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05
سكيكدة

َكارثــٌة إيُكولوجّيــة 
ُتهــّدد سكــاَن نهــج 
»روبيح الطاهـر«! 

06
سيدي بلعباس

ُمديرّيـــُة َمســـــح 
األَراضي ُتسّجـل 3900 
عقار َمجهوُل الملكّية! 

08
أدرار 

اسِتحــداُث مراكــــِز 
االمِتحاَنات في َمناطٍق 

ُحدودّيـــــــة

04
امَلالّيـــة:  َوزيُر 

النِّظـاُم الَبنِكـي 
والَمالي الَوطني 
مكيَّف لُمكافحـة 
كـــّل أشكـــاِل 
َتبييض األموال

كشف وزير املالية، أمين 
بن عبد الرحمان، أمس 

األربعاء ،  أنه سيجري وضع 
كل اإلمكانات حتت تصرف 

الهيئة الوطنية ملكافحة 
تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب.

ت في َمشاريَع أسواق َفاشلة بتبسة! 50 ملياَر سنتيم ُضخَّ
تشهد األسواق التجارية يف والية تبسة وضعية متأزمة،  جراء سوء التسيير والتنظيم، خاصة أن الوالية رصدت مبالغ مالية ضخمة إلجناز 21 سوقا جوارية و5 أسواق مغطاة يف 

عدة بلديات،  من أجل القضاء على التجارة الفوضوية داخل املجمعات السكنية والساحات العامة والطرق واألرصفة؛ مشاريع فاشل ة ُأهدر فيها أكثر من 50 مليار سنتيم.  

الّتسييِر09 أوكاَر َفساٍد بسبِب َفوضى اإلجَناِز وُسوِء  حَتّولت 

املراِسيُم الَتنظيمّيُة اخلاصِة بها لْم َتصُدر منُذ اسِتحداِثها

الّسيــاُق والَمعَنــى!
تشكل التداخالت اللغوية ظاهرة جديدة 

لم يعرفها النص العربي، وقد ازدادت انتشارا 
يف السنني األخيرة، ما يجعل هذا التنافذ 

قابال ألسئلة من أجل اإلحاطة بأسباب هذه 
االنشقاقية اللسانية التي أصبحت تسّم 

اخلطاب املعاصر.
ميكننا احلديث عن تقزيح للّسرد، إذ 

تتحابك فيه مستويات، بدءا من اللفظة، 
إلى اجلملة واملقطع. وقد يتجاوز ذلك حدود 

املقطوعة فيشمل صفحات. يسّمى هذا 
يف األعراف الروائية »اللغة احلرفية«، كما 

نّظر لها النقد الغربي، وخاصة مع البنيوية 
التكوينية، أو مع النزعات التي كانت لها ميول إيديولوجية يف حقبة متيزت 

باالحتكام إلى العالقة التناغمية ما بني الُبنى االجتماعية والُبنى املعبرة عنها.

الّسعيـد بوطاجيـــن 	أقــــالم15

شريِع َسابٌق السِتقراِر اخَلدماِت!  الَوزيُر األسبُق عبد القادر سَماري:  استقراُر التَّ

03

نظيمّيِة حصــــَر   اخَلبير االقتَصادي عبد الَقادر بّريش:  غياُب امَلراسيِم التَّ
قليدّيــــة الّنشــــاَط فـــــي الـــــوزارات التَّ

 وزاراٌت تبَحــــــث  وزاراٌت تبَحــــــث 

نظيمّيِة عادٌة ُعمرَها َفاَق 20 سنة! ر امَلراِسيم التَّ الَواِلي األسَبق َبِشير فِريك:  َتأخُّ

عـــن إثَبـــات!عـــن إثَبـــات!



02
أخبار السياسة
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عّماْر قردوْد
قرَر  تبوْن  الرئيَس  أَن  ذاتها  املصادُر  وأشارْت 
االستفتاِء  على  املعدِل  الدستوِر  بعرِض  االكتفاُء 
الشعبِي يف أوِل نوفمبَر املقبِل على أْن ُيعلَن عْن حِل 
على   2021 يف  مسبقًة  تشريعياْت  وإجراِء  البرملاِن 
أْن تتحسَن الظروُف الصحيُة وعودُة احلياِة إلى  أمِل 
أماَم تكتالٍت سياسيٍة  طبيعتها ومينُح مجااًل واسعا 
البرملاِن ، واملجالُس  لولوِج  ، معظمها غيُر حزبٍي ، 

احملليُة

الرئيُس تبوْن : » انتخاباٌت تشريعيٌة 
ومحليٌة مسبقٌة قبل نهايِة 2020 » 

وكاَن رئيُس اجلمهوريِة قْد أعلَن عدَم رضاُه عْن 
عمِل البرملاِن بغرفتيِه ، موضحا أنُه تفادى حُل هذِه 

الفاسَد  املاَل  ألَن   «  ، الدستوِر  تعديِل  قبَل  الهيئِة 
ما زاَل يف الشارِع واستغالِل النفوِذ مازاَل موجودا » 
انتخاباٍت  وإجراِء  البرملاِن  حِل  يف  رغبتُه  وأبدى   ،
أوِل  يف  السنِة  نهايِة  قبل  مسبقٍة  ومحليٍة  تشريعيٍة 
إعالميٍة  مؤسساٍت  ومسؤولي  مديري  مَع  لُه  لقاٍء 

أواخَر جانفي املاضي .
وقدَم رئيُس اجلمهوريِة ، توضيحاُت بخصوِص 
ومنها   ، العاَم  الرأَي  شغلْت  التي  القضايا  بعِض 
البرملاِن  رأسها  وعلى  املنتخبِة  املجالِس  حِل  مسألُة 
تشريعيٍة مبكرٍة  ،حيُث  انتخاباٍت  وإجراِء  بغرفتيِه 
التعديُل  تسبيْق  يقتضي  الواجَب  بأَن  الرئيُس  أكَد 
الدستورُي ، ألنُه ليَس مْن املعقوِل أْن جندَد الهيئاُت 

املنتخبُة بقواننَي مرفوضٍة شعبًيا . 
وقاَل الرئيُس تبوْن أنُه » بعَد تصويِت الشعِب 
على الدستوِر ، يكون حُل كِل املجالِس املنتخبِة ، 
والتي تعتبرها كُل القوى السياسيِة واملدنيِة يف البالِد 

غيِر شرعيٍة وموروثَة عْن العهِد السابِق ، وال تعكُس 
نتاَج  لكونها   ، السياسيِة  للقوى  احلقيقيُة  األوزاُن 
تزويٍر وتالعٍب باالنتخاباِت يف عهِد الرئيِس السابِق 

عبُد العزيْز بوتفليقة » .

ال انتخاباٍت تشريعيًة ومحليًة إال 
بعَد صدوِر القانوِن اخلاِص اجلديِد 

باالنتخاباِت

تقنيٌة  موانُع  هناَك  أَن  مصادرنا  وأفادْت 
تشريعيٍة  انتخاباٍت  إجراِء  استحالَة  وتنظيميٌة جتعُل 
ومحليٍة خالل اْل 3 أشهَر املقبلِة واملتبقيِة مْن سنِة 
اخلاِص  القانوِن  صدوِر  عدَم  رأسها  على   2020

اجلديِد باالنتخاباِت .

عّماْر قردوْد

ليلى   ، الدستورِي  القانوِن  اخلبيرُة يف  كشفْت 
 « أنُه   « الوطِن  أخباِر   « لـــ  تصريٍح  يف   ، حطابي 
مسبقٍة  ومحليٍة  تشريعيٍة  انتخاباٍت  إجراَء  يستحيُل 
قبل نهايِة السنِة اجلاريِة ألسباٍب موضوعيٍة بسبَب 
ضيِق الوقِت وعدِم صدوِر القواننِي التنظيميِة اجلديدِة 
رئيُس  تعهَد  التي  االنتخاباِت  بقانوِن  اخلاصِة 

اجلمهوريِة مبراجعتِه ».
البرملاِن  مصادقِة  فبعَد   « حطابي  وأضافْت 
بغرفتيِه على الدستوِر املعدِل يبقى األمُر مرهوٌن بيَد 
التعديِل  يف  رأيُه  سيبدي  الذي  اجلزائرِي  الشعب 
املوافقُة  متْت  حاٍل  ويف  القادِم  نوفمبَر   1 يف  الدستوِر 
احملكمِة  إنشاِء  انتظاِر  مْن  بَد  فال  عليِه  الشعبيُة 
الدستوريِة التي ستعوُض املجلَس الدستورَي احلالَي 
انتخابٍي  استحقاٍق  أِي  يف  األخيُر  الرأُي  لها  والتي 
األحكاِم  ضمِن   224 املادُة  عليِه  تنُص  ملا  وفقا 
االنتقاليِة مْن الدستوِر املعدِل والتي تقوُل » تستمُر 

املؤسساُت والهيئاُت التي طرأَ على نظامها القانونِي 
يف هذا الدستوِر تعدياًل أْو إلغاٍء يف أداِء مهامها إلى 
غايِة تعويضها باملؤسساِت والهيئاِت اجلديدِة يف أجٍل 
يف  الدستوِر  هذا  نشِر  تاريِخ  مْن  واحدٌة  سنٌة  أقصاُه 
اضطراريا  يتأخُر  قْد  وبالتالي   « الرسميِة  اجلريدِة 
وفقا   2021 نهايِة  إلى  مسبقًة  تشريعياْت  تنظيَم 
للدستوِر ، رغَم أَن املادَة 225 تنُص على أنُه يستمُر 
سرياَن مفعوِل القواننِي التي يستوجُب تعديلها وفَق 
آجاٍل  يف  تعديلها  غايِة  إلى  الدستوِر  هذا  أحكاِم 

معقولٍة » .
وتنظيمًيا  تقنًيا   « أنُه  إلى  حطابي  وأشارْت 
حِل  عْن  اإلعالُن  يستحيُل  لوجيستكًيا  و  وزمنًيا 
مسبقٍة  ومحليٍة  تشريعيٍة  انتخاباٍت  وإجراِء  البرملاِن 
قبل نهايِة السنِة اجلاريِة ألَن االستفتاَء الشعبَي على 
الدستوِر يكوُن يف 1 نوفمبَر أْي على بعَد شهريِن مْن 
نهايِة العاِم ويف انتظاِر اإلعالِن عْن نتائِج االستفتاِء 
سواٌء بالقبوِل أْو الرفِض والتي تتطلُب على األقِل ما 
أْو أسبوعنِي يتبقى شهَر ونصِف فمتى  أياِم   10 بنَي 

التشريعياْت  وتنظيِم  البرملاِن  الرئيُس عْن حِل  يعلُن 
 151 املادُة  تنُص  الناخبِة ، حيُث  الهيئِة  واستدعاُء 
مْن الدستوِر املعدِل - املادُة 147 مْن الدستوِر احلالِي 
- أواًل ميكُن لرئيِس اجلمهوريِة أْن يقرَر حُل املجلِس 
تشريعيٍة  انتخاباٍت  إجراِء  أْو   ، الوطنِي  الشعبِي 
 ، األمِة  مجلِس  رئيِس  استشارِة  بعٌد   ، أوانها  قبَل 
احملكمِة  ورئيَس  الوطنِي ،  الشعبِي  املجلِس  ورئيَس 
الدستوريِة والوزيِر األوِل أْو رئيِس احلكومِة ، حسَب 
احلالِة وثانيا جترى هذِه االنتخاباِت يف كلتا احلالتنِي 
يف أجِل أقصاُه 3 أشهر ، وإذا تعذَر تنظيمها يف هذا 
األجِل ، ميكَن متديُد هذِه املدِة ألجِل أقصاُه 3 أشهر 
بعَد أخِذ رأِي احملكمِة الدستوريِة » وعليِه والستحالِة 
الدستوُر  بينما  ونصِف  ذلَك يف ظرِف شهِر  حدوث 
ينُص على 3 أشهٍر فإنُه مستبعٌد بشكٍل نهائٍي حِل 
مسبقٍة  ومحليٍة  تشريعيٍة  انتخاباٍت  وتنظيِم  البرملاِن 
 2021 يف  ذلَك  حدوِث  واحتماُل   2020 نهايَة 
وحتديدا يف السداسِي الثاني أْو نهايِة العاِم املقبِل« .

اــلوزيرين  قضية  احلكـم يف  األربـعاء،  أمس  امحــمد،  سيــدي  محــكمة  أصـــدرت 
السابقيــن جمـال ولد عبــــاس والسعـــيد بركــــات

نافذا ومليون غرامة والسعيد  8 سنوات حبسا  بـ  أدانت احملكمة  جمال ولد عباس  وقد 
بركات أدين بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة. 

كما أدانت احلكمة بن حبيلس إسماعيل األمني العام السابق لوزارة التضامن بعام حبس 
موقوف النفاذ وغرامة مالية بـ 500 ألف دينار جزائري.  بينما أدانت بوشناق خالدي األمني 
العام بوزارة التضامن سابقا بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة.  وأدانت جلولي سعيدي 
مدير التشريفات بوزارة التضامن سابقا بعامني حبس منها عام موقوف النفاذ وغرامة 500 ألف 

دينار جزائري.
من جهة أخرى أدانت احملكمة ابن جمال ولد عباس الوايف بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع 
إصدار أمر بالقبض عليه دوليا وإدانة حمزة شريف رئيس منظمة طالبية سابقا بعامني حبس 
منها عام موقوف النفاذ وغرامة بـ 500 ألف دينار جزائري ،كما أصدرت هيئة احملكمة أحكاما 

متفاوتة بني البراءة و6 أشهر حبسا نافذا يف حق باقي املتهمني

الوطني حصيلة تخص  الدفاع  وزارة  نشرت 
للجيش  ومفارز  وحدات  نفذتها  التي  العمليات 
الوطني الشعبي، خالل الفترة املمتدة من 09 إلى 

15 سبتمبر 2020.
ودمرت  نفذت  فقد  نفسها  احلصيلة  ووفق 
عمليات  خالل  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز 
الدفلى  وعني  تبسة  من  بكل  ومتشيط  بحث 
والشلف وسكيكدة 11 مخبأ للجماعات اإلرهابية 
 3 توقيف  مت  فيما  الصنع،  تقليدية  قنابل  و7 
تبسة  بكل  اإلرهابية  للجماعات  دعم  عناصر 

وتيسمسيلت.
الوطني  للجيش  مفارز مشتركة  أوقفت  كما 
الوطني،  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي 
خالل عمليات منفصلة ببشار، 16 تاجر مخدرات 
وحجزت كميات كبيرة من الكيف املعالج ُتقدر بـ 
مفرزة  أوقفت  يف حني  كيلوغرام،  و55  قناطير   8
بأم  الوطني  الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق  أخرى 
كيلوغرام   2.1 بحوزتهم  جتار مخدرات   8 البواقي 
الكيف  من  أخرى  وكمية  الكوكايني  مادة  من 

املعالج تقدر بـ 13.6 كيلوغرام.
للجيش  مفارز  أوقفت  ذاته،  السياق  يف 
وحرس  الوطني  الدرك  ومصالح  الشعبي  الوطني 
احلدود، خالل عمليات متفرقة بكل من النعامة 
والوادي  والطارف  وغليزان  ووهران  وتلمسان 

وسيدي  وتبسة  أهراس  وسوق  وباتنة  وبسكرة 
مخدرات  تاجر   33 أمناس،  وعني  بلعباس 
الكيف  من  كيلوغرام  و10.7  قناطير   3 وحجزت 
نوقيف  مت  فيما  مهلوس،  قرص  و25154  املعالج 
التبغ  مادة  من  طن   18,54 بحوزتهم  شخصني 
بكل من الوادي وسطيف وبومرداس. كما مت حجز 

87980 وحدة من األلعاب النارية بسطيف.
باجي  وبرج  قزام  وعني  متنراست  من  وبكل 
مشتركة  مفارز  أوقفت  وجانت،  وتندوف  مختار 
للجيش الوطني الشعبي 119شخصا وحجزت05 
مولدا  و116  الدفع  رباعية  و15مركبة  شاحنات 
كهربائيا و49 مطرقة ضغط و225 كيسا من خليط 
احلجارة وخام الذهب ومعدات مختلفة تستعمل 
الذهب،  عن  املشروع  غير  التنقيب  عمليات  يف 
باإلضافة إلى 12,3 طن من املواد الغذائية املوجهة 
ُتقدر  الوقود  من  كميات  مت حجز  فيما  للتهريب، 
بـ 21963 لتر بكل من متنراست وتبسة والطارف 

وسوق أهراس.
السواحل  حراس  متكن  أخرى،  جهة  من 
محاوالت  إحباط  من  الوطني  الدرك  ومصالح 
هجرة غير شرعية وإنقاذ 189 أشخاص كانوا على 
منت قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والتنس 

وبومرداس واجلزائر وسكيكدة وجيجل وعنابة.

جلسة  األربعاء،  أمس  العاصمة،  اجلزائر  قضاء  مجلس  أجل 
االستئناف يف قضية رجل األعمال محي الدين طحكوت إلى تاريخ 

30 سبتمبر اجلاري.
بعض  غياب  بسبب  احملاكمة  تأجيل  مت  قد  و 
املوقوفني، علما أن احملاكمة جترى عن بعد بسبب وجود 

بعض املتهمني يف مؤسسات عقابية خارج العاصمة.
و كان دفاع املتهمني قد طالب بتأجيل احملاكمة إلى 

حني »توفر كافة الشروط إلجراء محاكمة حضورية«، و 
هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس اجللسة.

املتهم  أدانت  قد  االبتدائية  احملكمة  وكانت 
الرئيسي يف هذه القضية، وهو رجل األعمال محي الدين 

طحكوت، بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 
ماليني دج بتهم تتعلق بالفساد وتبييض األموال واحلصول 
فيها  توبع  التي  القضية  امتيازات غير مشروعة، وهي  على 

األوالن  الوزيران  رأسهم  على  سابقون  ووزراء  إطارات  أيضا 
السابقان أحمد أويحيى وعبد املالك سالل.

بسبِب مراجعِة قانوِن االنتخاباِت وإنشاِء احملكمِة الدستوريِة :

ال حــل للبــرلماِن وال انتخـاباٍت 
تشريـعيًة مسبـقًة إال فـي 2021

ليلى حطابي - خبيرٌة في القانوِن الدستورِي : 
» ال حـــــل إال بعــــد مراجـــعِة قانــــــوِن االنتخـــــاباِت «

كشفْت مصادَر » أخباِر الوطِن » أَن رئيَس اجلمهوريِة عبَد املجيْد تبوْن تراجَع عْن 
نيتِه يف حِل البرملاِن احلالِي وإجراُء انتخاباٍت تشريعيٍة مسبقٍة قبل نهايِة 2020 
لضيِق الوقِت وبسبِب تداعياِت جائحٍة » كوفيْد - 19 » مْن جهٍة وألسباٍب تقنيٍة 

وتنظيميٍة لها عالقٌة بالتعديِل الدستورِي مْن جهٍة أخرى

احلصيلة العملياتية للجيش خالل أسبوع
كشـــف وتدمـــير 11 مخــــبأ 

و7 قـــنابــل تقليـــدية الصنــــــع

إدانــة جمــال ولدــ عبــاس بـ 8 سنــوات 
سجـنا نافــذا وسعيـد بركـات بـ 4 سنـوات حبـسا

تأجيـــل جلـــسة استئنــاف
 قضـــية طحـــــكوت



سارة بومعزة
من  األخيرة  لألعداد   املتصفح 
للتعديل  التالية  الرسمية  اجلريدة 
احلكومي - 23 جوان 2020 - يتلمس 
املتعلقة  التنظيمية  املراسيم  غياب 
بالوزارات املستحدثة، أي غياب النصني 
ملهام  احملدد  األول  املرجعيني،  القانونيني 
املتضمن  التنفيذي  واملرسوم  الوزير، 
تنظيم اإلدارة املركزية للوزارة، ناهيك عن 
استحداث تلك الوزارات عقب املصادقة 
املالية  وقانون   2020 املالية  قانون  على 
التكميلي 2020، ما يطرح استفهامات 
أنه مت  حول ميزانياتها، يضاف إلى ذلك 
عمل  مخطط  عرض  عقب  استحداثها 
ناقشتها  النقاط  من  مجموعة  احلكومة، 
الذين  املتخصصني،  مع  الوطن«  »أخبار 
عمل  مسار  عّطلت  توليفة  أنها  أوضحوا 
الوزارات  على  ينحصر  ونشاطها  احلكومة 
االقتصادي  اخلبير  التقليدية كما وصفها 

عبد القادر بريش.
هذه املجموعة من العراقيل جعلت 
وسط  بالضبابية  يتسم  الوزارات  نشاط 
يتم  لم  كونه  الصالحيات،  تداخل 

يقتصر  لم  التداخل  ذلك  مهامهم،  حتديد 
والوزارات  األساسية  الوزارة  بني  ما  على 
بني  تداخال  ليشمل  توسع  بل  املستحدثة 
تتشاطر  أخرى  ومديريات  الوزارات  بعض 
معها نطاق التخصص، وهو ما يتجسد يف 
ويؤثر  احلكومي  األداء  يف  النجاعة  ضعف 
على سرعة االنطالق يف األداء احلكومي.

جراد  حكومتا  وتضمنت  هذا، 
وزارة  غرار:  على  وزارات  عدة  استحداث 
املتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال 
ووزارة  شيتور،  الدين  شمس  رأسها  على 
خالد  منير  برئاسة  واإلحصائيات  الرقمنة 
هاني،  لزهر  برئاسة  النقل  وزارة  براح، 
والوزارة  الصيدالنية،  الصناعات  ووزارة 
باقتصاد  املكلفة  الوزير األول  املنتدبة لدى 
املعرفة برئاسة ياسني املهدي وليد، والوزارة 
بالبيئة  املكلفة  البيئة  وزارة  لدى  املنتدبة 
الصحراوية برئاسة حمزة آل سيد الشيخ، 
وكتابة الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة 
سليمة  برئاسة  النخبة  برياضة  املكلفة 
سواكري، وكتابة الدولة لدى وزارة الثقافة 

املكلف بالصناعة السنيماتوغرافية.

بريش،  القادر  االقتصادي عبد  اخلبير  دعا 
يف تصريح لـ«أخبار الوطن«، لتفعيل دور احلكومة 
احلالية عن طريق إنعاش نشاطها، مع تأجيل أي 
تعديل حكومي ملا بعد التشريعيات املقبلة التي 
الدستوري،  االستفتاء  على  التصويت  ستلي 
معتبرا أن ذلك من شأنه أن مينحها شرعية أكبر.
وصف اخلبير االقتصادي عبد القادر بريش 
املستحدثة  الوزارات  وبخاصة  احلكومة،  نشاط 
باملعطل، موضحا أن حكومة جراد ما تزال تنشط 
أن  التقليدية، يف حني  الوزارات  باالعتماد على 
الصمت،  رهينة  تزال  ما  املستحدثة  الوزارات 
واجهها  األولى  جراد  حكومة  تشكيل  إن  قائال 
إال  شلل،  حالة  يف  أدخلها  ما  وهو  كورونا  أزمة 
أنه حتى عقب بداية الرفع التدريجي التدريجي 
الثانية  إلجراءات احلظر لم تخرج حكومة جراد 
من حالة الصمت، حيث ما يزال التركيز قائما 
تفعيل  يتم  ولم  التقليدية،  الوزارات  على نشاط 
الواقع،  أرض  على  املستحدثة  الوزارات  دور 
معتبرا أن ذلك يكشف عن أزمة عميقة، سواء 

أكان بسبب املراسيم التنظيمية التي لم تصدر أو 
عدم الكشف عن النظام الهيكلي إال أن النتيجة 
على  حالة شلل  وهي حكومة يف  واحدة  كانت 

نطاق واسع من أعضائها.
وأكد محدث »أخبار الطن« أن أحد أسباب 
تعطل  يف  يكمن  ميدانيا  احلكومة  فعالية  نقص 
وكذا  بها،  اخلاصة  التنظيمية  املراسيم  إصدار 
الهيكل التنظيمي واإلدارة املركزية، ناهيك عن 
تداركها  ممكنا  كان  وإن  املالية،  املخططات  دور 
بالنسبة إلى الوزارات املنتدبة ألنها تابعة لوزارات 
يف  يكمن  الزاوية  حجر  بأن  متمسكا  مركزية، 
وعدم  الهياكل  لهذه  بالنسبة  الرؤية  وضوح  عدم 
ومخططات  الرؤية  لتحديد  طريق  خريطة  توفر 

النشاط.
املرحلة  أن  بريش  اعتبر  ثانية،  جهة  من 
املؤقتة«،  »املرحلة  فكرة  عليها  هيمن  احلالية 
جنم  وما  الوباء  مرحلة  ضغوط  بني  وقعت  كونها 
مستجدات  من  أعقبها  وما  تعطيل،  من  عنه 
تتعلق بالسير يف اجتاه دستور جديد، ومنه تنظيم 
تشريعيات مسبقة من شأنها أن تضفي حلكومة 
قريب  أي طرح حكومي  لتفادي  داعيا  جديدة، 
باملقابل أكد على  التشريعيات،  ملا بعد  وتأجيله 
ضرورة تنشيط دور الوزارات احلالية ذلك أن مدة 
الثاني  الثالثي  إلى غاية  أن تطول  نشاطها ميكن 
تأجيل  مبقترح  األخذ  حالة  يف   ،2021 من 
أن  احلسابات  بلغة  موضحا  احلكومي،  التعديل 
االستفتاء سيليه تعديل املنظومة القانونية وبذلك 
األول  الثالثي  قبل  يتم  لن  التشريعيات  فتنظيم 

من السنة القادمة.
سارة بومعزة

وصف الوالي األسبق بشير فريك، حديثه  
لـ«أخبار الوطن« الوضعية احلالية مبرحلة املخاض 
يف  بدورها  احلالية  فاحلكومة  ومنه  السياسي، 
مرحلة مخاض، موضحا أن الوزارات املستحدثة 
أو  األساسية  بالوزارات  امللحقة  املنتدبة  تلك  أو 
بالوزارة األولى مباشرة تأتي يف إطار إستراتيجية 
مثل:  محددة،  قضايا  ملعاجلة  سعت  حكم 
البيئة،  الصحراوية،  الفالحة  والبطالة،  الشغل 
األمر  حقيقة  يف  أنها  حني  يف  النخبة،  رياضة 
استحداث  مت  أنه  إال  ملفات،  كونها  تعدو  ال 
التأخر  إن  قائال  منتدبة،  وزارات  أو  وزارات  لها 
الوزارات  لتلك  التنظيمية  املراسيم  إصدار  يف 
جملة  له  كان  وإن  اليوم،  وليد  ليس  املستحدثة 

من االنعكاسات.
وأكد الوالي األسبق أن تأخر صدور املراسيم 
اجلديدة  الوزارية  بالكيانات  اخلاصة  التنظيمية 

ليس وليد الساعة، موضحا أنه يعاين ذلك منذ 
سنوات، وأن العديد من الوزارات راحت ضحية 
رئاسي  مبرسوم  استحداثها  يتم  قلم، حيث  جرة 
أن  يفترض  تنظيميا  أنه  حني  يف  بآخر،  وتلغى 
يتبع كل تعديل حكومي وإنشاء وزارات جديدة 
أن  حني  يف  بينها،  الصالحيات  يحدد  مبرسوم 
يتبعه  وما  املراسيم  تأخر  أن  يكشف  احلال  واقع 
هو سيد  بات  والصالحيات  الوزارات  تنظيم  من 
حتى  دون  الورق  على  وزارات  لتجد  املوقف، 

مقرات وأحيانا جتد نفسها ملغاة عقب أشهر.
يف مقابل هذا، أعرب عن تفاؤله ملرحلة ما 
بعد االستفتاء لتكون أكثر جدية، قائال إن السنة 
الصعوبات  من  الكثير  عرفت  السابقة  املرحلة 
املتتالية بداية من تعيينها على وقع فضائح الفترة 

السابقة وهو ما جعله ترث تركة ثقيلة.
سارة بومعزة
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أخبار السياسة

دون مراسيم تنظيمية منذ استحداثها

ِوزاراٌت تبــــحث عـــن إثبـــــــاٍت!

دخلت العديد من الوزارات املستحدثة،  خالل التعديل احلكومي األخير جوان 2020، مرحلة السبات منذ تنصيب وزرائها، رغم التنبيهات 
التي تأتي يف كل مرة من طرف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أو وزيره األول عبد العزيز جراد، بخاصة خالل انعقاد اجتماع اإلنعاش 

االقتصادي واالجتماعي، إال أن اخللفيات تبدو  أكبر من مجرد األوامر، حيث تعاني احلقائب اجلديدة وحاملوها جملة من العراقيل 
التنظيمية، بداية من عدم صدور املراسيم التنظيمية لها، وحتديد صالحياتها وصوال للميزانية ومخطط عملها.

اخلبير االقتصادي: عبد القادر بريش:
غيــاب المراســيم التنظيميــة 
حصــر نشـاط الحكومــة في 

الــوزارات التقـــــليدية

الوالي األسبق بشير فريك:
تأّخــر المراسيـــم التنظيــمية 

عــــادة عمــــرها 
فـــاق  20 سنـــة

أكد وزير الصناعات الصغيرة واملتوسطة السابق عبد القادر 
ضرورة  على  الوطن«،  »أخبار  به  خص  تصريح  يف  سماري، 
ومن  املؤسسات،   استقرار  ثم  التشريع  استقرار  على  التركيز 
ثمة استقرار اخلدمات، موضحا أن تلك التوليفة مرهونة بنظرة 
الرئيس للحكومة التي يعينها والتي يشرف عليها، وما إن كان 
له برنامج واضح يحدد له األطر القانونية واملؤسسات الكفيلة 

بتنفيذه.
خالل  املستحدثة  الوزارات  فاعلية  مدى  وبخصوص 
التعديل احلكومي األخير - جوان املاضي، قال سماري يجب 
والتي  االعتبار،  بعني  واملتواصلة  السابقة  الركود  مرحلة  أخذ 
بلغت درجة تأثيرها على املستوى العاملي نسبا مخيفة، بركود 
باملائة،  بـ13  العاملية  التجارة  وتراجع  باملائة   30 بلغ  اقتصادي 
والتنمية بـ6- باملائة، متسائال عن انعكاسات كل ذلك على 

االقتصاد الوطني املربوط بدوائر كبرى.
اجتاه  يحدده  األمر  أن  أكد  الوزارات،  بدور  تعلق  وفيما 
املقابل، جدد  املسؤول عن استحداثها.  يف  الرئيس، بصفته 
اجلزائرية،  باحلكومة  املستحدثة  الوزارات  حجم  من  تعجبه 
معتبرا أن وجود نحو 40 وزارة ال يتناسب والقدرات االقتصادية 
الضعيفة للجزائر،  مقارنة بينها وبني عدم جتاوز 20 وزارة لدى 
القوة االقتصادية مكانة عاملية، موضحا أن ذلك  دول لها من 
وزارة  وجعل  غير،  ال  مركزي  مدير  مبثابة  وزراء  من  جعل  ما 
واحد تغرق وسط 4 وزارات مستحدثة تابعة لها، متسائال: أي 
دور لهذا التضخم يف االستحداث يف مرحلة تتطلب التقشف 

والتركيز على اخلطط.
من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس شورى حمس للتركيز 
على احلكومة املقبلة، وأي أدوار مستقبلية لها بعد وضع النظام 
عن  املنبثقة  احلكومة  هو  احلالي  الرهان  أن  ذلك  لها،  الكلي 

تشريعيات حقيقية بحسب محدثنا.
سارة بومعزة

الوزير األسبق عبد القادر 

سماري:

استقـرار التشريـع 
والمؤسسـات سابـق 
الستقـرار الخدمـات

‚   اخلبير االقتصادي: عبد القادر بريش: غياب املراسيم التنظيمية حصر النشاط يف الوزارات التقليدية.
‚   الوزير األسبق عبد القادر سماري:  استقرار التشريع سابق الستقرار اخلدمات !

‚  الوالي األسبق بشير فريك: تأّخر املراسيم التنظيمية عادة عمرها  فاق 20 سنة !
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W

حاالت عديدة مت تسجيلها يف مختلف الوالياتحاالت عديدة مت تسجيلها يف مختلف الواليات

 غشـــاشــون ومســربـــون  غشـــاشــون ومســربـــون 
لمواضيــع البكـــالــوريا ....لمواضيــع البكـــالــوريا ....

 إلــى القـــــضاء إلــى القـــــضاء

 امني .ب
غليزان  لوالية  التربية  مديرية  سجلت   
البكالوريا  شهادة  خالل  كثيرة  غياب  حاالت 
صفوف  يف  بخاصة  مترشحا   808 بلغت 
األحرار الذين فاقت غياباتهم 714 مترشحا من 
أصل  اجمالي املترشحني الذي ناهز   عددهم 

9549مترشحا .

وحسب ما صرح به »خلضر بركاتي »  مدير 
التربية لوالية غليزان ألخبار الوطن ان الغيابات 
املسجلة بالنسبة لفئة املترشحني األحرار كانت 
اعتبره  ما  وهو  املاضية  املواسم  غرار  على  كثيرة 
 94 تسجيل  عن  كشف  بينما  العادي  باألمر 
ألسباب  النظاميني  للتالميذ  بالنسبة  غياب 

مختلفة .

التربية  مدير  كشف   ، اخرى  جهة  ومن 
امس  يوم  سجلت  مصاحله  ان  غليزان  لوالية 
حالتي غش يف صفوف املمتحنني ثبت تورطهم 
يف الغش ويتعلق االمر مبترشحني اثنني أحدهما 
مترشحا حرا وآخر تلميذ نظامي واللذان سيطبق 
للبكالوريا  الترشح  القانون باالقصاء من  عليهما 

طيلة 5سنوات كاملة .

الشاللة  قصر  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
بوالية تيارت، من توقيف شخصني يف قضية 

املساس بنزاهة إمتحانات شهادة البكالوريا.
ويتعلق األمر بكل من املدعو )ت، ر26 

سنة( ، املدعو)ز، ر 20سنة(.
وقائع القضية تعود إلى معلومات مفادها 
وجود شخصني بالقرب من أحد مراكز إجراء 

امتحان البكالوريا مبدينة قصر الشاللة.
بأوراق  ميسكان  كانا  الشخصان  أن  كما 

ليتم  هاتفيهما،  ويستعمالن  اإلمتحان 
توقيفهما.

مت  اجلسدي  التلمس  عملية  إجراء  وبعد 
ضبط بحوزة أحدهما قصاصات ورقية تتضمن 

أجوبة مهيأة ملادة العلوم االسالمية.
)sms(و  نصية  رسائل  ارسال  أنهما  و 
أجوبة  تتضمن  أخرى  رسائل  إرسال  بصدد 

المتحان شهادة العلوم االسالمية.
ليتم حجز هواتفهما النقالة وحتويلهما إلى 

املصلحة وفتح حتقيق يف القضية.
القانونية،  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
قدم املشتبه فيهما أمام وكيل اجلمهورية لدى 
ملف  أحال  الذي  الشاللة،  قصر  محكمة 

القضية على اجراءات املثول الفوري.
سنة  منهما  واحد  كل  حق  يف  وصدر 
مبائة  تقدر  مالية  غرامة  و  نافذة  غير  حبسا 
بنزاهة  املساس  دينار جزائري عن قضية  الف 
االمتحانات .                  جمال أبو أشرف  

)األمن  بوسعادة  دائرة  أمن  عناصر  متكن 
املسيلة  والية  بأمن  اخلامس(  احلضري 
جترمي  يف  واملتمثلة  اجلمهورية  لقوانني  وتنفيذا 
على  الرسمية  االمتحانات  يف  الغش  عملية 
إجراء  ومراكز  املواضيع  حفظ  مراكز  مستوى 
توقيف  من  أنواعه  بجميع  االمتحانات 
نشر  بتهمة   سنة   25 العمر  من  يبلغ  شاب 

البكالوريا.  شهادة  امتحان  موضوع  وتسريب 
إثر ورود معلومات لذات  القضية بدأت على 
املصالح مفادها قيام شخص بتسريب موضوع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  االمتحان 
)الفايس بوك(  لتباشر ذات املصالح حترياتها 
التي مكنت من توقيف املشتبه فيه، حيث مت 
السيد   أمام  وتقدميه  ضده  قضائي  ملف  إجناز 

بوسعادة  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
وسائل  باستعمال  آنفا  املذكورة  بالتهمة 
على  أحاله  بدوره  الذي  بعد  عن  االتصال 
اجللسة  قاضي  أمر  أين  الفوري  املثول  جلسة 

بإيداعه مؤسسة إعادة التربية ببوسعادة. 
جمال أبو أشرف

 متكنت عناصر فرقة مكافحة اجلرمية 
اإللكترونية بوالية خنشلة من حتديد هوية 
صاحب احلساب اإللكتروني ناشر أسئلة 

البكالوريا.

ببلدية  يقيم  جامعي  بطالب  ويتعلق 
بعد  للتحقيق،  حتويله  مت  رشاش  أوالد 
االداب  العربية شعبة  اللغة  نشره ألسئلة 

واللغات األجنبية.

أمام  للمعني  الفوري  املثول  مت  وقد 
من  إستفاد  وقد  اجلمهورية،  وكيل 
اإلثنني  احملاكمة  جللسة  مباشر  إستدعاء 
املقبل 21 سبتمبر.       جمال أبو أشرف  

عبد  بن  أمين  املالية،  وزير  كشف 
كل  وضع  سيتم  أنه  أمس  الرحمان، 
الوطنية  الهيئة  تصرف  حتت  اإلمكانيات 
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

مراسم  على  إشرافه  خالل  وأضاف 
تنصيب أعضاء اخللية اجلدد، أنها ستهتم 

مبعاجلة املعلومات املالية.

اجلزائر  أن  الرحمن،  عبد  بن  وصرح 

تعزيز جهازها  تقدمها يف مجال  ستواصل 
أن   الوزير  والتنظيمي.وأوضح  القانوني 
وزارة املالية ستعكف على العمل من أجل 
تسمح  التي  الدولية  للمعايير  االستجابة 
أولى  يف  مكانتها  على  باحلفاظ  للجزائر 

املراتب ملكافحة مختلف اآلفات املالية

ستقدم  اخللية  أن  الوزير  .وقال 
حول  دورية  بصفة  وتقارير  تقييمات 
األساسية  اإلصالحات  تنفيذ  مستوى 
للتشريع  مخالفة  لكل  التصدي  مجال  يف 

املالي يف إطار حتسني أداء احلوكمة”.

املعلومة  حول  اخللية  دور  ويتمحور 
ومتويل  األموال  تبييض  بخصوص  املالية 

اإلرهاب

لقد أصبحتا جرميتني  يقول:”  .وتابع 
معقدتني نظرا للتقدم التكنولوجي والعوملة 

التي ساهمت يف تطوير جماعات إجرامية 
عابرة للحدود”.

البنكي  النظام  أن  إلى  الوزير  وأشار 
كل  ملكافحة  متاما  مكيف  الوطني  واملالي 
أشكال تبيض األموال”.ومن جهته، أفاد 
املالية،  املعلومات  معاجلة  خلية  رئيس 
سيد أحمد سعيدي أن هناك العديد من 

التحديات تنتظر األعضاء اجلدد.

وأضاف ذات املتحدث، أن هذه الهيئة 
بالشك. إبالغ   1.700 من  أكثر  تتلقى 
 2022 سنة  اجلزائر  ستخضع  للتذكير، 
لتقييم لسياستها الوطنية ملكافحة تبييض 
.وستخضع  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
املالي  العمل  مجموعة  قبل  من  للتقييم 
ومجموعة العمل املالي للشرق األوسط و 

شمال إفريقيا.
عمار رحمة

مطلعة،  مصادر  أمس،  كشفت، 
لدى  التحقيق  قاضي  بان  الوطن،  ألخبار 
من  لعدد  استمع  سكيكدة،  محكمة 
بلدية  مستوى  على  السمؤولني  و  املنتخبني 
كلم   13 مشروع  بخصوص  سكيكدة،  
ليلو  منطقة  مستوى  على  العمومية  لإلنارة 
مت  الذي  و  للبلدية  الشرقي  كورنيش  يف 
  2016 سنة  منتصف  مشبوهة  بصورة  اجنازه 
من  عدد  بني  خطيرة  إتهامات  شهدت  و 

املسئولني يف البلدية و املقاول.

و أضاف مصدرنا، بأن قاض يالتحقيق 
امللف  هذا  التحقيق يف  بتوسيع  أمر  قد  كان 
من  العديد  ووجود  لتشعبه  بالتحديد 
وورود  خاصة  اإلتهامات  و  فيه  الشبهات 
تصب  التحقيق  طاولة  على  جديدة  ملفات 

يتهمون  الذين  املتورطني   ضد  جميعها 
من  أستفادته  قصد  املقاول  مع  بالتواطؤ 
املشروع الضخم  بصورة مشكوك فيها  رغم 
متسكه بشرعية الصفقة التي حتمل رقم ماليا 
»كبيرا« » بات شبهة لدى جهات التحقيق، 

حيث مت إستدعاء كل من نائب 

حسان مرابط
بجاية  من  »انحدر  بلحاج:  وقالت   
يف  أقيم  صدوق،  منطقة  من  وحتديدا 
إيطاليا منذ أكثر من 10 سنوات، وبالنسبة 
االقليمي،  املجلس  النتخابات  لترشحي 
إيطالي  مواطن  كأّي  كمواطنة  ترشحت 

لديه الرغبة يف خوض مسار سياسي«.

 وأضافت: »منذ وصولي إلى إيطاليا 
البسيط  مبفهومها  السياسية  أمارس  كنت 
ولكن ترشحي لهذه االنتخابات اإلقليمية 
أن  وأمتنى  لي،  شرف  هذا  جزائرية  كأّول 

يوفقني اهلل يف هذا األمر«.

لم  حال  »يف  أّنه  املتحدثة  وأعربت 
هذا  يوقفها  لن  االنتخابات،  يف  تنجح 
االجتماعي  نشاطها  تواصل  بل  األمر، 
التي  باملنطقة  الديني  وحتى  والثقافية 

تسكن فيها«.

»سعت  أّنها  املتحدثة  وأوضحت 
باجلزائر  التعريف  إلى  سنوات   10 خالل 
اإلسالمية  بالثقافة  والتعريف  وثقافتها 
أيضا  اهتمت  كما  عامة،  بصورة  والعربية 
باجلانب الديني  املتعلق بحوار األديان من 
أجل تقدمي النظرة الصحيحة والسليمة عن 

اإلسالم ومحاربة اإلسالموفوبيا«.

وترأس بلحاج جمعية »عائشة ملناهضة 
العنف ضد املرأة«، وأصدرت كتاب  نشرته 
منذ عام عنوانه »ما وراء احلجاب.. امرأة 

من أجنبية إلى مواطنة«.

إلى  يدعو  إّنه   قالت  العمل  وحول   
واإلسالم  املسلمني  على  أكثر  التعرف 
والتعرف على الثقافة ويتضمن جانب من 

الدعوة إلى احلوار.

يعّد  »عملها  أّن  املتحدثة  واعتبرت   
وراء  ما  إلى  ينظر  بأن  مسلمة  كامرأة  دعوة 
امرأة وهناك أخت وعاملة.. بأّن  احلجاب 
من  اخلوف  بعض  تخطي  أجل  من  وهذا 

املرأة املسلمة احمُلجبة خاصة«.

لعديد  تعرضت  أّنها  بلحاج  وأكّدت 
الرسمية  صفحتها  على  الهجومات 
الذين  األشخاص  طرف  من  بالفيسبوك 
قالت عنهم إّنهم ال يتقّبلون امرأة وخاصة 
يف  سياسي  معترك  خوض  ُمحّجبة  كونها 

هذا املجتمع.

»عديد  أّن  اجلزائر  ابنة  تخف  ولم 
بعد  املوضوع  هذا  تناولت  إعالمية  وسائل 
شكرها  موجهة  طالتها،  التي  الهجومات 
وأحزاب  إيطالية  إلى جمعيات  السياق  يف 
وشجعتها  محنتها  يف  ساندتها  سياسية 

على مواصلة املشوار«.

الدعم  »رسائل  أّن  بلحاج  وأكّدت   
بلدها يف  أبناء  أيضا من  واملساندة وصلتها 

املهجر واجلزائر.«

تريد  التي  الرسالة  أّن  املتحدثة  ووفق 
عنصريون  يوجد  إيطاليا  يف  أّنه  توجيهها 
أّنه  يؤمنون  أشخاص  باملقابل  هناك  ولكن 
ال بد للمواطنني اجلدد كما يطلقون عليهم 

أن يكون لهم دور يف املجتمع والسياسة.

 ويف ختام حديثها وجهت آسيا بلحاج 
شكرها لـ«أخبار الوطن« على الفرصة التي 
تعتز  أّنها  السياق  يف  مبرزة  لها،  أتاحتها 
بجزائريتها وفخورة لكونها إبنة اجلزائر رغم 

حملها اجلنسية اإليطالية.

تواصل اجلهات القضائية   اصدار عقوبات جديدة باحلبس والغرامة 
املشددة يف حق املتورطني، يف تسريب مواضيع أو أجوبة امتحان البكالوريا، 
البالغني سن الرشد اجلزائي، حسب بيانات لوزارة العدل، كما مت تسجيل 

غيابات باجلملة للمترشحني االحرار.

حالتا غش و غياب 808 مترشحا يف امتحانات البكالوريا بغليزان  ! 

 توقيــف شــاب بتهــمة نشــر مواضيــع امتحـــانات رسمــية بالمـــسيلة

خنشلة: توقيف طالب جامعي نشر وسّرب موضوع اللغة العربية إلمتحان البكالـوريا

تيــارت.. توقيـــف شخــصين بتهــمة المـساس بنـزاهة إمتـحان البكالوريا

النيابة طلبت بتحقيق تكميلي

االستــماع  لمنتخـــبين و مقــــاول 
في قضــية مشــروع اإلنــــــارة 
العمـــومية ببلـــدية بسكـــــيكدة

أول جزائرية تخوض هذه التجربة، آسيا بلحاج 
لـ»أخبار الوطن«:

»تعرضــت للعنصــرية بعــد ترشــحي 
النتخابــات بإيطاليــا بســبب الحجـــــاب«
تروي الناشطة الثقافية 

واالجتماعية آسيا بلحاج 
املقيمة يف إيطاليا جتربتها 

يف الترشح النتخابات املجلس 
اإلقليمي ملنطقة »فينيتو« 

شمال شرقي البالد. وتكشف 
يف حديث لـ »أخبار الوطن« 

عن الهجومات العنصرية التي 
تعرضت لها بعد إعالنها الترشح 

لكونها محجبة.

وزيــر الماليــة: النـظام البنــكي والمـــالي 
الوطنـي مكّيف لمكافحة كل أشكال تبيـيض األمـوال



االول«  التنفيذي  املسؤول  وشدد 
تفقده  خالل  ساسي«  احلفيظ  عبد  أحمد 
عديد املشاريع بدائرة اخلروب على مسؤولي 
أشغال  بإجناز  املكلفة  املؤسسات  مختلف 
وتيرة  يف  اإلسراع  بضرورة  الطرق  شبكات 
هذه  ضمن  وحدة   700 لتسليم  الورشات 

الصيغة »مطلع شهر نوفمبر املقبل.«
السكنات  هذه  ربط  أشغال  وتسجل 

تأخرا  الطبيعي  الغاز  و  الكهرباء  بشبكتي 
بسبب »بعد الشبكة بـ2 كلم«.

الصرف  بشبكتي  الربط  أشغال  أما 
للشرب  الصالح  باملاء  التزويد  و  الصحي 
فيسجل بشأنها تقدم بنسبة 80 باملائة على 
يوما«, حسب   15 تستكمل »يف غضون  أن 

املسؤولني عن القطاع.
سكن   319 بحصة  يتعلق  وفيما 

املتبقية التابعة لهذا املشروع و التي تقدمت 
فيسجل  باملائة,   80 بنسبة  بنائها  أشغال 
بشأنها »تأخر كبير« مقارنة باآلجال احملددة 
وباء  تفشي  تداعيات  بسبب  ذلك  و  لها 

كوفيد19-, حسب املسؤول ذاته.
الهيئات  ساسي  السيد  أوصى  وقد 
حجرات   )6( بست  توسعة  بإجناز  املعنية 
انتظار  يف  االبتدائي  بالطور  خاصة  دراسية 

إجناز مدرسة انطلقت ورشة بنائها عام 2017 
يف آجال حددت بـ24 شهرا.

ثانوية  بناء  ورشة  ايضا  الوالي  وتفقد  
أجنزت  بيداغوجي  مقعد  لـ1000  تتسع 
املزمع  من  النحاس  لعني  احلضري  بالقطب 
استالمها »بحلول الدخول املدرسي -2020

».2021
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و قال ممثل اجلمعيات يف لقاء مع »أخبار 
به  قامت  التي  املعانية  محضر  »إن   الوطن« 
فرقة مكتب النظافة واألمن ببلدية  القل تبعا 
للطلب املقدم من طرف جمعية حماية املقابر 

زهير بوشربط«.
وكشفت التحقيقات امليدانية أن أنبوب 
مقر  بداخل  مير  للعمارة  الصحي  الصرف 
تسرب  يف  وتسبب  مكسور  وهو  صيدلية، 
واجتاح  اخلارج  إلى  الصحي  الصرف  مياه 
بات  و  العمارة  مقر اجلمعية،و حتى مدخل 
و  اجلميع  حياة  يهدد  مما  الشارع  يف  يتدفق 

الصحة العمومية.

القل  يف تصريح  ببلدية  مصدر مسئول 
مياه  تدفق  مشكل  الوطن«،«إن  لـ«أخبار 
HLMراجع  عمارة  من  الصحي  الصرف 
إلى العطب الذي أصاب األنبوب داخل مقر 
مصالح  وأن  سنوات  منذ  واملغلق  الصيدلية، 
أجل  من  املعنية  اجلهات  راسلت  البلدية 
وإنهاء  العطب،  إلصالح  العاجل  التدخل 
خطر تدفق املياه القذرة« يقول املسؤول ذاته.

سكان احلي من جهتهم ويف اتصال مع  
استيائهم  عميق  عن  عبروا  الوطن«،  »أخبار 
الوالية  والي  وطالبوا  القائم  الوضع  من 
الظاهرة  لهذه  حد  لوضع  العاجل  بالتدخل 

التي من شأنها أن تتسبب يف أمراض خطيرة 
عاجال  نداء  ووجهوا  برمتهم  احلي  لساكني 
للظاهرة  حد  وضع  بضرورة  احمللية  للسلطات 

بشكل فوري لتفادي أية كارثة صحية.

جمال بوالديس

للفرقة  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  اجلنائية 
إجرامية  شبكة  تفكيك  من  القضائية 
تنشط يف مجال ترويج املخدرات واملؤثرات 
مت  حيث  الوطنية،   احلدود  عبر  العقلية 
و   31 العمر  من  يبلغني  توقيف شخصني 
من  كلغ   06 من  أكثر  وحجز  سنة    56

الكيف املعالج.
 و بحسب بيان ملصالح االمن الوطني 
منه«  نسخة  على  الوطن  »أخبار  حتصلت 
ذات  استغالل   بعد  جاءت  فالعملية 
شخص  بوجود  تفيد  ملعلومات  الفرقة 

كمية  بتخزين  شريكه  رفقة  يقوم  مشبوه 
مستوى  على  مستودع  يف  املخدرات  من 
تهريبها  قصد  تبسة،  مدينة  أحياء   أحد 
مع  وبالتنسيق  احلدودي،  الشريط  عبر 
التحريات  تكثيف  و  املختصة  النيابة 
مبداهمة  الفرقة  ذات  قامت  واألبحاث 
على  فيه  عثر  الذي  املستودع  وتفتيش 
فتح  ليتم    ، املذكورة  املخدرات  كمية 
حتقيق يف القضية ، ثم تقدمي املوقوفني أمام 
العدالة التي أصدرت يف حقه أمرا يقضي 

باإليداع .                     فيروز رحال
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سجلت تأخرا فادحا يف اشغال الربط بالبنى التحتية

تسلـــيم تسلـــيم 700700 سكـــن »عـــدل«  سكـــن »عـــدل« 
بقسنطــينة  شهـــر نوفمبـــر المقبـــلبقسنطــينة  شهـــر نوفمبـــر المقبـــل

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

ستسلم حصة بـ 700 سكن ضمن برنامج 2019 بصيغة البيع 
باإليجار للوكالة الوطنية لتحسني السكن و تطويره ببلدية اخلروب 

)قسنطينة( »خالل شهر نوفمبر املقبل.

املسيلة
تفكيـــك شبـــكة 

مختــصة فـي تـزويـر 
النقــود ببوســعادة

متكنت عناصر األمن احلضري اخلامس بأمن دائرة بوسعادة بأمن 
النقود  تقليد  املسيلة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة يف  والية 
تتكون من )03( أشخاص تراوحت أعمارهم مابني 25 و27 سنة إثنني 

منهم مسبوقني قضائيا .
الوطن«  »أخبار  واالتصال حتصلت  االعالم  خلية  بيان  و حسب 
مالي  مبلغ  وبحوزته  األول  فيه  املشتبه  توقيف  منه،عقب  نسخة  على 
مقلد قدره 98 ألف دينار من مختلف الفئات النقدية للعملة الوطنية، 
ليتم حتويله إلى مقر األمن، ذات املصالح كثفت من حترياتها وأبحاثها 
التي مكنت من الوصول إلى الشريكني اآلخرين، حيث مت توقيفهما 
محل  تفتيش  مت  أين  احمللية  النيابة  مع  وبالتنسيق  املقر  إلى  وحتويلهما 
بإعترافهم جميعا،  النقود  تقليد  يعتبر مكان  الذي  فيهم  املشتبه  أحد 
طابعة  إلى  باإلضافة  آلي   اعالم  جلهاز  مركزية  وحدة  مت حجز  حيث 
كافة  إستكمال  وبعد  التقليد،  عملية  يف  تستعمل  اخلدمات  متعددة 
اإلجراءات مت إجناز ملفات قضائية للمشتبه فيهم وتقدميهم أمام السيد 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة بوسعادة بتهمة  تقليد أوراق نقدية ذات 
بدوره  الذي  اجلمهورية،  تراب  داخل  للتداول  وطرحها  قانوني  سعر 
أحالهم على السيد قاضي التحقيق لدى نفس احملكمة أين أصدر يف 

حقهم أمر إيداع مبؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.
جمال أبو أشرف

قسنطينة
سكــــان زيغـــــود 
يـــوسف يطالبـون 
بمشــاريع تربــوية

 اشتكى سكان بلدية زيغود يوسف بقسنطينة من عدم استفادة 
البلدية من مشاريع تربوية طيلة 16 سنة خلت يف ظل االكتظاظ الذي 
تعرفه عديد املؤسسات التربوية ما يخلق إشكاال حقيقيا خالل الدخول 
مع  استثنائية  ظروف  العام يف  هذا  الذي سيكون  القادم   االجتماعي 

تفشي جائحة كورونا کوفید -19-.
وقال رئيس جمعية اولياء التالميذ خالل لقاء مع »أخبر الوطن«، 
»إن التالميذ يعانون من االكتظاظ داخل املتوسطات و الثانويات ما أثر  
سلبا على استيعاب و الفهم، بسبب عدم استفادة البلدية من مشاريع 
تربوية و منشآت تساهم يف التقليل من حدة املشاكل التي يعاني منها 

القطاع التربوي« يقول املتحدث ذاته.
مكتب  املدني  املجتمع  لفدرالية جمعيات  البلدي  املكتب  وبادر 
زيغود يوسف ، بتقدمي رسالة شكوى إلى والي والية قسنطينة تلقت 
عدم  عن  فيها  تساءلت  حيث  منها،  نسخة  الوطن«  »أخبار  جريدة 
تستفد  لم  بحيث  يوسف،  بزيغود  التعليم  و  التربية  بقطاع  االهتمام 
البلدية طيلة اجليل ونصف اجليل من كراسي بيداغوجية كما تتطلب 
اخلارطة التربوية، يف ظل إحلاح رئيس اجلمهورية باالهتمام ملناطق الظل 
وضرورة االعتناء بها ، وحذرت الفيدرالية من توجه بلدية زيغود يوسف 

إلى منطقة ظل كاملة يف حال بقاء األمور على حالها.
هذا وتعتبر بلدية زيغود يوسف بقسنطينة من بني البلديات التي 
تعرف نقصا يف عدد من املرافق اخلدماتية ومرافق التسلية بحيث تعتبر 
والقرى معظمها مصنفة  املشاتي  العديد من  إلى  ريفية مقسمة  بلدية 
ضمنة مناطق ظل، كما حتتوي على منطقة صناعية، وبذلك وجب 

تخصيص برامج تنموية للنهوض بها فالحيا و صناعيا.
حاولنا االتصال مبديرية التربية للحصول على توضيحات لكن لم 

نتمكن من ذلك بسبب عدم حصولنا على رخصة
خديجة بن دالي

سكيكدة
كـــارثة إيكــولوجيــة تهــدد سكـــان

 نهــج روبيــــح الطــــاهر
اشتكت، جمعيات محلية يف القل غربي والية سكيكدة، من 
اخلطر الذي يعيشه سكان عمارة« أش. ال .م » بنهج روبيح 

الطاهر بوسط املدنية ، والدين سبق لهم و ان وجهوا شكوى 
إلى السلطات احمللية والتي حصلت  »أخبار الوطن«  على 

نسخة منها، طالبوا فيها التدخل العاجل من أجل حماية 
السكان من خطر اختالط املياه القذرة مبياه الشرب .

تبسة
القبــــض على عصـــابة مختــصة فــي ترويـــــج 

المخـــدرات عبــر الحـــدود
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مديرية الفالحة تتحجج ب »كورونا«مديرية الفالحة تتحجج ب »كورونا«

فالحــو الجـــلفة يشتـــكون فالحــو الجـــلفة يشتـــكون 
تجمــيد رخــص حــفراآلبــار    تجمــيد رخــص حــفراآلبــار    

 ●انعدام الكهرباء 
الفالحية يؤرق الفالحون

لقائه  خالل  الفالحني  ممثل  قال 
الكهرباء  انعدام  إن   الوطن«  بـ«أخبار 
الفالحية أهم  مشكل  نواجهه,  حيث 
نضطر الستخدام  احملركات  الكهربائية  
رغم  املازوت  مبادة  استعمالها  يتم  التي 

تكاليفها املرتفعة«.
لقائهم  خالل  فالحون  واكد    
الكهرباء  مشاريع  بأن  الوطن  بأخبار 
الوالية  منها  استفادت  التي  الفالحية 
إلى  كلم   1000 يف  املتمثلة  و  مؤخرا  
أن  رغم  بعد  تنطلق  لم  الساعة   حد 
الن   التأخير  يقبل  ال  هذا  نشاطهم 
للتلف   تتعرض  الزراعية  محاصيلهم 

وتكبدهم خسائر مادية كبيرة, مشيرين 
بأن الواقع الذي أسموه بالكارثي جعل 
ممارسة  عن  يتوقف  منهم  البعض 
يواصل  البعض  يبقى  فيما  الفالحة  

الكفاح  وسط عراقيل كبيرة  .

●    حفر غير قانونية 
بسبب غياب 

الرخص

فالحو  وناشد      
اجلديد  الوالية  اجللفة 
اجلياللي،  دومي  السيد 
وإعادة  التدخل   قصد 
النظر يف قرار جتميد منح 
والتنقيب   احلفر  رخص 

.
الفالحني عن  الكثير من  وأعرب 
النشاط  هذا  ممارسة  يف  جمة  متاعب 
احلفر  تراخيص  منح  جتميد  ظل   يف 
عن  الفالحني    هؤالء  ويبحث   ,
إلتفاتة مستعجلة من املصالح املختصة 
من  متكينهم  قصد  مطلبهم  بتجسيد 
لتفادي مالحقة  قانونية  بطرق  احلفر,  

واألمنية  املختصة  اإلدارية  املصالح 
عدم  بأن  الوطن    ألخبار  موضحني   ,
مبتغاهم  إلى  منهم   البعض  الوصول 
يتكبدونها  التي  املادية  اخلسائر  وسط 
إلى  دفعهم  نشاطهم  توقف  من  وخوفا 
بأن  ,مؤكدين  قانونية  غير  بطرق  احلفر 
تؤثر سلبا  تواجههم  التي  العراقيل  هذا 

على مكانة الوالية فالحيا.

كشف  رئيس بلدية تيشي ببجاية عن 
تسوية قريبة ملفات السكنات الهشة الكائنة 

بحي بن سعيد التابع لذات البلدية.
احمللية   الصحافة  مع  لقاء  يف  موضحا   
املبذولة من طرف   مصاحله  املجهودات  أن 
سنة   25 حوالي  دام  بعد جمود  أثمرت  قد 
على حتريك امللف ، حيث أنه مّت التوصل إلى 
صيغة قانونية تسمح بحصول هؤالء السكان 

شريطة  ملساكنهم،  رسمية  عقود  على 
تكوين ملف يودع لدى مصالح البلدية 
العقارية ومصالح  الوكالة  إلى  ثم يحّول 
امللفات  هذه  لتسوية  الدولة  أمالك 
خالله  من  يتمكن   ، نهائي  بشكل 
أصحاب هذه السكنات الهشة بتجديد 

بنائها أو صيانتها وتكون ملكا لهم .
 ولإلشارة فإن هذه السكنات يعود 
الوضعية  وبقيت   1965 سنة  إلى  تاريخها 
حاول  وقد   ، حالها  على  على   اإلدارية 
مالكها تسوية أمور سكناتهم  اداريا مرارا إال 
أنها باءت بالفشل ، وبهذا  االجراء سيكون 

لهم احلق يف ملكيتها والتصرف فيها .
ت . كرمي

حواش.أ 
العملية  الوطن« إن  لقاء مع »أخبار  و قال مدير املصالح الفالحية  يف 
التي تهدف إلى إعادة ترتيب العقار بالوالية و وكشف  عدة خروقات إلى 
قلة اجليوب العقارية ملباشرة مختلف االستثمارات احمللية« ، ما رهن اجلانب 

االستثماري بالوالية .
مختلف  إحصاء  و  معاينة  تواصل   مصاحله  أن  املتحدث    واضاف 
األراضي الفالحية والسهبية  و قصد تسوية و ضعيتها اإلدارية والتي بلغت 

نسبة معاجلتها %62 على أن يتم الوصول إلى حتيني و معاجلة  جميع 
امللفات االراضي املنتشرة عبر مختلف بلديات و دوائر الوالية ، إضافة 

إلى إحصائها و تدوينها مع نهاية سنة 2020 .
وأرجع املدير تأخر » العملية و التي كان من املرتقب إمتامها مع بداية 
شهر سبتمبر احلالي إلى األراضي الشاسعة املنتشرة عبر 52بلدية إضافة 
إلى قلة األعوان املجندين بسبب الطارئ الصحي الذي رافقه البروتوكول 

الصحي ما أثر على وتيرة سير العملية.
واضاف أن املديرية ستعمل على تسوية كافة األراضي إداريا  خاصة 
1540منه  يتواجد  عقار   3900 عددها  بلغ  والتي  امللكية  مجهولة  منها 
داخل النسيج احلضري  حولت ملفاتها إلى احملافظة العقارية للفصل فيها 
الذي  الرقم  بارتفاع  ،معترفا  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  لالتخاذ 
وصفه باملخيف كونه يعيق عملية  التوثيق  العقاري ما يسمح باستغالل 
األراضي  حدود  ترسيم  شق  إلى  إضافة  شرعية   غير  بطريقة  األراضي 

والتي. أثارت الكثير من املنازعات بني املالك .

بومرداس
القبـــض على عـــصــابة  تمتــــهن 

الســـــطو علــى المؤسســـــات

متكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة دلس شرقي بومرداس، من القبض 
على جماعتني إجراميتني متتهنان السطو على املؤسسات العمومية واخلاصة.

و جاءت العملية حسب بيان مصالح االمن ، خالل معاجلة قضيتني تتعلقان 
بالسرقة حيث مت يف القضية األولى اإلطاحة بشخصني، تتراوح أعمارهما مابني 19 

و 21 سنة، مسبوقني قضائيا .
وتعود حيثيات القضية األولى، وفق ذات املصدر، عند تلقي بالغ عبر اخلط 
األخضر 1548 مفاده اقتحام أشخاص ملقر إحدى املؤسسات العمومية، على الفور 
تنقلت عناصر الشرطة  مباشرة للمقر أين متكنت من إلقاء القبض عليهما يف حالة 
تلبس، حيث قاما بقطع الستار احلديدي اخلارجي للمقر ليتم حتويلهما للمصلحة 

ملواصلة التحريات.
أما بخصوص القضية الثانية التي أفضت إلى إلقاء القبض على 3 أشخاص 
تتراوح أعمارهم مابني 17 و21 سنة، ينحدرون من والية اجللفة، فتعود حيثيات 
مفادها  خاصة،  مؤسسة  صاحبة  طرف  من  رسمية  شكوى  ترسيم  عند  القضية 

تعرضها للسرقة.
حيث  القضية،  يف  حتقيق  وفتح  للمعاينة  الفرقة  عناصر  مباشرة  تنقلت  أين 
تبني أن الفاعلني متكنوا من سرقة مجموعة من أجهزة اإلعالم اآللي و لواحقها ومن 
خالل التحريات املعمقة،و متكنت الفرقة من توقيف املشتبه فيهم، مع استرجاع 
املسروقات التي كانت مخبأة داخل شقة يف طور اإلجناز بإقليم بلدية دلس، ليتم 
اجلهات  أمام  تقدميهم  ثم  فيهم  املشبه  حق  يف  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 

القضائية املختصة.

بومرداس

17 مليــار سنتيـــم لتنفــــيذ برامـــــج 
تنمــوية بمنـــاطق الظــــل

استفادت محافظة الغابات لوالية بومرداس، مؤخرا، من غالف مالي معتبر 
يتجاوز 175 مليون دينار وّجه بالدرجة األولى لتنفيذ برامج تنموية مبناطق الظل، 

من أجل فك العزلة عن السكان.
وقال مسؤول مبديرية الغابات يف تصريح لـ«أخبار الوطن' ان   احملافظة سطرت 
3 برامج تنموية مبناطق الظل لها عالقة مباشرة باحلياة اليومية للمواطن، وتتمثل 
 700 مساحة  على  تتربع  التي  الغابية  األراضي  معالم  حتديد  يف  البرامج،  هذه 
قدرها  مساحة  يف  املجاورة  الغابات  داخل  األشغال  مختلف  واستكمال  هكتار، 

200 هكتار، فيم يتعلق البرنامج الثالث بفتح املسالك الغابية.
الصندوق  استفادت ضمن  قد  لبومرداس  الغابات  أن محافظة  املسؤل  وأكد  
الوطني للتنمية الريفية من غالف مالي يقدر بــ 175 مليون دينار، خّصص 145 
مليون دينار منه  الستصالح األراضي وفتح املسالك الغابية على مسافة 38 كلم، 

بغية تسهيل عملية تنقل املواطنني القاطنني مبناطق الظل.
وأضاف أن البرنامج  جاء بعد اجتماعات مبسؤولي احملافظة مت االتفاق على 
30 مليون  له مبلغ  الذي رصد  الشطر األول  إلى شطرين، حيث يرمي  تقسيمه 
دينار إلى مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي، باإلضافة إلى زرع األشجار 

املثمرة والغابية على مساحة 100 هكتار.
الريفية  بالتنمية  مصدرنا،  وفق  البرنامج،  هذا  من  الثاني  الشطر  ويتعلق 
واستصالح األراضي عن طريق االمتياز، حيث نالت هذه املشاريع حصة األسد 

من خالل تخصيص 145 مليون دينار لتجسيد هذه العمليات.
وأشاريف ذات السياق أن الشطر  الثاني يضم عددا من املشاريع الهادفة إلى 

فك العزلة عن سكان مناطق الظل منها فتح املسالك الغابية على مسافة 34 كلم، 
إلى  باإلضافة  تتواجد يف حالة سيئة  والتي  املفتوحة  املسالك  57 كلم من  تهيئة 
تثبيت التربة بيولوجيا على مساحة 20 هكتار وانتهاء بإنشاء وتهيئة منابع املياه، 
باعتبارها مصدرا أساسيا يتزود منه أهالي هذه املناطق باملياه الشروب ، مثل أهالي 

قرى ومداشر كل من بلديات تيمزريت، بني عمران وتيجالبني.

سميرة مزاري

يعاني الفالحون باجللفة  من غياب رخص احلفر وانعدام الكهرباء الفالحية  ، 
يف الوقت الذي  تبرر مديرية الفالحة هذا الوضع بانتشار فيروس كورونا .

عاودت مديرية مسح االراضي بسيدي 
بلعباس إستئناف عملية املسح العقاري  
مبختلف األراضي   والتي عرفت توقفا 

بسبب الطارئ الصحي   و التي امكنتها من 
احصاء 3900عقار مجهول امللكية .

سيدي بلعباس

مديــرية مســح األراضــي تسجـل 3900 عقــارا مجهـول الملــكية

 مديرية الفالحة ترد:
اطالق   يف  مصاحلها  متاطل  حول  الفالحني  أغلب  يطرحها  التي  تساؤالت  على  ردها  يف 
مشروع الـ 1000 كلم كهرباء فالحية، أوضح مدير املصالح الفالحية يف تصريح لـ«أخبار الوطن 
» إن  مشروع 1000كلم التي استفادت منه  والية اجللفة  , قد انطلق  لكن األشغال التي مت 
واالستثنائي  اخلاص  للظرف  نظرا  بطيئة  بوتيرة  تسير  والعملية  سونلغاز,  مؤسسة  إلى  إسنادها 

املتمثل يف جائحة كورونا« يضيف ذات املتحدث.

بجاية
تســوية مـــلف السكنات 

الهشــة  بـ»حــــي
 بن سعيــد «قريـــبا
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كشف الرئيس املدير العام لسونلغاز، شاهر 
بوخلراص،أمس ، أنه سيتم رفع التجميد عن 

عدة مشاريع يف قطاع الطاقة بوالية تيزي وزو.
وقال بوخلراص خالل زيارة قادته إلى والية 
تيزي وزو، أنه مت اإلتفاق مع السلطات احمللية 

لرفع التجميد عن هذه املشاريع.
وهذا إلعطاء دفع للتنمية اإلقتصادية 

واإلجتماعية يف هذه الوالية.
وقام بوخلراص بتدشني بعض املنشآت والورشات 
التابعة لقطاعه، داعيا إلى رفع »اإلعتراضات« 

التي تعرقل تقدم بعض املشاريع الهيكلية 
للقطاع السيما لفائدة مناطق الظل.

اختتمت اليوم اخلميس جمعية »انت اخلير« ببلدية بئر 
مقدم بوالية تبسة ، حملة التكفل باملترشحني األحرار 

القادمني من بلديات بعيد الجتياز امتحان شهادة البكالوريا  
وهذا منذ  يوم األحد  قصد التخفيف من معاناتهم .

وحسب ما كشف عنه »وّدي الزوبير« رئيس جمعية »انت 
اخلير« لبلدية بئر مقدم والناشطة يف املجال اخليري 

دائما ويف كل مناسبة تلتزم بذلك ، فقد مت التكفل بحوالي 
301 مترشح لبكالوريا لدورة 2020  خالل منتصف النهار 
وحوالي 50 ولي قادمون مع أبنائهم من مختلف بلديات 

الوالية على غرار  تبسة و الونزة والعوينات وغيرها ، وكذا 
مت إطعام عدد معتبر من املوظفني ، حيث مت تقدمي  حوالي 
1900 وجبة ساخنة لفائدة املترشحني منذ أول يوم مبعدل 

380 وجبة يوميا وهذا على مستوى مؤسسة تربوية ببلدية 
بئر مقدم بعد موافقة اجلهات املعنية من رئيس البلدية.

كشف والي والية البليدة، كمال نويصر، أنه سيتم توزيع 
2300 سكن بصيغة “عدل” ، مضيفا أنه سيتم اإلنتهاء من 

قضية مكتتبي عدل بالبليدة يف 2020.
 وأبدى الوالي على هامش إنعقاد الدورة العادية الثانية 
ملجلس الشعبي الوالئي غضبه يف وجه رؤساء الدوائر 

لعدم قيامهم ببذل مجهود خلدمة املواطن وحل قضية 
قوائم السكن.

كما استغرب الوالي ببقائهم يف مكاتبهم دون تكليف 
أنفسهم النزول للميدان باستثناء رئيس دائرة البليدة 
الذي أثنى عليه وعلى كل مجهوداته بالرغم من أنه 

منصب منذ أشهر.

بولخــراص يــزيـح »االعتـــــراضات«

استقالة األمين الوالئي 
لألرندي بعنابة

جمعيـات الخيـر تتكـفل بإطعـام والـــي البليــدة يطلــق النــــار
متـرشـحي  البكــالـــوريا

أعلن األمني الوالئي 
حلزب التجمع الوطني 

بعنابة »يزيد بن تومي« 
رسميا عن استقالته من 

األمانة الوالئية األرندي.
وحسب بيان املكتب 

الوالئي األربعاء املنشور 
على الصفحة الرسمية 
ل«بن تومي« فقد تقدم 

رئيس األمانة التنفيذية 
الوالئية للحزب« يزيد 

بن تومي« استقالته 
لألمني العام لألرندي« 

الطيب زيتوني » والذي 
قبلها .وأضاف البيان أنه مت تكليف عضو املكتب الوالئي« مشتة 

صالح« أمني والئي بالنيابة، ويجدر أن »بن تومي » كان ترأس املكتب 
الوالئي للحزب سنة 2018، خلفا للنائب بالبرملان« محمد أمير » 

الدي قدم األخير إستقالته حينها لألمني العام السابق . 

حتيي الفنانة ليلى بورصالي حفل »افتراضي« على منصات التواصل 
االجتماعي اليوم اخلميس، حيث دعت جميع محبيها ملتابعته على 

حساباتها اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي.
كما مت إحياء حفالت افتراضية مماثلة من طرف بعض الفنانني وعلى 

رأسهم حمدي بناني.

بورصالي في 
حفل افتراضي

 الوالـــي »القنــــاص«
لم يفوت متتبعو الشأن احمللي  باملسيلة  إلطالق العنان أللسنتهم 
بعد  الصوره التي ظهر فيها والي الوالية على هامش حفل تسليم 
رخص الصيد ببلدية »املعاضيد« وهو ميسك ببندقية ويف وضعية 

تسديد الطلقة النارية، بالقول هل هي طلقة مناسبة نحو 
الفاسدين والبيروقراطيني الذين عاثوا يف الوالية فسادا من 

خالل تعطيل عجلة احلركة التنموية بالوالية   وهي اللقطة التي 
اعتبروها بداية موفقة و مؤشر إيجابي لوالي اجلديد الذي ورث 

تراكمات جمة بداية من ملف االستثمار ونهب العقار الصناعي .يف 
ما علق آخرون بالقول »جيبها يف السيبلة يالوالي« يف إشارة منهم 

لشن حرب على الفساد واملفسدين .
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رغم استثناء الوالية من برنامج الزراعات الصناعية

زراعــة »الشمنــدر الســكري« زراعــة »الشمنــدر الســكري« 
بالــوادي ..تجــربة رائـــدةبالــوادي ..تجــربة رائـــدة

رشيد شويخ 
املختص   اجلامعي  األستاذ  وكشف 
الوطن«  لـ«أخبار  عاللي  أحمد  الزراعة  يف 
،باعتباره من أوائل من شرع يف جتربة زراعة 

املنتوج  زراعة  »إن  السكري«  »الشمندر 
نتائج  أعطت  الوادي  والية  يف  املذكور 
مبهرة فالحيا  ،و صناعيا وحتى بيولوجيا 

.«
وأوضح  املتحدث أن  ما يشجع على 
جديدة  تربة  تشترط  ال  باملنطقة  زراعته 
على  زراعته  سيتم  حيث   ، ماء  ،وال 
تزيد  مساحة  يف  وذلك   ، واسع  نطاق 
عن العشرين هكتارا ، يف مزارع   تصنف 
تربتها ب  » القدمية »،وهي أراض زراعية 
الزراعات  لزراعة عديد  تعتبر غير خصبة 
على  اليومي  االستهالك  ذات  األخرى 
تستغل   كانت  حيث   البطاطا،  غرار 
عديدة  سنوات  منذ  الزراعي  النشاط  يف 
من  عدد  لغراسة  إال  تصلح  تعد  ولم   ،
و«البرطالق«  كالكروم  احمللية  اخلضروات 

– وهي عشبة معروفة محليا- .
وأكد الدكتور أنه  ستتم  مراقبة  منو 
دقيق  علمي  بشكل  السكري  الشمندر 
الطبيعة  علوم  كلية  طلبة  من  وبفريق 
 ، خلضر  حمة  الشهيد  بجامعة  واحلياة 

عضوية  أسمدة  أي  وضع  يتم     لن  حيث 
املنتج  أو مبيدات حشرية   ، ما يجعل من 

بيولوجيا بإمتياز .
  بحسب األستاذ اجلامعي أحمد عاللي 
،أهم ميزة  يف شمندر وادي سوف هو حجمه 
،و الذي وصل معدل الرأس الواحد منه لنحو 
04 كيلوغرامات ،يف حني أن املتوسط العاملي 
دول  ،ويف  ونصف  الكيلوغرامني  يتعدى  ال 

معروفة بإنتاجه كفرنسا وايطاليا .
السكر  أما يف ما يخص متوسط كمية   
السكري  الشمندر  من  استخالصها  مت  التي 
كل  عن  300غرام  تتجاوز  ،فهي  السويف 
ممتاز  معدل  ،وهو  الشمندر  من  كيلوغرام 
من  بأزيد  العاملي  املعدل  ويفوق  بحسبه 
مساحات  زراعة  يجعل  ما  ،وهو  الضعف 
بتحقيق  كفيلة  هكتار  اآلالف  تتجاوز10  ال 

االكتفاء الذاتي يف اجلزائر .
 80 زراعة  أن  الدكتور عاللي   أوضح  و 
ألف هكتار من الشمندر السكري قادرة على 
األولية  املواد  من  كلي  ذاتي  اكتفاء  حتقيق 

للسكر, فهي تسمح بإنتاج 5ر1 مليون طن من 
السكر, ذلك أن الهكتار الواحد ينتج 1.000 

قنطار بنسبة سكر تقدر بـ 19 باملائة.
مخلفات  أن  الدراسة   صاحب  ويؤكد 
طبيعيا  سمادا  تعد  السكري«  »الشمندر 
كعلف  ،و  جهة  من  الفالحية  لألراضي 

للمواشي .
فمساحة  السابقة  لتجربة  استنادا  و 
هكتار واحد من منتوج الشمندر السكري بعد 
اجلني يستخرج من بقاياه 200 حزمة علف 
بقيمة غذائية تنافس »البرسيم« , موضحا أن 
200 حزمة برسيم تستهلك حوالي 2.000 
متر مكعب من املياه, فضال عن حتويله لبقايا 
ذات قيمة علفية عالية ، هذه املعطيات تزيد 

فرص إقبال الفالحني على زراعته .
ويف ذات السياق قال مدير غرفة الفالحة 
من  العديد  أن  عاشور  أحمد  الوادي  لوالية 
الفالحني يف بلديات متفرقة من الوالية بدأوا 
الصناعية  الزراعية  عديد  عن  االستفسار  يف 

والتي من بينها زراعة الشمندر السكري .

حمه   الشهيد  بجامعة  األستاذ  وأشار 
خلضر بالوادي ،أحمد عاللي  أن هناك عديد 
التجارب املخبرية التي ال تزال متواصلة على 
اإلستراتيجية  الزراعات  من  أخرى  أنواع 
كل  تسخير  خاللها  مت  اجلنوب,  مبناطق 
اإلمكانيات التقنية املتمثلة يف مراكز ومخابر 
البحث العلمي وذلك يف إطار دور الباحث يف 
التي  اخلاصة  الرؤية  ومرافقة  العلمي  التأطير 

أطلقها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون  .
وعبر عدد من فالحي الوادي يف حديث 
ألخبار الوطن ،عن خيبة أملهم بعد استثناء 
الوالية ،من املساحات التي خصصتها وزارة 
،لالستصالح  الريفية  التنمية  و  الفالحة 
وادي  أن  ،رغم  الصناعية  الزراعات  يف 
بحجم  واعدا  وطنيا  زراعيا  قطبا  تعد  سوف  
مليارات   04 التسويقية  قيمته  فاقت  انتاج 
أكدوا  ،كما  فقط  املاضية  السنة  أورو خالل 
عزمهم رغم ذلك على كسب رهان الزراعات 

الصناعية .

زاهية سعاد
مصالح  بيان  حسب  القضية  وقائع 
رسمها  شكوى  الى  تعود  بالوالية  االمن 
بيع  يف  مختص  جتاري  محل  صاحب 
األثاث ، يبلغ عن محاولة مجموعة مجهولة 
العدد والهوية ،سرقة محله التجاري ، اال 
فعل  من  متكينهم  دون  حالت  يقظته  أن 
من  مكونة  دورية  تشكيل  ليتم   ، السرقة 
عناصر األمن احلضري الثاني وكذا عناصر 
لفت  ،حيث  والتدخل  البحث  فرقة  من 

بينهم  من  شباب  بني  ،مشاجرة  انتباههم 
فتاة  يف حالة متقدمة من السكر ،حاملني 
أسلحة بيضاء ، ليتم توقيف 04أشخاص 
قضائيا  مسبوقون  أنهم  التحريات  ،بينت 
،ومن بينهم شخصني متورطني يف محاولة  
شكوى  محل  األثاث  لبيع  محل  سرقة 
لدى  القضائية  اجلهات  على  ،وبعرضهم 
املثول  إجراءات  إطار  ويف  ورقلة  محكمة 
العقابية  املؤسسة  إيداعهم  مت  الفوري 

بورقلة،يف انتظار محاكمتهم الحقا.

رشيد شويخ 
جاءت العملية عقب تلقي مصالح األمن 
من  عدد  بتعرض  لشكاوى  الرابع  احلضري 
الضاحية  بأحياء  واملساكن  التجارية  احملالت 
املصلحة  باشرت  أين   ، الوادي  ملدينة  اجلنوبية 
والتي  الشكوى  يف  املعمق  التحقيق  عملية 
مت  أين  املتورطني  على  التعرف  عن  أسفرت 
على  بحوزتهم  والعثور  وجيز  ظرف  يف  توقيفهم 
كامل املسروقات املبلغ عنها ،املتمثلة يف أجهزة 

كهرومنزلية إلى جانب مبلغ مالي وحلي.
استكمال  وبعد  القضية  يف  املتورطون   

وكيل  أمام  تقدميهم  مت  التحقيق  إجراءات 
أمر  ،الذي  الوادي  محكمة  لدى  اجلمهورية 

انتظار  يف  اإلحتياطي  احلبس  رهن  بوضعهم 
عرضهم على جلسات املرافعة يف وقت الحق.

شرع فالحو والية الوادي يف املرحلة الثانية من زراعة »الشمندر 
السكري« املخصص الستخراج السكر على مساحة تزيد عن عشرين 

هكتارا ، يف 15 مزرعة   بالوالية.

اليزي
تسخيــر حافلتـــين لنــقل الطلــبة تسخيــر حافلتـــين لنــقل الطلــبة 
الجامعــيين من خـــــارج الــواليةالجامعــيين من خـــــارج الــوالية

السلطات  سخرت 
حافلتني  باليزي  الوالئية 
الطلبة  بنقل  لتكفل 
يزاولون  الذين  اجلامعيني 
الوالية  خارج  دراستهم 
جامعة  من  كل  يف 
العاصمة  واجلزائر  ورقلة 
وجامعة بومرداس لغرض 

االلتحاق بكلياتهم .
بيان  يف  جاء  و 
خللية االعالم  واالتصال 
موعد  أن  للوالية    

انطالق احلافلتني سيكون من امام مقر املركز اجلامعي بالوالية ، يف متام الساعة السابعة 
التكفل  إطار  يف  وهذا  بومرداس،  الى  العاصمة  اجلزائر  ثم  ورقلة  خط  اجتاه  يف  صباحا 
تسهيل  لغرض  احمللية  لسلطات  الوالية  طلبة  من  رفعها  مت  التي   واالنشغاالت  باملطالب 
الوضعية  ظل  دراستهم يف  ملزاولة  بالكليات  وااللتحاق  الواليات  نحو  تنقالتهم  عمليات 

االستثنائية التي يشهدها قطاع النقل العمومي على مستوى الوطن .

براهيم مالك

أدرار
فتــح مراكــز لالمتحــاناتفتــح مراكــز لالمتحــانات

 فـــي منـــاطق حـــدوديـــــة فـــي منـــاطق حـــدوديـــــة
خارج  لالمتحانات  مراكز  فتح  عن  أدرار  بوالية  دارية  احمد  العقيد  جامعة  أعلنت 

أسوار اجلامعة.
الفصل األخير  امتحانات  و حسب مصادر من اجلامعة فقد مت تعيني مناطق إجراء 
للطلبة على غرار مركز يف الوالية املنتدبة برج باجي مختار، ومركز يف رقان وأولف ، ومركز 
آخر يف الوالية املنتدبة تيميمون ، على أن تتم حتديد   املرافق التي سيجرى بها االمتحان 

الحقا .
ع. مجبري

الوادي
تفـــكيك عصـــابة ســـــرقة المنـــــازلتفـــكيك عصـــابة ســـــرقة المنـــــازل

ورقلة
مشـــاجرة  تكشـــف عصـــابةمشـــاجرة  تكشـــف عصـــابة

 مختـــصة فــي سرقـــة المــــحالت مختـــصة فــي سرقـــة المــــحالت

متكن  عناصر األمر 
احلضري الرابع بالوادي 

من إحباط نشاط 
شبكة إجرامية متكونة 

من شخصني حتترف 
سرقة احملالت التجارية 

واملساكن يف ظرف 
قياسي.

عاجلت مصالح األمن احلضري الثاني بورقلة 
قضية تتعلق مبحاولة السرقة ، اإلخالل 
بالنظام العام واملشاجرة يف الطريق العام  

والسكر العلني السافر.
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تحولت إلى أوكار للفساد.. بين فوضى االنجاز وسوء التسيير

50 مليار سنتيم في مشاريع »أسواق جوارية« فاشلة بتبسة

 21 سوق تجاري يتحول الى فضاء 
للرذيلة و مرتعا للنفايات

وضعية  تبسة  والية  يف  التجارية  األسواق  تشهد  
متأزمة ،جراء سوء التسيير والتنظيم، خاصة وأن الوالية 
رصدت مبالغ مالية ضخمة  إلجناز  21 سوقا جواريا و 5 
على  القضاء  أجل   من  بلديات  عدة  يف  مغطاة   أسواق 
والساحات  السكنية  املجمعات  داخل  الفوضوية  التجارة 
العامة والطرق واألرصفة، أهدرت فيها أكثر من 50 مليار 

سنتيم يف مشاريع  فاشلة.

21 سوقا يستغله المنحرفون
كشف تقرير رسمي صدر عن مديرية التجارة  لتبسة 
للمجلس  العادية  الثالثة  للدورة  املختصة  للجنة  موجه 
الشعبي الوالئي حتوز »أخبار الوطن« نسخة منه،  عن اجناز 
21 سوقا جواريا  أين انتهت فيها األشغال يف وقت قياسي 
تبسة  بلديات  اجلوارية  التجارية  املشاريع  هذه  شملت   ،
وبئر العاتر والونزة والكويف والشريعة وبكارية واحلمامات 
 ، نقرين  بلدية  وكذا  واملريج  الزرقاء  وعني  مقدم  بئر  و 
سنتيم   مليار   30 من  أكثر  الدولة  خزينة  كبدت  حيث  
 660 التي وزعت أقسامها الداخلية على  إلجناز األسواق 
اليوم  وهم   2012 إحصاؤهم سنة  مت  الورق  مستفيدا على 

أضعاف مضاعفة لهذا العدد.
 10 يف  اجلوارية  األسواق  هذه  إجناز  بعملية  تكفلت 
بالغرض  تف  لم  خاصة  مؤسسات  تبسة  بوالية  بلديات 
املنشود بسبب استمرار الباعة يف احتالل أرصفة الطرقات 
بال وجه حق متسببني يف فوضى كبيرة ورافضني مباشرة 
العمل بشكل نظامي يف األسواق اجلوارية املنجزة للقضاء 
طرف  من  القانونية  الرقابة  غياب  ظل  يف  الظاهرة  على 
اجلهات املعنية، خاصة بعد حتويل حق تسيير هذه املرافق 
للبلديات التي وقفت عاجزة عن تسيير كارثة أخرى بعد 
إطار  يف  املنجزة  املهنية  احملالت  تسيير  يف  الذريع  الفشل 
برنامج رئيس اجلمهورية ، والتي أعطى آنذاك توجيهات  
ملنحها ملستحقيها من الشباب حامل املشاريع واحلرفيني، 
فهي محالت أجنزت عبر مختلف بلديات تبسة و  الكثير 
استغلها  فارغة من أي نشاط  منها مجرد هياكل مهجورة 

املنحرفون ألفعال الرذيلة و االنحراف.

مركز تجاري لم ير النور منذ سنة 2004
التجارية  املراكز  »إن  الوالئي  املجلس  يف  عضو  يؤكد 
التي مت إنشاؤها  تعرف نوعا من اإلهمال والفوضى إال أن 
حالها ال يعكس شكل احملالت التجارية املعروفة التي كان 
من املتوقع أن تؤدي خدمات جتارية منظمة بعيدة عن جميع 

مظاهر الفوضى التي انتشرت كالفطريات السامة«، وهي 
الوضعية احلرجة التي يعرفها املركز التجاري »كوبيماد«، 
67 تاجرا  2004 واستفاد منه أكثر من  والذي أجنز سنة 
أمواال طائلة  البلدية  من محالت وفضاءات وكبد خزينة 
مكان  إلى  ليتحول  لالستغالل  طريقه  يعرف  لم  أنه  غير 
مفضل ملتعاطي املخدرات واخلمور ،بعد أن  شهد نشاطا  
سنة  املعارض  إلقامة   خاصة  لشركة  مبنحه  واحدة  ملرة 
ما  إلى  الوضع  عاد  ثم  قصيرة  جد  لفترة  وهذا    ،  2011
كان عليه إلى غاية  اليوم بسبب ضغوطات إدارية ، ليبقى 
املعنية  السلطات  يطالب  مناسبة  كل  يف  التبسي  املواطن 
حتويله  خالل  من  املواطنني  لفائدة  املكان  هذا  باستغالل 
إلى استعجاالت طبية ترفع الغنب عن األحياء احمليطة به.

  18  مليار إلنجاز 5 أسواق مغطاة
ويف  تبسة  بوالية  مسؤول  كشف  اخرى  جهة  من   
عملية ثانية وتابعة أنفقت من ميزانية الوالية  مبلغ جتاوز 
بلدية  لسوق  االعتبار  رد  أجل  من  سنتيم  ماليير   6 الـ 
العقلة وأروقة العوينات وأروقة عاصمة الوالية تبسة،  هي 
الوالئية  السلطات  لكن   بطريقة جيدة«   أجنزت  األخرى 
يبدو انها فشلت يف عملية االستغالل  لعدة أسباب على 
رأسها التوزيع  بـ«باحملاباة » أو رفض  املستفيدين العمل بها 

بسبب متركز النشاط التجاري يف وسط املدينة.
 ومن جهة أخرى انطلق مشروع آخر  متثل يف  إجناز 5 
أسواق جوارية مغطاة يف كل من عاصمة الوالية و بلديات 
التي  والونزة ، هي األخرى  ومرسط  واحلمامات  الشريعة 
الَْتَهَمْت أكثر من   18 مليار سنتيم  دون أن تستغل لتبقى  

عرضة للتخريب .

التحقيق في مشاريع ميتة مطلب الشباب
املسؤول  من  الوالية  شباب  من   العديد  طالب   
التنفيذي اجلديد فتح ملف االسواق التجارية التي التهمت 
املاليير للتحول الى اوكار للرذيلة يف وقت تشهد فيه الوالية 
ارتفاعا ملحوظا يف ظاهرة التجارة الفوضوية و يقول محمد 
»أحد الباعة القفوضويني  خالل لقائه بـ«أخبار الوطن« » 
جتارتنا  ملمارسة  مناسبا  مكان  على  نحصل  ان  حقنا  من 
بطريقة قانونية عوض افتراش الشارع و التعرض ملضايقات 
الشرطة ، فضال على االحوال اجلوية التي كثيرا ما تكون 
سببا يف عدم خروجنا للعمل » و أضاف آخر » نريد فعال 
الالزمة  الشروط  تتوفر  ان  شرط  قانونية  بطرق  نعمل  ان 
فمن غير املعقول أن نحول الى مناطق بعيدة عن احلركة 
األنشطة  هذه  مثل  ملمارسة  تتسع  و محالت ال  التجارية 
فضال عن انعدام الكهرباء و املاء« يضيف املتحدث ذاته.

 رئيـــس بلديــة 
تبسـة يوضـح

"إن  الوطن"  لـ"أخبار  تصريح  يف  تبسة   بلدية  رئيس  رد  أكد 
عزوف  بسبب  فشلت  بالوالية  اجنزت  التي  التجارية  املشاريع  اغلب 
املساحات  لضيق  إما  ألخر،  أو  لسبب  بها  االلتحاق  عن  الشباب 
 " للمنحرفني  ملجأ  ما جعلها  بها،  املاء  و  الكهرباء  اوالنعدام   ، بها 
مستدال بذلك  على وضعية السوق اجلواري بحي احملطة يف عاصمة 
الوالية، حيث قال "إن هذا الهيكل التجاري أجنز من طرف مديرية 
استغالل  رفضوا  40 مستفيدا  ووزع على  5 سنوات،  منذ  التجارة  
هذه املربعات بسبب ضيق املساحة، ليتم بعد ذلك  تخفيض عدد 
املستفيدين إلى 20 شخص ، أي أنه كل تاجر يستغل مربعني ، 

لكن دون جدوى تذكر"يضيف املسؤول ذاته .
الذي  التجاري على حاله، وهو األمر  الهيكل  ليبقى حال هذا 
وسيتم يف  املستفيدين   مع  العقود  فسخ  على   تعمل  البلدية  جعل 
القريب إجراء مزايدة  علنية من أجل تأجيره  لشخص كمركز جتاري

فيروز رحال
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أنطوان  إن  تقرير صحفي كتالوني، امس األربعاء،  قال 
غريزمان، جنم برشلونة، حاول الرحيل عن كامب نو خالل 

امليركاتو الصيفي اجلاري.
وفشل غريزمان يف تقدمي ذات املستوى الذي اعتاد الظهور 
به مع أتلتيكو مدريد، منذ انضمامه لبرشلونة، بحسب آراء 

الكثير من املتابعني.
غريزمان  ممثلي  فإن  الكتالونية،  »راك1«  إلذاعة  ووفقا 
تواصلوا مع مسؤولي مانشستر سيتي، وعرضوا عليهم إمكانية 
ضم املهاجم الفرنسي، وذلك قبل معرفة قرار ليونيل ميسي 
حتى  رفضوا  السيتي  مسؤولي  لكن  البارسا.  عن  بالرحيل 

التفكير يف هذا االقتراح.
بالنسبة  تغير  شيء  كل  أن  إلى  اإلذاعة  وأشارت 
لغريزمان، بعد الفاكس الذي أرسله ميسي للنادي، واحملادثة 
كومان،  رونالد  اجلديد،  املدرب  مع  الفرنسي  أجراها  التي 
توهجه.  استعادة  وإمكانية  برشلونة  مع  بحظوظه  آمن  حيث 

لكن يف النهاية، قرر ميسي البقاء مع البلوغرانا.
القسم الرياضي

بيـل يتفـاوض 
مـع توتنهام

أعمال  وكيل  بارنيت،  جوناثان  اعترف 
مدريد،  ريال  جنم  بيل،  غاريث  الويلزي 
بيل  وانضم  هوتسبير.  توتنهام  مع  بالتفاوض 
إلى ريال مدريد، قادًما من توتنهام، عام 2013 
حتقيق  وساهم يف  إسترليني،  مليون   85 مقابل 

العديد من البطوالت للملكي.
لكن زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
إدارة  وأخبر  حساباته،  من  بيل  أخرج  مدريد، 

امليرجني بعدم احلاجة إليه.
لهيئة  تصريحات  يف  بيل  وكيل  وقال 
يزال  ال  الويلزي  »الالعب  البريطانية  اإلذاعة 
املكان  إنه  السبيرز، نحن يف محادثات،  يحب 

الذي يريد أن يكون فيه«.
وأوضحت هيئة اإلذاعة البريطانية، أن أقرب 
استبعاد  عدم  مع  للسبيرز،  بيل  إعارة  هو  خيار 
شرط الشراء النهائي. ورمبا يكون راتب بيل، أكبر 
نحو  يتقاضى  حيث  حالًيا،  توتنهام  أمام  عقبة 

600 ألف جنيه إسترليني يف األسبوع.

بايـرن مهدد بغيـاب 
جماهيره عن افتتاحية 

»البوندسليغـــا«

بايرن  مباراة  موقف  بعد،  ُيحسم  لم 
يف  املقبل،  اجلمعة  يوم  شالكه،  ضد  ميونخ 
األملاني، من احلضور  الدوري  منافسات  افتتاح 
اجلماهيري.ومنحت السلطات احمللية يف أملانيا، 
جديد  من  اجلماهير  إلعادة  األخضر  الضوء 
ال  بنسبة  البوندسليغا،  مالعب  مدرجات  إلى 
ملدة  جتريبي  بشكل  وذلك  باملائة،   20 تتجاوز 
سبورت  »سكاي  شبكة  أسابيع.وبحسب   6
بغياب  مهدًدا  يزال  ال  بايرن  فإن  أملانيا«، 
يف  أرينا  أليانز  ملعب  مدرجات  عن  جماهيره 
خوضه  احتمالية  يعني  مما  االفتتاحية،  اجلولة 

املباراة خلف أبواب مغلقة.
السلطات، عدم  يأتي ذلك نظًرا الشتراط 
معاناة املنطقة أو املدينة التي تقام فيها املباراة من 
زيادة عدد اإلصابات إلى 35 من بني كل 100 

ألف فرد يف آخر 7 أيام.
وأشارت الشبكة إلى ارتفاع عدد اإلصابات 
يف ميونخ هذه األيام مبا يزيد عن النسبة احملددة، 
اجلماهير  املباراة يف حضور  إقامة  يجعل  ما  وهو 
أعلن  دورمتوند،  بوروسيا  أن  يذكر  محل شك. 
ملباراته  بارك،  إيدونا  سيجنال  ملعب  احتضان 
ضد مونشنجالدباخ، السبت املقبل، يف حضور 

10 آالف مشجع.

 التسيو يتعاقد 
مــع مهاجــم 
فناربخشـــة 
موريكــــي

مهاجم  انتقال  التركي،  فناربخشة  أعلن 
التسيو  إلى  موريكي،  فيدات  كوسوفو، 
مليون   17.5 مبدئي  مبلغ  مقابل  اإليطالي، 
أورو. وقال النادي التركي، إن القيمة قد ترتفع 
إلى 20 مليون اورو، مع حساب مكافآت تتعلق 

بنتائج مستقبلية.
احلصول  أجل  من  فناربخشة  وتفاوض 
انتقال موريكي  باملائة من حقوق   5 على نسبة 

مستقبال، إذا باعه التسيو لناد آخر.
وسجل العب منتخب كوسوفو )26 عاما( 

17 هدفا يف 36 مباراة مع فناربخشه.

فاتي ينافـس ثنائي الريال 
على جائزة الفتـى الذهبي

مدريد  ريال  ثنائي  مع  برشلونة،  مهاجم  فاتي  أنسو  اإلسباني  يتنافس 
البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، على جائزة الفتى الذهبي لعام 

.2020
مُتنح ألفضل  والتي  اجلائزة،  تقدم  التي  »توتوسبورت«  وأعلنت صحيفة 
اجلائزة  على  للحصول  مرشحني  اسًما   40 عن  عاما،   21 من  أصغر  العب 

لعام 2020.
وفينيسيوس،  رودريجو  جانب  إلى  فاتي  األسماء،  بني  من  وتواجد 
باإلضافة إلى ثنائي بوروسيا دورمتوند جادون سانشو وإيرلينج هاالند، والعب 
إلى  املرشحني  تصفية  يتم  أن  املقرر  ومن  توريس.  فيران  سيتي  مانشستر 

النصف، ليتم اختيار أفضل العب صاعد من بني 20 مرشحا.
وضمت القائمة كاًل من:

بادياشيل  إيتيان(،  )سانت  أوشيش  عادل  )مارسيليا(،  آكي  »مارلي 
)أريزونا(،  بوادو  مايرون  جيرمان(،  سان  )باريس  باكر  ميتشيل  )موناكو(، 
)أتاالنتا(،  كارنيسكي  ماركو  )رين(،  كامافينغا  )اليبزيغ(،  بوركوسكي 
ميونخ(،  )بايرن  ديفيز  »ألفونسو  )ليل(«.  ديفيد  وجوناثان  ليون(   ( شيركي 
سيرجينيو ديست )أياكس(، إسبوزيتو )إنتر(، فابيو سيلفا )وولفرهامبتون(، 
جرينوود  )أياكس(،  جرافينبيرش  )نيزا(،  جويري  )برشلونة(،  فاتي  أنسو 
)تشيلسي(«.  وهدسون-أودوي  )دورمتوند(  هاالند  يونايتد(،  )مانشستر 
»إيهاتارين )آيندهوفن(، كاباك )شالكة(، كاربونيك )ليجيا وارسو(، كواسي 
)شاختار(،  أنطونيو  ماركوس  )يوفنتوس(،  كولوسيفسكي  ميونخ(،  )بايرن 
رافائيل كاماتشو )سبورتينغ لشبونة(، رودريغو )ريال مدريد(، ساكا )آرسنال( 
سوبوسزالي  كييف(،  )دينامو  »سوبرجاها  )دورمتوند(«.  سانشو  وغادون 
)سالزبورغ(، توماس إستيفيس )بورتو(، توماس تافاريس )بنفيكا(، ساندرو 
)باوك(،  تسوليس  سيتي(،  )مانشستر  توريس  فيران  )ميالن(،  تونالي 

فينيسيوس )ريال مدريد( وويليامز )ليفربول(«.

ليفاندوفسكي: »أمل الكرة 
الذهبيـة ما زال قائمــا«

روبرت  البولندي  علق 
ميونخ،  بايرن  جنم  ليفاندوفسكي، 
الذهبية،  الكرة  إلغاء جائزة  قرار  على 
العام؛  هذا  العالم  يف  العب  ألفضل 

بسبب جائحة كورونا.
تصريح  يف  ليفاندوفسكي،  وقال 
»بالنسبة  أن«  بي  أس  »او  لشبكة 
للموسم املقبل، لكل ناٍد وكل العب 
كرة قدم، رمبا يكون أصعب موسم يف 
حياتنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريًبا، 
صعًبا«.  األمر  سيكون  راحة،  بدون 

وأضاف: »يجب أن نكون مستعدين ليس فقط لكرة القدم واملهارات واجلودة، 
ولكن أيًضا للياقتنا وجسدنا«.

وزاد: »بالنسبة للجميع يف كرة القدم، سيكون هذا شيًئا لم نحققه أبًدا، 
وتابع:  املوسم«.  لهذا  أهدايف  هي  ما  أعرف  ال  مستعدين،  نكون  أن  يجب 
»أريد أن أبذل قصارى جهدي، وأن أسجل أكبر عدد ممكن من األهداف، 
ولكن بالطبع املركز األول دائًما هو هدف الفريق«. وبسؤاله عن إلغاء الكرة 
الذهبية، علق: »العام لم ينته بعد، آمل أن يتغير شيء ما يف األشهر القليلة 
سيحدث  ما  يدري  من  ولكن  لنا،  بالنسبة  رائًعا  موسًما  كان  لقد  املقبلة، 
نرى  وظيفتي وسوف  مركًزا على  أظل  املقبلة،  أشهر  الثالثة  أو  الشهرين  يف 
أمت:  املستقبل،  للدوري األمريكي يف  انتقاله  احتمالية  ما سيحدث«. وعن 
»عمري 32 عاًما، لذلك ال أفكر فيما سيحدث يف السنوات القليلة املقبلة، 
ألنني أريد أن ألعب رمبا ملدة 5 أو 6 سنوات على مستوى عاٍل، بالتأكيد هذا 

خيار رمبا يف املستقبل، لكن اآلن ال أفكر مطلًقا يف هذا«.

يوفنتوس مصمم على التضحية بخضيرة
أكد تقرير صحفي إيطالي، امس األربعاء، عودة 
للتدريب مع  يوفنتوس،  األملاني سامي خضيرة، جنم 
النادي  محاوالت  رغم  األسبوع،  هذا  البيانكونيري 

القائمة لفسخ عقده بالتراضي.
اجلديد  الفني  املدير  بيرلو،  أندريا  واستبعد 
املوسم اجلديد،  ليوفنتوس، خضيرة من حساباته يف 
إال أن الالعب يشترط احلصول على قيمة عقده كاملة 

قبل الرحيل.
فقد  إيطاليا،  سبورت  سكاي  شبكة  وبحسب 
عليه  أشرف  الذي  املران  من  جزء  يف  خضيرة  شارك 
أندريا بيرلو، بعد عودته من اإلصابة، إال أن تعافيه 

لن يغير من قرار مدرب البيانكونيري.
 ،2015 يوفنتوس يف صيف  إلى  وانضم خضيرة 
قادًما من ريال مدريد، ويرتبط بعقد حتى نهاية املوسم 
اجلديد، إضافة إلى وجود خيار بإمكانية التمديد لعام 
التفاق  التوصل  يف  يوفنتوس  مسؤولو  ويأمل  إضايف. 
مع خضيرة إلنهاء التعاقد قبل عام واحد من نهايته.

سواريز يجبر كومان على تغيير خطته
من  رسالة  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
إلى  لبرشلونة،  الفني  املدير  كومان،  رونالد  الهولندي 
مهاجمه األوروغوياني لويس سواريز بعدما تأخرت مسألة 

رحيله.
برشلونة،  عن  بالرحيل  مؤخًرا  سواريز  اسم  وارتبط 
بعدما أخبره كومان باخلروج من حساباته خالل املرحلة 

املقبلة.
هذا  يوفنتوس  إلى  االنتقال  من  قريًبا  سواريز  وكان 
عقده  قيمة  على  احلصول  أواًل  اشترط  لكنه  الصيف، 

كاملة من برشلونة.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن كومان  
بأنه سوف يعتمد  حتدث مع سواريز من جديد، وأخبره 

عليه يف املوسم املقبل إذا لم يغادر برشلونة.
وعلى الرغم من استبعاده من املباراة الودية األخيرة لبرشلونة أمام خيمناسيتك، إال أن سواريز يواصل 

التدريبات مع الفريق بكل جدية.
يتحدد حتى اآلن،  لم  أن موقف سواريز  أكد  قد  لبرشلونة،  الرياضي  املدير  رامون بالنيس،  يذكر 

مشيًرا إلى أنه حتى غلق باب االنتقاالت الصيفية، قد يحدث أي تغيير يف مستقبل الالعب.

للتعاقد مع دي تشيليو

رومـا يتوصل التفاق مع يوفنتوس
نظيره  مع  التفاق  روما  نادي  توصل 
يوفنتوس، للتعاقد مع ماتيا دي تشيليو، الظهير 
األمين لليويف، لينضم للجيالوروسي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
يف  خرجت  قد  صحفية،  تقارير  وكانت 
الساعات املاضية لتؤكد أن دي تشيليو سينضم 
خاللها  من  يحصل  تبادلية،  صفقة  يف  لروما 
إيدين  املهاجم  خدمات  على  البيانكونيري 
دجيكو، باإلضافة ملبلغ مالي يحصل عليه روما.
روما  أن  سبورت«،  »توتو  صحيفة  وذكرت 
اتفق مع يوفنتوس على ضم دي تشيليو، حيث 
سينضم لروما ملدة موسم على سبيل اإلعارة مع 

حق الشراء بنهاية املوسم.
وأضافت أن روما ويوفنتوس اتفقا على عملية نقل دي تشيليو إلى الذئاب يف عملية منفصلة، ال 

عالقة لها بدجيكو، مشيرة إلى أن الناديني توصال لالتفاق.

مانشستر سيتي يفشل محاولة غريزمان لمغادرة برشلونة
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محمد هشام
للموسم  اجلزائر  بطل  نائب  واوضح 
الفارط على صفحته الرسمية على شبكة 
»يكون  فايسبوك  االجتماعي  التواصل 
االربعاء  من  بداية  اجلزائر  مولودية  تعداد 
على موعد مع إجراء الفحوصات اخلاصة 
بفيروس كوفيد 19، حيث سيتم إخضاع 
جميع عناصر الفريق إلى هذه الفحوصات 
حتسبا النطالق التدريبات اجلماعية مطلع 

األسبوع املقبل.«
من ناحية اخر يبدو ان املدرب نبيل 
نغيز غير موافق على مغادرة  املدافع زيدان 
ميباراكو لصفوف النادي العاصمي. وكان 
اتفاق  الي  مؤخرا  توصل  قد   الالعب 
تبدو  لكن  لفسخ عقده  املولودية  ادارة  مع 
احتماالت عدول الالعب السابق ملولودية 
بجاية عن قراره  والعودة الي الفريق كبيرة 

حسب بعض املصادر.
االستقدامات، سجل  يخص  وفيما 
الدولي  احلارس  وصول  العاصمي  النادي 
من  كان حرا  الذي  القادر صاحلي،  عبد 
أي عقد، والذي وقع على ثالث سنوات.
الشلف،  مدينة  ابن  على  وعالوة 
التحق بالنادي االخضر واالحمر كل من 
ووسط  سكيكدة  شبيبة  من  حداد  معاذ 
امليدان االيفواري ايسال داودي ديوماندي 
من وفاق سطيف. كما مدد صانع ألعاب 
بوردمي،  الرحمن  عبد  اجلزائر،  مولودية 

عقده لعامني آخرين.

أندية  قبل  من  مطلوبا  كان  وبعدما 
السابق  الالعب  توصل  سطيف،  وفاق 
الى  الساورة  وشبيبة  العاصمة   الحتاد 
مع  »العميد«،  مسيري  مع  اتفاق  أرضية 

انتهاء عقده.
يجدد  العب  ثاني  بوردمي  بات  وبهذا 
عبد  املدافع  زميله  بعد  املولودية  مع  عقده 
عامني  سيبقى  الذي  حشود  الرحمن 
عكس  على  الفريق،  نفس  مع  آخرين 
املهاجم هشام نقاش والوسط الهجومي وليد 
درارجة، اللذين لم يطلب منهما التجديد، 

ليتنقال الى فريق مولودية وهران.

رسميا  الصيفية  التحويالت  مرحلة 
يوم 5 اوت الفارط وتنتهي يوم 27 اكتوبر 
املقبل، أما تاريخ انطالق املوسم الكروي 
نوفمبر   20 يوم  فسيكون   2020-2021

القادم.
موسم  اجلزائر  مولودية  فريق  وأنهى 
كلي  بشكل  توقف  الذي   2019/2020
يف   ،»19 »كوفيد  كورونا  جائحة  بسبب 
الذي  العام  الترتيب  الثاني حسب  املركز 
أعدته رابطة كرة القدم احملترفة، باالعتماد 
عليها  احملصل  النقاط  معامل  قاعدة  على 

يف املقابالت امللعوبة.

تحسبا النطالق التدريبات الجماعية

العبـــو»العميـــد« يخضعـــون 
لفحوصــات »كوفيـــد 19«

شباب قسنطينة

فسـخ عقود بالـغ، شيبان 
وهريــدة بالتراضــي

واملهاجم  هريدة  إسالم  املدافع  عقود  بفسخ  قسنطينة  شباب  ادارة  قامت 
يوسف شيبان ووسط امليدان الهجومي أبو سفيان بالغ بالتراضي، حسب ما أعلن 

عنه النادي على صفحته »فايسبوك«.
شمس  مقرة،  جنم  مدافع  انتداب  من  »السنافر«  متكن  أخرى،  جهة  من 
الدين دراجي،الذي أصبح سابع العب يلتحق بالفريق يف امليركاتو الصيفي بعد 
كل من املدافعني إيدير مقدم وأحمد معمري )وداد بوفاريك(، املهاجمني فايق 
عمران )شباب باتنة( وأمين لقجع )جنم مقرة( وابراهيم ديب )جمعية عني مليلة( 

وكذا متوسط امليدان محمد أمني بغداوي )جمعية وهران(.
غير أن نادي »سيرتا« خسر خدمات مدافعه البارز حسني بن عيادة الذي 
أمضى عقدا ملدة ثالثة مواسم لصالح النادي االفريقي التونسي، يف الوقت الذي 
يتأهب فيه املهاجم اسماعيل بلقاسمي، املتواجد يف نهاية عقده، الى االلتحاق 

بصفوف احتاد اجلزائر.
يذكر أن شباب قسنطينة، الذي حل خامسا يف بطولة املوسم املاضي، قد 
سجل عودة املدرب عبد القادر عمراني  بعد عامني من قيادته الفريق الى لقب 

بطل اجلزائر 2017-2018.
محمد هشام

أكدت ثقتها في الحصول على حقوقها

إدارة »الكنـــــــاري«  
تستأنف ضد عقوبة مالل

التابعة  االنضباط  جلنة  قرار  ضد  االستئناف  القبائل،  شبيبة  نادي  قرر 
للرابطة احملترفة لكرة القدم، بشأن إيقاف رئيس مجلس اإلدارة، شريف مالل.

وكانت جلنة االنضباط، قد فرضت عقوبة اإليقاف لسنتني، يف حق مالل، 
مع تغرميه ماليا، على خلفية إخالله باللوائح، وتهجمه على الرابطة واحتاد الكرة، 

يف تصريحات لوسائل اإلعالم.
وأوضح النادي القبائلي، يف بيان عبر »فيسبوك«، أنه تقدم بطلب االستئناف 
التابعة لالحتاد اجلزائري لكرة القدم، من قبل  اول أمس، لدى جلنة استئناف 

محامي النادي، يف اآلجال القانونية.
رئيس  وإنصاف  حقوقها،  على  احلصول  يف  ثقتها  الشبيبة  إدارة  وأكدت 

مجلس اإلدارة، من قبل جلنة االستئناف التابعة لـ«الفاف«.
م.هشام

في إنتظار عودة باقي أندية النخبة للنشاط

الرابطـة المحترفة تؤكــد 
استئناف التدريبات يخص فقط 

األكابـــر والرديــف
أكدت رابطة كرة القدم احملترفة اول أمس أن استئناف التدريبات استعدادا 
والرديف.  2021-2020 يخص فقط صنفي األكابر  الكروي اجلديد  للموسم 
سيتم  األصناف  لباقي  بالنسبة  للتدريبات  العودة  تاريخ  أن  الرابطة  وأضافت 

الكشف عنه الحقا.
من جهة أخرى، ذكرت الهيئة الكروية أندية الرابطة األولى )أكابر ورديف( 
أن تاريخ االستئناف الرسمي للتدريبات قد حدد ليوم األحد 20 سبتمبر من قبل 

وزارة الشباب والرياضة، بينما تنطلق البطولة احملترفة يوم اجلمعة 20 نوفمبر.
يذكر أن بطل اجلزائر شباب بلوزداد كان قد عاد ألجواء التدريبات االثنني 
الفارط بعد ستة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا، حتضيرا للدور التمهيدي 
لرابطة أبطال افريقيا، أما شبيبة القبائل فقد اختتمت يوم السبت الفارط بأقبو 
ببجاية معسكرها التحضيري األول، قبل أن تشرع أمس األربعاء يف ثاني تربص 
لها يدوم 12 يوما مبستغامن. أما باقي أندية النخبة لم تعلن بعد عن تاريخ عودتها 

للنشاط.

خضع العبو فريق مولودية الجزائرالى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا أمس االربعاء، تحسبا 
للعودة الى التدريبات االسبوع المقبل.

بمشاركة اندي ديلور

مونبلييـه يتغلــب علــى ليـــون 
ويحرمــــه مــن الصــدارة

الدولي  صفوفه  يف  ينشط  الذي  مونبلييه  نادي  حرم 
املركز صدارة  ليون من احتالل  اندي ديلور، ضيفه  اجلزائري 
البطولة  الفرنسية لكرة القدم بفوزه عليه بهدفني مقابل هدف 

واحد اول أمس يف مباراة مؤجلة من اجلولة  االولى.
 38 الدقيقتني  يف  مونبليه  هديف  سافينيي  تيجي  وسجل 
الوحيد  ليون  الهولندي ممفيس ديباي هدف  و59 فيما سجل 

يف الدقيقة 82.
ولعب ليون منقوًصا من العب منذ نهاية الشوط األول، 

إثر طرد حسام عوار ببطاقة حمراء مباشرة.
للضيوف  الفارق  ديباي،  الهولندي ممفيس  النجم  وقلص 
طرد  من  واحدة  دقيقة  بعد   ،82 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من 
ثانية، لكن  العب أصحاب األرض، هيلتون ببطاقة صفراء 

الوقت لم يسعفهم لتدارك األمر.
رين، حقق  أمام ستاد  بخسارة  موسمه  استهل  أن  وبعد 
مونبلييه فوزين متتاليني، ليقفز مؤقتا للمركز اخلامس برصيد 

6 نقاط.
بينما واصل ليون نزيف النقاط للمباراة الثانية تواليا، بعد 
 4 برصيد   11 الـ  املركز  ليظل يف  بوردو،  أمام  أيام  تعادله منذ 
نقاط وتتصدر أندية رين وموناكو وليل صدارة ترتيب الدوري 

برصيد 7 نقاط لكل منها.
وكانت املفاجأة يف صفوف ليون قرار مدربه رودي غارسيا 
ظل  يف  ديباي  ممفيس  الهولندي  هدافه  دون  من  املباراة  بدء 
تقارير تشير إلى رغبة برشلونة يف التعاقد معه ليلعب بإشراف 

مدربه السابق يف منتخب بالده رونالد كومان.

جددت إدارة نادي ضمك السعودي، عقد املدرب اجلزائري 
نور الدين زكري ملوسم واحد، بعد النجاحات  الكبيرة واملستويات 
املميزة التي قدمها الفريق حتت قيادته والتي ساهمت يف بقائه يف 
دوري احملترفني للمرة األولى يف تاريخه.وتولى زكري قيادة ضمك 
الذي  الكوكي  للتونسي محمد  2019 خلفًا  العام  من  أكتوبر  يف 
بعد سلسلة  الطرفيني  بالتراضي بني  النادي عقده  إدارة  فسخت 
اجلولة  منافسات  نهاية  استمرت حتى  التي  السلبية  النتائج  من 

السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفني.
البقاء  إجناز  حتقيق  إلى  ضمك  عامًا  الـ56  صاحب  اجلزائري  وقاد 
يف دوري الكبار بعد أن كان مهددًا بالهبوط إلى مصاف دوري الدرجة 
األولى بعد تلقيه سلسلة كبيرة من اخلسائر بلغت الـ13 خسارة. وأنهى 
الفريق اجلنوبي منافسات البطولة يف املركز الـ10 برصيد35 نقطة حصدها 
من 9 انتصارات و8 تعادالت وحتت قيادة زكري خاض 24 مباراة انتصر 

يف 9 منها وتعادل يف 7 وخسر 9.

يذكر أن املدرب اجلزائري سبق له قيادة العديد من األندية السعودية 
ابتداء من الرائد الذي تولى قيادته يف موسم 2014، ومن ثم تولى قيادة 
الفيحاء يف املوسم ما قبل املاضي والذي قاده إلى البقاء يف الدوري بعد 

أن كان يصارع على الهبوط.
لإلشارة فان نادي ضمك يضم يف صفوفه ثالثة العبني جزائريني 

وهم احلارس زغبة واملدافع شافعي واملهاجم شنيحي.

بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق

نــادي ضمــك يجــدد عقــد المــدرب زكـري لموســم واحــد
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حسان مرابط
الثانية  للمرة  حموم  توفيق  البروفيسور  انتخب 
التفاقية  والتقني  االستشاري  املجلس  رأس  على 

حماية التراث املغمور باملاء مبنظمة اليونسكو.
الثقافة مليكة بن دودة  وزيرة  األربعاء،  وأعربت 
البروفيسور  شخص  يف  الثقة  بتجديد  سعادتها  عن 

حموم توفيق رئيسا للمجلس باليونيسكو.
باإلجماع  التصويت  مّت   « الوزارة  بيان  يف  وورد 
ولعهدة ثانية، على اجلزائري توفيق حموم، كرئيس 
األمم  منظمة  التفاقية  والتقني  االستشاري  للمجلس 
لسنة  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية  املتحدة 
املغمور  الثقايف  التراث  حماية  أجل  من   ،2001
الذي  للمجلس  الـ11  االجتماع  وذلك عقب  باملياه، 
و15   14 يف  بعد،  عن  املرئي  التواصل  بتقنية  انعقد 

سبتمبر اجلاري.
بدور  لليونيسكو  االستشاري  املجلس  ويضطلع 

كبير وفّعال يف مرافقة مشاريع حماية وتثمني التراث 
على  املصادقة  البلدان  لدى  باملياه  املغمور  األثري 
بتراث  تزخر  التي  اجلزائر  السيما   ،2001 اتفاقية 

ثقايف مغمور ثرّي والذي ينتظر االكتشاف.
وبتجديد الّثقة يف البروفيسور توفيق حّموم، فإّنه 
قبل  املنتهجة من  السياسة  بأّن  التذكير  الواجب  من 
االهتمام  تركيز  تتراجع عن  لن  والفنون  الّثقافة  وزارة 
بالتراث، واستخدام كّل السبل املمكنة للمساهمة يف 
حمايته وتثمينه يف كّل األشكال واألوضاع. حسب 

الوزارة.
ويحظى هذا احلضور اجلزائري بدعم وزيرة الثقافة 
والفنون، وهذا بتوجيهات من رئيس اجلمهورّية والوزير 
األول، حيث اعتبر التراث من أهم املجاالت الّثقافّية 
الّدولة، ليس فقط حلماية مالمح  تراهن عليها  التي 
االستثمار  نحو  للّسعي  ولكن  الّثقافّية،  اخلصوصّية 
وبالتراثّي  عموما،  بالّثقايف  يتعّلق  فيما  وحتريكه 

خصوصا. حسب البيان.

انتخب لعهدة ثانية

 الجزائري حموم رئيسا للمجلس االستشاري والتقني باليونسكو

حاوره :جمال أبو اشرف
مهدي   الشاب  عليها  يتحصل  التي 
يف كل مرة حيث فتح قلبه لنا   فكانت لنا 

معه هذه الدردشة القصيرة.
-هل لقراء أخبار الوطن أن يعرفوا 

 الشاب مهدي 
الصغير  ؟

حيمر املهدي  الشهير بالشاب مهدي 
من  فنيا  اسما  اعتمدته  والذي  الصغير 
مستوى  املسيلة  مبدينة    1983 مواليد 

ثانوي.
- كيف مت اكتشاف موهبتك الفنية 

وبالذات  الغنائية  ؟
االبتدائي  التعليم  مرحلة  يف  طبعا   
رفقة زمالئي أين كنا يف مجموعة صوتية 
صوت  لديك  وقتها    الكل   لي  ليقول 
أع حينها أهمية هذه  لم  أنني  جميل إال 
اجلملة .حتى مرحلة التعليم الثانوي  أين 
بدأت موهبتي تظهر  حتى وجدتني أدندن 

بعض األغاني الشرقية واجلزائرية .
-  وبعدها ؟

يف  10دقائق  آخر  أن  جيدا  أتذكر   
مني  يطلب  كان  األجنليزية  اللغة  حصة 
الغناء من على مصطبة القسم بعد ذلك 
شاركت يف حصة احلان وشباب إال أنني 
تأكدت  أخرى  جهة  من  ولكن  أوفق  لم 
من موهبتي خاصة حني وجدت تشجيعا 

من  طرف بعض الفنانني
- هل خضت جتارب بعدها ؟

وهناك  هنا  جتارب  خضت  طبعا   -
عيسى  مهرجان  يف  مشاركتي  غرار  على 
وليالي  البواقي  أم  ومهرجان  اجلرموني 
على  تربعت  حيث   بومرداس   صيف 
نظمتها  التي  الذهبية  احلنجرة  مسابقة 
جمعية وسام للثقافة والفنون والتي كانت 

كما  وشباب  احلان  حلصة  محطة  مبثابة 
بتونس  أيدون  عرب  حصة  يف  شاركت 
والتي تبقى أسوأ محطة يف حياتي خاصة 
يف ظل املعاملة السيئة التي كنا نعامل بها 

نحن اجلزائريني .
- لنعد إلى ارض الوطن ،مبن تأثر 

الشاب مهدي  من الفنانني وطنيا  ؟.
: مازوزي.

- وعربيا؟
 إيهاب توفيق

- ماهي  أنواع الطبوع األقرب للشاب 
مهدي الصغير ؟

امللتزمة بكل طبوعها  .إال  األغنية   
أن السطايفي يجذبني

-ما الذي يود أن يضيفه الشاب 
مهدي  ؟

يبقى طموح املسيلني محدودا بسبب 
غياب املساعدة تخيل أنني أصبحت

الن  األعراس  حفالت  يف  استغل 
جمعية جنوم احلضنة وهنا وباملناسبة أوجه 

حتية
وسائل  يلزمها  قلت  أعضائها  لكل 
علينا  يحتم  الذي  األمر  مال  رأس  يلزمها 
من  االنسحاب  او  لألعراس  الرضوخ  إما 

عالم الفن .

صاحب »ألبوم  الحضنة« الشاب مهدي الصغير لـ»أخبار الوطن«

أعشق »المازوزي«  ..و طموح سكان المسيلة  
يبقــى محــدودا فــي مجـال الغنــاء

 

فنانـــون أفارقــــــة 
وأمريكيـون في لقاء فني 
بتاغيـت فبراير القـادم

الصحراء(  يف  )نبض  صاهارا''  بيت  ''وان  دولي  فني  لقاء  سينظم 
خالل الفترة املمتدة ما بني 8 إلى 28 فبراير 2021 بتاغيت )والية بشار( 
مبشاركة 25 موسيقيا من سبع دول أفريقية والواليات املتحدة األمريكية، 

حسبما أفاد به الفنان شكيب بوزيدي.
التربوية  للشؤون  األمريكي  القسم  من  مببادرة  اللقاء  هذا  وينظم 
والثقافية وهي من إنتاج »صوت األمة« وباالشتراك مع سفارة الواليات 
سفارات  من  إضايف  وبدعم  الثقافة  ووزارة  باجلزائر  األمريكية  املتحدة 
واملغرب  وموريتانيا  ومالي  ليبيا  من  بكل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
والنيجر وتونس، حيث سيؤطر باإلضافة الى السيد بوزيدي من طرف 
مختصني مشهورين على غرار دومينيكا فوساتي وهيلي سيبرام، مثلما 
الفرقة  قائد  أيضا  هو  الذي  بوزيدي  الفنان  اجلزائرية  االنباء  للوكالة  أكد 

املوسيقية اجلزائرية ''فريكيا سبيريت«.
وتهدف هذه التظاهرة الفنية إلى ''إنتاج عمل فني مشترك و أصيل 
يعود منبعها  امللتزمة مدنيا  املوسيقية  املبادرات  وتطوير شبكة عاملية من 
وتونس  والنيجر  واملغرب  وموريتانيا  ومالي  وليبيا  اجلزائر  من  كل  إلى 

والواليات املتحدة،« كما أشير إليه.
ثالثة  يدوم  الذي  البرنامج  هذا  خالل  من  املشاركون  وسيتمكن 
أسابيع من اكتشاف التقاليد املوسيقية للمهاجرين السود الذين سافروا 
من أفريقيا إلى أمريكا ثم العودة مجددا إلى أفريقيا كما سيركز الفنانون 
وارتباطاتها  الفنية  التقاليد  هذه  عناصر  على  خاصة  بصفة  املشاركون 
باملوسيقي بشمال أفريقيا القدمية واملعاصرة التي أحدثت قوة ثقافية تقوم 

على املرونة واالبداع والدعم املتبادل، مثلما تابع شكيب بوزيدي.
كما يحتوي برنامج هذا اللقاء أيضا على تنظيم عدة نشاطات فنية 
من  بكل  االجتماعية  والنشاطات  العامة  الفعاليات  من  أيام  ستة  ملدة 
تاغيت وبشار واجلزائر العاصمة، عالوة على تنشيط املشاركني لورشات 
قابلة  استراتيجية  وتطوير  باملنطقة  املوهوب  الشباب  مع  مجتمعية  عمل 

للتطبيق يف مجتمعاتهم األصلية، وفقا للشروح املقدمة.
بوالية  املوهوب  الشباب  مع  املنظمة  املجتمعية  الورشات  وستتعلق 
بشار مبنطقة تاغيت حيث سيقوم املوسيقيون بالعزف بدور املسنني وذلك 

موازاة مع تنظيم لقاءات تكوينية حول موسيقى وغناء األطفال.
كما تشتمل هذه التظاهرة أيضا على تنظيم »شارع موسيقي« بهدف 
إخراج استوديو التسجيل من خلف اجلدران وإدخاله باملقابل يف املجتمع، 
مثلما تابع الفنان بوزيدي الذي يشغل أيضا منصب مدير فني للتظاهرة.
موجهة  التظاهرة  هذه  مبناسبة  للتقدمي  املقترحة  العروض  وستكون 
ملختلف اجلماهير إلظهار الروابط التاريخية واحلديثة بني البلدان الثمانية 

املشاركة، استنادا إلى شكيب بوزيدي.
تطور  على  متوقفة  هي  والعروض  البرنامج  هذا  رزنامة  أن  ومعلوم 

الوضعية الوبائية لفيروس كورونا )كوفيد19-( على الصعيد الدولي.
ق.ث

بعد مسيرة فنية قصيرة وقصيرة جدا كانت كافية الن يبزغ نجم  »حيمر المهدي » من مدينة المسيلة وبالضبط من قرية بئر 
ماضي ببلدية حمام الضلعة ،غنى فأسمع وأطرب فأبدع أعجب به كل من سمعه ، »أخبار الوطن » التقته بعد نجاحه في مشاركاته   

فحدثنا عن آماله وآالمه عن محطاته الفنية وان كانت قصيرة إال أنها كانت حافلة خاصة في ظل المراتب.
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 ANEP: 2016014925 du 17 /09/2020 - Akhbar El WataneN 209 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

AKHBAR EL WATANE  17-09-2020

إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع اإلجتماعي السيما المادة رقم 18 منه.

لقد تم هذا اليوم : 10/09/2020 تجديد الهيئة القيادية للجمعية المحلية .
المسماة: جمعية أولياء التالميذ مدرسة الشهيد طعشوش مبروك بلدية عين الخضراء-

المعتمدة تحت رقم: 04 بتاريخ : 29/12/2014.
الرئيس : سعداوي الهاشمي

المقر اإلجتماعي:مدرسة الشهيد طعشوش مبروك_عين الخضراء_.
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عمار رحمة
القارة  مستوى  على  التأهل  تأشيرة  قطع  على  جزائريني  طلبة  ثالثة  سيتنافس 
الصينية  الشركة  تنظمها  التي  العاملية  املسابقة  يف  املشاركة  أجل  من  االفريقية 

للتكنولوجيا »هواوي«.
العلوم  جامعة  فريق  ان  األربعاء  أمس  اجلزائر«  »هواوي  لشركة  بيان  وأفاد 
جامعات  من  قدمت  فرق   10 بني   األولى  املرتبة  أحرز  قد  الزوار  بباب  والتكنولوجيا 
التي  واالتصال  اإلعالم  لتكنولوجيات  »هواوي«  مسابقة  يف  العالي  التعليم  ومعاهد 

نظمتها شركة »هواوي اجلزائر« عبر الفيديو مبشاركة 3000 طالب.
ويندرج تنظيم هذه املسابقة يف إطار »املساهمة يف تطوير النظام اإليكولوجي ملواهب 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومواجهة متطلبات التحول الرقمي«، حيث فاز فيها 
طلبة جامعة باب الزوار متبوعا بفريق جامعة سعيدة.

املسابقة على  ان ثالثة طلبة من اجلامعتني سيشاركون يف  املصدر  وأوضح نفس 
مستوى القارة األفريقية من أجل قطع تأشيرة التأهل لنهائي املسابقة العاملية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بالصني.
وقد مت تنظيم النهائي الوطني اجلزائري نهاية شهر أغسطس املاضي بعد اجتياز 
مراحل املسابقة األولى التي جرت نهاية العام املاضي، والتي شارك فيها أكثر من 
3000 طالب جزائري، ليتم اختيار 30 طالبا منهم للنهائي الوطني، مقسمني على 

10 فرق مكونة من ثالثة أفراد لتمثيل جامعاتهم.
وأوضح البيان ان املسابقة العاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جتري 

على ثالث مراحل: مرحلة وطنية أولى تليها اخرى إقليمية »شمال إفريقيا« 
مبشاركة 29 دولة ليختتم النهائي يف دولة الصني.

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف دورتها  أن مسابقة هواوي  إلى  جتدر اإلشارة 
للعام املاضي عرفت احتالل فريق جزائري )3 طلبة( ومدرس املركز األول من بني 61 

فريقا مشاركا.
كامل  بشكل  واالتصال  االعالم  لتكنولوجيات  »هواوي«  مسابقة  وتتماشى 
--حسب ذات املصدر-- مع منظور الشركة يف »تعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات 
خاصا  »اهتماما  الشركة  تولي  حيث  اجلزائر،  يف  املواهب  وتنمية  واالتصاالت 
للطلبة  لصالح  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  اخلاصة  واملهارات  املعرفة  لنقل 

وللمواهب اجلزائرية«.

مسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا:

 ثالثـة طلبة يمثلـون الجزائر على مستوى القارة االفريقية 

وزارتا السياحة والبريد

 توزيـع مليون 
كمامة لفائــدة 
تالميـذ البيـام 

والبــــاك
مت تسليم على املستوى احمللي ملصالح مديريات 
التربية الوطنية، يف إطار اجتياز امتحانات شهادتي 

التعليم املتوسط والثانوي، مليون قناع واقي.
هذه  توزيع  مت  السياحة،  لوزارة  بيان  وحسب 
األقنعة الواقية على التالميذ عبر دفعتني، الدفعة 
لصالح  واقي  قناع   400.000 مبجموع  االولى 

تالميذ امتحان شهادة التعليم املتوسط.
قناع   600.000 مبجموع  الثانية  الدفعة  و 
واقي امتحان شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”.
اتفاقية  محتوى  تنفيذ  إطار  يف  ذلك،  ويأتي 
السياحة  وزارة  بني  املبرمة  والتمويل  التعاون 
والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ووزارة البريد 

و االتصاالت السلكية و الاّلسلكية..
لإلشارة، فإن اتفاقية التعاون والتمويل املبرمة 
التقليدية  للصناعة  الوطنية  الغرفة  من  كل  بني 
وزير  اشراف  حتت  اجلزائر  واتصاالت  واحلرف 
تكثيف  إطار  يف  تندرج  البريد،  ووزير  السياحة 
يف  للمشاركة  القطاعات  مابني  والتنسيق  اجلهود 
“كوفيد  فيروس  تفشي  من  للحد  الوطني  اجلهد 

.”19
القدرات  وتعزيز  رفع  لغرض  ذلك،  ويأتي 
الوقاية  منتجات  من  النوع  هذا  وتوفير  الوطنية 

الصحية للمحافظة على صحة املواطن.
كما مت إنشاء 56 وحدة إلنتاج األقنعة الواقية 
عبر  واحلرف  التقليدية  الصناعة  دور  مستوى  على 

كامل التراب الوطني، يضيف البيان.
رحمة .عمار

العثـــور علـــى جثـة مراهــق معلقـة 
بحبــل فــي شجــرة بالشلــف

تجـار في المدية 
يحتجـــــون

جتار  من  عشرات  األربعاء،  أمس  اعتصم،   
باملدية  األقواس  باب  بحي  والفواكه  اخلضر  سوق 
أمام مقري البلدية والدائرة . و جدد هؤالء طلبهم 
التدابير  بفعل  غلقه  مت  التي  سوقهم  فتح  بإعادة 

الوقائية من انتشار جائحة كورونا.
املعيشية  أوضاعهم  تردي  عن  احملتجون  وعبر 
يعتبرونها  التي  السوق  تلك  غلق  استمرار  نتاج 
تدخل  على  ملحني  عائالتهم،  رزق  مصدر 
مع حتسن  توازيا  نشاطهم،  عن  لإلفراج  السلطات 
من  العديد  مع  وقع  ما  غرار  على  الوبائية  احلالة 
األنشطة التجارية املشابهة على غرار السوق املغطاة 

التي ال تبعد ببضعة أمتار.
سامي.ب

 الجمـارك تحجـــز
  كميـــة معتبـــرة
 من الخمور بالجلفة

متكنت الفرقة املتنقلة ملفتشية أقسام اجلمارك 
من  معتبرة  كمية  حجز  من  أمس  باجللفة، 

املشروبات الكحولية، تقدر بـ792 وحدة.
للجمارك،  العامة  للمديرية  بيان  وحسب 
عادية  مراقبة  دورية  إثر  العملية،  هذه  جاءت 
“زعفران  الطرق  مفترق   01 رقم  الوطني  بالطريق 

حاسي بحبح” يف  اجللفة.
من  كمية  حجز  من  العملية،  ومكنت 
من  وحدة،  بـ792  تقدر  الكحولية  املشروبات 
الصنع،  محلية  والسعات  األحجام  مختلف 
وذلك على منت سيارة سياحية ملك لوكالة كراء 
إجراءات  وإمتام  البضاعة  حجز  مت  أين  سيارات. 

املتابعة القضائية، حسب ذات املصدر.

استيقظ سكان بلدية بني حواء يف الشلف، صباح األربعاء، على وقع هالك طفل يبلغ من العمر  14 سنة.وحسب بيان ملديرية احلماية املدنية 
بالشلف، وجدت والدة الضحية، فلذة كبدها، معلقا بواسطة حبل بشجرة أمام املسكن العائلي.

وحني فكت الوالدة وثاق حبل املشنقة من عنق ولدها، وجدته جثة هامدة.ليتم حتويل جثة الضحية، من طرف مصالح احلماية املدنية، إلى مصلحة 
حفظ اجلثث باملؤسسة العمومية االستشفائية بتنس. وبعد استكمال اإلجراءات من طرف املصالح املختصة، مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات والظروف 

احلقيقية لهذه احلادثة، حسب ذات املصدر.
س.س

أصيب 145 آخرين بجروح متفاوتة

وفـــاة 4 أشخـاص فـي حـوادث مرور 
خــــالل يـــوم واحـــــد

آخرين   145 وأصيب  حتفهم  أشخاص   4 لقي 
سجل  مرور  حادث   123 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 

خالل الـ24 ساعة األخيرة.
أثقل  أن  املدنية،  احلماية  ملصالح  بيان  وأفاد 
حصيلة سجلت بوالية مستغامن بـ 7 تدخالت خلفت 

وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.
 229 تسجيل  الفترة،  ذات  خالل  مت،  كما 
وتقدمي  الغرق  من  شخص   156 بإنقاذ  سمح  تدخل 

اإلسعافات لـ 63 آخرين بعني املكان.
انتشار فيروس كورونا،  الوقاية من  وفيما يخص 
قامت ذات الوحدات بـ 53 عملية حتسيسية عبر 12 

والية لفائدة املواطنني.
احلجر  قواعد  احترام  بضرورة  وتذكرهم  حتثهم 

الصحي وكذا التباعد االجتماعي.
قبل  من  املسجلة  التدخالت  عدد  ان  يذكر 
املاضية  ساعة  ال24  خالل  املدنية  احلماية  وحدات 

بلغت 2884 مبناطق مختلفة من الوطن.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

تشكل التداخالت اللغوية ظاهرة جديدة لم يعرفها 
النص العربي، وقد ازدادت انتشارا يف السنني األخيرة، 
التنافذ قابال ألسئلة من أجل اإلحاطة  ما يجعل هذا 
التي أصبحت تسم  اللسانية  االنشقاقية  بأسباب هذه 

اخلطاب املعاصر.
فيه  تتحابك  إذ  للسرد،  تقزيح  احلديثعن  ميكننا 
مستويات، بدءا من اللفظة، إلى اجلملة واملقطع، وقد 
يتجاوز ذلك حدود املقطوعة فيشمل صفحات.يسّمى 
هذا يف األعراف الروائية »اللغة احلرفية«، كما نّظر لها 
مع  أو  التكوينية،  البنيوية  مع  وخاصة  الغربي،  النقد 
حقبة  يف  أيديولوجية  ميول  لها  كانت  التي  النزعات 
البنى  بني  ما  التناغمية  العالقة  إلى  باالحتكام  متيزت 

االجتماعية والبنى املعبرة عنها.
معيارية جزء  التعليق على  نيتنا  ليس يف  كان  وإذا 
فإّن  النص،  التي تقنن  النقد، يف منظوراته اآللية  من 
املستويات اللغوية، كما طرحت مع باختني، تأسست 
على مبدأ التأليفية يف إطار اللسان املعياري الواحد، مع 
النحوية والصرفية التي حتكمه، وذاك  القواعد  مجموع 

ما لم نفهمه يف سياقه.
تكييف  إلى  تهدف  كانت  التوفيقية  هذه  أّن  ويبدو 
بني  للتفاوت  خدمة  املناجاة  وأنواع  واحلوارات  السرود 
الشخصيات، فكرا ولغة، إضافة إلى الفروقات القائمة 
النظريات يف إضاءة  لقد أسهمت هذه  الساردين.  بني 
سبل السرد، كما أبرز النقد فجوات اجلملة يف عالقتها 
والدينية  والطبقية  املعرفية  وانتماءاتها  بالشخصيات 

واالجتماعية.
لم يكن مستساغا أن تكون جميع األصوات صدى 
دور مهم  الترجيع  لهذا  وقد كان  االله.  املؤّلف  لصوت 
استدالل  نقطة  اتخذته  التي  النقدية  النظرية  إقواء  يف 
مراعاة  يف  اللغوية  املستويات  تسهم  الّصدع.قد  لرتق 
يف  واحدة  كّل  لتضع  الشخصيات  بني  االختالفات 
معجمهاكبطاقة  منها  لكّل  سيكون  وهكذا  حدها، 

داللية ضابطة.
وبني  التصورات  هذه  بني  التمييز  علينا  لكن، 
احمليط  ينقلون  الذين  للكّتاب  كنظرية  »الشعبية« 

يهدف  تصور ال  له  التوجه  هذا  ألّن  اخلارجيبإمالئية، 
إلى حتقيق الغاية اجلمالية ذاتها.إذا افترضنا أّن العمل 
املتباينة،  يقوم على مجموعة من الشخصيات  األدبي 
هذه  إبراز  يف  دوره  له  سيكون  احِلَرفية  عامل  فإّن 

املفاضالت.
الشخصيات  يخضع  نهائيا  تقنينا  ليس  ذلك  لكن 
لقانون لساني جازم، وال ميكن التأكيد على ضرورة إلزام 
الشخصيات بالتحرك يف حدود لغوية عينية. قد يكون 
يتأسس  عندما  خاصة  ملغالطات،  حامال  الطرح  هذا 

على مواقف أيديولوجية.
اجته السرد اجلديد إلى االستعانة بلغات أخرى من 
التي تظل قاصرة،  أجل أداء أمنت للقدرات اإلبالغية 
كما يرى بعضهم.يف حني يرى آخرون أّن هذا الزيغان 
بني  العالقة  أو  البيبنائية،  جانب  يخدم  القاعدة  عن 
إنهما مجموعة من  له من حيث  املنتج  واحمليط  النص 

البنى املتناغمة.
مييز  الذي  التعبيري  التفاوت  على  هؤالء  ويؤكد 
اجتماعية  فئات  على  دالة  كّعينات  الشخصيات 
أزيد،  أو  بغتني  الواحد  العمل  يستعني  لذا  متباينة، 
إضافة إلى املستويات التي قد تتجلى يف لغة الكتابة، 

باملفهوم الباختيني الذي أسيء فهمه.
ما  مع  االستعانةبالعامية،  رواياتاختارت  وهناك 
يتخّللها من تشابكات معقدة، وهذا اخليار له مبرراته، 
به،  يّعبر  الذي  بالشكل  املجتمع  عن  التعبير  وأولها 
دون إبعاده عن حقيقته، ويقصد اإلبقاء على الشكل 
التعبيري املتواتر.إن االشتغال على العامية ضرب من 
التي  األشكال  تغّلوتبهت  التيال  الترقيعية  الصناعة 
لذا تكون احملافظة عليها  نواميس راسخة،  تتكئ على 
نوعا من تكريس للحقائق، يف حني أّن الفّنتجاوز لها.

هناك مالبسات جتعلنا نتساءل عن أسباب تسويقهذه 
بعض  وراءها  وقفت  ما  كثيرا  التي  االختزالية  النزعة 
السرد. تخصيب  إلى  تدعو  التي  احلداثية  الطروحات 
ومع أّن ذلك أمر ممكن لتفادي السرود املشبعة التي تعيد 
إنتاج الدالالت، فإّن التعددية اللغوية يف األثر األدبي 
قد ال متثل احلّل األمثل للتدليل على التنّوع، أو على 

امتصاص األحداث واحلاالت التي يبنى عليها النص.
  هل القارئ ملزم باإلملامبكّل اللغات واللهجات لفهم 
اخلطاب؟يف مطلع الثمانينيات دّق ناقوس اخلطر يف بلد 
أوروبي بسبب إغراق قاموسه بكلمات عربية وإجنليزية، 
وكان ذلك مؤشرا النتقال املعاني واأليديولوجيات مع 
املستوردة، وذاك ما حدث مع مؤسسة جبران  األلفاظ 

خليل جبران يف الواليات املتحدة.
أكثر  املشكلة  فإّن  اجلديدة  الكتابة  حالة  يف  أّما 
يف  النص  إغراق  إلى  باإلضافة  إنه،  إذ  تعقيدا، 
اللهجات، فإّن هذا النص يشهد تأثيثا واضحا بلغات 
أخرى.قد تسهم العامية يف تبطئة القراءة، وقد نكون 
التقاطعات  بحاجة إلى مترجمني لفهمها.تشكل هذه 
ملواجهة  االستعداد  املترجم  وعلى  للترجمة،  متاعب 
هذا التنافذ، ما يتسبب يف جهد إضايف يفوق قدراته، 
ألنه لن يتعامل مع ألفاظ فحسب، بل مع مرجعيات 

لهجية وحاالت ثقافية.
التداخالت  تكون  عندما  ممكنا  ذلك  كان  وإذا 
مرتبطة بلغات معيارية، فإن ترجمة العامية تظل عملية 
مضنية. إضافة إلى ذلك، فإّن مدارس الترجمة ليست 
أم  التنافذات،  ترجمة  يجب  كان  إذا  ما  حول  متفقة 
االستعانة  ثم  للخصوصية،  احتراما  عليها  اإلبقاء 

بالهوامش للشرح، ومن ثّم تشتيت بصر املتلقي.
 هذا الطرح التبسيطي ال يحاّلملشكلة، إن لم يسهم 
الذي  االنعكاس  مبدأ  تكريس  أو  املتلقي،  تهجير  يف 
االرتقاء  اجلوهرية:  وظائفه  إحدى  اإلبداع  عن  ينزع 
مدعوة  نصوص  الفن.هناك  مستوى  إلى  باملجتمعات 
ملساءلة نفسها عّما إذا كانت معنية بإيجاد قراء، وإذا 
عّدة  أّن  املالحظة  مع  أوسع،  انتشار  يف  ترغب  كانت 
جتارب من هذا النوع عرفت إخفاقات.الكّتاب يعرفون 
اإلحصائيات املتعلقة باملقروئية، وعندما تأتي الكتابات 
وتلك  تدهورا،  املقروئية ستزداد  نسبة  فإّن  لغات  بعدة 

مشكلة قاعدية.
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  َترير النقاش السياسي 
بات ضرورة إلحداث فرز 

سياسي واجتماعي، هذا ما 
ميكن أن َتخُلص إليه املعاينُة 

الدقيقة للواقع؛ ذلك ألن 
حصر النقاش السياسي يف 

جهة واحدة، أو بقائه يف 
حضن تيار سياسي واحد 
أو مؤسسة بعينها، يجعل 

من املشروع السياسي مجرد 
سيناريو ملونولوغ دون 

جمهور! 
  فالنقاش السياسي وحده 
الذي يستطيع إحداث فرز 
اجتماعي وسياسي، ويكون 
ميزانا لكل الكتل السياسية 

والتيارات اإلديولوجية، ومن 
ثمة يسهل بناء املؤسسات 

السياسية والدستورية وفق 
إرادة شعبية حقيقية، بعد 

أن يكون املواطن قد استطاع 
تديد خياراته وبناء 

مواقفه على ضوء النقاش 
السياسي احلّر واملسؤول.
  يف اجلزائر، ال نتحاور 

وإذا تاورنا يعلو صوتنا، 
فيغيب العقل وتتل مكانه 
العواطف وتل العواصف! 

حينها يتفرق اجلمع 
وينكمش كل طرف على 

نفسه يف صمت مريب ال هو 
حكمة وال هو  ذهبا.

  يف البيت ال نتحاور، ألن 
املوروث االجتماعي يخبرنا 
أن األب هو القدير العليم؛ 
يتحمل كل األعباء وحده 
ثم يقرر وحده يف سطوة 

للمركز وتهميش لألطراف.
  يف املدرسة ال نتحاور، 

فاملدير واملعلم هما من يعرفا 
ظاهر األمور وباطنها، ولهما 
د مصيرك أيضا.  سلطة تدِّ

  يف املسجد ال نتحاور، 
فاإلمام وحده من له حق 

الكالم، يقول ما يشاء وكما 
شاء دون نقاش، وعلى املريد 

السمع والطاعة.
  يف املصنع )العمل( ال 

نتحاور، فرب العمل هو 
األدرى واألعلم مبا يليق 

مبصنعه.
  يف الفضاء العام ال نتحاور، 
ألننا لم نترَب على فضيلة 

احلوار. ال نتناقش، ألن 
األبوية أصبحت ضميرا 

جمعيا يطل علينا أو يخرج 
منا كلما أردنا فتح باب 

النقاش.
 غياب - أو باألحرى - تغييب 
النقاش احلّر واملسؤول جعل 

حضور األحكام اجلاهزة 
واألفكار املسبقة قويا يف 
عالقاتنا. وعّمق  جهلنا 

ببعضنا البعض. لهذا، فإن 
ترير النقاش السياسي 
وحده الذي يقودنا إلى 
إحداث فرز اجتماعي 

وسياسي يكون أرضية للبناء 
االجتماعي ثم الدميقراطي 

واملؤسساتي.  

هـــــويلي ريــــــاض  بلســـــان: 

سيدي  حي  سكان  من  العشرات  أمس،  نظم، 
حمادي،  بلدية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة   2 خلضر 
مشكل  بحل  احمللية  السلطات  ملطالبة  ببومرداس، 

التنمية الغائبة بحيهم.
التي  املشاكل  فيها  دّونوا  الفتات  احملتجون  رفع 
املشاريع  من  حيهم  إقصاء  ظل  يف  السكان  يتكبدها 
واحد من  » حي سيدي خلضر  غرار  على  التنموية، 
البلدية  رئيس  يا  حق  »بأي  احملرومة«،  الظل  مناطق 
 20 منذ  األوحال  يف  غارقون  ونحن  املشروع  توقف 
سنة«، إلى جانب الفتات أخرى ناشدوا عبرها والي 

بومرداس التدخل عاجال.
وطالب سكان حي سيدي خلضر برفع القيود عن 
مشروع التهيئة، الذي استفاد منه احلي بعد عقدين 
من الزمن، جترعوا خاللها كل أنواع املعاناة، السيما 
األوحال.  يغرق احلي يف  الشتاء حيث  خالل فصل 
وأضافوا أنهم استبشروا خيرا باملشروع، غير أن فرحتهم 

سرعان ما تبددت بعد توقفه ألسباب مجهولة.

واتهم سكان احلي رئيس بلدية حمادي بالوقوف 
وراء توقف مشروع التهيئة، مما جعلهم يطالبون بتدخل 
الوالي للنظر يف انشغالهم. جدير بالذكر أن احملتجني 
من  احلي  انتشال  شأنها  من  مشاريع  ببرمجة  طالبوا 
تعلق  ما  خاصة  سنوات،  منذ  طبعه  الذي  التخلف 

بربط احلي بشبكة حديثة للصرف الصحي وإصالح 
الظالم  على  القضاء  أجل  من  العمومية  اإلنارة 
أولى  حلول  مبجرد  املنطقة  فيه  تغرق  الذي  الدامس، 

ساعات الليل.
سميرة مزاري

َحّرُروا الّنـقاَش 
الّسياســــي!

232 إصابـــــة 
جديـدة بكورونـا
مت تسجيل 232 إصابة جديدة و 13 حالة وفاة  
بفيروس كورونا املستجد يف اجلزائر خالل الـ24 

ساعة األخيرة، حسبما أفاد أمس األربعاء، 
الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس، 

الدكتور جمال فورار. 
و أضاف املصدر أن العدد اإلجمالي لإلصابات 

بالفيروس منذ بداية اجلائحة بلغ 48.966، و أن 
العدد اإلجمالي حلاالت الوفاة بلغ 1647. 

ببومرداس حمادي 

ُسّكان »حي سيدي لخضر 2« َيحتّجوَن بسبب انعدام الّتنمية

مستغامن

إحبـــاُط محاولـــــِة 
هجـــرة سرّيــــة 

متكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة اجلرائم 
املعلوماتية، باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 

والية مستغامن، من توقيف شخص يف العقد الثاني من 
العمر يقيم مبستغامن، إثر تورطه يف قضية التدبير للخروج 
غير املشروع من التراب الوطني باستعمال تكنولوجيات 

اإلعالم واالتصال.
و حسب البيان الذي حتوز »أخبار الوطن« نسخة منه، 
فإن القضية تعود وقائعها إلى شهر أوت املنقضي إثر رصد 
منشور يخص حسابا فايسبوكيا يحمل اسما مستعارا يدعو 

إلى احلرقة، انطالقا من سواحل مستغامن إلى سواحل 
إسبانيا.

 باشرت قوات الشرطة املتخصصة التحقيقات التقنية 
يف القضية، ومن خالل املعاينة اإللكترونية مت كشف هوية 
صاحب احلساب ورقم هاتفه، كما مكنت تقنية التعرف 
عن طريق الهندسة االجتماعية من تأكيد صحة املنشور.

وعليه، جرى توقيف املشتبه فيه الذي- بعد مواجهته 
باألدلة والقرائن - اعترف مبا نسب إليه من أفعال، كما 
بني التفتيش اإللكتروني للهاتف النقال الذي يحمله 
املتهم محل الشبهة وجود اصور لقوارب نزهة ومحرك. 

ومن أجل ما تقّدم، أجنز ملف إجراء قضائي ضد املوقوف، 
قدم مبوجبه أمام النيابة. وبعد احملاكمة، صدر يف حقه 

حكما يقضي بحبسه سنة واحدة حبسا غير نافذ وعشرة 
ماليني سنتيم غرامة مالية نافذة.

 بن سعدية. ن   

إصابــُة رئيــس َمصلحــِة 
كورونا في القل بالوباِء 
أُخِضَع،  أول أمس، رئيس مصلحة »كوفيد 19« الدكتور عبد 
الرزاق الواهم مصابح للعناية املشددة، عقب ظهور أعراض الوباء 
عليه، وهو الذي تطوع شهر مارس املاضي بصفته رئيسا ملصلحة 
األمراض املعدية قصد فتح مصلحة »كوفيد 19« بالقطاع الصحي 
احلاالت  من  العشرات  على  وأشرف  بالقل،  نطور  مبستشفى 

الوافدة من 11 بلدية.
 جمال بوالديس

املدية

مصـــــرُع قاِصــــــر 
فـي َحادث سيـر بسغـوان

احلماية  وحدة   تدخلت 
املدنية، بالبرواقية يف املدية، 
سا   11 الساعة  حدود  يف 
األربعاء،  أمس  من  د  و40 
مرور.  حادث  تسجيلها  إثر 
دهس  يف  احلادث  ومتثل 
السّيار  بالطريق  قاصَرا  سيارة 
»شمال - جنوب«، باخلرجة 

اجلنوبية لبلدية الزوبيرية دائرة سغوان.وأشار بيان احلماية املدنية 
مكان  يف  تويف  سنة   16 العمر  من  يبلغ  الذي  الضحية  أن  إلى 
احلادث عينه. وعليه، جرى نقل جثة الضحية من طرف مصالح 

احلماية املدنية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى البرواقية.

الطارف

توقيـف إمراة و3 أشخاص 
تورطــوا فـــي سرقــة 
مقــر بلديــة بوثلجـــة 
 3 توقيف  بالطارف من  بوثلجة،  دائرة  أمن  متكنت مصالح 
أشخاص من بينهم إمرأة، تورطوا يف قضيتي سرقة استهدفت 

مسكن ومقر بلدية بوثلجة.
املشتبه  توقيف  مت  األمنية،  املصلحة  لذات  بيان  وحسب 

فيهما يف ظرف وجيز من استرجاع جميع املسروقات.
ملفني  التحقيق،  من  االنتهاء  بعد  املوقوفني،  ضد  وأجنز 
مسكن،  سرقة  قضية  بخصوص  األول  منفصلني،  قضائيني 
البلدية ليتم إرسالهما الى اجلهات  الثاني تعلق بسرقة مقر  أما 

القضائية املختصة.

غليزان 

انحـــراُف شاحنــة بزمــورة ُيخّلــــُف 4 جرَحــــى 
تسبب حادث مرور خطير،  وقع أمس األربعاء على مستوى منطقة » الشهايرية » ببلدية زمورة والية غليزان، يف إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة اخلطورة، . 
وحسب احلماية املدنية،  فإن احلادث جنم عن انحراف وانقالب شاحنة واصطدامها بجدار على مستوى الطريق الوطني رقم 23،  وهو ما أسفر عن إصابة 4 
أشخاص تتراوح أعمارهم بني 34 و66 سنة، باإلضافة إلى تسجيل وخسائر مادية. وعليه، نقل أعوان احلماية املدنية املصابني إلى عيادة متعددة اخلدمات بزمورة 

لتلقي العالج الضروري، فيما فتحت فرقة الدرك الوطني حتقيقا يف احلادث ملعرفة األسباب التي كانت وراءه. 
 ب.أمني 


