظن« بهم وألزمنا أنفسنا احليطة واحلذر 
حتى نتبني أمرنا وجتلو بصائرنا فيستقيم أمرنا أو 

يكاد.
بالعكس متاما، فالسياسة يف عمومها ال تعترف 
إليها املصلحة واملكسب،  باألخالق ألنها تدني 
ميارسونها  من  ومع  معها  التباري  علينا  ليس  لذا 
مبنطق التغافل وال بثقافة التسامح، وهذا الكالم 
وبني  كعملية  السياسة  بني  واضح  فصل  فيه 
السياسي كإنسان، فبعض السياسيني ذوو خلق 
من  احلسن  إليهم  ويدنون  املفسدة  عن  ويترفعون 
املنتفع  املواطن  على  ليس  لذلك  والفعل،  القول 
السلطة  السياسي ومعه  له  يوفرها  التي  بالرفاهية 
العامة أن يعتقد أن ذلك مّن منه ومنها وإحسان 
وأن يحط عينه أمامهما استحياء مبا أنعما عليه، 
لكن وجب عليه أن يدرك أن السياسي ال يتفضل 
عامة«  »خدمة  له  املقدمة  اخلدمة  وأن  عليه 
السياسي مجبر على تأديتها ألنها مرتبطة بوجوده 
يف منصبه، وما يقدم للمواطن حقه وليس مزية، 
لذلك فالفطنة ومعرفة احلق وفهمه عمليات يقع 
على املواطن متييزها وإدراكها حتى ال يبق حامال 

للقب )املواطن البسيط(.
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ال فرق في السياسة بين السذاجة وحسن الظن

ال أحد يخفى عليه المثل العربي الشهير )جزاء سنمار(، والكل تقريبا يعرف مناسبته وشخوص القصة سواء أكانت حقيقية أو من وحي خيال أحدهم أراد أن يعّبر عن سوء منقلب رجل أحسن 
الظن برجل ظن أنه سيكافؤه فإذا به يغدره. بل إن أكثرنا نحن عامة الناس يستذكرونه ويعرفون كنهه ويستعملونه في معرض »التحّسر« من فقدان المصلحة وقد كانت في اليد وأذهبناها 

بحسن ظننا بمن كانت تعبر يده إلى يدنا لكنه أفلتها من يده إلى يده أو جعلها تسقط إلى جيبه أو أوهم عيننا بنظرة عينه، ثم بعد ذلك قطع حبل الوصل بيننا وبينه.

ثورة الشــــك
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َتزدهُر األمُم وتتطّوُر 
قاِش امُلثاِر بني  الشعوُب بالنِّ

ُمختلِف فواعِل امُلجتمِع، 
ومختلِف ُكتِله الِفكرّية؛ 
إْذ بالّنقاِش احُلرِّ وامَلبنيِّ 

على االحتراِم تنضُج 
املشاريُع بتكامِل الُرؤى 

وَتواُفقها وِصيانتها مصالَح 
ُمختلف األطراِف، التي 

تتقاسُم فضاًء اجتماعًيا 
وُجغرافيا واحًدا. وِوفَق 
هذِه امُلعطياِت، سيولُد 
هذا املشروِع )مشروُع 

بٌة اسُمها  املجتمع( نبتٌة طيِّ
»املواطنة«.

فاملواطنُة ما كاَنت لتكوَن 
ميقراطيِة  ول الدِّ يف الدُّ
لوال تزاوِج االختالِف 
والّتعاُيش؛ فاإلمياُن 
بايِن  باالختالِف والتَّ

يف الُرؤى؛ وِمنُه الّتعدُد 
واإلمياُن بّتعايِش الِفكري 
ياسي واالجتماعّي  والسِّ

يني  قايف والدِّ والثَّ
واالقِتصادي بني امُلواطننَي 

يف البيئِة اجُلغرافيِة 
نفِسها، مع احتراِم امَلسافِة 

الفاصلِة بني ُمختلف 
األطراِف واالحتكاِم إلى 

القاُنون حللِّ أّي إشكاٍل قد 
يقُع بني امُلتخاصمنَي ِفكرًيا 

وِسياسيا، َتبقى األرضيُة 
اخِلصبُة الزدهاِر امُلواطنة 

ها منًوا طبيعًيا. ومُنوِّ
ي تسَعى  يف اجلزائر التِّ

جاهدًة إلعادِة بناِء نفسها 
ِوفَق ُمقتضياِت احَلاضر 

وضُروراِت املستقبِل، 
يجُد املجتمُع فيها نفَسه 
ُمرهًقا بحمٍل ثقيٍل، حمٌل 
ُصه السؤاُل املَركِزي:  يلخِّ

بيُل  ماذا ُنريد؟ وكيَف السَّ
إلى ما ُنريد؟

فغياُب مشروِع مجتمٍع جاٍد 
ٍج بني  أّدى إلى خلِق تشنُّ
أفراِد امُلجتمِع؛ إذ أصبَح 
ٍر، ما  قاُش غيَر ُمؤطَّ النِّ

جعلُه يف كثيٍر من األحياِن 
خصنِة  ينحرُف إلى الشَّ

ذ من  ِخّ القاتلِة للِفكرِة، ويتَّ
تِم وسيلًة للّرِد  ِب والشَّ السَّ
بدَل االستدالِل باحُلّجِة 

والُبرهان، يف مثِل هذا 
امُلستوى من االنهياِر ترتِسُم 
شرُذم يف املجتمِع،  مالمُح التَّ

وتبُرز ِقوًى تستثمُر يف 
باعَد  االنحراِف وُتقّوي التَّ
قاش  بغيَة وأِد فضيلِة النِّ

َدة للُمواطنة. امُلولِّ
وخالصُة القوِل: إّن ما 

َيعيُشه امُلجتمُع اجلزائرّي 
يستدِعي مّنا حترًكا 
خب على  عاِجال للنُّ

ُمختلِف امُلستوياِت من أجِل 
قاش،  إحياء َفضيلِة النِّ

وتأِطيرها وِحمايتِه بأدواٍت 
ِفكرّية وِسياسيٍة وقانونّيٍة، 
من شأنها أن ُتعيَد االعتباَر 

ي  ، الذِّ للفرِز االجتماِعيِّ
يضُع كلَّ واحٍد يف ُمستواه 

ِصه ووظيفِته؛ ومنُه  وتخصُّ
دوُره يف مشروِع امُلجتمِع 

املأموِل. 
قاِش  فمن يبعُث َفضيلَة النِّ

وِهي َرِميم؟! 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

الـ21 سبتمبر  باجلزائر، يف  الفنون  ستشهد ساحة 
معرضا  حتتضن  التي  الفن«  »ديوانية  ميالد  اجلاري، 
ويؤثثه  املقبل،  جانفي  الـ13  غاية  إلى  ميتد  جماعيا 

فنانون جزائريون وعرب وأجانب.
وكشف صاحب »الديوانية« الفنان حمزة بونوة، يف 
حديث خص به »أخبار الوطن«، أّن »الديوانية« عبارة 
عن رواق فنون ومنصة تستضيف جتارب عاملية يف الفنون 
بالترويج  وتعنى  باجلزائر  والعربية  اإلسالمية  املعاصرة 

للحركة الفنية يف البالد وإتاحة الفرص للمبدعني.
القارات  على  تنفتح  »الديوانية«  أّن  بونوة  وأضاف 
اخلمسة، وتهدف إلى عرض الفن العربي واإلسالمي 
املعاصر جلمهور أوسع عبر توفير برنامج مبتكر للفنانني 

الناشئني على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.
معرضا  لها،  محطة  أول  يف  »الديوانية«،  وحتتضن 
محمد  لبنان،  من  زغبي  غادة  من  كل  يؤثثه  جماعيا 
من  احلمود  لولوه  مصر،  من  ابراهيم  ومحمد  النجا  أبو 
السعودية وراشد دياب من السودان ومحمد العامري من 
األردن وشادي طاليي من إيران ورشيدة أزدادو ورحمون 

ثيليلي من اجلزائر. وتكرِّم »الديوانية« يف معرضها الذي 
اجلزائرية  التشكيلية  الفنانة  »مسارات«  شعار  يحمل 
الراحلة باية محي الدين. وحسب بونوة، يأتي إطالق 
»الديوانية » من اجلزائر العاصمة إميانا بأهمية احملروسة 
التي  املدينة  اآلخر،  على  املنفتحة  املتوسطية  املدينة 
إسالمية  متعددة  وثقافات  مختلفة  بحضارات  تأثرت 
»تستحق  ووفقه،  أمازيغية.  وأيضا  وأوروبية  وأندلسية 

العاصمة اليوم أن تكون نقطة التقاء جميع احلساسيات 
الفنية املوجودة يف العالم وعاصمة ثقافية بامتياز.

آخر  بعد  إضافة  تقدمي  إلى  »الديوانية«  وتطمح 
قائال:  بونوة  عّبر  حيث  وفقط،  العرض  حلظة  يتجاوز 
ونطمح  واملتلقي،  املبدع  بني  حوار  إلى  بحاجة  »نحن 

إلى جتديد التواصل مع اجلمهور«.
 حسان مرابط

القـــــــول
َتحريُر النِّقاش!

08 مرَضى  ِفيما َقضى 
بإصابِتهم  ُمتأّثريَن  َنحَبهم 

 الَجزائــِر ُتحصي 
304 إصابـــات 
َجِديدة بكورونا 
يـــوم أمـــس

أعلنت وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، أمس 

اجلمعة، عن آخر اإلحصائيات 
املسجلة يف اجلزائر املتعلقة 
بتفشي وباء فيروس كورونا 

»كوفيد 19«.
 كشف الناطق الرسمي باسم 
اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 

فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 325 إصابة جديدة، 

ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 
45773 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل 
خالل آخر 24 ساعة 08 وفيات 

بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد 
الوفيات إلى  1537حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 
253 حالة شفاء جديدة، ليرتفع 
إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 
بني املصابني بالوباء إلى 32259 
حالة، بينما يخضع 35 مريضا 

للعناية املركزة.
رحمة عمار

حتتضن جتارب عاملية يؤّثثها فنانون جزائريون وعرب وأجانب

ين في َمعرِض »َمساَراٍت« ُم َباية َمحّي الدِّ يواِنيَُّة« ُتكرِّ »الدِّ

َر قبــل ُمنتصــف 2021 لقـــاُح ُكوروَنــا لــن َيتــوفَّ
قالت املتحدثة باسم منظمة الصحة العاملية، أمس اجلمعة، إن املنظمة ال تتوقع توفير لقاح كورونا قبل حلول منتصف العام املقبل.

للتأكد من فاعلية  العاملية »مارجريت هاريس«، يف تصريح صحفي أدلت به من جنيف، على أهمية إجراء اختبارات دقيقة  املتحدثة باسم منظمة الصحة  أكدت 
اللقاحات وسالمة استخدامها، قائلة: »ال نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام املقبل«.

وتابعت »مارجريت هاريس« تقول: »هذه املرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول ألننا نحتاج ملعرفة مدى احلماية احلقيقية التي يوفرها اللقاح«. وأردفت موضحة: 
»نحتاج أيضا أن نتأكد أن اللقاح آمن يف إشارة إلى املرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي جُترى على اللقاحات قبل املوافقة على استخدامها«.

ق.د

منظمة الصحة العاملية

ُمديرية البيئة لوالية الوادي

ُسوناطــَراك ُمطالبــٌة 
بإعداِد َتقريٍر عن َحادثِة 

الّتســـُرِب النِّفِطـــي
 طالبت مديرية البيئة لوالية الوادي، يف مراسلة رسمية، 
التسرب  حادثة  حول  مفصل  تقرير  بإعداد  سوناطراك  شركة 

النفطي، إثر  انفجار أنبوبي نفط بإحدى مناطق الوالية.
وكشفت املراسلة أن تسرب البترول من األنبوب بالنقطة 
الكيلومترية )PK 263( بالبعاج، أّدى إلى تلوث مياه الوادي 
هذا  أن  موضحة  احلمراية،  ببلدية  ملغيغ  بشط  تصب  التي 
التسرب سيؤثر حتما على التربة والتنوع البويولوجي واحمليطات 

الفالحية، انطالقا من مكان احلادث إلى غاية تلويثه الشط.
إلعداد  سوناطراك  الوادي  لوالية  البيئة  مدير  ودعا 
على  آثاره  احلادثة،  أو  الواقعة  وأسباب  ظروف  تقرير حول 
تدابير  اتخاذ  إلى  ودعا  والبيئة.  واملمتلكات  األشخاص 
لتفادي أي واقعة أو حادثة مماثلة، والّتخفيف من آثار ذلك 

على املدى املتوسط والطويل.
حسان مرابط

تيبازة

إصابــُة َعامل بُحـروق إثَر 
انفجـار بَمخـزن الزيـوِت

أصيب عامل بحروق من الدرجة الثالثة يف انفجار وقع على مستوى مخزن الزيوت 
مبحطة احمر العني بوالية تيبازة، والذي يتم وضع جميع الزيوت بداخله.

 وقد مت نقل املصاب إلى العيادة متعددة اخلدمات بأحمر العني، بعد تقدمي اإلسعافات 
األولية له يف مكان احلادث عينه، حسبما أفاد به أعوان احلماية املدنية، الذين أكدوا أال 
خسائر مادية سجلت، وأن انعدام أجهزة الوقاية داخل املخزن وعدم وجود أنبوب اإلطفاء 

هو ما أدى إلى سرعة انتشار النيران وعدم السيطرة على الوضع.
هذا، وفتحت مصالح األمن حتقيقا يف احلادثة، خاصة وأن أسباب االنفجار مجهولة.

برج بوعريريج

الُعثــور علـى َشاب َمشنوًقا 
بَقريــــة غفستــان

اهتزت قرية غفستان التابعة لبلدية العش، جنوبي والية برج بوعريريج، على وقع 
خبر العثور على جثة شاب يف العقد الثالث من عمره مشنوقا يف مسكنه العائلي بالقرية.
على  بالعثور  بالغا  تلقيها  إثر  تدخلت  قد  املتخصصة  األمنية  املصالح  وكانت 
مبسكن  الغرفة  نافذة  إلى  معلقة  سنة   35 العمر  من  البالغ  الشاب )ب.  ف(  جثة 
الضحية العائلي. وأكدت بعض املصادر أن الضحية يعاني من بعض االضطرابات 
النفسية. وعليه، جرى حتويل الضحية إلى مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية، 
فيما باشرت اجلهات املتخصصة حتقيقا معمقا ملعرفة مالبسات احلادث التي ما تزال 

مجهولة إلى اللحظة.
صفاء كوثر بوعريسة


