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05
سيدي بلعباس

30 عائلــة َمقصّيـًة 
مــــن الّترحيــــل 
َتفتــرش الَعـــراَء!

06
أدرار

أزمـُة مـاء الّشـروِب 
تؤّرُق سّكـان قَصــر 
أعبانــي فُنوغيــل!

05
املسيلة

 تأخـــر فــــــادح 
فـي إنجـاز الطريـق 
الوطنـي رقــم 60

04
َيفِصل ّتبون    الّرِئيس 

 يف َعديِد الَقضاَيا يف لقاٍء 
إعالم: بوَسائِل  جَمعه 

ُدخـوٌل َمدرســّي 
غيُر ُموّحد محتمل 
وال َهرولة وراَء 
التَّطبيـــــع! 

 أكد رئيس اجلمهورية ،يف لقاء  
جمعه أمس مع بعض وسائل اإلعالم 

أن الدخول املدرسي مرتبط برأي 
اللجنة العلمية ، وهو ليس بيد 

احلكومة ، مشيرا إلى إمكانية اللجوء 
إلى دخول مدرسي غير موحد 

عبر  واليات الوطن.

»عمــاراُت الَمــوت« َتفضــُح َتالُعــَب الُمقاوِليـــن! 
 كانت مبثابة »املشروع احللم«، انتظرها املستفيدون بشغف. وبعد سنوات من الترقب، حصلوا على سكنات تبنّي أنها غير مطابقة للمقاييس؛ مشاريع سكنية بصيغة »السكن 

التساهمي » وأخرى تندرج يف إطار السكن االجتماعي  وحتى سكنات »عدل«! اختلفت الصيغ والنتيجة واحدة، غش يف أشغال اإلجناز، سكنات غير مطابقة للمعايير، 
وتالعب مبواد البناء وجتاوزات أخرى  فضحت غش املقاولني وكشفت استهتار مسؤولني  وأبانت عن ثغرات قانونية جعلت املستفيدين من هذه السكنات على احملك!

. اجَلِرميُة امَلسكوُت عنها09-08 كنّيُة.  امَلشاِريع السَّ  الِغشُّ يف إجناِز 

ستوِر امُلعّدل  حافِة يف الدُّ عِبير والصَّ ُحرّية التَّ

التعليم اإللكتروني في الجامعة 
الجزائرية. . واقع ال اختيار!

يعتبر توظيف املستحدثات 
التكنولوجية، التي أفرزها التزاوج 

احلادث بني مجالي تكنولوجيا 
املعلومات وتكنولوجيا التعليم، ضرورة 
قصوى تفرض على النظم التعليمية 
إحداث نقلة نوعية يف األهداف التي 

تسعى لتحقيقها، وهذا باعتماد 
التعليم اإللكتروني كآلية لتطوير 

وضمان سيرورة التعليم العالي، ووسيلة 
عصرية للتواصل بني األساتذة والطلبة 

سواء تعلق األمر بالظروف العادية أو 
االستثنائية كما هي حالنا اآلن.

الدكتـور بلعيد سايح جبـور 	أقــــالم15

 َنـــٌص مقـــّدس.. َنـــٌص مقـــّدس..
 لواقــع ُمكـــَرس! لواقــع ُمكـــَرس!

إعــالٍم  َقانــوِن  إلــى  بَحاجــٍة  اجَلزائــُر 
َجديد ُيحدُث ثورًة يف القطاع امُلشّوه

! الَعربـِيّ الَعالـِم  فـي  َسابقـٌة  الَصحافــِة  ُحرّيــَة  اجَلزائـِر  َدستــرُة 

50 َقناًة َتلفزُيونّيًة! 160 جِريدًة ورقّيًة و  160 َجريدًة إلكتُرونّيًة و  اجَلزائُر ُتِصي 



02
أخبار السياسة
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رحمة  .ع
انطالق  على  إشرافه  وصرح شريف خالل 
من  االنتخابية،  القوائم  مراجعة  عملية 
بومرداس،  أن البروتوكول الصحي يشمل عدة 

مراحل، وبدقة، حتى فيما يتعلق بالبصمة.
متت  قد  أنه  إلى  املتحدث  ذات  وأشار 
وزارة  قبل  من  البروتوكول  هذا  على  املصادقة 
يضمن  كونه  األطباء،  إعجاب  ونال  الصحة، 

وبأريحية الوقاية من جائحة كورونا.

وشدد  شريف ب القول  إن السلطة ملتزمة 
بالوعد الذي أطلقته على نفسها باحملافظة على 
أمانة الشعب، وأضاف   إن هيئته حتضر لهذا 
إلى  الوصول  وهدفها  جدية،  بكل  اإلقتراع 

األفضل يف تأطير اإلستفتاء.
سلطة  رئيس  قال  الناخبة،  الكتلة  وعن 
و111  مليون   24 حاليا  تبلغ  إنها  اإلنتخابات، 
ألف و81 ناخب، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد 

املراجعة.

عمار.ر
وأفاد بيان للخارجية ، أن بوقادوم سيجري 
سلسلة من احملادثات مع العديد من املسؤولني 

يف العاصمة باماكو حول الوضع يف البالد.
رئيس  طرف  من  “موفدا  البيان:  وأوضح 
وزير  تبون، حل  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية 
األحد  بوقادوم،  صبري  اخلارجية  الشؤون 
هذه  أن  مضيفا  عمل”،  زيارة  إطار  يف  بباماكو 
الزيارة “الثانية من نوعها يف ظرف أقل من شهر 
وعالقات  األخوية  العالقات  إطار  يف  تندرج 

الصداقة والتعاون التي تربط اجلزائر ومالي”.
للوزير  نوعها  من  الثانية  الزيارة  هذه  وتعد 

بوقادوم يف أقل من شهر، حيث قام بزيارة اجلارة 
واجتمع  املاضي،  أوت   28 مالي، يف  اجلنوبية 
الشعب“  إلنقاذ  الوطنية  ”اللجنة  أعضاء  مع 
املشكلة من القادة العسكريني الذين أنهوا حكم 

الرئيس السابق للبالد، إبراهيم أبو بكر كايتا.
اجلزائرية،  للخارجية  بيان  حينها  وأوضح 
األخوية  العالقات  إطار  يف  تندرج  ”الزيارة  أن 
والتضامن مع دولة مالي، وتعكس دعم اجلزائر 
للشعب املالي ومتسكها بتعزيز األمن واالستقرار 

يف هذا البلد“.

للخروج  العقل  حتكيم  إلى  اجلزائر  وتدعو 
سريعا من األزمة السياسية اخلانقة التي متر بها 
مالي، بعدما قادت وساطة دولية بني حكومة 
عامي  خالل  الشمال  يف  واملتمردين  باماكو 
اتفاق  على  بالتوقيع  توجت  و2015،   2014
من خالل  تطبيقه  على  حاليا  تعمل  للسالم، 

جلنة متابعة.
االقتصادية  املجموعة  وسطاء  وكان 
خالل  أخفقوا  ”إيكواس“  إفريقيا  غرب  لدول 
محادثات جرت الثالثاء املاضي، يف إقناع قادة 
السلطة  بتسليم  مالي  يف  العسكري  االنقالب 

فورا حلكومة انتقالية مدنية.

 15 تضم  التي  املجموعة  زعماء  والتقى 
الذي  العسكري  املجلس  زعماء  مع  دولة، 
يف  كيتا،  بكر  أبو  إبراهيم  بالرئيس  أطاح 
احلكم  من  باالنتقال  للتعجيل  محاولة  أحدث 

العسكري.
يعطي  أن  املنطقة،  زعماء  ويخشى 
إفريقيا،  غرب  يف  خطيرة  سابقة  االنقالب 
مبنطقة  مجاورة  ودول  مالي  يف  القتال  ويقوض 

الساحل ضد تنظيمي القاعدة وداعش.

للعمال  العام  لالحتاد  العام  األمني  قال 
وثيقة  أن  أمس،  لعباطشة،  سليم  اجلزائريني 
نضاالت  لتكريس  جاءت  الدستور  تعديل 

احلراك الشعبي.
تكرمي  احتفالية  خالل  لعباطشة،  وأكد 
درسوا  أنهم  املدني،  املجتمع  طرف  من  له 
املسودة من خالل جلنة نقابيني، ورفعوا رؤيتهم 
عليها  املصادق  النسخة  أن  معتبرا  للرئاسة، 

تشكل قطيعة مع املاضي.
الوطنية  املنظمة  ممثل  دعا  ثانية  جهة  من 
على  لإلقبال  عزوز  بن  املدني  للمجتمع 
االستفتاء على تعديل الدستور بقوة، من أجل 

عبور املرحلة احلالية بحسبه.

رحمة عمار

متكنت مصالح أمن بلدية خضرة بدائرة عشعاشة يف مستغامن، من انقاذ 11 حراقا من 
اتصال على اخلط االخضر  تلقي  بعد  العملية،  املوت احملقق.ومتت هذه  امرأتني من  بينهم 
1548، يف حدود الساعة التاسعة ليال لطلب النجدة من أحد املهاجرين السريني.أين تعرض 
القارب املطاطي الذي كانوا على متنه لعطب، وتاهوا يف عرض البحر ملدة 48 ساعة.ليتم 
االتصال بخفر السواحل الذين تدخلوا إلنقاذ املعنيني، وهم يف صحة جيدة ومت إخضاعهم 

ألخصائي نفساني.

 اعتصم  أمس األحد، عمال املؤسسة اجلزائرية للمياه بوالية تبسة   أمام املديرية 
العامة بحي »سكانسكا« بعاصمة الوالية رافضني قرار تعيني إطار من قطاع  بلدية عني 
احلركة  بعد  بتبسة  الوالئي  املدير  تنحية  بعد  للوحدة  والئي  كمدير  البواقي  بأم  فكرون 

األخيرة للمدراء على مستوى 26 والية .
تبسة   وحدة  لعمال  ملفات  عدة  بتقدمي  قاموا  فقد   احملتجني،  تصريحات  فحسب 
للمديرية العامة باجلزائر العاصمة من أجل اختيار إطار منهم، غير أن هذه األخيرة قررت 
تعيني إطار من والية أم البواقي  على رأس هذه املؤسسة  ولم يستفد أي إطار من  كفاءات 
وحدة تبسة من الترقية وهو األمر الذي رفضه العّمال واعتبروه تهميشا لهم، كما أكدوا 
يرفضون  هم  بل  لشخصه،  اجلديد  الوالئي  للمدير  رافضني  ليسوا  أنهم  الوطن  ألخبار 
تهميش السلطات املعنية لهم،  مطالبني بذلك السلطات العليا  بإعادة النظر يف هذا القرار 
ومراجعة ملفات اإلطارات املرشحة لتولي املناصب يف الفترة األخيرة نظرا  للخبرة املهنية 

للعمال املقترحني يف هذا املجال .
فيروز رحال

تغرست  قرية  سكان  أمس  أغلق 
بجاية  والية  كنديرة  لبلدية  التابعة 
على  احتجاجا  البلدية  مقر  غلق  على 
بقريتهم  حتيط  التي  الوضعية  أسموه  ما 
وعلى  منها  يعانون  التي  النقائص  بسبب 
و سوء  للشرب  الصاحلة  مياه  نقص  رأسها 
 23 رقم  الوالئي  الطريق  ، إصالح  التوزيع 
قابل  غير  اضحى  احملتجني  حسب  الذي 
فيضان  مياه  حتاصره    حيث  االستعمال 
انطلقت  التي  التهيئة  عملية   ، األودية 

وأضحت  تشهد تأخرا يف األشغال  ضف 
ذات  العمومية  االنارة  انعدام  ذلك   إلى 
 ( السكان  ممثل  وحسب   ، الريفي  الطابع 
حمو . ع (( الذي  حتدث للصحافة احمللية 
كانت  املذكورة  النقاط  هذه  أن  إلى  أشار 
للسلطات  موجهة  عديدة  مراسالت  محل 
من  تغير  لم  الساعة  وحلد  لكن   ، احمللية 
واقعهم املعيشي وهو ما دفعهم لتنظيم وقفة 

احتجاجية وغلق مقر البلدية .
ت . كرمي

اخلواص  الناقلون  أمس،  استجاب، 
نداء  إلى  بومرداس  منايل شرقي  برج  ببلدية 
االحتاد  إليه  دعا  الذي  الوطني  االضراب 
اجلاري،  سبتمر   15 يف  للناقلني  الوطني 
تدابير  على  واالحتجاج  بالتعويض  للمطالبة 

احلكومة املتخذة يف ظل جائحة كورونا.
الناقلون اخلواص بشل من سائقي  وقام 
منايل  ببرج  األجرة  وسيارات  احلافالت 
بلديتهم  تربط  التي  النقل  خطوط  مختلف 
الناصرية ويسر وكذا  بالبلديات املجاورة مثل 

اخلطوط املؤدية إلى قرى ومداشر البلدية.
تصريحهم  يف  الناقلون  طالب  وقد 
للبالد  العليا  السلطات  الوطن« من  لــ«أخبار 
تكبدهوها  التي  اخلسائر  نظير  بتعويضات 
عن  توقفهم  تاريخ  الفارط،  مارس   22 منذ 
النشاط، وتعويضات قدرها 50 باملائة بسبب 
تنص  التي  للصحة  الوطنية  اللجنة  قرارات 
وسائل  داخل  الركاب  عدد  تقليص  على 

النقل إلى النصف.
أما الناقلون العاملون بني الواليات سواء 
فقد  األجرة  وسيارات  احلافالت  أصحاب 
األشهر  عن  التعويضات  جانب  إلى  طالبوا 
باستئناف  النشاط  عن  فيها  توقفوا  التي 
العمل، مؤكدين أن حالتهم املادية ال تسمح 
السيما  البطالة،  يف  أكثر  باالستمرار  لهم 
وأنهم أرباب عائالت ولديهم متطلبات كبيرة 

يجب توفيرها.
وجتدر االشارة أن االحتاد الوطني للناقلني 
فئات  جميع   2020 سبتمر   15 يوم  دعا  قد 
النقل إلى الدخول يف إضراب وطني، أمس 
احلكومة  تدابير  على  احتجاجا  األحد، 
املتخذة يف ظل اجلائحة، الى جانب املطالبة 
باستئناف النشاط وتعويض الناقلني عن عدم 

ممارسة نشاط النقل منذ مارس الفارط.
سميرة مزاري

شرفـــــــــي: بروتــــوكول صحــي عالـــي
المستـــوى فـــي االستفــــتاء 

تعد الثانية منذ االنقالب العسكري..

وزيـــر الخارجيــة  بوقــادوم  وزيـــر الخارجيــة  بوقــادوم  
يــزور مــــالــــييــزور مــــالــــي

لعباطـــــشة: الدستــــــور الجديـــــد جــــاء 
لتكريـس نضـاالت الحـراك الشعبــي

قال رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، 
أمس األحد، أن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده يف 

استفتاء تعديل الدستور عالي املستوى.

توجه وزير اخلارجية ، 
صبري بوقادوم، أمس األحد، 

إلى باماكو، عاصمة مالي، 
كمبعوث من قبل الرئيس 

عبد املجيد تبون، يف زيارة 
تعد الثانية اجلزائري منذ 
االنقالب العسكري الذي 
جرى يف البالد يف 18 أوت  

الفائت.

تبسة
عمــال الجزائــرية للميــاه يرفضـون 
قرار تعيـين المديـر الوالئـي الجديـد

بجاية 
 سكــان قـــرية تغــــرست أغـــــلقو سكــان قـــرية تغــــرست أغـــــلقو

 مقـــر بلديـــة كنديـــــرة مقـــر بلديـــة كنديـــــرة

مستغـــانم.. مستغـــانم.. 
إنقــاذ إنقــاذ 1111 حرقــــا  حرقــــا 
من المـــوت المحقــقمن المـــوت المحقــق

بومرداس
النـاقلــون الخـــواص ببــرج منــــايل النـاقلــون الخـــواص ببــرج منــــايل 

يشلــون حــــركة النـــــقليشلــون حــــركة النـــــقل



عماْر قردوْد 
الوطنية لصياغة  اللجنة  املاضي،أوضحت  يف ماي 
مقترحات تعديل الدستور إنه رغم تكريس دستور 2016 
يكن  لم  ذلك  أن  إال  العبادة،  وممارسة  الصحافة  حلرية 
الضمانات  غياب  بسبب  العملي  املستوى  على  أثر  له 
القانونية التي كان ينبغي أن ترافق التكريس الدستوري. 

ممارسة  من  الصحافة  متكني  ضرورة  على  اللجنة  وأحّلت 
حريتها مع حماية احلقوق واحلريات واملبادئ التي حتكم 

املجتمع.
جاء  ما  حول  املتاعب  مهنة  وأهل  املختصني  آراء 
وخاصة  الصحافة  يخص  فيما  الدستوري  التعديل  يف 
املشكلة  أن  على  اإلجماع  ومت  حولها  54،تباينت  املادة 

نصوص  مشكلة  وليس  تطبيق  مشكلة  اجلزائر  يف 
وقوانني،كما طالبوا بضرورة إنشاء مجلس أعلى لإلعالم 
وتطهير القطاع الذي وصفوه بــ«املوبوء« ودعوا كذلك إلى 
ضبط أخالقيات املهنة وعدم اخللط خالل احملاكمات بني 
املتهم كصحفي أو كصفة أخرى ارتكب خاللها أخطاء 

قد تكون جنح أو جرائم.

اجلزائريني  واإلعالميني  للصحفيني  الوطني  االحتاد   ثمن 
طرح رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون ملسودة املشروع التمهيدي 
للدستور لإلثراء والنقاش،مؤكدا انخراطه بقوة يف مناقشة مسودة 
معاني  من  الهامة  محتوياته  يف  جاء  ما  ويثمن  اجلديد  الدستور 
وقيم هامة، تعزز من بنيان الدولة وتعزز من مناعة الداخل أمام 

الوافد من حتديات جسام على الصعيد االقليمي والدولي. 
“بعد شرف إطالعنا، على  وجاء يف مستهل بيان االحتاد 
للصحفيني  الوطني  االحتاد  يبارك  الدستور،  مسودة  من  نسخة 
رئيس  أقرها  التي  الوثابة  الوطنية  واإلعالميني اجلزائريني اخلطوة 
اجلمهورية كمرحلة يقينية سباقة من مراحل التزاماته بتعهداته 
ثوابت  املعلنة وسيرا يف طريق متتني ودعم وتعزيز  بالوعود  وأخذا 

الوطن ووحدته وتطلعات أبنائه من خالل ِحراكهم املبارك “.
الوطني  املكتب  رئيس  طرف  من  املوقع  البيان  ويضيف 
االحتاد  زيغ،  أو  ميل  دون  من  يعبر  “وإذ  قديري  مصباح  السيد 
الوطني للصحفيني واإلعالميني اجلزائريني، عن تزكيتهم لإلثراء 
تعميم  يف  االحتاد  ميضي  الدستور،  مسودة  نسخة  حملته  الذي 

استشاراته ومناقشته الضمنية حول املسودة املعروضة “.
واإلعالميني  للصحفيني  الوطني  االحتاد  “ان  منوها: 
االعالم  قطاع  يف  فاعال  مهنيا  تنظيما  وباعتباره  اجلزائريني 
الذي  اجلديد  املسار  سياقات  تفرضه  ما  ضمن  يرافع  واالتصال 
يشكل التعديل الدستوري احد مرتكزاته االساسية عن ترقية دور 

الدولة اجلديدة  بناء منظومة قيم ومسارات  الوطنية يف  الصحافة 
وذاك من خالل اعطاء مكانة هامة يف احلياة املؤسساتية للمنابر 
للصحفيني  واحلقيقي  الفعال  التمثيل  صفة  متلك  التي  املهنية 
واإلعالميني القادرين على اقتراح افكار ومقترحات هامة تعزز من 
كيان الدولة وتقوي عالقتها مع مختلف الفواعل احلاملة ملشاريع 
واألولويات  املنشودة  التوافقات  للدولة ضمن  العام  التوجه  تؤطر 

املسطرة على املدى القريب والبعيد”. 
يؤكد  واإلعالميني  للصحفيني  الوطني  االحتاد  “ان  مؤكدا 
انخراطه بقوة يف مناقشة مسودة الدستور اجلديد ويثمن ما جاء يف 
محتوياته الهامة من معاني وقيم هامة تعزز من بنيان الدولة وتعزز 
الصعيد  الوافد من حتديات جسام على  امام  الداخل  من مناعة 

اإلقليمي والدولي “.
التصورات  وضع  يف  باشر  الذي  االحتاد   ..“ دعا  كما 
املسودة  حول  الراقي  النقاش  تضمن  التي  العملية  واآلليات 
أكادمييون  فيها  يشارك  مؤطر  مسار  ضمن  للدستور  اجلديدة 

وإعالميون ونخب فاعلة يف الشأن العام “.
البيان: “أن االحتاد الوطني للصحفيني واإلعالميني  وذكر 
صف  توحيد  على  للدولة  اجلديد  املسار  دسترة  ضمن  يرافع 
املنتسبني للصحافة الوطنية لتأسيس خطاب جامع يتجاوز التباين 
االجتاهات  اإلعالمي يف  املجال  الفاعلني يف  منابر  بني  الطبيعي 
الدولة  أولويات مسار  واألفكار إلى تأسيس خطاب يتوافق على 

التزم  الذي  العميق  السياسي  اإلصالح  مساعي  ضمن  اجلديد 
لتطلعات  تلبية  بتجسيده  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
الشعب الذي رافع ضمن حراك سلمي راقي دسترته الدولة عن 
مختلف  فيها  األساس  على  ويقوم  اجلميع  يبنيها  دولة  تطلعات 

القناعات الوطنية. 
وعليه تقول وثيقة البيان “إن االحتاد سيؤطر مسار النقاش 
هادفة  ومبادرات  تصورات  ضمن  للدستور  اجلديدة  للمسودة 
بتفعيل تقنيات االتصال والتحاور عن بعد وفتح ورشات عملية 
على نطاق عميق من خالل مشاركة خاليا وجلان وفروع ومكاتب 
إبداء  يف  اجلميع  وإشراك  الوطني  التراب  عبر  االحتاد  ومنتسبي 
إثراء،  من  املقترحة  الدستور  مسودة  إليه  تناهت  ما  حول  الرأي 
شعبية  إرادة  من  نابعا  دستورا  يكون  أن  االحتاد،  ينشد  والذي 
محققا  والتطلعات،  واحلقوق  للحريات  ومبعثا  وموحدة  واحدة 
واالقتصاد  السياسة  مناحي  يف  والطاقات  الشباب  لطموح 
ومبعثا  املجاالت  كل  يف  اإلجنازات  مسار  على  وفتحا  والثقافة، 
لوحدة وطنية قوية ومتناغمة ومتماسكة تصنع مستقبلها الواحد 
ملهمة  تاريخية  عيون  وحتت  راشد  عملي  ظل حاضر  الواعد يف 

وفّية ملبادئ أول نوفمبر “.
 عّمـــــار قـــــردود

قندولي،  كرمي  أوضح،  جهته  من 
مقدم  وروبورتاجات،  تقارير  ومعد  صحفي 
اخلبر »كاي. بي.  قناة  وبرامج على  أخبار 
سي. » KBC« سابًقا ومراسل قناة »الغد 
الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  tv« باجلزائر،يف 
املواد  بعض  يتضمن  اجلديد  »الدستور  أن 
التي تضفي صبغة أكبر على حرية التعبير، 
مكسًبا  ُيعد  مباشر  بشكل  ودسترتها 
املعلومة  إلى  الوصول  كاحلق يف  للصحافة، 
نشريات  إنشاء  وحرية  التعبير،  وحرية 

وصحف وقنوات تلفزيونية«.
يف  يوًما  يكن  لم  اجلزائر  يف  املشكل 

القوانني بل يف إمكانية تطبيقها على الواقع
رأيي  حسب  »لكن  قندولي  وأضاف 
املشكل يف اجلزائر لم يكن يوًما يف القوانني 
بل يف إمكانية تطبيقها على الواقع، فحتى 
الكثيرة، يحمل يف  بعيوبه  الدستور احلالي 
حرية  على  تنص  مواد  عام،  بشكل  طياته 
احلرية  هذه  كانت  لطاملا  لكن  التعبير، 
مكبلة يف امليدان إما بقوانني عضوية أو بغلق 
السلطة جلميع املنافذ والتضييق على حرية 
قنوات  بغلق عدة  انعكس  ما  وهو  التعبير، 

وجرائد خالل السنوات األخيرة«.
عّمـــــار قـــــردود

حلياني،اإلعالمي  عثمان  أوضح   
اجلزائري املقيم بتونس،يف تصريح لــ«أخبار 
أزمة  العميقة  احلقيقة  »يف  أنه  الوطن« 
لها  عالقة  ال  اجلزائر  يف  والصحافة  اإلعالم 
بأمرين.  وإمنا  ومضمون  كنص  بالدستور 
.األول هو املأزق الهيكلي والبنيوي لإلعالم 
يف عالقته بالسلطة التي تعتبر اإلعالم منذ 
االستقالل كوظيفة إخبار وبروباغندا وليس 
األفكار  عن  والتعبير  للوعي  ُمؤسسة  سلطة 
يف،اجلزائر،  والسياسية  الثقافية  واألسر 
التي  الدميقراطية  البيئة  غياب  هو  والثاني 
ومسؤول  إعالم حقيقي حر  بقيام  تسمح  ال 
طاملا أن وسائل إنتاج املادة اإلعالمية مازلت 
املعلومة،  )اإلشهار،  السلطة  بيد  محتكرة 
وهي  قائمة  العوامل  هذه  وطاملا   ،) وغيرها 
قائمة حتى اآلن سيبقي وضع الصحافة رهن 
ومقتضيات  متطلبات  وليس  السلطة  مزاج 

التحول املجتمعي...«.
أّي  املمارسة  صعيد  على  نلمس  لم 
وتطوير  اإلعالمي  الفضاء  حترير  يف  تطور 

تفاعالته

أراهن  ال  »شخصًيا  حلياني  وأضاف 
عالقته  يف  الدستوري  النص  تطور  على 
الدساتير  كل  ألن  أبًدا،  الصحافة  بحرية 
ومنع  الصحافة  حرية  على  التأكيد  تتضمن 
أنه ومنذ اعتالء  القبلية وغيرها طاملا  الرقابة 
وتعيني  للسلطة  تبون  املجيد  عبد  الرئيس 
صعيد  على  نلمس  بلحيمر،لم  عمار  الوزير 
املمارسة أي تطور يف حترير الفضاء اإلعالمي 
هيمنة  زيادة  هو  تطور  ما  تفاعالته،  وتطوير 
الرأي  أمام  وإغالقه  اإلعالم  على  السلطة 
للمالحظ  تترك  ال  مؤشرات  ‘هذه  اآلخر، 
السياسي والصحفيني أماًل كبيًرا يف أن يغير 

الدستور من وضع وسلطة اإلعالم«. 
وأشار حلياني إلى أنه »لو كانت للسلطة 
الفعلية  النية  املرتقب  الدستور  تضع  التي 
واإلرادة احلقيقية خللق مناخ لإلعالم احلر، 
خالل  وممارسًة  واقًعا  ذلك  نرى  أن  ألمكن 
أعتقد  املاضية...لذلك  التسعة  األشهر 
بالعقل  وإمنا  بالدستور  يرتبط  ال  األمر  أن 

السياسي للسلطة«.
عّمـــــار قـــــردود

قالت اإلعالمية وسيلة بلبشي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، إنه عندما اطلعت على 
نص الدستور الذي سيعرض لالستفتاء شهرن نوفمبر القادم يف الشق املتعلق باإلعالم أثار 

انتباهي ثالث نقاط أساسية:
القيود على تأسيس الصحف والنشريات وتشجيع  -تعزيز مبدأ حرية الصحافة ورفع 

تأسيس القنوات واملواقع االلكترونية
- تثبيت حق الصحفي يف الوصول للمعلومة وحماية السر املهني.

-تكريس حماية الصحفي يف إطار القانون بعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة 
للحرية بنص الدستور«.

االعالمية  واملؤسسات  الصحفي  حلماية  مثالًيا  يبدو  هذا  »..كل  بلبشي  وأضافت 
بشكل عام لكن كل هذا لن يكن مجدًيا ما لم ُيترجم هذا اإلطار العام الذي رسمه مشروع 
الدستور إلى قوانني منظمة لهذه املهنة ضمن »قانون لإلعالم«، قانون عضوي، يسمح بتعزيز 
وترقية اإلعالم والصحافة يف بالدنا ويحمي الصحفيني من خالل معرفتهم حلقوقهم وأيضا 

واجباتهم بشكل دقيق«.
عّمـــــار قـــــردود

حّذر احملامي والقاضي السابق،جمال 
الوطن« من  لــ«أخبار  بن حليلو يف تصريح 
التعبير  حرية  يف  الصحفيني  يد  إطالق 
»احلرية  واعتبر  موانع  أو  ضوابط  دون 
ويتوجب  مطلقة  مفسدة  للصحفي  املطلقة 
املهنية  بالضوابط  االلتزام  الصحفي  على 
واألخالقية وأال يستغل احلرية املمنوحة له 
الرتكاب الكوارث واحلماقات بذريعة حرية 

الصحافة«.
 2016 دستور  بن حليلو »يف  وأضاف 

يف  تقريبا  الكاملة  احلرية  الصحفي  منح  مت 
ال  خطير  أمر  املطلقة  فاحلرية   ،50 املادة 
الصحفي  الشكل،ألن  بهذا  منحها  مُيكن 
الضروري  من  وبالتالي  ويصيب  يخطأ  بشر 
االبتعاد قدر اإلمكان عن املطلق واالكتفاء 
يف  وذلك  احملدود  أقول  ال  حتى  بالنسبي 
املنظمة  العضوية  والقوانني  اإلعالم  قانون 

ملهنة الصحافة«.
عّمـــــار قـــــردود

الشارقة  بجامعة  واالتصال  اإلعالم  أستاذ  أكد 
بوعلي،يف  نصير  املتحدة،الدكتور  العربية  باإلمارات 
حرية  دسترة  أهمية  على  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح 
إن »ذلك خطوة صحيحة يف  وقال  الصحافة يف اجلزائر 
العامة،  لواقع احلريات  املأسوية  طريق وضع حد للحال 

وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص يف بالدنا«.
صادًقا  تعبيًرا   1989 دستور  بوعلي« بدا  وأضاف 
أبناء  إرادة  من  قرًبا  األكثر  االجتماعي  العقد  عن 
الوطن، وكانت صحف اجلزائر الكثيرة واملتعددة، فكرًيا 
وسياسًيا املنبثقة عن حترير الصحافة والتعددية احلزبية، 
أو  النخب  مستوى  على  إن  احلرية،  مناخ  إلى  إشارة 
على املستوى الشعبي. كل هذا انتهى باالنقالب على 
والقوانني  الشعب ومصادرته وبدء دولة االستبداد  رأي 
عانى  التي  أرى«  ما  إال  تروا  »ال  وسيادة  التعسفية، 
العقدين  خالل  خاصة  طوياًل  اجلزائريون  وطأتها  حتت 
التواصل  ووسائل  املعلوماتية  من ثورة  املاضيني،بالرغم 
عن  للتعبير  احلديث  الوعاء  كانت  االجتماعي،التي 
االستبداد سوى  نظام  يجد  لم  ذلك  ومع  الناس،  رأي 
لكبت  سبياًل  املستحدثة  أو  القدمية  التعسفية  القوانني 
أصوات من أرادوا أن يكونوا مواطنني، ال أتباًعا ورعايا.
نقد  من  اإلعالميني،  ومنهم  اجلزائريني  منع  إن 
ورئيس  واجليش  األمنية  األجهزة  ممارسات  وفضح 
من  وجترمي  للدولة،  رمًزا  يعتبر  من  وكل  اجلمهورية، 
يفعل ذلك، إمنا يشكل حماية إضافية ملسؤولي الدولة 
واجليش، وعناصر وضباط األجهزة األمنية بعد أن نال 
قوانني  مبوجب  القضائية،  املالحقة  من  احلماية  هؤالء 
بحق  يرتكبونها  التي  واالنتهاكات  اجلرائم  عن  أخرى 
املواطنني اجلزائريني يف أثناء تأدية مهامهم أو يف معرض 

تأدية هذه املهام«.
 2016 فيفري   7 »دستور  يقول  بوعلي  تابع  و 
القيود  كل  ورفع  الصحافة  ممارسة  حرية  تعزيز  كّرس 
بقوانني توضح املفاهيم واألحكام، حيث أولى الدستور 
أكثر  تعزيزها  من خالل  الصحافة  حلرية  قصوى  أهمية 
ومنع  الصحافة  جنح  بسبب  السجن  حكم  إلغاء  عبر 
الرقابة املسبقة وذلك حسب ما جاء يف املادة 41 مكرر2 

والسمعية  املكتوبة  الصحافة  أن حرية  التي تنص على 
وال  مضمونة  اإلعالمية  الشبكات  وعلى  والبصرية 
تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، شرط عدم 
الغير وحرياتهم  بكرامة  للمساس  احلرية  استعمال هذه 
وحقوقهم وأيضا نشر املعلومات واألفكار والصور واآلراء 
ثوابت  واحترام  القانون  إطار  يف  مضمون  حرية  بكل 
بني  ومن  والثقافية.  واألخالقية  الدينية  وقيمها  األمة 
الصحافة  حرية  إطار  يف  القدمي  الدستور  كرسه  ما  أهم 
والذي يعتبر مكسب للصحفيني هو ما نصت عليه املادة 
معاقبتها  الصحافة ال ميكن  أن جنحة  2 من  41 مكرر 
للحرية  السالبة  العقوبة  أن  مبعنى  للحرية  بعقوبة سالبة 
فيه  يقع  الذي  املهني  اخلطأ  كان  مهما  كلًيا  مستبعدة 
الصحفي، ويعتبر هذا املنع خطوة عمالقة تلزم الصحفي 
باملصداقية والبحث عن احلقيقة واملوضوعية لكنه يكون 
له  يسمح  ال  الذي  اجلزائري  العقوبات  بقانون  محكوم 
حال  يف  مادًيا  معاقب  الصحايف  ويكون  أيضا  بالتجاوز 
جتاوزه أخالقيات املهنة، كما يعتبر منع جترمي الصحفي 
خطوة كبيرة يتعني تثمينها بقوانني تنظم مهنة املتاعب، 
جترمي  عدم  اجلديدة-أي  الصيغة  الشديد  لألسف  لكن 
الصحفي-لم تساهم يف تطوير قطاع الصحافة لم تكرس 
للجميع،  بالنسبة  الرأي  وحرية  التعبير  حرية  حق 
والزّج  الصحفيني وجترميهم  استمرار محاكمات  والدليل 

بهم يف غياهب السجون. 
القوانني  وبالتالي اإلشكال يكمن يف تطبيق هذه 
التي بقيت مجرد حبًرا على ورق مع أن اجلزائر حتصي 
قناة  و45  ورقية  جريدة   160 إلكترونية،  160 جريدة 
واملجالت  اإلذاعية  القنوات  عن  فضاًل  تلفزيونية، 

والدوريات«. 
الوكالة  من  اإلعالم  قطاع  بتحرير  بوعلي  وطالب 
الوطنية للنشر واإلشهار ألن ذلك يحد من استقالليته 
ويؤثر سلًبا على مهنيته واحترافيته بسبب تكبيل بأموال 
السلطة  تستعملها  ضغط  ورقة  باتت  التي  اإلشهار 

لتدجني اإلعالم«
عّمـــــار قـــــردود
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ستوِر امُلعّدل  حافِة يف الدُّ عِبير والصَّ ُحرّية التَّ

س!  َنــصٌّ مقـّدس.. ِلواقــع ُمكــرَّ

»أخبار الوطن« ومواصلة يف تطرقها ألهم ما تضمنه الدستور املعّدل وطرح يف كل مرة موضوع معني للنقاش من طرف 
أهل االختصاص،ُتسلِّط اليوم الضوء على مضامني التعديالت الدستورية اخلاصة بالصحافة، حيث تقرر ألول مرة 

دسترة حرية الصحافة يف احملور األول يف باب احلقوق االساسية واحلريات العامة والواجبات.

مراسل قناة »الغد »tv الصحفي كرمي قندولي:

الجزائــر بحاجــة إلى قـانون إعـالم 
جديد يحدث ثورة في القطاع المشّوه 

اإلعالمية وسيلة بلبشي :

ما تضّمنه الدستور المعّدل يبدو مثالًيا!

أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة، الدكتور نصير بوعلي:

 وقـــف الرقــابة القــبلية تكـريــس 
لحريــة الصحــافة وبعــث لـروح اإلبــداع! 

الكاتب الصحفي اجلزائري املقيم يف تونس، 
عثمان حلياني:

اإلرادُة الَحقيقــّيُة فــي َخلـِق َمنـاٍخ 
ستـوِر ُط بالدُّ لإلعـاَلِم الُحـرِّ ال َترتبـِ

اخلبير يف القانون الدستوري، كمال 
الدين بن مدور: 

دستـــرة حريـــة 
التعبـــير وحـــرية 

الصحافة سُتحّرر الصحفي!
أن »الكثيرون  الدستوري  القانون   أوضح بن مدور اخلبير يف 
ُيخلطون بني حرية التعبير وحرية الصحافة رغم أن الفارق بينهما 
حقوق  أبرز  من  التعبير  حرية  احلق يف  ومهم،حيث يعّد  جوهري 
أثناء  يف  لإلنسان  املعنوي  بالوجود  لصيًقا  لكونه  نظًرا  اإلنسان، 
لهذا  وسيلة  وهو خير  العام،  الشأن  مع  وتعاطيه  ذاته  عن  التعبير 
التعاطي، بل إن هذا احلق يعد أساس احلقوق واحلريات املدنية، 
وهو ميثل حجر الزاوية واملرتكز لغيره من احلقوق واحلريات، كحرية 
إلى  املعلومات وغيرها، إضافة  الصحافة واإلعالم واحلصول على 
أنه يعّد من الدعائم األساسية للدميقراطية التي تولي أهمية كبيرة 
بالصالح  األمام  إلى  الدفع  بهدف  املختلفة،  واجلماعات  لألفراد 
تطور  يساهم يف  وواع،  متنور  عام  رأي  تشكيل  من خالل  العام، 

احلياة العامة، وبناء املجتمع والدولة القوية.
بأنه:  التعبير  حرية  حق  تعريف  »وميكن  مدور  بن  وأضاف 
قدرة األشخاص على إظهار آرائهم من دون خوف وتلقي األفكار 
أو  مكتوب  شكل  على  الغير  إلى  ونقلها  املختلفة،  واملعلومات 
ما  وبناًء على  يختارونها.  وسيلة  بأي  أو  فني  قالب  أو يف  مطبوع 
وهي:  مختلفة  مكونات  يتضمن  التعبير  حرية  حق  فإن  سلف؛ 

حرية الرأي وحرية الصحافة واإلعالم وحرية املعلومات.
وتابع بن مدور »أما حرية الصحافة واإلعالم فهي أقوى صور 
حرية التعبير، ولها مكانة بارزة يف األنظمة الدميقراطية يف العالم، 
التي حتوز وسائل اإلعالم فيها استقاللية وحرية يف تناول الشؤون 
العامة، وتعرية املمارسات الشاذة للسلطة، حتى حازت الصحافة 
إلى جانب  ومكانتها  دورها  إلى  إشارة  الرابعة« يف  »السلطة  لقب 

سلطات الدولة الثالث.
وهناك أيًضا حرية املعلومات التي تشمل كل ما هو مكتوب 
أو مقروء أو مرئي أو بشكل رموز أو رسوم عبر مختلف الوسائل، 
كاإلنترنت مثاًل، بحيث ال يتصور وجود حرية التعبير من دون توفر 

حرية نقل وتدفق املعلومات نقاًل واستقبااًل«.
عّمـــــار قـــــردود

 جمال بن حليلو-محامي وقاضي سابق
مثـــل الحاكــم الحريــــة 

المطلـقة للصحفـي مفسـدة مطلقــة

! •  َدسترُة اجَلزائِر ُحرّيَة الَصحافِة َسابقٌة يف الَعالِم الَعربِيّ

•  اجَلزائُر ُتِصي 160 َجريدًة إلكتُرونّيًة و160 جِريدًة ورقّيًة و45 َقناًة َتلفزُيونّيًة!
ياسِي للُسلطِة ستوِر، وإّنا بالَعقِل السِّ •  اإلرادُة احَلقيقّيُة يف َخلِق َمناٍخ لإلعاَلِم احُلرِّ ال َترتِبُط بالدُّ

•  اجَلزائُر بَحاجٍة إلى َقانوِن إعالٍم َجديٍد ُيحدُث ثورًة يف القطاِع امُلشّوِه وقانوِن إشهاٍر وقانوٍن لَسبِر اآلراِء

اتحـــاد الصحفيـــين الجزائريــين يثمــن ما جــاء الدستـور

أخبار السياسة



م.رفيق
 وفصل الرئيس يف توقيت الدخول 
الدخول    أن  القادم  ،بالقول   املدرسي 
وليس  العلمية  اللجنة  يد  يف  املقبل 

احلكومة
وأوضح الرئيس” هناك دول أوروبية 
البرامج،  واستأنفوا  املدارس،  فتحت 
ارتفاع اإلصابات بكورونا  إال أن عودة 

اضطرهم إلى اإلغالق”.
يف  نسير  أننا  رأينا  “إذا  وأضاف 
وأن  التنازلي لإلصابات، خاصة  العد 
حالة  وال  تسجل  لم  الواليات  بعض 
إصابة منذ أيام، ميكننا فتح املدارس يف 
تلك املناطق، لتعمم تدريجيا إلى باقي 

الواليات”.
“هذا  اجلمهورية  رئيس  وأضاف 
سياسي،  أو  سلطوي  ليس  القرار 
وعلمائنا،  العلمية  الهيئة  مع  نتشاور 
على أن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية 

القرار”.

  ما حدث مع األنترنت ال يشرفنا 
ولن أتسامح

  وعقب  رئيس اجلمهورية يف لقاءه مع بعض 
على  أمس    بث  اإلعالمية   الوسائل  مسؤولي 
انقطاع االنترنت يف فترة امتحان البكالوريا  بالقول  
“تقهقرنا يف عدة ميادين، وما حدث يف مشكل 

األنترنت، بالنسبة لي هذا شيء ال يشرفنا”.

وتابع   “هذه األمور لن أتسامح فيها قطعا، 
والتجارة  الرقمي  االقتصاد  نحو  تسير  بالدنا 
نستطيع  وال  االلكتروني،  والدفع  االلكترونية 
وجود  دون  التكنولوجيات  هذه  استخدام 

األنترنت”.
عهد السب والشتم انتهى

وعن حرية الصحافة ، قال   رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون،  

   “ال يوجد أي تضييق على حرية التعبير 
وغنما هناك تضييق على الشتم”.

ورق  يومية،  جريدة   180 “يوجد  وأضاف: 

اإلشهار  لهم  ونقدم  الدولة  من  مدعم  طباعتها 
للدولة  التابعة  للمطابع  مديونني  وأغلبهم 

وينتقدوننا ولم منس أي واحد فيهم”
“عهد السب  وتابع رئيس اجلمهورية قائال: 
البالد، هناك  للفوضى يف  تفاديا  انتهى،  والشتم 

قانون وسنطبقه على اجلميع”.

 الرئيس: نرفض الهرولة للتطبيع
أم  الفلسطينية  القضية  بأن  الرئيس  قال    
القضايا، وهناك هرولة نحو التطبيع ونحن نرفضع

وأكد الرئيس على موقف اجلزائر الثابت اجتاه 
القضية الفلسطينية، وأنها تبقى مقدسة بالنسبة   
للشعب اجلزائري برمته،  وأن ال حل للقضية إال 
بإعالن فلسطني مستقلة »بحدود 67«، عاصمتها 
مشاكل  حل  هو  القضية  هذه  حل  و  القدس، 
التطبيع،  الهرولة نحو  الشرق األوسط، مستنكرا 
اجلزائر  مشاركة  وال  مباركة  عدم  عن  صرح  كما 

فيه.

04
الحدث
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انطــالق مسابـقة القبـول انطــالق مسابـقة القبـول 
بمــدرسة أشبــال األمـة بمــدرسة أشبــال األمـة 

للطــور الثانــــويللطــور الثانــــوي

أن  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  ذكر 
مسابقة القبول على مستوى مدرسة أشبال 
األمة للطور الثانوي  انطلقت أمس األحد 

وإلى غاية 22 سبتمبر.
للدخول  حتضيرا  املسابقة  انطلقت 
النواحي  مبختلف   2020/2021 املدرسي 
البليدة، وهران  العسكرية وذلك بكل من 
اإلناث  فئة  لتجنيد  واملخصصة  وسطيف، 

فقط.
فيتم  الذكور،  لفئة  بالنسبة  أما 
السبعة  املدارس  من  مباشرة  جتنيدهم 

ألشبال األمة للطور املتوسط.
برمجة  مت  فلقد  البيان   وبحسب   
هياكل  ملختلف  لألولياء  إعالمية  زيارات 

للتعرف  املدارس،  هذه  عليها  تتوفر  التي 
بالتكوين،  املتعلقة  اجلوانب  مختلف  على 

وبالظروف املعيشية لألشبال.
املترشحني  انتقاء  أن  اإلشارة  جتدر 
املعدل،  أساس  على  مت  السنة  لهذه 
مدعم  طبي  فحص  إلجراء  باإلضافة 
اللياقة  يف  واختبار  تقني  بسيكو  باختبار 
الوسائل  كل  تسخير  مت  حيث  البدنية، 
احترام  مع  الضرورية  واإلمكانيات 
من  بالوقاية  املتعلقة  الصحية  اإلجراءات 
احترام  السيما  كوفيد19-  كورونا  فيروس 

التباعد وارتداء كمامة احلماية.
رحمة .ع

العالي  التعليم  وزير  كشف 
زيان    الباقي  عبد  العلمي  والبحث 
يف ندوة صحفية على هامش زيارته 
سؤال  عن  ردا  االغواط   لوالية 
حول   « الوطن  أخبار   « جلريدة 
الدكتوراه،  شهادة  حاملي  توظيف 
من  أكثر  على  حتصلت  الوزارة  أن 
2020و  1300منصب عمل لسنة 
املالية  وزارة  طرف  من  املوافقة  مت 
عمل  2800منصب  منها  على 
لسنة 2021لتوظيف حاملي شهادة 

الدكتوراه واملاجستير

معلومات  ورود   اثر  القضية   وقائع  تعود 
الوطني  للدرك  األبحاث  فصيلة  الى  مؤكدة 
للقنب  اشجار  به  حقل  وجود  مفادها  ببجاية 
اثر  على   ، برباشة  بلدية  بضواحي   ، الهندي 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ جميع  بعد  و  ذلك 
بقرية   املتواجدة  و  املزرعة  هذه  مكان  حتديد  مت 

تيزى اوزمور  بوحامد بلدية برباشة والية بجاية 
شجيرة    30 حجز  على   العملية  أسفرت   ،
سيارتني  الى  باإلضافة   ، الهندي  القنب  من 
أدوات  و  ذكية  نقالة  هواتف   4 سياحيتني 
فالحية و توقيف 5 اشخاص تتراوح أعمارهم 
والية  من  ينحدرون  سنة    46 و   25 بني  ما 

بجاية .
السيد وكيل اجلمهورية لدى     مت إخطار 
محكمة اميزور  الذي أمر بتقدمي األطراف فور 
االنتهاء من التحقيق ، فصيلة  األبحاث للدرك 

الوطني لبجاية فتحت حتقيقا يف القضية .
 نبيلة بن  يحي

التوالي  على  الثانية  للمرة  العاصمة  قضاء  مجلس  لدى  اجلنح  أجلت محكمة 
قضية رجل األعمال علي حداد و الوزيرين األولني عبد املالك سالل وأحمد أويحي 
باالضافة الى الوزراء السابقني عمار غول ،بوجمعة طلعي،يوسف يوسفي،محجوب 
رجل  أشقاء  الى  ،باإلضافة  العقابية  باملؤسسات  املوجودين  زعالن  الغني  بدة،عبد 

األعمال علي حداد األربعة ،الى تاريخ ال27 سبتمبر املقبل.
الدفاع بضرورة االطالع على ملف قضية احلال  التأجيل بعد متسك  قرار  وجاء 
خاصة ،وان القضية قد مت برمجتها على مستوى محكمة االستئناف  يف ظرف وجيز 

جدا ،حال دون متكن الدفاع من احلصول على الوثائق .
كما شدد الدفاع علی ضرورة جلب املتهمني املتواجدين بالمٶسسات العقابية 
يقبع  الذي  القضية  يف  الرئيسي  املتهم  حداد  علي  غرار  علی  اجلزائر  والية  خارج 
بالعبادلة والية بشار  املتواجد  أويحي  إلي أحمد  بباتنة ،إضافة  العقابية  بالمٶسسة 
االلتحاق  من  الدفاع  يتمكن  رخصة حتی  مبنحهم  العامة  للنيابة  طلب  ،مقدمني 
مبوكلهم ومتابعة مجريات القضية من هناك مادام احملكمة متمسكة باالعتماد علی 

احملاكمة املرئية .
ويف السياق ذاته ،تساءل الدفاع عن سبب حتويل كل من علي حداد وأويحي 
أنه  ،كما  للقانون  مخالف  واعتبروه  بشدة  الدفاع  اعترضه  ،أمر  أخری  الی سجون 
أمام  مبرمجة  اجللسة  »كانت  الدفاع  »يضيف  باتنة  الی  حداد  علي  حتويل  بتاريخ 
املجلس ،كما وانه ثمة متييز بني املتهمني ،وهو أمر  فيه مساس بقرينة البراءة حسبهم
وتدخل نقيب احملامني بالعاصمة عبد املجيد سيليني وقال »  إن ملف أويحي او 
حداد او غيره سيطوی بعد ايام لذا علی اجلميع التعاون من خالل منح وقت إضايف 
للدفاع قصد االطالع علی امللف ،ومن حق املتهمني ن يحاكموا يف ظروف عادلة 

وال تهضم حقوقهم ۔
ليقرر قاضي اجللسة تاجيل القضية الی األسبوع املقبل املوافق ل27 سبتمبر 

املقبل .
أمينة شابوني

 بن زيان :   أكثـــر مــن أكثـــر مــن 30003000 منصـــب عمـــــل منصـــب عمـــــل

 لحامـــلي الدكتـــوراه والمــاجستيـــر لحامـــلي الدكتـــوراه والمــاجستيـــر

الدفاع طلب احظار املتهمني  الى احملكمة
تأجيـــل محاكـــمة علـــي حـــداد تأجيـــل محاكـــمة علـــي حـــداد 

في قــــضية في قــــضية االمتيـــــازاتاالمتيـــــازات

 الرئيس تبون يفصل يف عديد القضايا يف لقاء مع وسائل إعالم: الرئيس تبون يفصل يف عديد القضايا يف لقاء مع وسائل إعالم:

دخـول مـدرسي غيـر موحد محتمل دخـول مـدرسي غيـر موحد محتمل 
وال هــرولة وراء التطبيـــــعوال هــرولة وراء التطبيـــــع

  أكد رئيس 
اجلمهورية ،يف لقاء 

مع بعض وسائل 
اإلعالم أمس أن 

الدخول املدرسي 
مرتبط برأي 

اللجنة العلمية 
، وليس بيد 

احلكومة ، مشيرا 
الى إمكانية اللجوء 
إلى دخول مدرسي 
غير موحد عبر  

واليات الوطن .

بجاية 

اكتشــاف حقـل للقنـب الهنـدي  بضواحـي بلـدية بربــاشةاكتشــاف حقـل للقنـب الهنـدي  بضواحـي بلـدية بربــاشة



جمال أبو أشرف 
مبدخل  االختناق  من  يوميا  يعانون  الذين 
الوعود  من  الرغم  على  الضلعة   حمام  مدينة 
والوالة  الوصية  اجلهات  طرف  من  املقدمة 
املتعاقبون على تسيير شؤون هذه الوالية الطريق 
مرورا   ب38كم  تقدر  مسافة  على  ميتد  الذي 
مبدينة حمام الضلعة  يعرف بطريق املوت بالنظر 
تكون  تكاد  يحصدها  بات  التي  األرواح  لعدد 
وبخاصة  يعرفها  التي  للحركية  بالنظر  يوميا 
قدر  ضخما  ماليا  مبلغا  له  رصد  الشاحنات  
املشروع  كان  سنتيم  حيث  255مليار  بحوالي 
مجمدا  أين  متت املوافقة على بعثه من جديد 
تكون  وتكاد  جدا  بطيئة  حركة  يعرف  والذي 
املسندة  املؤسسات  بعض  طرف  من  منعدمة 
استبشر  الذي  الوقت  .ففي  األشغال  لها 
املواطن بانطالق االجناز خاصة باملخرج الشمال 

الغربي لعاصمة الوالية والبويرة بحمام الضلعة 
حيث لم تدم فرحة املواطن كثيرا حتى توقفت 
األشغال ألسباب تبقى غير معروفة حلد اآلن مما 
أثار استياء املواطن الذي دعا السلطات الوالئية 
رفقة اجلهات الوصية للعمل على بعث املشروع 

من خالل بداية األشغال من جديد.
مبديرية  مسؤول  قال  الصدد  هذا  يف  و 
الوطن  لـ«أخبار  العمومية  يف تصريح  األشغال 
األشغال  بعض  بسبب  كان  التأخر    »إن 
اإلضافية للمشروع ناهيك عن بعض األسباب 
انطالقة  سيعرف  املشروع  لكن  البحتة  التقنية 
التي  األخيرة  األوامر  بعد  خاصة  حقيقية 
والتي  جالوي  القادر  عبد  الوالية  والي  أصدرها 
حل  خالل  من  املتوقفة  املشاريع  لبعث  تهدف 

اإلشكاالت العالقة .

املعروف  الفوضوي  معاناة سكان احلي  تتواصل 
مبزرعة عدة بوجالل عقب إقصائهم من الترحيل إلى 
التي  التهدمي  عملية  إلى  إضافة  اجتماعية  سكنات 
القضاء بشكل كلي  الدائرة يف إطار  باشرتها مصالح 

على التجمعات الفوضوية.
وأضحت العائالت املقصية من عملية الترحيل 
أعتاب  و  مأوى  بدون  عائلة   30 عددها  البالغ  و 
الطرقات يف مشهد مؤسف خصوصا وأن فصل الشتاء 
على االبواب مما اضطرها الى اللجوء إلى حي عدل 

املجاور أين استقرت به و اتخذت منه موضعا مؤقتا 
العائالت  وان  خصوصا  وضعيتها  تسوية  حني  إلى 
على  للحصول  الشروط  كل  فيها  تستويف  املقصية 
مسكن مؤكدين أن املصالح املعنية تعلم ذلك جيدا 
وحتوز على جميع املعلومات حولهم و التي حتول لهم 

االستفادة من عملية الترحيل ملساكن الئقة
 و يف هذا الصدد قال ممثل املقصني  خالل لقائه 
أشكال  لكل  تعرضوا   انهم   « الوطن«  »أخبار  مع 
أبسط شروط  بعد حرماننا من  االقصاء  و  التهميش 

عائالت  استفادة  حني  يف  اقصائنا  مت  الكرمية  احلياة 
أخرى ال تتوفر فيها الشروط املطلوبة«.

من  اشتكى سكان حي عدل  املقابلة  يف جهة 
عريضة  قدموا  اين  احلي  إلى  العائالت  هذه  جلوء 
شكوى حتوز جريدة أخبار الوطن نسخة منها وطالبوا 
خصوصا  الوضعية  هذا  تدارك  احمللية  السلطات  من 
اخليم  انتشار  بعد  للحي  العام  املنظر  شوهوا  وأنهم 

داخل احلي .
أمني حواش

الدين  كمال  قاملة  والية  والي  أكد 
وثيرة  يف  اإلسراع  ضرورة  على  كربوش 
الوطني  الطريق  ازدواجية  مشروع  اجناز 
السيار  الطريق  بني  بني  الرابط   16 رقم 

شرق غرب  ووالية سوق اهراس.
إليها  املسند  املؤسسات  مخاطبا    
النوعية  إلى  االحتكام  بضرورة  املشروع 
لهذا  احليوية  لألهمية  نظرا  املطلوبة 
إلى  قادته  زيارة  خالل  وذلك  الطريق، 

بلدية وادي الشحم.
مشروع  على  الوالي  وقف  وقد 
وكذا   ،19 رقم  الوالئي  الطريق  صيانة 
فتح  إعادة  ملشروع  اخلدمة  حيز  وضع 
الطريق  بني   الرابط  الطريق   وتزفيت 
الوالئي رقم 19 وكدية الرمي، وذلك لفك 
خالل  من  النائية  املناطق  عن  العزلة 
التحتية  البنى  مشاريع  مبختلف  تزويدها 
بورعادة   تزويد مشتة  تزويد  حيث سيتم 
الطبيعي  بالغاز  الشحم  وادي  ببلدية 
مشروع  وكذا  توصيلة،   100 ويخص 
فتح مسلك بذات املشتة يف إطار برنامج 

الوالية لفك العزلة.
العالج  قاعة  معاينة   مت  كما   
مبشتة  عيفة«  بلقاسم  املتوفى  »املجاهد 

وتزفيت  فتح  إعادة  وكذا مشروع  املقرون 
الطريق البلدي الرابط بني مشتة املقرون 

وسبع ثناية على مسافة 4.1 كلم.
معاينة  زيارة  للوالي  كان  وقد 
الطيب«  »كانون  االبتدائية  للمدرسة 
االبتدائية  واملدرسة  الرمي،  كدية  بحي 
مركز  الشحم  بواد  أحمد«   »فكار 
ترميم  لعملية  مؤخرا  خضوعهما   بعد 
الوقوف على  إلى  إضافة  تأهيل،  وإعادة 
احلضري  والتحسني  التهيئة  مشىروع 
اجناز  مشروع  وكذا  الرمي،   كدية  بحي 
مكعب  متر   300 بسعة  مائي   خزاني 

مبشتة املسن.
احلبوب  تعاونية   ، الوالي  وتفقد 
مت  أين  بلخير،  ببلدية  اجلافة  والبقول 
وإنتاج  التعاونية  عن  حال  عرض  تقدمي 
عرض  وكذا  احلبوب،  من  الوالية 
منها  استفادت  التي  املشاريع  ملختلف 
التي   ومستودعات  صوامع  من  الوالية 
من شأنها رفع القدرة التخزينية بالوالية، 
رفع  ضرورة  على  الوالي  أكد  حيث  من 

جميع العراقيل لتجسيد هذه املشاريع.
خديجة بن دالي

الثانية  للمرة  عدل،  وكالة  أعذرت 
 ،”SARL CEDY“ الصينية  الشركة 
سكنية  وحدة   2000 بإجناز  املكلفة   

بالقنطرة، يف عنابة.

عدل  وكالة  أن  الوكالة،  بيان  وذكر 
طالبت    ضرورة القيام بااللتزامات التعاقدية 
ورشة  وتعزيز  الصفقة،  يف  عليها  املنصوص 
تسريع  والبشرية،وكذا  املاّدية  باملوارد  البناء 
وفقا  الوسائل،  جميع  وتهيئة  البناء  أعمال 

للبنود املنصوص عليها يف الصفقة.

شركة  لذات  الثاني  اإلعذار  ووجه 
بتطبيق مقتضيات  إلتزمها  بعد عدم  اإلجناز، 
تلجأ  أن  على  لها،  املوّجه  األّول  اإلعذار 
الاّلزمة  القصرية  التدابير  اتخاذ  الى  الوكالة 
وفقا للتنظيم املعمول به يف حال عدم التنفيذ.
 ق.م

اخلارجي  احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
شخصني  توقيف  من  قسنطينة  والية  بأمن  مراد  ديدوش 
متورطني  سنة   47 و   23 العمر  من  يبلغان  قضائيا  مسبوقني 
اجنبي  رعية  على  واالعتداء  أشرار  تكوين جمعية  قضية  يف 

و سلبه ممتلكاته.
تعرض  حيث  أجنبي  رعية  احلادثة  ضحية  راح 
التي  الشقة  اقتحموا  الذين  ملثمني  قبل  من  العتداء 
االلكترونية  األجهزة  من  مجموعة  على  يستأجرها،واستولوا 

آلة تلحيم و  و كذا هاتف نقال باإلضافة إلى قاطع حديد و 
كذا كاميرا رقمية إضافة إلى أغراض اخرى ، بعد التحريات 
على  توقيفه  مت  الذي  و  الرئيسي  فيه  املشتبه  هوية  حتديد  مت 
مستوى مدينة ديدوش مراد يف حني مت توقيف شريكه بحي 
بوالصوف ومت استرجاع املسروقات وتقدمي املعنيني أمام النيابة 

املختصة إقليميا .
خديجة بن دالي

شرعت  بلدية تنبدار غرب بجاية يف  التحضير 
حلملة واسعة لتهدمي وإزالة كل البنايات الالشرعية 

وغير القانونية املوجودة فوق ترابها
بالبلدية  اإلعالم  خلية  بيان  وحسب   
»فمصالح التعمير بصدد إنهاء اإلجراءات اإلدارية 
لتهدمي البنايات غير املطابقة«، و قال  رئيس البلدية  
تستجيب  وال  احلدود  غير    بناية   15 أحصينا   «
لقواعد البناء« ويوضح أن مصاحله وجهت إعذارات 

للمعنيني باألمر للعودة إلى جادة الصواب .
عبدالسالم قريشي
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املسيلةاملسيلة

تأخـر فــادح  في إنجــاز الطريــق الوطنـي رقم تأخـر فــادح  في إنجــاز الطريــق الوطنـي رقم 6060

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

ما تزال أشغال إجناز 
مشروع ازدواجية الطريق  
الوطني رقم 60  الرابط 

بني  عاصمة الوالية 
وحدود والية برج 

بوعريريج تتقدم ببطء 
مما أثارت   الكثير من 

تساؤالت مستعملي هذا 
الطريق  ، 

 سيدي بلعباس
3030 عــائلة مقصــية من الترحيــــل تفتــرش الشـارع   عــائلة مقصــية من الترحيــــل تفتــرش الشـارع  

بجاية
الشــــروع في هــــدم البنــــايـــات الشــــروع في هــــدم البنــــايـــات 
غيــــر القانونيـــة فـي غيــــر القانونيـــة فـي »تنبــــدار«  »تنبــــدار«  

قسنطينة
توقـــيف مسبوقيــــن قضـــائياتوقـــيف مسبوقيــــن قضـــائيا

 اعتــــديا علـــى رعــــية  اعتــــديا علـــى رعــــية أجنبـــــيأجنبـــــي

قاملة
الوالــي يأمـر باستكمال  أشغـال الوالــي يأمـر باستكمال  أشغـال 
انجـاز الطريـق الوطنـي رقـم انجـاز الطريـق الوطنـي رقـم 1616

عنابةعنابة
 عـدل توجـــه   عـدل توجـــه  

إعذارا ثانيا لمؤسسة إعذارا ثانيا لمؤسسة 
إنجــاز إنجــاز 20002000  
مسكــن القنـــطرةمسكــن القنـــطرة



-    سنوات من الضياع

االستقالل  على  سنة   58 متر 
تعيش  العائالت  من  العشرات  ،ومازالت 
وصوف  األكياس  من  مصنوعة  خيم  حتت 
حر  وال  الشتاء  زمهرير  التقيهم  األنعام 
العائلة  أفراد  فيها  يفترش   ، الصيف 
الرثة  األفرشة  من  وقطع  واحلصير  السعف 
وقودها  نار  على  ويتدفئون  بالية  وأغطية   ،
وقطع   ، الفضالت  من  احليوانات  بقايا 
الغاز  قارورات  أما   ، وجودها  إن  احلطب 
فال تصلهم إال نادرا نظرا لصعوبة املسالك 
وبعد املسافات ، ويأكلون ما تيسر من خبز 
 ، األحيان  غالب  يف  والكسكس  الفرينة 
والشيوخ  والنساء  األطفال  أجسام  وتنهش 
والروماتيزم  والزكام  احلساسية  أمراض 
املتابعة الصحية  البرد وغياب  بسبب شدة 
للوالية  الشمالية  اجلهة  ببلديات  خاصة 
من  أقل  إلى  احلرارة  درجة  بها  تنزل  التي 
موجة  بسبب  الصفر  حتت  درجات  عشر 
من  املنطقة  تضرب  التي  القاسية  اجلليد 

شهر نوفمبر إلى شهر ماي. 
العائالت  هذه  أفراد  بعض  وحسب 
ظروف  أن   « الوطن  »أخبار  زارتهم  الذين 
عديد  طيلة  تكبدوها  التي  الصعبة  احلياة 
السنوات قهرتهم ولم يستطيعوا مقاومتها، 
يربي  سنة   40 من  أكثر  قضى  فبعضهم 
املاشية ويقتات وأفراد أسرته من ما يزرعونه 
املواشي  تربلية  ومن  والشعير  القمح  من 
وغالء  املتتالية  اجلفاف  سنوات  لكن 
مرافق  وغياب  والعزلة  األعالف  أسعار 
عائالتهم  قوت  من  حتى  حرمتهم  احلياة 

، وحرمت أطفالهم من الدراسة وعائالتهم 
من أبسط حقوق احلياة. 

-  مناطق ظل أقصاها شح 
البرامج واحملاباة

الظل  مناطق  من  الكثير  سكان  عبر 
إقصائهم  من  واستيائهم  تذمرهم  عن 
مناطق  لتنمية  املوجه  الرئيس  برنامج  من 
لبعض  ذلك  مسؤولية  وحملوا  الظل 
اعتمدوا  الذين  والدوائر  البلديات  رؤوساء 
يف  واحملاباة   « و«املعرفة  البيروقراطية  معيار 
بدليل  األخرى  دون  منها  البعض  اختيار 
أو  بالغاز  الربط  لتمديد  عمليات  توجيه 
فتح  أو  الشمسية  الطاقة  أو  بالكهرباء 
مسالك ملناطق شبه حضرية وأخرى قريبة 
همشت  ،بينما  املدن  مقرات  محيط  من 
سكانية  كثافة  ذات  معزولة  جد  مناطق 
منذ  كهربائي  مبصباح  ولو  حتظ  لم  كبيرة 
العود  وحلس  التربي  كمناطق  االستقالل 
ووزاجة ببلدية قلتة سيدي سعد ،ومنطقة 
تبودةبسبقاق ومنطقة عني الروينة والصفية 
ببلدية  والكرمة  الغربي  واحلوض  اخلضراء 
أفلو ،ومنطقة بن دومية وتقيست واحلوض 
وزيرق  والصيادة  والثناية  واحلميرة  الشرقي 
،الكاف  فكارين   ، امللعب   ،  ، تسدة   ،
،وبولغم  املشري  احلاج  ببلدية  األبيض 
،ومناطق  بوزيد  سيدي  ببلدية  واخلربة 
وجتمعات  ببريدة  حمزة  وسيدي  بركانة 
ببلدية  الشرقي  واحلاجب  مادنةوبوتركفني 
بن  أوالد  وضايت   ، مخلوف  سيدي 

وجتمعات  البيضاء  ببلدية  واملرارة  عمر 
املاحلة  والضاية  سليمان  وأم  واحملصر  املقرن 
واد  ببلدية  املصطفى  وحاسي  واخلنوفة 
املناطق  من  وغيرها  بالغيشة  ومناطق  مرة 
والي  السكان  هؤالء  ،وناشد  األخرى 
االكتفاء  عوض  ملناطقهم  بالتنقل  الوالية 
على  لإلطالع  إليه  ترفع  التي  بالتقارير 
يتخبطون  التي  املزرية  املعيشية  الظروف 
بشأن  املهتمني  بعض  وحسب   ، فيها 
التنمية بالوالية أن العمليات التي إطالقها 
تغطي  وال  شحيحة  بالوالية  الظل  ملناطق 
احتياجات سكان هذه املناطق التي ظلت 
محرومة من برامج التنمية وبعيدة عن أعني 
يتطلب  حيث  االستقالل  منذ  املسؤولني 
ذلك برامج تنموية مببالغ مالية معتبرة توفر 

بعض املرافق الضرورية للسكان. 
-  الوالي: خصصنا 87 
مليارا لـ 54 منطقة ظل

قال والي األغواط على هامش الزيارة 
مناطق  بعض  إلى  قادته  التي  امليدانية 
الظل الواقعة يف عمق تراب الوالية، » إن 
الظروف  عن  كشفت  التفقدية  الزيارة  هذه 
تعيشها  الزالت  التي  الصعبة  املعيشية 
املعزولة  باملناطق  العائالت  من  العشرات 
لهذه  دقيق  إحصاء  تطلب  الذي  األمر 
للتكفل  مختلفة  مشاريع  وإطالق  املناطق 
حسب  لهم  الضرورية  املرافق  بعض  بإجناز 

األولويات«.
األول  التنفيذي  املسؤول  أضاف  و 
موزعة  ظل  منطقة   54 بالوالية«أحصينا 

مالي  غالف  رصدذ  ومت   ، بلدية   15 عب 
يفوق 87 مليار سنتيم عبر مختلف البرامج 
ابرزها  تنموي  مشروع   105 التنموية الجناز 
الكهرباء  وتوفير  الشروب  باملياه  التزود 

واملرافق الضرورة وغيرها«.
إضافة إلى هذا استفادت الوالية من 
10ماليير و500مليون من طرف وزير املوارد 
املائية إلقتناء 5 شاحنات بصهاريج لتزويد 
آبار   06 وحفر  باملاء  النائية  املناطق  سكان 

باملناطق املعزولة.
6 مشاريع للربط بشبكة 

الكهرباء تنطلق قريبا
 

لتوزيع  امتياز  مصالح  برمجت 
الربط  تخص  مشاريع   06 والغاز  الكهرباء 
وعني  صدقة  بن  ملناطق  الكهرباء  بشبكة 
ومنطقتا  املشري  احلاج  ببلدية  البكاي 
بأفلو  احلمراء  والصفية  بولفعة  سيدي 
وواد  وملبد  السخونة  عني  مناطق  وتدعيم 
160 كيلو واط ، ومت  الصفصاف مبحوالت 
الغاز  بشبكة  للربط  عمليات   7 تخصيص 
العني  ورأس  صدقة  بن  مناطق  من  بكل 
ببلدية احلاج املشري والغرفة واجلدر ببلدية 
ببريدة  ومتالكت  حمزة  وسيدي  مرة  واد 

ومادنة والروبان ببلدية واد مزي
إلى  بحاجة  العمليات  هذه  وتبقى 
مصيرها  اليكون  حتى  ومراقبة  متابعة 
أجنزت  التي  العمليات  من  الكثير  كمصير 
ومغشوشة  عشوائية  بطرق  معزولة  مبناطق 
الطبيعية  العوامل  آثارها  محت  ما  سرعان 

خاصة املسالك واملمرات املائية . 
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عبداهلل مجبري 
ل،«  تصريح  يف  القصر  سكان  ممثل  أرجع  و 
الشروب  املياه  إنقطاع  اسباب  »«إن  الوطن«  أخبار 
شبكة  بإجناز  املكلفة  العمومية  االشغال  ملقاولة  يعود 
األعطاب  إصالح  يف  تهاونت  التي  الصحي  الصرف 
عملية  بسبب  أماكن  عدة  يف  الشبكة  مستوى  على 
احلفر« وأضاف »عمال املقاولة يقومون بردم هذه حفر 
اختالط  الى  ادى  االعطامبا  إصالح  دون  االشغال 
كارثة  بحدوث  ماينذر  بها  الصحي  الصرف  مبياه  املاء 

إيكولوجية ».
هذه  على  الرقابة  انعدام  من  السكان  واسناء 
احمللية  السلطات  مطالبني  انطالقها  منذ  املشاريع 
التجاوزات  على  الوقوف  بضرورة  الوصية  واملديرية 
إصالح  على  املشروع  صاحب  وإجبار  احلاصلة 

األعطاب.
 . 

اتصلت » اخبار الوطن » بالسيد »دليم محمد« 
على  وأكد  البلدية  بذات  املياه  مؤسسة  فرع  رئيس 
مشكل تذبذب املياه بالقصر املذكور وأنهم انتقلوا لعني 
املكان وطالبوا من املقاولة إعادة اصالح االعطاب يف 
أنه يف حالة عدم االستجابة  مدة وجيزة مؤكدا على 
ستتخذ اإلجراءات يف حق املقاول وهذا بعد تتدخل 
يقول  املائية  املوارد  وفرع  احمللية  السلطات  من  الوصايا 

املسؤول ذاته.

شرعت وكالة اليزي للديوان الوطني للتطهير يف عملية تنظيف وتطهير واسعة لبالوعات 
الصرف الصحي واملجاري املائية على مستوى كافة بلديات الوالية خاصة النقاط السوداء منها 
حتسبا لدخول موسم األمطار بالتاسيلي باإلضافة إلى جتنيد فرق خاصة لتنفيذ املخطط الذي 

أعدته الوكالة حسب ما أفاد به مدير الديوان الوطني للتطهير بوجمعة بن ميلود. 
شبكات  وصيانة  املياه  بالوعات  ومراقبة  التنظيف  عمليات  أن  ذاته«  املسؤول  وكشف 
الصرف الصحي وفق املخطط الذي مت إدراجه لهذه السنة يتركز أساسا على النقاط السوداء 
التي مت إعادتها مؤخرا من قطاع املوارد املائية واجنازها على غرار نقطة حي السالم ببلدية اليزي 
وكذا حي تني متشي مبقاطعة جانت وغيرها من النقاط التي تتطلب عملية مراقبة بصفة دورية 
التي  الفيضانات  تفادي  اجل  وتطهيرها من  الشبكات  إلى صيانة جميع  باإلضافة  ويومية« 
تسببها االنسدادات على مستوى املجاري املائية وهذا حتسبا الي طارئ وحفاظا على سالمة 

اجلميع على مستوى كافة بلديات الوالية. 
إن  ميكن  التي  واألتربة  الردوم  كافة  إزالة  يشمل  املخطط  ان  نفسه«  املتحدث  ويضيف 
تترسب داخل البالوعات واملجاري وتسريحها وكذا متابعتها بصفة دورية وذالك بتجنيد فرق 
مخصصة وعتاد لتدخل والذي وقفت الوكالة على مدى جاهزيته وحتضيره جيدا عن طريق 

صيانته حتسبا ألي طارئ ال قدر اهلل«.
براهيم مالك

أدرار

أزمــة مـاء الشـروب بقصـر أعبـاني ببلدية فنوغيــل أزمــة مـاء الشـروب بقصـر أعبـاني ببلدية فنوغيــل 

اليزي
عمليـــات  تظهــــيرعمليـــات  تظهــــير

 واســـعة للبالوعـات تحســــبا  واســـعة للبالوعـات تحســــبا 
لمــــوسم االمــــــطار لمــــوسم االمــــــطار 

فقر وعزلة وتهميش فقر وعزلة وتهميش 

 سكـــان الظـــل باألغــــــواط..  سكـــان الظـــل باألغــــــواط.. 
يعيشــون فــي خيـــم مـــن يعيشــون فــي خيـــم مـــن األكيـــــاس! األكيـــــاس! 

ما زال سكان العديد من مناطق الظل 
ببلديات األغواط يحلمون بالتنمية 

ويعيشون حياة قاسية ومأساوية.

يعاني سكان قصر اعباني 
ببلديةفنوغيل بنحو 30 كم 
جنوب والية أدرار من انقطاع 

املياه الصاحلة للشرب ملا 
يزيد عن 15 يوم وهذا ماأثار 

استيائهم وتذمرهم.

·  مناطق أقصاها شّح البرامج التنموية. 
·  إحصاء 54 منطقة ظل عبر 15 بلدية!  ع. نورين
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صرح املدير العام ملؤسسة اجلزائرية للمياه 
اسماعيل عميروش، أنه سيتم وضع عقد 
للنجاعة ابتداء من السنة املقبلة، حتدد 
فيه األهداف املسطرة كما ونوعا، والذي 
سيسمح بالتقييم الدوري للتسيير على 

مستوى كل وحدة تابعة للمؤسسة.
وقال عميروش أنه ال بد من مرافقة 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلصالح 
األعطاب وإجناز أشغال الربط ووضع 

العدادات، كاشفا عن الشروع يف تنويع 
وسائل الدفع لتسهيل عملية دفع 

املستحقات على املواطن إلى جانب العمل 
على حتصيل الديون.

تداول نشطاء يف  الفايسبوك فيديو الكتشاف  عمال النظافة 
ببلدية اجلزائر الوسطى بالعاصمة  ، حلاوية قمامة ، مملؤة 
بالسردين ، واستغرب النشطاء رمي السردين يف الزبالة يف 

الوقت الذي تعرف اسعاره  ارتفاعا مذهال يصل الى الف دينار 
للكيلوغرام واحد يف االسواق احمللية .

  وكان وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية، سيد أحمد 
فروخي، قد فسر ارتفاع سعر  السردين  إلى ارتفاع  تكلفة اإلنتاج 

، يف الوقت الذي يجد فيه املضاربون ضالتهم

كشفت وزيرة التضامن الوطني و األسرة و قضايا املرأة و كذا العمل و 
التشغيل و الضمان االجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو،    من تيبازة، أن 

حصة النساء ضمن املستفيدين من مشاريع وكالة القرض املصغر »أجنام« 
بلغت 64 باملئة.

 أبرزت يف هذا السياق ان وكالة »أجنام« لوحدها مولت و دعمت و رافقت 
منذ استحداث اجلهاز و إلى غاية شهر أغسطس املاضي 586.879 امرأة 

من إجمالي 923.308 مشروع يف مجاالت متعددة منها الزراعة و الصناعة 
الصغيرة و البناء و الصناعات التقليدية و اخلدمات.

و استفادت املرأة الريفية من 32 باملائة من مجمل املشاريع التي استفاد 
منها العنصر النسوي اي ما يعادل 187.567 مستفيدة، حسب احصائيات 

وطنية قدمها مسؤولو وكالة أجنام.

عميــــــروش مـــع المـــــرافــقة

مستشــفى غليـــــزان
 يطـــارد اإلشــــــاعة

» السرديـــن «  أكثــر من مشـاريع » أنــجام « للنـساء
في الزبــــالة فــي العــاصمة

 سارعت  املؤسسة 
العمومية 

االستشفائية 
لوالية غليزان، 

محمد بوضياف، 
أمس األحد، 

للرد  على شائعة 
عدم وجود جهاز 

ايغوكرايف مبصلحة 
طب النساء 

والتوليد.
وأكدت املؤسسة 
على صفحتها بفيسبوك “ورد يف احدى الصفحات الفايسبوكية 

عدم وجود جهاز ايغوكرايف مبصلحة طب النساء والتوليد”.
ونفت إدارة املؤسسة العمومية االستشفائية محمد بوضياف هذا 
اخلبر جملة وتفصيال، حيث ال يزال املرضى يستفيدون من هذه 

الفحوصات الطبية.
وأوضح البيان أن الفحوصات تتم بحضور طبيب مختص يف التوليد، 

داعية املواطنني الى التقرب للتأكد من سير هذه اخلدمة الطبية.

   حكمت محكمة الدار البيضاء 
بالعاصمة، أمس،  بالبراءة يف حق 

موظفة املطار فاطمة الزهراء مشلوف، 
يف شكوى القذف الثانية التي رفعتها 

ادارة مؤسسة تسيير مطارات اجلزائر، 
جرته  على خلفية فيديو ثان أ

املوظفة وحتدثت فيه عن وضعيتها.و 
ولى بخمسة  أدينت املعنية  يف قضية أ
ماليني سنتيم وغرامة بدينار رمزي، 

بسبب الفيديو األول الذي اجرته 
باملطار اثناء احلراك الشعبي، 

سسة  وحتدثت فيه عن فساد باملؤ
بصفتها مدققة تراقب جودة خدمات 
املؤسسة، وكلفها الفصل من منصبها.  

ورفعت املوظفة  دعوى يف القسم 
خرا،  االجتماعي الستعادة منصبها مؤ
ليصدر القضاء حكما بإعادة إدماجها 

سسة بدفع  لزام املؤ يف منصبها، مع إ
تعويض قدره 150000 دينار جزائري.

بــــراءة للمـــرة الثــــانــــية

ســؤال برلمــانـي عـن 
طريـق جـن جـن-العلمة

  رفعت البرملانية إميان عراضة بوشملة سؤاال كتابيا الى الوزير األول 
عبد العزيز جراد ، تستفسر فيه عن    امكانية إعادة بعث أشغال   

مشروع منفذ الطريق السيار جن جن-العلمة بعد صدور قرار احملكمة يف 
حق مالك شركة اإلجناز  يف الوقت الذي يعرف فيه املشروع توقفا تاما 

لورشاته وضعف شديد لوتيرة االشغال به رغم تعيني متصرفني مكلفني 
بتسيير وضعيته املادية والبشرية ،غير ان ذلك لم يحرك من وتيرة 
اإلجناز ولم يتم تسليم أي شطر من املنفذ ما ادى الى تسريح العمال 

وتراكمات ناجتة عن مشاكل إدارية وسوء التسيير  االمر الذي زاد من 
تخلف  والية جيجل   .   



08
ملف

السنة 01 - العدد 291 -االثنني  04 صفر 1442   هـ  - 21  سبتمبر  2020م

الغش في انجاز المشاريع السكنية .. الجريمة المسكوت عنها

»عمارات  المــوت « تفضح  تالعبات المقاولين

 كانت بمثابة »المشروع الحلم »،انتظرها المستفيدون بشغف بعد  سنوات من الترقب للحصول على سكنات تبين انها غير مطابقة للمقاييس، مشاريع سكنية بصيغة »السكن 
التساهمي »، االجتماعي » و حتى سكنات عدل » اختلفت الصيغ و النتيجة واحدة  ، غش في أشغال االنجاز، سكنات غير مطابقة للمعايير، و التالعب بمواد البناء و اشياء 

أخرى ، فضحت  المقاولين الفاسدين و كشفت خبايا مسؤولين مستهترين وأبانت عن ثغرات قانونية جعلت المستفيدين من السكنات المغشوشة على المحك.

العديد  يف  املكتتبني  طالب  و 
التي  االحتجاجية  الوقفات  من 
وزارية  حتقيق  جلنة  بايفاد  نظموها 
اإلجناز  عملية  عيوب  لكشف 
خاصة نوعية اإلسمنت املستعمل 
يف  الصينية  السكة  طرف  من 

األشغال.

 نائب بالبرلمان 
يسائل الوزير

»دايرة  بالبرملان  النائب  ورفع    
هؤالء  إنشغال  الوهاب«  عبد 
واحدة  القطاع وهي  لوزير  املواطنني 

من العينات الكثيرة املسجلة .
والعمران  السكن  وزير  رد  ويف 
على  ناصري«  »كمال  واملدينة 
حتفظات املواطنني بحي 718 وحدة 
باإليجار  البيع  بصيغة  سكنية 
عنابة   والية  الريش  بذراع  )عدل( 
طرف  من  أجنز  املشروع  بأن  قال 
شركة صينية ومت تسليم السكنات 
 2019 ب2جوان  ألصحابها 
بأخد  عدل  وكالة  اهتمت  حيث 
املستفيدين  وحتفظات  مالحظات 
متكني  خالل  من  االعتبار  بعني 
املكتتب مسبقا من مفتاح السكن 
كل  لتسجيل  ببطاقة  مرفوقا 

التحفظات املتعلقة بسكنه .
التالعبات  حول  الوزير  وأكد  

نوعية  يف  املسجلة  واخلروقات 
بناء  أنه  املذكور  باملشروع  األشغال 
على ذلك مت متابعة كل التحفظات 
متعلقة  مجملها  يف  كانت  ألتي 
وأشغال  املستعمل  اجلبس  بنوعية 
والتي  السباكة  وكذلك  الكهرباء 
حرصت الوكالة على التعامل معها 
سكن  أي  تسليم  يتم  لم  حيث 
الدراسات  مكتب  على  املرور  دون 
اخلاصة  اللجنة  وكذا  واملتابعة 
لهذا  أنشأت  التي  النوعية  مبتابعة 

الغرض.

 عمارة ضربان... 
عمارة »الموت«

عمارة  سكان  جهتهم  من 
عدة  يف  وجهوا  كانوا  »ضربان«  
لرئاسة  استغاثة  نداء  مناسبات 
بسبب   األولى  والوزارة  اجلمهورية 
باإلنهيار  مهددة  العمارة  أن   
بحي 300مسكن تساهمي  بحي 
ضربان بلدية عنابة   بسبب الغش 
يف اإلسمنت املسلح واحلديد و قال 
لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثل 
 2013 سنة  شيدت  »إنها  الوطن« 
للترقية  الوطنية  املؤسسة  من طرف 
العقارية التي سلمت املشروع ألحد 
املعايير  يحترم  لم  لكنه  املقاولني 
املعمول بها يف اإلجناز ما عجل يف 

وظهور  العمارة  من  أجزاء  سقوط 
تشققات أصبحت تهدد حياة 24 
عائلة تقطن بالعمارة التي أصبحت 
تعرف لدى العام واخلاص« بعمارة 

املوت« » يقول محدثنا.
بعد  و  العمارة  وراسل  سكان 
جميع  و  األبواب  جميع  طرقوا 
السلطات احمللية لعنابة وحتى وزارة 
للسلطات  مناشدة  قرروا   ، السكن 
من  فيها  مطالبني  البالد  يف  العليا 
وإنقاذ  العاجل  بالتدخل  الرئيس 
العائالت من املوت احملقق و النظر 
للسقوط  اآليلة  الكارثة  وضعية  يف 
معظم  يف  التشققات  توسع  بعد 
اقتراب  مع  خاصة  العمارة   أرجاء 

فصل الشتاء.
سكان عمارة A بحي ضربان 
كانوا يف كل إحتجاج يصعد عدد 
منهم إلى سطح العمارة، مهددين 
والي  بحضور  مطالبني  و  باالنتحار 
يف  التحقيق  و  اليهم،  الوالية 
اشغال هذه البناية املهددة باالنهيار 
اخلطير  و  املفضوح  الغش  بسبب 
أثبتته  الذي  املسلحة  اخلرسانة  يف 
نتائج اخلبرة التقنية للعمارة و الذي 
من  منها  أجزاء  تساقط  الى  أدى 

احلني الى األخر.
ف سليم

مكتتبون ساخطون من الغش في البناء بسكنات »عدل« و»التساهمي« بعنابة

احتجاجـات وتهديـد باالنتحـار مـن عمـارة "المـوت" بضربـان بعنابــة
 200 مليـار سنتيـم  إلنجـاز عمـارات" المـوت" ببرزينـة فـي البيـض

شهدت والية عنابة كغيرها من واليات الوطن في األشهر األخيرة احتجاجات   المستفيدين من برامج سكنات) عدل( بسبب التالعبات والخروق في أشغال إنجاز العديد من الحصص السكنية 
على غرار 718 سكن عدل بالمدينة الجديدة مصطفى بن عودة ذراع الريش و غيرها .
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خبراء يف الهندسة املعمارية  من قاملة يؤكدون:

مشاريــع السكـن التساهمـي كانـت االكثـر تضـررا
 اكد خبراء في الهندسة المعمارية بوالية قالمة ، إن مشاريع السكن التساهمية كانت من بين الصيغ االكثر تضررا من ظاهرة الغش في البناء ، بسبب  

عالقة المقاولة المباشرة بالزبون، ونقص الرقابة على اشغال االنجاز.

خديجة بن دالي
وقال  املهندس املعماري محمد .ب يف تصريح ألخبار الوطن« إن أسباب 
تزايد ظاهرة الغش يف السكنات بالوالية تعود بالدرجة األولى إلى نقص اليد 
العاملة املختصة يف مراقبة اجناز السكنات عبر مراحلها املختلفة بحيث يوجد 
بوكالة عدل مهندسني معماريني فقط و مهندسني مختصني يف الهندسة املدنية 
يؤدي  ما  وهو  عدل،  بصيغة  بالوالية  سكن   8000 حوالي  مراقبة  مهمتهم 
بالضرورة إلى عدم مراقبة جميع املشاريع السكنية بالوالية ما يفتح الباب على 
مصراعيه للمقاولني من أجل التحايل و تسريع مراحل املشروع دون االحتكام 
الى اجلودة وهو ما مت تسجيله مبنطقة حجر منقوب التي عرفت عديد عمليات 

الهدم بسبب ضعف اخلرسانة.
و يف تصريح خص به جريدة »أخبار الوطن« أكد املهندس املعماري »كرمي.ل 
»إن أحد أسباب الغش يف السكنات يعود بالدرجة األولى إلى الكيفية التي 

باملناقصة  للظفر  املقاول على املشروع،بحيث يقدم أسعار منخفضة  حتصل بها 
ليصدم بعدها باألمر الواقع ما يضطره إلى الغش عن طريق التقليل من الكميات 
املطلوبة من االسمنت و احلديد، ما يؤدي إلى تركيز ناقص للخرسانة، لتحقيق 
هامش من الربح واحيانا يتواطئ مع املراقبني من اإلدارات املعنية مبتابعة املشروع 
وكذلك جلنة الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء CTC والتي تأخذ عينات 
من اخلرسانة ملراقبتها يف املخبر كما أنها تقوم بتجارب ميدانية بأجهزة خاصة 
ملراقبة جودة خرسانة املسلحة ، وبالتالي يضيف املتحدث أنها تعتبر املسؤولة 

بالدرجة األولى عن صالبة البناية و جودتها.
كما يعمل مختلف املهندسني والتقنيني مبختلف اإلدارات كديوان الترقية 
والتسيير العقاري، مديرية التجهيزات العمومية و مديرية البناء والتعمير على 
مراقبة جودة ونوعية البناء ، عن طريق تقدمي تقارير للمديرية املعنية عبر كافة 
مراحل اجناز املشروع، وهنا يحكتم اجلميع إلى الضمير املهني يف مراقبة املشاريع 

و رفض البيروقراطية و الرشوة.

و  حتايل  عرفت  التي  هي  التساهمي  السكن  صيغة  أن  املتحدث  وأكد 
تالعبات كبيرة من طرف املقاولني على اعتبار أن األخير يتعامل بصفة مباشرة 
مع الزبون دون تدخل اإلدارة ما أدي إلى ظهور تالعبات يف اجلودة و النوعية ، 

وهو ما أدى بالسلطات العليا حتويل هاته الصيغة إلى السكن الترقوي املدعم.
وبالنسبة للحلول و اآلليات التي يقترحها املتحدث باعتباره أحد الفاعلني 
يف مراقبة املشاريع السكنية، هو إيفاد جلنة حيادية من املديريات املركزية من 
أجل مراقبة مختلف املشاريع خصوصا وأن والية قاملة تعرف تأخر يف مختلف 
ما  وهو  املتعاملني  بني  البيروقراطية  و  الرشوة  تفشي  بسبب  السكنية  املشاريع 
تابعة  العمران  مراقبة  فرقة  استحداث  وجب  كما  البسيط،  املواطن  على  أثر 
البلديات و املناطق ال حتتوي على مراكز  الوطني على اعتبار أن بعض  للدرك 
عقوبات  سن  مع  العمران،  شرطة  طرف  من  املراقبة  نقص  وبالتالي  للشرطة 

صارمة وردعية ضد املخالفني.

نقــص المهندسيــن يــؤدي إلـى تزايـد ظاهـرة الغــش

 200 مليــار سنتيـــم إلنجــاز 
سكنــات مغشوشــة بالمدينــة 
الجديـــدة فـــي البيـــض

تفاجأ املستفيدون من السكنات اإلجتماعية باملدينة اجلديدة 1300 سكن ببريزينة من الغش 
و التالعب يف إجناز السكن االجتماعية التي وزعت عليهم فنوعية االجناز و االرضية التي اختيرت 
إلقامة املشروع الضخم جتاوز غالفه املالي 200 مليار سنتيم تتطلب حسبهم فتح حتقيق و بأقصى 
سرعة .أغلب املستفيدين رفضوا إستالم سكناتهم ألنها بحاجة إلى ترميم و إعادة تهيئة فالكثير 
من السكنات بال ربط بالشبكات اخلاريجية املاء و الصرف الصحي كما ظهرت بها التشققات على 
االسقف و اجلدران كما تصدعت األرصفة اخلارجية و الطرقات بسبب انزالق األرضية التي اجنز 

عليها املشروع و التي تعد كارثة بكل املقاييس .
 ديوان الترقية و التسيير العقاري بالبيض قدر عدد السكنات التي هي بحاجة إلى إعادة التهيئة 
ب 300 سكن ناهيك عن األرصفة و الطرقات املزفتة و كذا بالوعات صرف املياه و التي تصدعت 

هي األخرى بشكل كبير .
 مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بالبيض و الدي ورث املشروع عن سابقيه صرح لـ" اخبار 
الوطن" أنه رفع تقارير موثقة للجهات املختصة و منها وزارة السكن و التي شكلت جلان حتقيق يف 
املشروع و قدمت تقاريرها للجهات املختصة كما انه باشر بالتنسيق مع والي الوالية عملية ترميم 

واسعة للسكنات ليستفيد منها املواطنون إضافة إلى التهيئة اخلاريجية .
 املواطنون الرافضون إلستالم السكنات برروا ذلك بكونها سكنات خطر على حياتهم حسب 
االجناز  يف  املتسببني  بتقدمي  طالب  ذلك  و  ببريزينة  املدني  املجتمع  جمعية  رئيس  محمد  بورقعة 
املغشوش الى القضاء النه حسبه جرمية و يجب ان ال متر بال عقاب . ذات املتحدث صرح أن بعض 
العمارات توشك على اإلنهيار بفعل ازالق التربة و يجب إزالتها و يجب سحبها من برنامج التوزيع 
كما ان مشكل الربط باملاء و الغاز و شبكة الصرف الصحي يؤخر استالمها و يفصح غش االجناز و 
هي التي تعتبر على الورق مربوطة بكل الشبكات و الواقع خالف ذلك. "ضيف اهلل الشيخ" مستفيد 
من سكن باحلي صرح لـ"أخبار الوطن" انه و منذ 3 سنوات أدرج اسمه يف قائمة املستفيدين إال أنه 
و حلد الساعة يؤجر سكن بثمانية آالف دج شهريا ألنه وجد شقته بحاجه الى تهيئة كبيرة بعد 
تشقق اجلدران و األرضية و تصدع اخلزف باحلمام و دورة املياه كما ان الشقة غير مربوطة بالكهرباء 
و بجب إعادة ربط غرفها بالكهرباء من جديد كما أن نوعية األبواب و والنوافذ رديئة و يجب اعادتها 
.احد مكاتب الدراسات بالبيض ارجع سبب الكارثة بحي 1300 ببريزينة الى تناوب مقاوالت 
اإلجناز على املشروع و الذي سلم ملقاوالت ليست يف النستوى املطلوب و ال متلك ال اإلمكانيات 
املادية و ال البشرية إلجناز هكدا مشروع ضخم و بالتالي جلأت الى استخدم ارخص انواع مواد البناء 
كما أن. إختيار األرضية التي أجنز فوقها املشروع يطرح أكثر من عالمة إستفهام فهي غير صاحلة و 
تسببت يف 80 باملائة من الكارثة . و أمام هاته الوضعية تبقى أزمة السكن متواصلة ببلدية بريزينة 

و يبقى املشروع يخفي املثير من احلقائق التي يرتقب ان تكشفها التحقيقات قريبا .
 الدين رحماني 

شهدت ، والية سكيكدة، العديد من  احلركات االحتجاجية، 
بسكنات  تفاجئوا  الذين   ، السكنية  الصيغ  ملستفيدين من مختلف 
إتضح الحقا بأنها مغشوشة، و غير مطابقة للمقاييس  و أغلبها من 
إجناز  الشركات الصينية التي التهمت املاليير من اخلزينة العمومية.

و من بني هذه املشاريع  مشروع 400+700 مسكن بالقل غربي 
الوالية ،  املشروعان اللذان  مت استالمها قبل سنة، و اتضح بأن بها 
العشرات من العيوب يف البالط و الطالء امليت، الى جانب العديد 
خاصة  منها  العديد  غياب  تسجيل  و  املشبوهة  األخرى  املرافق  من 
جدار السند و الدعم و احلدائق و مساحات اخلضراء التي لم يظهر لها 

أي اثر يف تلك احلصص السكنية، رغم أنها مسجلة.
نفس الصورة على مستوى القطب السكني االجتماعي بوزعرورة 
يف عاصمة الوالية  و هي املشاريع التي اجنزتها نفس الشركة ، فيما 
الترقية   ديوان  سلم  على  بعد  كبيرة  فضيحة  الزيتونة  بلدية  سجلت 
من  بأسقف  به   سكنات  بأن  اتضح  إجتماعي  سكن   60 مشروع 
اضطر  ما   ، لقاطنيها  كابوس  إلى  حتولت  القدمي  القصب  و  البالط 

العديد من العائالت اللجوء الى العدالة
و قال أحد سكان حي الرامول  بالقل  "تفاجئنا بانهاير ارضية 
شقتي خالل حفل زفاف ابنتي،  احلادثة كادت ان تودي بحياتنا و 

فضحت غش و اشتهتار املسؤولني  "  يضيف محدثنا .
مديرية السكن كانت قد طمأنت املستفيدين، عقب اتخاد 
جملة من التدابير القانونية ضد املقاوالت التي منها من تدخلت 
انتظار خبراء جلنة  نزاع يف  هو محل  ما  منها  و  كوارثها  رممت  و 

املراقبة التقنية.

  عمارة جديدة تنقسم الى نصفين بالحدائق
املدني  املجتمع  فعاليات  احتجاج  أثارت  خطيرة  حادثة  يف   
و أضحت مهددة  الى نصفني ،  بناية  انقسم  باحلدائق على خلفية 

باالنهيار يف اية حلظةعمارة بحي 8ماي 45 مبنطقة بوحمرة.
إنهم   ، الوطن"  بـ"أخبار  لقائه  احلي خالل  ممثل  سكان  وقال   
لفتح  العامة  النيابة  حتى  و  الوالية  والي  و  السكن  وزير  من  راسلة 
حتقيق  يف القضية "غير ان ال احد من املسؤولني حترم الى غاية الساعة 

يضيف املتحدث ذاته
ممثل عن أسرة املجتمع املدني، قال يف تصريح "ألخبار الوطن"، 

بالتحقيق يف  املعنية، وطالبنا  والي سكيكدة و كل اجلهات  "راسلنا 
األسباب احلقيقية التي أدت الى هذه الكارثة اخلطيرة لكن ال حياة 

ملن تنادي"
أضاف  املتحدث ذاته ، " أعراض إنزالق العمارة وتفكيكها عن 
بعضها يعود إلى  شتاء 2011 ، أين ظهرت أثار اإلنزالق يف التربة و 
انحنائها يف بداية األمر ، حيث دفعت باجلميع إلى تقدمي بالغات 
لم  أنها  غير  املشروع،  صاحبة  العقارية  الترقية  ديوان  مديرية  أمام 
تتدخل، خاصة و أنها لم تتسلم بعد املشروع من املقاول الذي واصل 
48 مسكن إجتماعي،  اإلجناز و أغلق ورشته رسميا ضمن مشروع 
و  توقف،  تزال محل  بينما األخرى ال   ، فقط   24 تسليم  مت  حيث 
بالرغم من العشرات من جلان التحقيق و املعاينة األن ال شيء تغير، 
حيث ان العمارة مهددة باالنهيار و بإحداث كارثة حقيقية يف حالة 

عدم التدخل لهدمها خاصة ووجود سكنات مالصقة لها.
هذه الوضعية اخلطيرة تتحملها "حسب محدثنا"، مصالح ديوان 
الترقية العقاري أبيجي سكيكدة، التي تتهم بأنها لم تراعي صراخ 
املواطنني من سكان املنطقة الذين أكدوا على أن األرضية غير صاحلة 
ملعايير  و غير مطابقة  تنزلق  إعتبارها  املشروع على  متاما إلحتواء هذا 
البناء و شروطه، خاصة و أنها مشبع مبياه و فالحية ، غير أن   تلك 
املصالح فضلوا وضع هذه العمارات يف تلك املنطقة اخلطيرة و املنزلقة و 
أصروا على إجنازها، ما تسبب يف إنزالق أساسات العمارة التي وجب 

التدخل لهدمها فورا قبل أن تسقط على رؤوس املستفيدين.

تجاوزات في االنجاز و ديوان الترقية يحذر
كشفت السيدة "عياشي" مسؤولة حظيرة بديوان الترقية و التسيير 
العقاري بوالية سكيكدة  عن تسجيل أزيد من 24 نزاع بني املؤسسة 
األشغال"  و  املشاريع  يف  تأخرات  و  جتاوزات  بخصوص  املقاوالت  و 
و  األشغال  نوعية  عن  دافعت  ذاتها   الهيئة  مصالح  بأن  أضافت  و 
اتخدت كل التدابير القانونية ضد الشركات و خاصة األجنبية منها 
التي سجل ضدها أشغال غير مطابقة للمقاييس خاصة يف السكنات 
اجلديدة، "حيث مت التدخل لتعويض املتضررين أو إصالح األشغال 
من قبل الشركات املكلفة فيما ال تزال العديد من املشاريع محل نزاع 

قضائي لم يتم الفصل فيها" تقول املسؤولة ذاتها  .
جمال بوالديس

بنايــات حديثـــة تنهــار والشركـــات 
الصينــية فــي قفــص االتهـام  بسكيكـدة
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إلتشي،  على  الفوز  عن  عام  بشكل  رضاه  لبرشلونة،  الفني  املدير  كومان،  رونالد  أبدى 
بهدف دون رد، اول أمس، على ملعب كامب نو، يف كأس جوهان غامبر الودية.

الرائع  من  »كان  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  كومان،  وقال 
التواجد يف كامب نو، إنها املرة األولى لي هنا كمدير فني، ولو كانت اجلماهير حاضرة لكان 

األمر مختلفا«.
وأتيحت  الكرات،  الكثير من  وقطعنا  البداية،  الضغط جيًدا يف  مارسنا  »لقد  وأضاف: 
لنا الفرص، لكننا لم نسجل«. وتابع: »يف أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، ظهرت أفضل 
نسخة لبرشلونة حتى اآلن.. أنا غير سعيد ألننا سجلنا هدًفا وحيًدا، وكانت لدينا العديد 
من الفرص«. وأردف الهولندي: »ال يوجد لدينا نقص يف اجلودة، وهناك العديد من الالعبني 
الذين كانوا قادرين على تسجيل املزيد.. يف النهاية كنا متعبني، لكن هذا طبيعي، وبشكل 
عام قدمنا مباراة جيدة«. وواصل: »الهجوم؟ لدينا جودة كافية، وعلينا أن نبحث عن طريقة 
ويحدث  ميسي،  مع  جريزمان،  املهاجم  يكون  أن  وميكن  باملباريات،  الفوز  على  تساعدنا 
تبادل«. واستطرد كومان: »يعجبني ضغط الفريق، حيث ضغطنا كثيًرا، واستعدنا العديد من 

الكرات.. لكننا فشلنا يف اللمسة األخيرة، رغم أنه أُتيحت لنا 4 أو 5 فرص«.
وعن كوتينيو، قال: »أمتنى أن نرى نسخة رائعة منه، بالنسبة لي هو العب رائع، ويعمل 
بشكل جيد بدنيا ومع الكرة.. إنه العب مهم للفريق«. واستكمل: »بيانيتش لم يصل إلى 

أفضل مستوياته، بعدما أصيب بفيروس كورونا، وعليه أن يعمل شيئا فشيئا«.
من  املزيد  على  حصل  أنه  وأعتقد  رائع،  العب  »إنه  أجاب:  فاتي،  أنسو  وبخصوص 
التركيز«. وحول رحيل ريكي بويغ، قال كومان:  اليوم، وكان بحاجة إلى مزيد من  الفرص 
»ليس صحيحا أنني ال أريده، لقد حتدثت معه باألمس، والشباب يجب أن يلعبوا، هو وألينيا 
لديه  أن  له  وأوضحت  املنافسة،  من  الكثير  وهناك  معقد،  األمر  أن  أخبرته  لقد  وبيدري.. 

مستقبل هنا«.

وأمت: »أوصي بأن يذهب لإلعارة، يف سن العشرين يجب أن يلعب الشباب، ال ميكن أن 
يكونوا بدون لعب لفترة من الوقت.. ونحن هنا منذ 3 أسابيع، وكانت لديه منافسة جيدة«..
القسم الرياضي

بعد أن إنضم إليه على 
سبيل، بيل:

»أردت العــودة 
لتوتنهــام منــذ 
رحيلـــي عنـــه«

أول  يف  بيل،  غاريث  الويلزي  أكد 
مقابلة عقب انضمامه لتوتنهام هوتسبير، 
على سبيل اإلعارة من ريال مدريد، أنه 
بعدما رحل عن الفريق اإلجنليزي، دائما 

ما كان يفكر يف العودة إليه.
تصريحات  يف  الالعب،  وقال 
لوسائل اإلعالم الرسمية للنادي اللندني 
»من الرائع العودة مجددا للفريق، توتنهام 
صنع  من  فهو  لي،  بالنسبة  خاص  ناد 
اسمي، ومن املذهل العودة إليه مجددا«. 
ملساعدة  أتعافى سريعا،  أن  »أمتنى  وتابع 
رحيلي  منذ  األلقاب..  وحصد  الفريق 
العودة  يف  فكرت  ما  دائما  توتنهام،  عن 
إليه من جديد.. واآلن سنحت الفرصة 
متحمس  أنا  جيدة،  حلظة  وكانت  لي، 
وأريد أن أبدأ«. وأكد توتنهام، اليوم، أن 
املالعب حتى  بيل سيغيب عن  غاريث 
إصابة  بسبب  املقبل،  أكتوبر  منتصف 
يف الركبة. وذلك عقب انضمامه رسميا 
للفريق، ملدة موسم على سبيل اإلعارة، 

من ريال مدريد اإلسباني.

أنشيــلوتي يتغــنى 
بخاميـس رودريغيز

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  أشاد 
أداء  على  إليفرتون،  الفني  املدير 
وحتديًدا  بروميتش،  وست  أمام  العبيه 
الكولومبي خاميس رودريغيز، القادم من 

ريال مدريد.
على  عريًضا  فوًزا  إيفرتون  وحقق 
مقابل  أهداف  بخمسة  بروميتش  وست 
الثانية  اجلولة  مباريات  ضمن  هدفني، 
خاميس  سجل  حيث  البرمييرليغ،  من 

هدًفا وصنع آخر خالل املباراة.
أنشيلوتي يف تصريحات عقب  وقال 
هو  خلاميس،  حًقا  سعيد  »أنا  املباراة: 
يلعب يف بلد جديد ودوري جديد، األمر 
ألنه  سهاًل  جعله  لكنه  سهاًل،  ليس 

يتمتع بجودة عالية، هو العب رائع«.
سهلة،  تكن  لم  »املباراة  وأضاف: 
األول،  الشوط  يف  صعوبات  واجهتنا 
لكن  منا،  أفضل  كان  بروميتش  وست 
األفضلية  ميزة  مع  جيًدا،  كان  فعلنا  رد 
امللعب،  أرض  على  الالعبني  عدد  يف 
النقاط  أصبحنا أكثر سيطرة، ويف بعض 
علينا أن نركز أكثر ونفعل األمور بشكل 

أفضل«.
»عاد  أنشيلوتي:  كارلو  وأوضح 
واحلماس،  الطموح  من  مبزيد  الالعبون 
أن  على  اجلديدة  التعاقدات  ساعدتنا 
نكون أكثر شغًفا وحماًسا للعب، وبات 

لدينا زخم جيد«.
كالفريت  الفريق  مهاجم  وعن 
)هاتريك(،  أهداف   3 وتسجيله  ليوين، 
قال: »لقد تطور ليوين بشكل جيد، فهو 
أداءه، وبات لديه  يجتهد ويحاول تطوير 

املزيد من الثقة«.
وتابع: »يجب أن يسجل املهاجم من 
ملسة واحدة، أخبرته أنه إذا اعتمد على 
أكثر من ملسة سيصعب عليه التسجيل، 
لقد فهم األمر بشكل جيد حًقا، فلديه 
سرعة كبيرة، كما يقفز عالًيا، حتسن أكثر 
داخل منطقة اجلزاء وأصبح أكثر تركيًزا«.
املدرب اإليطالي: »نحن نعمل  وأمت 
بشكل جيد، ال نريد أن نتطلع كثيًرا إلى 
التركيز  هو  فعله  ميكننا  ما  كل  األمام، 

على مباراة األربعاء يف كأس كاراباو«.

مانشســــتر 
يونايتــد يستـهل 
»البريميــرليغ« 
بسقــوط صــادم

صادم  بشكل  موسمه  يونايتد  مانشستر  استهل 
كريستال  أمام  ميدانه  على  سقط  حيث  جلماهيره، 
الثانية  1-3، اول أمس ضمن لقاءات اجلولة  باالس 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
أندروس  باالس،  كريستال  ثالثية  وسجل 
تاونسيند )7(، وويلفريد زاها )-74 85(، بينما أحرز 
هدف مانشستر يونايتد الوحيد، دوني فان دي بيك 

.)80(
 6 إلى  رصيده  باالس  كريستال  رفع  وبذلك، 
فشل  بينما  مؤقتا،  الثاني  املركز  إلى  ليرتقي  نقاط، 
يف  ليتواجد  املوسم،  هذا  رصيده  افتتاح  يف  اليونايتد 

املركز الـ15.

ســان جيــرمان 
والسيتـي يحبـطان 
إنتر في الميركاتو

العب  من  أكثر  عن  للتخلي  ميالن  إنتر  يسعى 
خالل امليركاتو الصيفي اجلاري، للحصول على أموال 

يتم إنفاقها على صفقات جديدة.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن إنتر 
 40 مقابل  سكرينيار،  ميالن  مدافعه  بيع  يف  يأمل 

مليون أورو.
بضم  اهتم  سيتي  مانشستر  أن  إلى  وأشار 
سكرينيار لبعض الوقت، كما استفسر سان جيرمان 
عن الالعب، وحدثت بعض املناوشات من توتنهام، 
لكن يف النهاية لم يحصل إنتر على أي عرض رسمي.
يقدم  أن  يتوقع  إنتر  إن  اإليطالي،  املوقع  وقال 
امليركاتو  نهاية  يف  لسكرينيار،  عرًضا  جيرمان  سان 
الصيفي. وذكر أن يف حالة فشل بيع سكرينيار، فإن 
الالعب ال ميانع البقاء والقتال ملوسم آخر، حتت قيادة 
للتخلي  أيًضا  إنتر يسعى  أنطونيو كونتي. وأوضح أن 
عن خدمات مارسيلو بروزوفيتش يف امليركاتو اجلاري، 

لكن بشرط احلصول على عرض مناسب.

»البلــوغــرانا« ممنــــوع 
من إبــرام صفـقات جديــدة

امليركاتو  بشأن  جديد  تطور  عن  األحد،  امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
املاضية  الفترة  بقوة خالل  يعمل  برشلونة  وكان  برشلونة.  لفريق  الصيفي 
حلسم أكثر من صفقة، أبرزها جورجينيو فاينالدوم العب وسط ليفربول، 

وممفيس ديباي مهاجم ليون، بطلب من املدرب رونالد كومان.
ووفًقا لصحيفة »ميرور« البريطانية، فإن رابطة الليغا متنع برشلونة حالًيا 

من إبرام أي صفقة جديدة، لذا فإن الالعبني لن ينتقال إلى »كامب نو«.
الليغا يف  وأشارت إلى أنه مت فرض إرشادات مالية صارمة على أندية 

التي  لألموال  حًدا  الرابطة  وضعت  حيث  كورونا،  فيروس  أزمة  أعقاب 
ميكن إنفاقها على االنتقاالت واملوظفني هذا الصيف، وذلك اعتماًدا على 

النتائج املالية للنادي يف آخر 5 سنوات.
يدفع  ألنه  الليغا،  بقرارات  املتأثرين  أكثر  كان  البارسا  أن  وأوضحت 
أي  بشراء  له  يسمح  لن  لذا  سنوًيا،  إسترليني  ماليني   510 تبلغ  رواتب 

العب جديد ما لم يجمع النادي األموال أواًل من املبيعات.
إلى  الصفقة  مبلغ  نفس  تقدمي  برشلونة  على  أيًضا  يجب  أنه  وذكرت 

احلكومة اإلسبانية، بعد حصول األندية يف الليغا على مساعدة مالية خالل 
أزمة كورونا.

الفريق وقالت الصحيفة إن أزمة كورونا كلفت البرسا 300 مليون إسترليني يف 6 أشهر، حيث  جنوم  طلب 
احلصول على ما يصل إلى 70 باملائة من رواتبهم.

وأضافت أن برشلونة حصل على موافقة فاينالدوم وديباي بشأن الشروط الشخصية للعقد، لكن مع بقاء ليونيل 
ميسي، لم يصبح لدى البارسا أي أموال لعقد صفقات جديدة.

يوفنتوس يصيب سواريز بالحيرة
بات لويس سواريز مهاجم برشلونة، حائًرا يف امليركاتو الصيفي، بعد 
أن خرج من حسابات مدربه رونالد كومان، ثم تلقيه صدمة أخرى من 

يوفنتوس.
وكان أندريا بيرلو مدرب اليويف، صرح، أن سواريز لن ينضم للسيدة 
العجوز، ألن إجراءات حصوله على اجلنسية اإليطالية حتتاج وقًتا طوياًل.

باراتيتسي  فابيو  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
املدير الرياضي لليويف، اتصل شخصًيا بسواريز، وأبلغه أن النادي اإليطالي 

صرف النظر عن الصفقة.
وأضافت أن باراتيتسي أبلغ أيضا سواريز أن يوفنتوس لديه اآلن اتفاق 

كامل مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، وسيحسم الصفقة قريًبا.
مهاجم  اجتاز  أن  بعد  جاء  االتصال  هذا  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

برشلونة اختبارات احلصول على اجلنسية اإليطالية يف بيروجيا.
وأوضحت أن سواريز كان يفكر فقط يف االنتقال إلى يوفنتوس، عقب 
تلقيه اتصاال من كومان للبحث عن فريق جديد، لكن التطورات األخيرة 

جعلت مستقبل الالعب غير واضح قبل 15 يوًما من نهاية امليركاتو الصيفي. وذكرت »موندو ديبورتيفو« أن سواريز 
يعمل حالًيا على تقييم العروض األخرى التي لديه، كما أنه ال يستبعد خيار االستمرار يف برشلونة حتى نهاية 

عقده، إذا لم يجد املشروع الذي يثير اهتمامه.

املدير الفني لبرشلونة، كومان:

»ميــــسي وغريــزمـــان سيتبـــادالن األدوار«
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م.هشام
تلمسان  وداد  إدارة  حددت 
كموعد  املقبل  أكتوبر  الفاحت  تاريخ 
للموسم  التحضير  يف  لالنطالق 
الكروي اجلديد، حسب ما علم من 
الرابطة  إلى  اجلديد  الصاعد  رئيس 

األولى لكرة القدم.
بأن  سليمان  الدين  نصر  وصرح 
سيما  صعوبات،  عدة  يواجه  ناديه 
من اجلانب املالي، ما أخر الشروع يف 
البطولة  من  املقبلة  للنسخة  اإلعداد 
التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر القادم.
إضافيا  دعما  ينتظر  أنه  وأضاف 
التي  الوالئية   السلطات  طرف  من 
معتبرة،  فترة  منذ  النادي  ترافق 
منوها يف نفس الوقت بعودة املساهم 
الرياضية  الشركة  يف  الرئيسي 
الذي  أحمد،  بن  جياللي  للوداد، 

لرفع  الفريق  إلى  دعمه  بتقدمي  التزم 
يف  سيما  املقبل،  املوسم  التحدي 
ظل املصاريف اإلضافية الهامة التي 
البروتوكول  لتطبيق  توفيرها  يتوجب 
السلطات  أقرته  الذي  الصحي 
جائحة  مكافحة  إطار  يف  املختصة 

كورونا، على حد قوله.
مبناسبة  ''الزيانيون''،  وسطر 
بعد  النخبة  حظيرة  إلى  عودتهم 
كهدف  الغياب،  من  سنوات  سبع 
البقاء  ضمان  املقبل،  املوسم  لهم 
رئيس  يضيف  األولى،  الرابطة  يف 
املهمة،  بصعوبة  معترفا  النادي 
القادمة ستشهد  البطولة  وأن  خاصة 
نزول أربعة أندية إلى الرابطة الثانية.
الذي  املسؤول،  نفس  وتابع 
ظل  يف  منصبه  مغادرة  عن  تراجع 
مجلس  من  عضو  أي  ترشح  عدم 
هذا  حتقيق  بأن  خلالفته،  اإلدارة 

تدعيم  اإلدارة  على  يحتم  الهدف 
تشكيلة الفريق مبا ال يقل عن ثمانية 
العبني جدد خالل فترة التحويالت 

احلالية.
على  يستوجب  ذلك،  وقبل 
مسيري الوداد، الذين جددوا ثقتهم 
آخر،  ملوسم  عباس  عزيز  املدرب  يف 
بعض  جتاه  النادي  ديون  تسديد 
توجهوا  الذين  السابقني  الالعبني 
جلنة  لدى  اخلصوص  بهذا  بشكوى 
للعبة،  اجلزائري  باالحتاد  املنازعات 
من  الوداد  حرمان  عنه  اجنر  ما 
احلالية  الفترة  خالل  االستقدامات 
الديون  تسوية  غاية  إلى  للتحويالت 
دينار.  ماليني  بستة  املقدرة  املعنية 
سليمان  الدين  نصر  الرئيس  لكن 
طمأن بخصوص هذا امللف، مؤكدا 
يف  حلله  جاهدة  تسعى  إدارته  أن 

القريب العاجل.

بسبب الضائقة المالية

إدارة وداد تلمسان تحـدد تاريخ الفاتح 
أكتوبر كموعد لالنطالق التحضيرات

بعد أن تسلم عبد الرحمان حماد مهامه رسميا 
خالل  اجلزائرية،  والرياضية  األوملبية  اللجنة  رأس 
حفل أقيم يوم اخلميس املنصرم، مبقر الهيئة األوملبية 

بنب عكنون يف اجلزائر العاصمة.
وزير  بحضور  جرى  الذي  التنصيب  هذا  وبعد 
الشباب والرياضة، سيد علي خالدي وكاتبة الدولة 
ورؤساء  سواكري،  سليمة  النخبة  برياضة  املكلفة 
املكتب  وأعضاء  الوطنية  الرياضية  االحتاديات 
بيراف،  مصطفى  السابق  للرئيس  خلفا  التنفيذي، 

الذي استقال من منصبه يوم 12 ماي املنصرم.
وببلدية  متنراست  بوالية  األيام  هذه  يتداول 
ومثقفني  رياضيني  من  أهاليها  لسان  على  تاظروك 
الرياضي  املركز  مصير  عن  وبسطاء  وسياسيني، 
وزير  أساسه  حجر  وضع  الذي  اإلفريقي،  األوملبي 
بتاظروك  حطاب  محمد  السابق  والرياضة  الشباب 

بتاريخ 29 ديسمبر 2018 رفقة رئيس اللجنة األوملبية 
املستقيل مصطفى بيراف وبعض من أعضاء جلنته.

أنذاك  اجلزائرية  األوملية  اللجنة  أختارت  أين 
شرق  كلم   300 بعد  على  الواقعة  تاظروك  بلدية 
والية متنراست إلجناز هذا املركز نظرا للمؤهالت التي 
تتميز بها املنطقة أين تعتبر أعلى بلدية على مستوى 
املركز  هذا  وبإمكان  ب1900م  يقدر  مبقدار  الوطن 
على  يتوفر  والذي  5 هكتار  على مساحة  ميتد  الذي 
رواق أللعاب القوى وملعب لكرة القدم وعدة قاعات 
والكاراتي  اليد واجليدو  السلة وكرة  متخصصة )كرة 
إدارية  وأجنحة  جواري  مسبح  جانب  إلى  وغيرها( 
ومركز إيواء والذي سيستغل أيضا للتكوين العالي يف 
مختلف أنواع الرياضات، بإمكانه  أن يوفر الظروف 
املنافسات  ملختلف  االتحضير  يف  للرياضيني  املمكنة 
بلدية  إرتفاع  بحكم  القوى  ألعاب  تخصص  خاصة 

جنده  قلما  اإلرتفاع  وهذا  البحر  سطح  عن  تاظروك 
أين تصرف  إثيوبيا وكينيا  إفريقيا ما عدا يف  قارة  يف 
اجلزائر املاليني خارج الوطن من أجل التحضير لهذه 

املنافسات اإلفريقية أو الدولية.
ونظرا ألهمية هذا املركز قام رئيس اللجنة األوملية 
إحدى  تاظروك،  لبلدية  زيارات  بثالث  السابق 
لدول  األوملبية  اللجان  برؤساء  مرفوقا  كان  الزيارات 
متنراست  لوالية  املجاورة  والسنيغال  ومالي  النيجير 
والذين أنبهروأ بارتفاع ومميزات املنطقة أين أكدوا أن 
هذا املرفق الرياضي الهام يأتي تكملة لتلك املنشآت 
الرياضية ويعد إضافة كبيرة يف جهود تطوير الرياضة 
من  وستستفيد  لها  املجاورة  واملناطق  الوالية  بهذه 

خدماته أيضا دول إفريقية مجاورة.
أنذاك  اللجان األوملبية اإلفريقية  وأضاف رؤساء 
أن املنطقة ستكون قبلة مستقبال للرياضيني األفارقة 

بهذه  تاظروك  بلدية  لقرب  نظرا  التحضير  أجل  من 
الدول خاصة النيجرومالي والسينيغال.

تاظروك  وبلدية  متنراست  بوالية  الرياضيون  ويتمن 
من الوافد اجلديد للجنة األوملبية اجلزائرية، عبد الرحمان 
حماد أن يحذو سابقيه بإجناز هذا املركز الذي حلد الساعة 
لم ينطلق بعد القيام بعملية تسوية األرضية.وحسب ما 
صرح البعض جلريدة »أخبار الوطن« أنه سيكون له شأن 
عظيم يف الوالية نظرا إلرتفاع بلدية تاظروك على سطح 
يف  خاصة  للرياضيني  اجليد  للتحضير  واملناسب  البحر 
التي سيتدعم  القوى ونظرا لإلمكانيات  ألعاب  رياضة 
بها، كما سيوفر على اجلزائر العملة الصعبة التي تقوم 
مثل  اجلوار  دول  يف  للتحضير  الرياضيني  على  بصرفها 
كينيا وإثيوبيا والدول األوروبية، كما سيوفر فرص عمل 

لشباب املنطقة.
كرزيكة أحمد

بعد انتخاب السيد عبد الرحمان حماد  

سكان والية تمنراست يتساءلون عن مصير المركز الرياضي األولمبي اإلفريقي بتاظروك

قادما من رائد القبة

فراحـي المستقــدم الـ 15  
لنصــر حسيــن داي

تعاقد فريق نصر حسني داي مع املدافع مهدي فراحي بعقد ميتد لسنتني  
للنادي العاصمي،  15 خالل فترة االنتقاالت  الصيفية  ليصبح املستقدم رقم 

حسب ما أعلنت عنه ادارة النصرية .
وقد  بارادو  اكادميية  خريج  هو  سنة   23 العمر  من  البالغ  اجلديد  املستقدم 
التحق بصفوف شبيبة القبائل هذه الصائفة قادما من رائد القبة قبل ان يفسخ 

عقده بسبب خالل مالي مع ادارة النادي القبائلي.
مستوى  على  جذرية  تغييرات  واألحمر  األصفر  النادي  إدارة  وأجرت 
التشكيلة، لتكون األكثر نشاطا يف سوق االستقدامات الذي افتتح يوم 5 اوت 

الفارط وينتهي بتاريخ 27 أكتوبر املقبل.
والذهب«  »الدم  فريق  إدارة  قامت  الشابة،  العناصر  جلب  عن  وفضال 
بالتعاقد مع العبني يتمتعون باخلبرة على غرار املدافع محمد ربيع مفتاح من من 
احتاد اجلزائر، وسط امليدان حسني العريف من نادي املزجل السعودي واملهاجم 
رشيد ناجي من مولودية وهران. وأوكلت مهمة العارضة الفنية للمدرب نذير 

لكناوي الذي وقع على عقد مدته سنة قابل للتجديد.
املرشحة  الفرق  بني  من  كان  قد  داي،  حسني  نصر  أن   اإلشارة  وجتدر 
حظيرة  البقاء يف  من  بعد  فيما  يتمكن  أن  قبل  البطولة،  توقف  عند  للسقوط 
النخبة، مستفيدا من قرار اجلمعية العامة لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم القاضي 
التي  املشاورات  السقوط، وذلك عقب  وإلغاء  املتوجة والصاعدة  الفرق  بتعيني 
قامت بها للفصل يف مصير البطولة الوطنية 2019 2020، التي مت توقيفها نهائيا 

بسبب جائحة كورونا.
م.هشام

شبيبة الساورة

زرواطــي يجــدد الثقـة 
فـي المدرب مزيان ايغيل

جددت إدارة نادي شبيبة الساورة الثقة يف املدرب مزيان ايغيل لالستمرار 
مع الفريق األول لكرة القدم ملوسم إضايف.

وأعلنت إدارة الساورة هذا األحد عبر موقعها الرسمي، أن اختيار التجديد 
للرابطة  النادي يف آخر نسخة  الذي حققها مزيان مع  النتائج اجليدة  جاء بعد 

احملترفة األولى، وهذا قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
من جانبه، أبدى املدرب مزيان ايغيل، عن سعادته باالستمرار مع الفريق 
انه  ومؤكدا  والثقة،  التعاون  على  النادي  إدارة  شاكرا  آخر،  ملوسم  »األصفر« 
سيبذل كل ما يف وسعه لتثبيت أقدام الفريق يف الرابطة األول احملترفة، وحتقيق 

نتائج مرضية خالل املوسم الكروي اجلديد.
أجل  من  الترتيبات  كل  أعد  أنه  مزيان  كشف  اإلعدادي  البرنامج  وعن 
تدعيم التشكيلة والتحضير للموسم القادم، بدءا بالتربص الذي سيقام ببشار 

إلى غاية أول جولة من افتتاح البطولة.
يف سياق منفصل، خضع الالعبني لعملية حتاليل الدم للكشف عن فيروس 
كورونا صبيحة اليوم، يف عيادة خاصة وسط مدينة بشار، قبل الدخول يف أول 
تربص حتضيري حتسبا إلنطالق الرابطة احملترفة األولى، وفق البروتوكول الصحي 

اخلاص الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة.
التدريبات  استئناف  موعد  عن  أن  الساورة  شبيبة  إدارة  أعلنت  لإلشارة، 
سيكون بداية من يوم األحد 20 سبتمبر 2020 على الساعة السادسة مساء 

داخل أسوار ملعب 20 اوت وبدون جمهور.



12
أخبار الثقافة

السنة 01 - العدد 291 -االثنني  04 صفر 1442   هـ  - 21  سبتمبر  2020م

من هو شمس الدين بلعربي؟
 1987 فيفري   14 مواليد  من  بلعربي  الدين  شمس 
تشكيلي،  فنان  مستغامن  والية  تادلس  عني  ببلدية 
ومصمم ملصقات أفالم العاملية  ، لم أتلق تكوين أكادميي 
اضطرتني الظروف العائلية إلى التوقف عن الدراسة وولوج  
 20 من  أكثر  الفني  رصيدي  يف  التشكيلي،  الفن  عالم 
ملصق ألفالم عاملية هوليوودية و تركية ومت تسجيل اسمي 
مرتني   IMDB العاملية  السينما  قاموس  موسوعة  يف 
من   2018 لسنة  تأثيرا  عربي  فنان  أكثر  اختياري  مت  ،و 
قبل رسام الكاريكاتير الفنان توم باشتيل الذي يعمل يف 
صحيفة نيورك تاميز، ونشرت رسوماتي يف الكثير الصحف 
العربية والعاملية كجريدة األهرام املصرية، جريدة القاهرة 

ومجلة سيدتي و مجالت يف امريكا وروسيا وفرنسا.
حدثنا عن ولوجك عالم الرسم وعالم امللصقات؟

كنت يف مرحلة الطفولة مهتما بالرسم ، عندما أعود 
الطريق،  جانب  علي  مرمية  اجلرائد  أجد  املدرسة  من 
فالتقط  السينما،  لنجوم  البراقة  الصور  جتذبني  كانت 
يف  االساتذة  وبدأ  وأرسمها  األرض،  علي  من  اجلرائد 
ملادة  األهمية  أعطي  وبدأت  موهبتي  يكتشفون  املدرسة  
التوقف  إلى  العائلية  الظروف  اضطرتني  لكن  الرسم،  
عن الدراسة واخلروج إلي الشارع المتهان الرسم كحرفة 
،مثل تزيني احملالت التجارية والديكور لكن الشارع قاس 
جدا وتعرضت لالستغالل من قبل عدميي الضمير الذين 
بأشخاص  التقيت  املقابل  ويف  الفنية،  طاقتي  امتصوا 
لكن  طويلة  ملدة  العمل  وواصلت  وشجعوني  ساعدوني 
الضغوط االجتماعية و الظروف ،أثرت كثيرا علي مساري 
إلى  أذهب  املساء  فترة  يف  عندما  دائما  وكنت  الفني، 
لنجوم  الضخمة  امللصقات وصور  أشاهد  السينما  قاعات 
بالنسبة  السينما  وكانت  القاعة،  أبواب  عند  السينما 
األفالم،  ولقطات  ملصقات  أرسم  لكي  كبيرا  حافزا  لي 
املجاورة  الغابات  إحدى  يف  صغيرة  ورشة  بناء  وقررت 
شركات  إلي  الرسومات  أرسل  بدأت  مدة  وبعد  للمنزل 

اإلنتاج السينمائية األمريكية لكن تلك الرسومات كانت 
املائية  بأدوات شبه بدائية، كالطباشير واأللوان  مرسومة 

املخصصة لألطفال.
دخلت ملصقاتك األفالم الهوليودية والعاملية هل لك أن 

حتدثنا عن هذه التجربة؟
الصبر  من  الكثير  إلى  وحتتاج  صعبة  جتربة  كانت 
اجلزائرية وقضية  الثقافة  وأهم شيء هو نشر  والتحديات 

فلسطني يف العالم .
هل هناك شركات طلبت التعاقد معك؟

لكن بصفة  الشركات  الكثير من  مع  تعاقدت  نعم، 
مؤقتة حسب الطلب إلجناز ملصق معني.
هل يوجد من استغل موهبتك يف يوم ما؟

وسرقة  للتهميش  تعرضت  بصراحة  عقود  قبل  واهلل 
اشتهرت  وعندما  الضمير  عدميي  بعض  من  لوحاتي 
مختلف  من  تصلني  الطلبات  بدأت  العالم،  يف  أعمالي 
للخارج لكن رفضت حبا لوطني،  للذهاب  العالم  أنحاء 
وإميانا باالحتاد الشبابي الذي نستطيع من خالله أن نصنع 
لكن   ، سينمائية  عاصمة  اجلزائر  من  وجنعل  املعجزات 
بطاقة  حتى  لي  تقدم  ولم  عمدا  همشوني  األخير  يف 
بعدها  األمر  احتجاجا علي هذا  االعتزال  فقررت  فنان، 
الفنانني  ومن  ألعمالي  احملبني  من  تضامنية  هبة  تلقيت 
مدة  ،وبعد  فردًا  فردًا  أشكرهم  الذين  واإلعالميني 
تواصل معي العاملون يف وزارة الثقافة منهم الوزير املكلف 
األستاذ  والكاتب  يوسف سحيري  السينمائية  بالصناعة 

عمر بوساحة .
ماهي طموحاتك املستقبيلة؟

اختياري  ومت  التمثيل  عالم  ادخل  أن  طموحاتي 
إخراج  من  فلسطني  عن  فيلم  يف  رئيسية  كشخصية 

األستاذ عمر بونور.

الفنان التشكيلي ، شمس الدين بلعربي ألخبار الوطن:

»لـن أسامـح مـن استغـل موهبتـي وهمشنـي«
لن أسامح من استغل موهبتي وهمشني، كلمات قالها ونبرة الحزن على وجهه، إنه ابن والية مستغانم الفنان التشكيلي الشاب شمس الدين بلعربي الذي التقينا 

به وأجرينا معه الحوار .

حتت  جديد  كتاب  مؤخرا  صدر 
للمصور  األنوار"  أرض  "بجاية.  عنوان 
مبثابة  هو  بوعناني  رشيق  الفوتوغرايف 
بتاريخها  إعادة اكتشاف ملدينة بجاية 
وتراثها  السياحية  ومواقعها  القدمي 

الثقايف املادي.
-الصادر  الكتاب  هذا  إجناز  ومت 
دار  طرف  من  صفحة-   255 يف 
النشر"كولورست" وهو مبثابة دفتر سفر 
ودليل مفصل وسرد تاريخي يف نفس 

الوقت.
ذو  املصور  اإلصدار  هذا  وأرفق 

اجلودة العالية بنصوص مفصلة وذات 
القدمية  ببجاية  أوال  تتعلق  مراجع 
بها  املعروفة  التاريخ  قبل  ملا  مبقابرها 
البيزنطية  الفترة  وكذا  إيباريسن  قرية 
مرورا باملركز التجاري الفينيقي خلليج 
صالداي  الرومانية  واملدينة  زقوات 

باإلضافة إلى الغزو الوندالي.
وتشكل بقايا احلمامات الرومانية 
يف توبوسوبتو وبقايا قناة نونيوس داتوس 
من  الرئيسي  اجلزء  العروية  وصهاريج 
صور هذه الفترة باإلضافة إلى اخلرائط 
الغزوات  التي متثل مختلف  اجلغرافية 

والتغيرات التي عرفتها املنطقة.
الكتاب  صاحب  أيضا  ويبرز 
مدينة بجاية كحاضرة إقليمية كبرى 
الناصر  احلمادي  السلطان  عهد  يف 
خالل  التطورات  مختلف  يشرح  كما 
والزيرية  الفاطمية  احلكم  فترات 
واملوحدية واحلفصية والزيانية واملرينية 
هذه  على  منها  كل  بصمات  مقدما 
التحصينات  صور  خالل  من  املدينة 
وبوابات  فترة  كل  يف  بنيت  التي 
املدينة باإلضافة إلى مسجدي سيدي 

الصويف وابن تومرت.

صــدور كتــاب "بجايــة أرض 
األنــوار" لرشيــق بوعنانــي

توقيع اتفاقية بين »السينماتيك« 
والمدرســة العليــا للصحافــة

  وّقع املركز اجلزائري للسينما )السينماتيك( واملدرسة العليا للصحافة، 
يف  واملهني  األكادميي  التعاون  تنفيذ  إلى  تهدف  تعاون  اتفاقية  السبت، 

املجاالت ذات االهتمام املشترك.
منه«  نسخة  الوطن  أخبار  »متلك  بيان  حسب  أيضا  االتفاقية  وتهدف 
للصحافة  الوطنية  املدرسة  بني  والتعاون  التبادل  عالقات  وتوطيد  نسج  إلى 

والسينماتيك.
 وحسب البيان »سيتم التعاون على أساس التبادل دعم التدريب العملي 
للطلبة وتقدمي دورات تدريبية يف املجال السينمائي، واملشاركة يف األحداث 
واملؤمترات العلمية، اجلداول  وبدء برامج البحوث التطبيقية حول املوضوعات 

السينمائية وغيرها.
الذي سيقدم  التعاون  بهذا  السالم  زاوي عبد  املدرسة بن  ورحب مدير 
اإلضافة للطلبة وسيساعدهم يف رفع رصديهم املعريف يف املجال السينمائي 

والسمعي البصري.
مدير  أغار،  سليم  للسينما،  اجلزائري  املركز  مدير  قال  بدوره، 
النقاد  اكتشاف  األرجح  على  ستتيح  االتفاقية  هذه  إن  »السينماتيك« 

السينمائيني املستقبليني والصحفيني املتخصصني يف الفن السابع.
حسان مرابط
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والغش يف االمتحان هو محاولة فردية من جانب 
الصحيحة  اإلجابة  على  للحصول  تهدف  املمتحن 
لألسئلة التي فشل يف اإلجابة عنها ليحصل على 
غير  ووسائل  بأساليب  االمتحان،  عالمة جيدة يف 
مشروعة سواء كانت تلك الوسيلة خطية أو شفهية 
أو حركية. وتختلف درجة انتشار هذه الظاهرة من 
تعليمي  مستوى  ومن  ألخرى  تعليمية  مؤسسة 
وحسب  ألخرى،  دراسية  مادة  من  وحتى  آلخر، 
خطورة  من  الرغم  وعلى  االمتحان.  أهمية  درجة 
هذه الظاهرة، إال أنها لم حتظى باملعاجلة الكافية يف 
مؤسساتنا التعليمية. ومما ال شك فيه أن التهاون يف 
إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  تربوية  مشاكل  هكذا  مثل 
التعليمية.  واملخرجات  التعليمي،  املستوى  تدني 
لدا سأحاول هنا حتديد بعض مسببات هذه الظاهرة 

ووضع تصور مقترح حللها.
الغش  إلى  املؤدية  واألسباب  العوامل  تعدد  لقد 
بالشكل  وضبطها  تفسيرها  وبغية  االمتحانات،  يف 
الدقيق والصحيح سأحاول تقسيمها للعوامل اآلتية:
- عوامل ترجع إلى الطالب: وتتمثل يف قلة 
املراجعة أو إهمال الدراسة وعدم االكتراث بها، 
عدم الثقة بالنفس، الرغبة يف حتقيق النجاح بدون 
السنوات  يف  الغش  على  التعود  مجهود،  بدل 
السابقة، اخلوف واالرتباك من االمتحان واخلوف 
من الرسوب، عدم االستعداد اجليد لالمتحان، 
الرغبة يف احلصول على معدالت مرتفعة، كسل 
الطالب وضعف قدرته على االستيعاب، ضعف 

الوازع الديني.
وظروفه:  االمتحان  طبيعة  إلى  ترجع  عوامل   -
وتتمثل يف صعوبة االمتحان، وجود أكثر من امتحان 
كاف،  غير  االمتحان  عن  اإلجابة  زمن  اليوم،  يف 
إتباع األسلوب التقليدي يف إعداد أسئلة االمتحان 
القائم على احلفظ واالسترجاع، سوء تنظيم وترتيب 
املقاعد داخل قاعات االمتحان، كثرة أعداد الطلبة 

داخل قاعة االمتحان وقلة األساتذة احلراس.
- عوامل ترجع إلى األستاذ: وتتمثل يف انعدام 
طريقة  يف  ضعف  لألستاذ،  التدريسية  الكفاءة 
التدريس التي يتبعها أستاذ املادة، عدم قدرة أستاذ 
وتقريبها  املعلومات  توصيل  على  الدراسية  املادة 
بني  الفردية  الفروق  مراعاة  عدم  الطلبة،  ألذهان 

الطلبة.
- عوامل ترجع لإلدارة واملشرفني على االمتحان: 
وتتمثل يف التساهل يف معاقبة الطالب الذي يغش 
يف االمتحان، تهاون بعض املسؤولني عن املراقبة يف 
يتعلق  فيما  املدرسي  اإلرشاد  االمتحانات، ضعف 

بخطورة ظاهرة الغش يف االمتحان.
- عوامل ترجع ألسرة الطالب: وتتمثل أساسا يف 
كثرة املشاكل العائلية أو األسرية التي حتول دون قدرة 
املطلوب، ضغط  النحو  على  الدراسة  على  الطالب 
األسرة على الطالب للحصول على نتائج مرضية أو 
وإن  الطالب  مستوى  معرفة  عن  النظر  بغض  عالية 
التحصيل  من  متنعه  دراسية  صعوبات  لديه  كانت 
الطالب بأي  اجليد، إصرار بعض األسر على جناح 

طريقة ولو باللجوء للغش يف االمتحان.
وقد لوحظ مع األسف الشديد أن هم بعض الطلبة 
الذين عقدوا العزم على الغش يف االمتحان أنهم ال 
يشعرون بالقلق من االمتحان بقدر ما يشعرون بالقلق 
الغش،  ممارسة  يف  سيستعملونها  التي  الطريقة  من 
ولعل البعض منهم يختار أكثر من وسيلة لذلك فإن 
لم تصلح وسيلة فإن له البديل وذلك لكي يضمن 
األكثر  الغش  أساليب  بني  ومن  أجوبته.  سالمة 
شيوعا: نقل الطالب إجابة السؤال عن ورقة زميل 
له يف األمام أو اجلنب، سؤال الطالب زميال له عن 
الطالب  فتح  منه،  شفويا  وأخذها  السؤال  إجابة 
للكراس ونسخ اإلجابة حرفيا منه، حمل وريقات 
واستخراجها  الالزمة  املعلومات  فيها  تدون  صغيرة 
متى ما وجد الطالب فرصة انشغال املراقبني عنه، 
املتوقعة  األسئلة  لبعض  إجابات  الطالب  إعداد 
أو  املدرسية  األدوات  أحد  على  أو  يده  راحة  على 
قارورة املاء أو وجه مقعده أو احلائط الذي جانبه ثم 
قيامه بنقل اإلجابة املطلوبة من املصدر الذي أعده، 
السيما  الرأس  وإمياءات  األيدي  إشارات  استخدام 
يف األسئلة املوضوعية التي تتطلب اإلجابة بنعم أو 
تعمد  وآخر،  طالب  بني  اإلجابة  أوراق  تبادل  ال، 

بعض الطلبة إلى حل األسئلة شفويا وبصوت مرتفع 
اإلجابة  لتصل  االمتحان  قاعة  من  خروجهم  بعد 
إلى من هم ما زالوا داخل قاعة االمتحان، حضور 
الوسائل  استخدام  زميله،  عن  لالمتحان  الطالب 
أو سماعات  الذكي  كالهاتف  احلديثة  التكنولوجية 

البلوثوت.
التي  واحلديثة  التقليدية  األساليب  بعض  هذه 
وسيلة  الغش  يستخدمون  الذين  الطلبة  يتبعها 
الضروري  من  فإنه  لدا  بنجاح،  االمتحان  الجتياز 
جودة  ترهن  باتت  التي  املشكلة  لهذه  حد  وضع 
املقترحات  بني  من  ولعل  التعليمية،  املخرجات 

العملية للقضاء على هذه الظاهرة:
- عدم التسامح أو التساهل من قبل اإلدارة مع 
يف  والصرامة  واحلزم  الغش،  حاالت  من  حالة  أية 

تطبيق القوانني.
مواطن  على  والتعرف  اجليد،  التعليم  توفير   -
وتعلمه  دراسته  يف  الطالب  يواجهها  التي  الصعوبة 

للمادة، والعمل على تدليلها.
التعليمية  باملؤسسات  دورية  ندوات  إقامة   -
الطالب  لدى  الصحيحة  الدراسية  املهارات  لتنمية 

وتقليل حاالت قلق االمتحان.
- العمل على تطوير نظام التقومي، وإعداد األسئلة 
بشكل علمي يعتمد على التحليل والتركيب والنقد 

والتقومي.
ال  مناسبة  بطريقة  االمتحان  قاعات  تنظيم   -
تسمح بالغش، كتباعد املقاعد وتقليل أعداد الطلبة 
داخل  املراقبني  األساتذة  عدد  وزيادة  القاعة  داخل 

قاعة االمتحان مع التحلي باالنضباط واجلدية.
الهاتفية  التغطية  على  تشويش  أجهزة  اقتناء   -
االمتحان  ومراكز  قاعات  داخل  توضع  واالنترنت، 
والتصدي  االلكتروني  الغش  حاالت  ملواجهة 

لتسرب أسئلة االمتحان.
- العمل على إزالة جو الرهبة والتضخيم املبالغ 
ما  الطالب  حياة  يف  ومصيريته  االمتحان  ألهمية 
يضعه حتت ضغط كبير قد يدفعه للجوء للغش بغية 

النجاح.
- تنمية الوازع الديني واألخالقي لدى الطلبة، 
وغرس القيم النبيلة فيهم كاألمانة وحتمل املسؤولية، 
وتعليمهم أن سلوك الغش سلوك غير أخالقي ويؤثر 

على سلوكهم على املديني القريب والبعيد.
يف األخير يبقى عالج ظاهرة الغش يف االمتحان 
والقضاء عليها يف املؤسسات التعليمية متوقفا على 
اإلرادة اجلادة، وتكاتف اجلهود بني مختلف الفاعلني 
واألساتذة  املدرسية  )اإلدارة  التربوي  الشأن  يف 
الطلبة  لتوجيه  التوجيه(  ومستشاري  واألسرة 
ثبوت  حال  يف  للقانون  الصارم  والتطبيق  وتوعيتهم 

حاالت الغش بعيدا عن أي عاطفة أو عالقات.

ظاهـرة الغــش فــــي االمتحانـــات ... 
األسبــاب، األشكــال، والحلـــول

أصبحت ظاهرة الغش في االمتحانات من أخطر المشكالت التربوية التي تواجه التعليم، وترهن مصداقية الشهادات العلمية واألكاديمية. وهو ما يجعل الغش في االمتحانات 
تحديا حقيقيا للعملية التعليمية، كونه يهدم أحد أركانها األساسية وهو التقويم، مما يضعف فاعلية النظام التعليمي ويعيقه عن تحقيق أهدافه. 

الدكتور نعيم بوعموشة )باحث وأستاذ جامعي( 	
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

أفرزها  التي  التكنولوجية  املستحدثات  توظيف  يعتبر 
التزاوج احلادث بني مجالي تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا 
التعليم ضرورة قصوى تفرض على النظم التعليمية إحداث 
نقلة نوعية يف األهداف التي تسعى لتحقيقها، وهذا باعتماد 
التعليم  سيرورة  وضمان  لتطوير  كآلية  اإللكتروني  التعليم 
العالي، ووسيلة عصرية للتواصل بني األساتذة والطلبة سواء 
تعلق األمر بالظروف العادية أو االستثنائية كما هو حالنا اآلن 
 19 كوفيد  جائحة  سببته  وجمود  ركود  من  العالم  عرفه  وما 
التي هددت جميع القطاعات بالتوقف، ومنها قطاع التعليم 
سواء  حد  على  واألساتذة  الطلبة  على  استحال  أين  العالي 
تواجدهم داخل املؤسسات اجلامعية كإجراء وقائي للحد من 
انتشار الوباء، وبالتالي أصبح التعليم  عن بعد احلل األمثل 
واألفضل من جميع النواحي من أجل إنقاذ املوسم اجلامعي 
الدروس وضمان  استكمال  بيضاء  من خالل  وتفادي سنة 

التواصل بني األساتذة واإلدارة والطلبة.
بفيروس  اإلصابة  حاالت  أول  ظهور  عن  اإلعالن  بعد 
سلسلةمن  اتخاذ  يف  الدولة  اجلزائر،شرعت  يف   19 كوفيد 
هذا  انتشار  من  الوقاية  إلى  تهدف  والتدابير  اإلجراءات 
الفيروس ومكافحته متثلت بصفة أساسية يف تعليق الدراسة 
التعليم العالي والعمل على ضمان استمرارية  يف مؤسسات 

هذا املرفق العمومي يف ظل اجلائحة.
العلمي اجلزائرية  العالي والبحث  التعليم  لقدأقرت وزارة 
يف  بعد  عن  الدروس  استمرار  لضمان  احترازية  إجراءات 
باجلزائر،وقد  كورونا  لفيروس  أخرى  حاالت  ظهور  حال 
العلمي  العالي والبحث  وكشفت مذكرة وجهها،وزيرالتعليم 
وضعها  بيداغوجية  مبادرة  اجلامعية،عن  لرؤساءاملؤسسات 
ترتكز  كورونا  لفيروس  محتمل  لتفشي  حد  لوضع  القطاع 
على وضع أرضية تضمن استمرارية تلقي الطلبةللدروس عن 

بعدملدة التقل عن شهر.
من  العديد  وعبر  ذلك  بعد  الوزارةالوصية  أكدت  لقد 

الدعمالواجب  على  أعاله  املرجع  يف  إليها  املشار  املراسالت 
تقدميه للطلبة فيما يخص متكينهم من مواصلة دراساتهم عن 
بعد خالل فترة احلجر الصحي، وهنا يظل األستاذ الباحث، 
الدروسمسؤوال  بتحضير  بيداغوجيا،مكلفا  مصمما  بصفته 
لوضعها  املوجهة  البيداغوجية  تصميمالوثائق  اختيار  عن 
على اخلط، وقصد إضفاء انسجام على الهياكل التكنولوجية 
العالي  التعليم  وزارة  أوصت  وتقنياتها،  ووسائلها  املستعملة 
أرضية يف  متمثال  موّحد  رقمي  فضاء   والبحثباعتماد 
 Moodle يف عملتي تصميم دعائم املوجهة للتعليم عبر 

اخلط ووضعها حيز اخلدمة.
من  يختلف  جتعله  ومميزات  خصائص  بعد  عن  للتعليم 
أساسا  تتمركز  احلضوري،  التعليم  العام عن  التطبيق  حيث 
على  يحصل  فاملتعلم  التعليم  ذاتية  حول  اخلصائص  هذه 
فهمها،  يف  نفسه  على  معتمدا  يريدها  التي  املعلومات  كل 
محددا مختلف األساليب املساعدة على ذلك والتي توفرها 
الوسائط املتعددة، وهذا من خالل حريةاالختيار خاصة أمام 
البدائل املتنوعة التي يوفرها التعليم عن بعد للمتعلم، بشكل 
املباشر بصفة مستمرة  احلوار  والطالب على  املعلمني  يشجع 
ويف أي وقت للمناقشة أو للحوار حول الصعوبات التعليمية 
التي تواجههم وهو ما يؤكد ميزة مرونة هذا النوع من التعليم 

بحيث يتعلم الطالب متى يشاء وكيفما يشاء.
السلطات  أقرتها  التي  بعد  عن  التعليم  سيرعملية  إن 
كورونا  فيروس  انتشار  احلدمن  يف  للمساهمة  العمومية 
النقائص منها  العديد من  املستجد واجهت وال تزال تواجه 
ما يتعلق بالعامل البشري خاصة يف ظل صعوبة توفر أجهزة 
الوساطة االلكترونية لدى بعض الطالب كخدمة األنترنيت 
واحلاسوب خاصة فيما يتعلق باملناطق املعزولة، وكذا صعوبة 
احلديثة  الطريقة  إلى  التقليدية  التعليم  طريقة  من  التحول 
بسبب تعلق نفسية بعض الطلبة باملناهج القدمية املعتمدة على 
الكتب واالحتكاك املباشر باألساتذة، هذا إضافة إلى عدم 

اقتناع بعض أساتذة اجلامعات بالتعليم اإللكتروني كبديل أو 
مكمل للتعليم الكالسيكي نظرا لقناعاتهم الشخصية وعدم 
التحسيس  عمليات  لغياب  التعليمي  النمط  لهذا  حتمسهم 

واإلعالم وقلة البرامج التدريبية للمعلمني.
أما ما يتعلق بالنقائص املادية فهي تتمحور أساسا حول 
والوسائل  التحتية يف اجلزائر وقلة اإلمكانيات  البنية  ضعف 
حواسيب  شبكات،  من  التعليم  من  النوع  لهذا  املدعمة 
اعترفا  عدم  عن  فضال   ... اإلتصال  وتقنيات  ووسائل 
اجلامعات  متنحها  التي  بالشهادات  الرسمية  اجلهات  بعض 
العالية  التكلفة  وكذا  بعد،  عن  التكوين  على  تعتمد  التي 
الدورات  ونقص  التعليمية  البرامج  تصميم  عن  تنجر  التي 

التكوينية وعدم التحكم يف التكنولوجيات احلديثة.
املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزء  اإللكتروني  التعليم  إن 
يوفره  ملا  تبنيها  التي تعمل اجلامعة اجلزائرية على  التعليمية 
من مزايا وتسهيالت جتعله يواكب مجريات العوملة واملعرفة، 
يف  رغبتها  يف  للدولة  اجلديدة  التوجهات  يخدم  أنه  كما 
رقمنة كل القطاعات احلكومية خاصة يف ظل »أزمة كورونا« 
التحتية  للبنية  عميقة  بدراسة  القيام  ضرورة  يستدعي  مما 
يف  اإلسهام  على  قدرتها  مدى  ملعرفة  اجلامعية  للمؤسسات 
حتقيق األهداف وتطبيق اخلطة وحتديد قابليتها للتطور والتوسع 

حسب ما تقتضيه متطلبات التعليم اإللكتروني.
بأهمية  املسؤولة  السلطات  طرف  من  الوعي  نشر  إن 
سياسات  توفير  سبيل  يف  ضروريا  أصبح  بعد  التعليمعن 
التكنولوجيات احلديثة  تعتمد على استخدام  فعالة  تربوية 
لإلعالم واالتصال يف العملية التكوينية باجلامعة، وهذا من 
خالل االستفادة من جتارب البلدان السباقة يف تطبيق هذا 
فترات  التعليمي وعدم حصر االعتماد عليه خالل  النمط 
حتى  أو  مكمال  وجعله  تطويره  على  العمل  بل  األزمات 

بديال للتعليم احلضوري.
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   حكاية احلديد غير 
املصّنف »الديكالصي« 

يف مركب احلجار 
واحدة من طرق الفساد 
املمنهج، التي كانت من 
بني أسباب انهيار هذا 

الصرح الصناعي الذي 
قامت حوله حركية 

اجتماعية واقتصادية 
واسعة، امتدت إلى 

أغلب الواليات الشرقية 
؛ واحلكاية أن نسبة 
كبيرة من احلديد 

املوجه للبناء كان يتم 
تصنيفها يف مرحلتها 
األخيرة من اإلنتاج 
حديد غير صالح؛ 
وبالتالي يتم بيعه 

بأسعار متدنية على 
أنه نفايات حديدية. 

لكن احلقيقة أن 
احلديد املنتج يتوافق 
واملواصفات املطلوبة، 

ويتم إخراجه من املركب 
ليتم استغالله يف 

عمليات البناء العادية، 
لكن بسعر أقل بكثير 
من سعره احلقيقي. 

   عمليات التحايل هذه، 
والتي تورط فيها الكثير 

من املسؤولني كلفت 
خزينة الدولة آالف 

املليارات،  كما استفاد 
منها »ميتال أرسيلور« 

الهندي بعد استحواذه 
على املركب مبباركة من 

العراب أويحي ؛ فقد 
حّول آالف األطنان من 
احلديد غير املصّنف 

إلى مادة أولية مجددا؛ 
كما قام بنهب الثروة 
املنجمية التي كانت 

مرمية مبيناء عنابة،  
وهي املوارد التي لم يتم 
فتح أي حتقيق يف شأنها 

- على حد ما أعلمه. 
  إن السياسات 

االجتماعية التي 
بعت يف تسيير مرّكب  اتُّ

احلّجار، والّزج به يف 
املشهد السياسي جعل 

عرضة للنهب بدون 
حساب وبدون عقاب 

أيضا ؛ فمارس مسؤولوه 
ونقابته كل األدوار إال 
الدور الذي املنوط بهم 
بحكم مناصبهم التي 
تولوها ؛ فكانت أبواب 
الفساد مشرعة على 
مصراعيها وامتدت 

إلى طريقة التوظيف 
ونوعية العمال أيضا. 

بلسان عبد العزيز تويقر على  أمس.  الشعبي.صباح  الوطني  للجيش  مفرزة  قضت   
إرهابي  خالل عملية بحث ومتشيط. ببلدية تاكسانة. والية جيجل 
الدفاع  لوزارة  بيان  به  أفاد  حسبما  اخلامسة.  العسكرية  بالناحية 

الوطني .
اإلرهاب، قضت  مكافحة  إطار  »يف  أنه  الوزارة  بيان  وجاء يف 
أمس  صباح   ،)01( إرهابي  على  الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة 
شرق  أمسيف  مبنطقة  جنجن  بواد  ومتشيط  بحث  عملية  خالل   ،
اخلامسة«  العسكرية  بالناحية  جيجل  والية  تاكسانة،  بلدية 
واوضح-- املصدر ذاته-- ان »العملية التي ال تزال متواصلة مكنت 
من استرجاع مسدس )01( رشاش من نوع كالشنيكوف ومخزني 

)02( ذخيرة مملوءين وأغراض أخرى«.
ديناميكية  لتعزز  البيان --«  العملية« --يضيف  و«تأتي هذه 
الوطني  اجليش  وحدات  مختلف  حتققها  التي  اإليجابية  النتائج 
الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة الدائمة، عبر كامل التراب الوطني، 

لدحض كل محاوالت املساس بأمن واستقرار البالد«.

4 الَحّجاُر

كورونـا: 203 حالة 
خـــالل 24 ساعـــة
كشفت وزارة الصحة، األحد، عن تسجيل 

203 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد، خالل الساعات الـ24 املاضية.

وارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات 
بالفيروس التاجي بالبالد إلى 49826 

إصابة،بينما مت تسجيل 7 وفيات خالل 
نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس 

إلى1672، حسب الناطق الرسمي للجنة 
متابعة تفشي وباء كورونا.

القضــاء علــى إرهابــي بجيجــــل

بونجـاح يتصـدر قائمـة أفضل العبي 
الجولة الرابعة مـن رابطة أبطال آسيا

وأحد  السد  نادي  جنم  تصدر 
أبرز هدافيه  الدولي اجلزائري، بغداد 
اجلولة  العبي  افضل  قائمة  بوجناح  
آسيا اجلارية  أبطال  رابطة  الرابعة من 
عنها  كشف  التي  الدوحة   يف  حاليا 

االحتاد االسيوي لكرة القدم.
اآلسيوي  االحتاد  موقع  ونشر 
تصويتا مفتوحا أمام املتابعني لتحديد 
بني  من  برأيهم  األفضل  الالعب 
يف  األفضل  الثمانية  الالعبني  قائمة 
الفنية،  لإلحصائيات  وفقا  اجلولة 
ويستمر التصويت لغاية هذا االثنني.
بغداد  اجلزائري  اختيار  وجاء 
بوجناح جنم السد لتصدر قائمة أفضل 
الرابعة كأفضل العب  اجلولة  العبي 
الفنية  لإلحصائيات  وفقا  اجلولة  يف 
خالل  من  تسجيلها  مت  التي  الرقمية 
املعتمدة  لإلحصائيات  أوبتا  شركة 

من قبل االحتاد اآلسيوي.
لألداء  تتويجا  االختيار  ويعد 
بوجناح يف مواجهة  الذي قدمه  الرائع 
قاد  التي  اإلماراتي  العني  أمام  فريقه 
برباعية  منها  فائزا  للخروج  فريقه 
نظيفة، إذ سجل هدفني وصنع هدفا 

ثالثا، ووفقا لإلحصائيات فقد بلغ تقييمه ما مجموعه 8.8 نقطة وكان قد مرر 26 متريرة وسدد ست مرات 
على املرمى.

وضمت قائمة الثمانية الالعبني األفضل يف اجلولة الرابعة كل من األسترالي براد جونز حارس مرمى 
النصر السعودي الذي كان ضمن األفضل أيضا يف اجلولة الثالثة وحل جونز ثانيا بعد حصوله على تقييم 
والعب  نقطة،   8.4 تقييم  على  بحصوله  ثالثا  كردي  أمير  السعودي  للهالل  األمين  والظهير  نقطة،   8.5
الشرطة العراقي مازن فياض الذي حصل على 7.7 نقطة، والظهير األمين للتعاون السعودي حسن كادش 

وجمع يف التقييم 7.6 نقطة، والعب الشارقة خالد باوزير احلاصل على 7.6 نقطة.
م.هشام

األغواط

عشـرة سنـوات 
سجنـا نافــذا 
فـي حـق مروج 
المخــــدرات

مكافحة  فرقة  أمس   متكنت    
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املخدرات 
األسبوع  خالل  باألغواط  القضائية 
املاضي من توقيف مشتبه فيه يبلغ من 
قضية  يف  لتورطه  سنة،   )40( العمر 
متعلقه بـ:حيازة املخدرات قصد البيع.
تفيد  للفرقة  معلومات  ورودت 
الذكر  السالف  فيه  املشتبه  بقيام 
باملتاجرة باملخدرات على مستوى أحد 
أحياء مدينة األغواط، و استغالل لهذه 
و  األبحاث  تكثيف  بعد   و  املعلومات 
خطة  إثر  املعني  توقيف  مت  التحريات 
من  كمية  بحوزته  و  محكمة،  أمنية 
املعالج(،  )الكيف  مادة  من  املخدرات 
و  احلال  يف  توقيفه  ذلك  إثر  على  ليتم 
إلى  احملجوزة  املخدرات  كمية  و  حتويله 

مقر املصلحة.
اإلجراءات  ملف  استكمال  بعد   
اجلزائية لقضية احلال، مت تقدمي املشتبه 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  فيه 
ملف  أحال  الذي  األغواط،  محكمة 
الفوري،  املثول  إجراءات  على  القضية 
 )10( بعشرة  حكم  حقه  يف  ليصدر 
مالية  غرامة  و  نافذة،  حبس  سنوات 

قدرها )1000000.00 دج(.

شن صبيحة أمس سائقي سيارات األجرة ما بني الواليات وقفة احتجاجية داخل محطة 
سيدي إبراهيم بعنابة للمطالبة باستئناف النشاط.وحسب ممثل السائقني ومسؤول اإلدارة باملكتب 
الوالئي إلحتاد التجار واحلرفيني« أوهيبة عبد الرزاق » فإن هذه الوقفة تأتي يف إطار التحرك الوطني 

ألصحاب السيارات الصفراء للمطالبة السلطات العمومية برفع التجميد عن النشاط بعد معاناة 6 
أشهر من التوقف عن العمل دون احلصول على أي تعويضات أو راتب شهري لهم .

ف سليم

بجايـــة

العثور على جثة لشخص مجهول بوادي غير
عثر  أمس ،مواطنون بوادي غير غرب بجاية على جثة شخص ملقاة على حافة السكة احلديدية 
،أسفل جسر ماللة  وعلى الفور مت االتصال مبصالح احلماية املدنية ، التي تنقلت رفقة مصالح األمن 
إلى عني املكان أين مت نقل جثة املعني نحو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى خليل عمران، فيما فتحت 

مصالح األمن حتقيقا يف هذه القضية .
عبدالسالم قريشي

تأجيــل محاكمـــة هامــــل 
وبراشـدي إلــى 4 أكتوبــر

مت أمس مبجلس قضاء البليدة، تأجيل ، محاكمة املدير العام السابق لألمن 
الدين  نور  اجلزائر  والية  ألمن  السابق  واملدير  هامل،  الغاني  عبد  اللواء  الوطني 

براشدي إلى تاريخ 4 أكتوبر القادم.
26 جوان  براشدي يف  الدين  ونور  هامل  الغني  أدانة كل من عبد  ومت    و 
املاضي، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما 

يف قضية سوء استغالل الوظيفة.

عنابـــة

وقفــة احتجاجيــة لسائقــي سيــارات األجــــرة

وهران

 توقيــف 19 مرشحـــا 
للهجـرة غيـر الشرعيــة

- متكنت وحدات املجموعة اإلقليمية حلراس السواحل بأرزيو )والية 
وهران( من توقيف 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية. حسبما علم أمس من 

مصدر أمني.
ليلة  عثرت  السواحل  حلراس  العائمة  الوحدات  أن  املصدر  وأوضح 
السبت إلى األحد على قارب تقليدي الصنع على متنه 19 شخصا تتراوح 
أعمارهم ما بني سنتني و28 سنة بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر 

على بعد أميال من شاطئ »رأس كاربون« بأرزيو.
وقامت ذات الوحدات بتحويل هؤالء األشخاص إلى ميناء أرزيو لتلقي 

اإلسعافات كما أشير إليه
سعيد.ب


