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امِل..  طبيِع الشَّ ما بعَد التَّ

هيونـّي«  َهيمنـــُة »الَكيان الصُّ
علـى ُخطـوط إمدادات الطاقة

لقد أصبحت الدولة اليهودية على وشك 
أن تلعب، مستقباًل، دورًا أكبر بكثير مما 
مضى يف رسم سياسات الطاقة وجتارتها 
وأمنها وإمداداتها )بترول- غاز - طاقة 

نووية - طاقات متجددة(، والقيام 
باملشاريع الضخمة واألعمال الكبيرة،  

خاصة االستثمار يف البنى التحتية 
إلمدادات النفط والغاز ومنشآت الطاقة 

النووية يف منطقة الشرق األوسط.

أقــــالم15

0404
قيِب »سيليِني« َتضاُمًنا مع النَّ

ُمحامـــــــو الَعاصَمـــــــة  
ُيقاطعـون العمــل القضائــي!

 أعتصم العشرات من محامي العاصمة أمام مجلس قضاء العاصمة،  وقاطعوا 
اجللسات التي كانت مبرمجة أمس األحد،يف حركة احتجاجية رفعوا خاللها شعارات 

كثيرة تنادي باستقاللية العدالة،  مؤكدين أن احملامي خط أحمر، ال يهان.

شِغيــل  ُعقـوُد مــا قبـَل التَّ

الّترَكة المسُموَمــة!الّترَكة المسُموَمــة!

وزير التربيـة: تاريخ الّدخوِل 
الَمدرســّي لــم ُيحـدد َبعـــد

 قال وزير التربية الوطنية، 
محمد واجعوط، أمس األحد، إن 
مصاحله درست جميع الفرضيات 
املمكنة لضمان الدخول الدراسي 

املقبل، إال أنها لم تخرج 
بقرار نهائي.وأك 01د 

واجعوط، يف اللقاء 
الذي جمعه بالشركاء 

االجتماعيني، أنه - 
إلى حد الساعة - لم 

يجِر اتخاذ قرار 
نهائي بخصوص 

موعد الدخول 
04املدرسي املقبل.

0909
َرِئيُس امَلجلِس الَوطنيِّ امُلشترِك لَتربّيِة اإلبل لـ«أخَبار الَوطن«:

َتربيــــة اإلبــل.. َثــروٌة 
استنَزفهــــا اإلهَمـــال!

اعتبر رئيس املجلس الوطني املشترك لتربية اإلبل،  الذي يضم ممثلي جمعيات 
15 والية جنوبية تنشط يف هذا املجال، أن »اإلبل« يف اجلزائر تعّد عنصرا 

تاريخيا وسياحيا يعكس أصالة الشعب اجلزائري وامتداداته التاريخية، وهي 
ثروة اقتصادية هامة تنتظر من الدولة عناية واهتماما لالستثمار يف منتوجها من 

الوبر واحلليب واجللود والشحم والّلحم.

ُمسابقــــاِت  جَتِميـــد  ُمحمد بولِسينــة:   
إدَمــــاِج  َغايــِة  إلــى  الُعموِمـــي  الَوظيـــِف 
! َضــروريٌّ شغيِل  التَّ ما قبَل  ُعقوِد  أصحـاِب 

 ُعّمـال ُعقـوِد ما قبَل 
ُيهــــّدُدون  الّتشغيـــِل 
باالحتجـاِج  احُلكومة 

االسِتفَتـاء! َعشّيـَة 
03

06
تلمسان

 غلــُق َمنبــع َمائـــّي 
بـــ »ِعين فتـــاح« 
تفاديا لتفشي ُكورونا

05
سكيكدة

احتَجاجـاٌت للُمطالبــة 
بالّتوظيـــِف فـــــي 
ركـات البترولّيـــة الشَّ

08
الوادي

انِهيــــاٌر قياســــي 
فـي أسَعــار التمـور!

 3360 نحـــــــَو  وفـــاُة   
ُعقوِد  ضمــن  ُموظًفـا 
الّتشغيـــِل  قبــَل  مـــا 

إدمـــــــــــاج! دوَن 

زَبــــار:    َعبــد احلــّق   
ُعقود  ملــّف  َتسويـُة 
شغيـــل  التَّ قبــَل  مــا 
 2020 ـَـــة  نهاي قبــَل 

الّتحقيــق! َصعبــة 
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جمعه  الذي  اللقاء  يف  واجعوط  وأكد 
لم  الساعة  حلد  أنه  االجتماعيني،  بالشركاء 
يتم اتخاذ قرار نهائي مبوعد الدخول املدرسي 
بأبنائنا  املخاطرة  نريد  “ال  وأضاف   املقبل. 
التدابير  حول  بعض  مع  سنتشاور  ولذلك 
حلول  لتكون  إتخاذها  الواجب  اإلستشثنائية 
اإلعتبار  بعني  مناسبة”،“مع األخذ  املقترحة 

خصوصيات كل طور تعليمي”.
التربية  وزارة  أجنزته     مبا  الوزير  وذكر 
استثنائية  ملخططات  مشاريع  من  الوطنية،  

املقبل  املوسم  خالل  الدراسة  لتنظيم 
املتعلم  مصلحة  مراعاة  مع   ،2020/2021

واألستاذ معا.
هي     عليها  ركز  التي  النقاط  بني  ومن    
التباعد  معيار  احترام  و  الصحي   البروتوكول 

اجلسدي.
الفيروس   انتشار  تفادي  اجل  من   
أفواج  مع  العمل  التربية    وزارة  اقترحت 
التفويج  اعتماد  مع  التالميذ،  من  مصغرة 
بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية 
ال يتعدى فيها عدد التالميذ 20، مع إلزامية 
العمل  إلى  دعا  حيث  الواقي،  القناع  وضع 

بالتناوب بني الفوجني الفرعيني.
ايام   6 استغالل  ميكن  أنه  الوزير  وأفاد   
يف الدراسة من السبت الى اخلميس بالنسبة 

للطورين املتوسط والثانوي
مضامني  مناهج  تكييف  الى  دعا  كما 
التعلمات  على  التركيز  مع  التعليمية  املواد 
واحلجم  يتوافق  مبا  مادة  لكل  االساسية 

الزمني.
القاعات  كل  استغالل  على  وشدد 
واملكتبة  املخابر  فيها  مبا  للدراسة  املتوفرة 
مع  الثانوي،  بالطور  واملدرجات  والورشات 

ضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد.

جدد صباح أمس األساتذة اإلحتياطيون 
األطوار  مختلف  يف   )2017/2018  ( بعنوان 
التعليمة الثالث اإلحتجاج أمام مديرية التربية 
التوالي،   على  الثاني  لألسبوع  عنابة  لوالية 
املناصب  بإحصاء  الصدد  هذا  يف  مطالبني 
املؤسسات  مختلف  عبر  املوجودة  الشاغرة 

التربوية.
 وطالب  األساتذة اإلحتياطيون احملتجون 
على غرار زمالءهم يف مختلف واليات الوطن 

القائمة  من  التوظيف  عملية  يف  بالشفافية 
يف  مناصب  يوجد  وأنه  خاصة  االحتياطية 
الكثير من مناطق الوالية على- حد تعبيرهم- 
، رافعني عدة شعارات على غرار » أنا أستاذ 

أين حقي يف التوظيف » .
التربية  مديرية  أن  باإلشارة  واجلدير   .
سابق  وقت  يف  أعلنت  كانت  عنابة  لوالية 
الفايسبوك(  على)  الرسمية  صفحتها  عبر 
املخصصة  و  الشاغرة  املناصب  بخصوص 

إعالم  سيتم  بأنه   )2017 بعنوان)  لإلحتياط 
املعنيني بتاريخ و مكان اختيار املناصب الحقا 
، كما أكدت أنه سيتم اإلعالن عن املناصب 
 . اجلديدة  املؤسسات  إنشاء  فور  اإلضافية 
مؤكدة يف بيان لها بأن عملية استغالل القوائم 
االحتياطية مستمرة كلما مت حترير منصب مالي 

وفق الترتيب اإلستحقاقي.
ف سليم

دعا املجلس الوطني املستقل ملستخدمي 
CNA� األطوا الثالثي  للقطاع  رالتدريس 
لعمال  الوطني  واالحتاد  و    PESAT
ظروف  حتسني  الى  باليزي  والتكوين  التربية 
وحل  بالقطاع  الوالية  مستوى  على  املوظفني 
املوسم  شهدها  التي  العالقة  املشاكل  جميع 
سلسلة  الى   ادت  والتي  احلالي  الدراسي 
من االحتجاجات والبيانات والوقفات اخرها 
اعتصام أساتذة عني اميناس أمام مقر الدائرة 

.
وتطالب النقابتان يف بيانها الذي حتصلت 
أخبار الوطن على نسخة منه من مدير التربية 
وانتهاج  االجتماعية  الشراكة  تفعيل  بضرورة 
على  واالعتماد  والتنسيق  احلوار  اسلوب 
الشفافية مع احترام القوانني يف التسيير حلل 
على  تشديدهما  عن  فضال  العالقة  املشاكل 
ضرورة الوقوف على مسافة واحدة مع جميع 

املوظفني فيما تعلق بحقوقهم وواجباتهم .
املطالب  من  مجموعة  سجلت  وكما 
بحل  التعجيل  أهمها  الوالئي  البيان  يف 
السكن  مبلف  اخلاصة  العالقة  الوضعيات 
العامة  املصلحة  وتغليب  اميناس  عني  مبدينة 

التي  السابقة  لتالعبات  نظرا  اخلاصة  على 
شهدها امللف والطرق الغير قانونية التي حتوم 
التزامهم  على  مؤكدين  التقسيم  طرق  حول 
الدائم بضرورة تفعيل اللجنة الوالئية لسكن 
 2014 الوزاري  املنشور  عنه  ينص  ما  حسب 
/ 81 باإلضافة الى التحذيرات التي أطلقتها 
ملف  يف  احلاصل  التالعب  بشان  النقابات 
إعادة  وجوب  الى  داعيتا  والتكوين  التفتيش 
األمور إلى نصابها مع إدراج مناصب الترقية 
ومنح  القادمة  املهنية  االمتحانات  يف  املتوفرة 
الفرصة للموظفني عبر الوالية للتنافس عليها 

بشفافية .
الى  وواينباف  الكنابسات  وشددت 
رواتب  النتظام  جذري  حل  إيجاد  ضرورة 
ملعاناتهم  حد  لوضع  واملستخلفني  املتعاقدين 
وتصحيح  احلراسة  مستحقات  تسديد  وكذا 
االمتحانات الرسمية ودروس الدعم . فضال 
عن  املترتبة  املشاكل  تسوية  يف  املسارعة  عن 
صندوق  لدى  لألجور  السنوي  التصريح 

الضمان االجتماعي .
براهيم مالك

أشار بلعمري األمني العام للنقابة اجلزائرية لعمال التربية  يف تصريحات الخبار 
الوطن  إلى ترحيبهم بفكرة التفويج، أين تقوم كل مؤسسة بتقسيم التالميذ إلى أفواج 
ال تتعدى الـ 20 تلميذ،   و اعتماد نظام التناوب يوما بيوم يغني عن فكرة تقليص 
مدة إلقاء الدروس من جهة، ويحقق مبدأ التكافؤ بني التالميذ ألن قدرة االستيعاب 
يف الفترة الصباحية تكون أكثر من الفترة املسائية، عكس نظام التناوب صباحا ومساء 

بحيث يكون فيه إجحاف يف حق تالميذ الفترة املسائية.
كما عبر ذات املتحدث  عن رفض  النقابة  القاطع ملقترح 6/7 ألن عطلة األسبوع 
و من جهة  االستراحة من جهة،  بعد  السواء  على حد  التلميذ  و  لألستاذ  ضرورية 
أخرى هذا القرار ميس بحقوق باقي عمال املؤسسات التربوية كونه يفوق احلجم الساعي 

املقرر للعمل.
محمد بلعروسي

 عرض مقترحاته  على الشريك االجتماعي

وزيـــر التــربيــة : 
»تــاريخ الدخــــول 
المدرسـي لم يحدد بعد«

طالبوا بالشفافية يف التوظيف
األســاتذة اإلحتيـاطيون يحتجـون أمـام مديـرية التربيــة بعنــابة

 قال  وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أمس األحد، 
أن مصاحله قامت بدراسة جميع الفرضيات املمكنة لضمان 

الدخول الدراسي املقبل، إال أنها لم تخرج بقرار نهائي  .
األمني العام لنقابة عمال التربية ، 

بلعمري لـ »أخبار الوطن« :
نرفـــض التـــــدريس
 فـــي »الويكــانـــد«

دورات تكـــــوينية لفــــائدة القضـــاة واإلطــــــــارات
كشفت وزراة العدل، عن برمجة دورات تكوينية لفائدة القضاة واإلطارات خالل الفترة املمتدة من 27 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2020. وبحسب البيان  
فانه مت الشروع يف التكوين يف اللغة االجنليزية مبدرسة التكوين يف اللغة االجنليزية Berlitz لفائدة 20 إطارا و20 قاضيا من املجالس القضائية للوسط،يف إطار 

التعاون مع سفارة الواليات املتحدة األمريكية باجلزائر،وسيستمر هذا التكوين ملدة 5 أشهر مبعدل 56 ساعة، ابتداء من يوم 7سبتمبر 2020.
 وأضاف البيان أنه  يف إطار تدعيم قدرات القضاة وتعميق معارفهم يف مجال القانون، بالتنسيق مع املتعامل األوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، دورة 
تكوينية حول “مساعدة ضحايا اجلرائم”.وسيتم تنظيم هذه الدورة، من 27 إلى 29 سبتمبر 2020، باملدرسة العليا للقضاء، وستكون مخصصة لفائدة 13 

مشاركا “4 قضاة باإلضافة إلى أعوان القضاء ومحامون وممثلون من املجتمع املدني و اجلمعيات املتخصصة.
وتهدف هذه الدورة إلى حتسني طرق مساعدة ضحايا اجلرائم خاصة النساء والقصر املتضررين منها.ستنظم املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومكتب البرنامج 
األوروبي ملكافحة اجلرمية السيبيرانية عبر مشروع متديد العمل العاملي بشأن اجلرائم االلكترونية )+ GALAXY(، ورشة شاملة عبر االنترنت للجهة املنظمة.
ويأتي ذلك، يف إطار مشاركة القطاع يف نشاطات البرنامج األوروبي ملكافحة اجلرمية السيبيرانية.وستنظم هذه الورشة حول “سلطات العدالة اجلنائية و 
متعاملي اخلدمات متعددي اجلنسيات: تعزيز التعاون بني القطاعني العام و اخلاص يف مجال الفضاء املعلوماتي”، يوم 30 سبتمبر 2020.وسيشارك يف هذه 
الوزرشة، 10 قضاة، وسينشطها متدخلون عن املجلس األوروبي، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، ودولة الشيلي، ومؤسسة فايسبوك.باإلضافة إلى الشركة 
 .”APWG“ وفريق العمل اخلاص مبكافحة االحتيال عبر االنترنت ،”Cloudflare“ األمريكية لتوفير شبكة توصيل احملتوى وخدمات تأمني االنترنت
وتهدف هذه التظاهرة إلى عرض املمارسات املثلى للتعاون بني هيئات العدالة اجلنائية ومتعاملي اخلدمات يف مجال التحقيقات املتصلة باجلرمية املعلوماتية. 

وكذا تقييم التحديات القانونية، والتنظيمية التقنية والثقافية للتعاون بني القطاعني العام واخلاص، يضيف البيان.                                        عادل .ن

مطــــالب بتحسيــن ظــروف الموظفــين 
بقـــطاع التـــربيــة باليـــــــزي



عّمــــار قــــردود 

وأّكد الرئيس تبون، يف رسالة وّجهها إلى 
احلكومة  كّلف  أنه  عيدهم،  مبناسبة  العمال 
فرص  على  للحفاظ  الطرق  أفضل  بدراسة 
املتأثرة بجائحة »كوفيد19-«، موجًها  العمل 

احلكومة إلى تسريع تسوية أوضاع هؤالء. 
ُخصَّ  بالتسوية  املعنية  العقود  وهذه 
لهم  وتتيح  الشهادات،  حامل  الشباب  بها 
تتولى  فترة  يف  املهنية  اخلبرات  اكتساب 
خاللها احلكومة دفع جزء من أجورهم، على 
البقية  دفع  وّظفتهم  التي  املؤسسة  تتوّلى  أن 
يف  تثبيتهم  يتم  أن  على  سنوات،   3 لفترة 
الساحقة  الغالبية  لكن  ذلك،  بعد  الوظيفة 
التوظيف  حق  من  محرومة  كانت  منهم 

الدائم. 
صدر  املاضي،  ديسمبر  مطلع  ويف 
يحدد  الرسمية  اجلريدة  يف  تنفيذي  مرسوم 
املستفيدين  املوظفني  إدماج  وكيفيات  شروط 
املهني،  اإلدماج  على  املساعدة  جهاز  من 
حاملي  للشباب  االجتماعي  اإلدماج  وجهاز 
بـ  يعرف  ملا  بالتحديد  واملوجه  الشهادات 

»أصحاب عقود ما قبل التشغيل«. 
من  على  يجب  أنه  املرسوم  وأوضح 
الشروط  استيفاء  القرار  هذا  من  سيستفيد 
القانونية األساسية املطلوبة للتوظيف يف الرتبة 
أو منصب الشغل املعني، على أن يتم إدماج 
املستفيدين من اجلهازين لدى اإلدارة املعنية 
أو  يوافق شهادة  أو منصب  رتبة  باإلدماج يف 
تنصيبهم،  عند  املعنيني  املستفيدين  تأهيل 
والكيفيات  للشروط  وفًقا  امللفات  دراسة  بعد 
يف  به  املعمول  التنظيم  يف  عليها  املنصوص 
أساس  على  املسابقة  طريق  عن  التوظيف 

الشهادة. 
جلنة  تأسيس  على  القانون  ونّص   
تنفيذ  مبتابعة  ُتكلف  والئية  وجلان  مركزية، 

احملتملة  الطعون  ودراسة  اإلدماج،  عملية 
للمستفيدين املعنيني والبّت يف كل املسائل، 
مع وضع االعتمادات املالية الالزمة للتكفل 
املكلفة  الوزارة  تصرف  حتت  باملستفيدين 

بالتشغيل. 

 جراد: قرار تسوية وضع 400 ألف 
عامل قنبلة موقوتة زرعتها الحكومة 

السابقة 
نور  بقيادة  السابقة  احلكومة  وكانت 
الدين بدوي قد اتخذت قرارًا بتسوية أوضاع 
400 ألف من هؤالء يف الوقت بدل الضائع 
التي  احلالية  احلكومة  لتجد  عمرها،  من 
القرار  أمام هذا  تبون، نفسها  الرئيس  عّينها 
الذي وصفه الوزير األول عبد العزيز جراد بأنه 
بنّية  السابقة  احلكومة  زرعتها  وألغام  »قنابل 

خلق قالقل اجتماعية«. 
نفسها  وجدت  جراد  حكومة  لكن 
مجبرة على تنفيذ القرار جتنبًا ملواجهة مشاكل 
اجتماعية، حيث كان وزير العمل والضمان 
قد  يوسف،  عاشق  السابق،  االجتماعي 
ترسيم  البرملان،  يف  أعلن أفريل املاضي 
عقد  بصيغة  العاملني  من  شاب  ألف   160
مرحلة  يف  يتّم  أن  على  التشغيل،  قبل  ما 
إحلاق  ثم  آخرين،  آالف   105 دمج  ثانية 
قبل  ثالثة،  مرحلة  يف  آخرين  ألف   100
عاشق  الوزير  لكن غادر  العام اجلاري.  نهاية 
ُيذكر  جديد  ال  اآلن  وحتى  جراد،  حكومة 
وما زاد يف ضبابية امللف الذي تعهد الرئيس 
وجود  هو   2020 نهاية  قبل  بتسويته  تبون 
الوزارة املكلفة بتسوية هذا امللف الشائك دون 
فضاًل  املعضلة،   بحل  وُيعجل  ُيسيرها  وزير 
ألقى بظالله على  الذي  الصحي  الوضع  عن 
أوضاع  وتفاقم  تسويته  تأخير  من  وزاد  امللف 

حوالي نصف مليون شاب. 
الرئيس تبون قد أسدى تعليمات  وكان 

العامة  املديرية  خلفها  ومن  العمل  لوزارة 
للوظيفة العمومية إلدماج جميع املوظفني 
يف إطار صيغة اإلدماج املهني،إذ كان من 
املقرر إدماج 160 ألف موظف كدفعة أولى 
قبل نهاية شهر مارس املاضي. فيما تدمج 

البقية قبل نهاية السنة اجلارية. 
هذا، ويعيش املوظفون يف إطار عقود 
ما قبل التشغيل حالة ترقب منتظرين قرار 
مناصب  فتح  أو  مناصبهم،  ترسيمهم يف 
وعود  وأن  تضمهم، خاصة  مالية جديدة 
املنصرم  مارس  قبل  األولى  الدفعة  إدماج 
قانون  أن  مع العلم  االلتزام بها،  يتم  لم 
وضعية  إلى  يتطرق  لم  التكميلي  املالية 
ميزانية  وجود  عدم  بسبب  الفئة،  هذه 

مالية لتسوية وضعيتهم. 
العمال  عدد  أن  بالذكر  واجلدير 
التشغيل  قبل  ما  إطار عقود  املشتغلني يف 
يتقاضون  عامل  مليون  نصف  نحو  يبلغ 
ما بني 8 آالف و15 ألف دينار شهرًيا أي 
الوطني  األجر  من  األدنى  احلد  من  أقل 

القاعدي »السميغ«. 

03 السنة 01 - العدد 297 -االثنني 11 صفر 1441  هـ  - 28 سبتمبر 2020م

 ُعقوُد ما قبَل التَّشِغيل

الّتـــرَكـــــة المسُمـــوَمــــة!

 قال عضو مسؤول باللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية خليل بن علي،  يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، إن 
»قرار احلكومة بإدماج نحو نصف مليون عامل يف إطار عقود ما قبل التشغيل كان ُمبهًما يف آنه، بالنظر إلى أنه حّدد فئة واحدة ؛ وهي عقود 

ما قبل التشغيل، يف وقت تطالب ثالث شبكات متعاقدة بإدماج الفئة وتسوية وضعيتها العالقة ألكثر من 15 سنة«. 

نحو 30 ألف موظف في عقود ما قبل التشغيل تم توقيفهم تعسفًيا قبل انقضاء فترة عقودهم المحددة بـ 
03 سنوات 

وأضاف بن علي أن »هناك غموًضا كبيًرا يلف قرار احلكومة السابقة بخصوص املستفيدين منه واكتفائه بفئة واحدة »،مشيًرا إلى أن 
احلكومة ليست جادة يف تسوية وضعية نصف مليون عامل يندرجون يف إطار عقود ما قبل التشغيل، وهي التي سبق لها التعهد بإيجاد حلول 

لهذه املعضلة منذ 2008، لكن ال حياة ملن تنادي وبقي ملف اإلدماج حبيس أدراج مكاتب املسؤولني واحلكومات املتعاقبة«. 

وفاة نحو 3360 عامل ضمن عقود ما قبل التشغيل دون إدماجهم ودون استفادتهم من التقاعد!
وأكد بن علي أن »نحو 30 ألف موظف مت توقيفهم تعسفا قبل انقضاء فترة عقودهم احملددة بـ 03 سنوات، بالرغم من إمضائهم على 
العقد احملدد بالفترة الزمنية، كما أنه مت إحصاء- وهو إحصاء غير رسمي - وفاة نحو 3360 عامال يندرجون ضمن عقود ما قبل التشغيل دون 

إدماجهم ودون استفادتهم من التقاعد رغم استمرارهم يف مناصب عملهم أزيد من 15 سنة«. 
واعتبر بن علي »قرار حتديد اجتماع احلكومة للعاملني يف اإلدارة العمومية لـ 10 و15 سنة باملُجحف والقاسي يف حق عدد كبير من 
العمال الذين يزاولون نشاطهم منذ فترة أقل من السنوات احملددة.  ويؤكد مدى تخبط احلكومة واتخاذها قرارات عشوائية وغير مدروسة 

بالكيفية الالزمة«. 

شباب عقود ما قبل التشغيل أصبحوا شيوًخا والصيغة ما تزال دون تسوية! 
وكشف بن علي - بكل حسرة - عن »وجود آالف الشباب الذين يشتغلون ضمن عقود ما قبل التشغيل منذ ما بني 15 و20 سنة، 
أصبحوا شيوًخا ولم يتم تسوية وضعياتهم واملؤلم أن من بينهم من له أبناء تخرجوا من اجلامعات وحتصلوا على مناصب شغل فيما آباءهم 

ما زالوا ُيعانون«. 
 وهدد بن علي باخلروج إلى الشارع واالحتجاج مع تصعيد اللهجة لتصل حد اإلضراب قبل االستفتاء الشعبي على الدستور يف حال 
استمر ملف اإلدماج مجمًدا أو يسير بوتيرة بطيئة وعدم تلبية جميع املطالب التي رفعوها،و هو القرار الذي كان مبرمًجا ولكن مت تعليقه بسبب 

وباء كورونا«. 
عّمــــار قــــردود

ملف 

عضو مسؤول باللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة االجتماعية خليل بن علي:
هناك شباب لم تسَو وضعياتهم منذ 20 سنة! 

عمال عقود ما قبل التشغيل ُيهددون الحكومة باالحتجاج عشية االستفتاء!  	
نحو 30 ألف موظف بعقود ما قبل التشغيل أوقفوا  تعسفا قبل انقضاء فترة عقودهم  	

المحددة بـ 03 سنوات!
وفاة نحو 3360 عامال ضمن عقود ما قبل التشغيل دون إدماجهم أو استفادتهم من التقاعد! 	

  كّلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماي المنقضي،  الحكومة بتسريع تسوية أوضاع أزيد من 400 ألف شاب 
من العاملين وفق صيغة »عقود ما قبل التشغيل«، في مختلف المؤسسات اإلدارية 

إدماج نحو 150 ألف عامل في إطار 
عقود ما قبل التشغيل قريبًا 

شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، منذ مارس املاضي، يف ترسيم 
أزيد من 150 ألف شاب ممن قضى 8 سنوات عمل يف إطار ما قبل التشغيل. وذكر النائب 
قريبًا،  اجتماعاتها  ستباشر  باإلدماج  املكلفة  الوالئية  اللجان  أن  شاوي  الطاهر  البرملاني 
للمصادقة على امللفات املطروحة، وبإدماج هذه احلصة، سيتم التحضير للدفعة الثالثة التي 

سيتم ترسيمها بداية 2021.

  عمال عقود ما قبل التشغيل  نظموا أكثر من 200 احتجاج سنة  2018، و90 
احتجاًجا منذ مطلع 2020! 

احتجاجات عمال ما قبل التشغيل تكاد ال تتوقف، إذ سجلت اجلزائر يف إحصاءات 
غير رسمية أكثر من 200 احتجاجًا منذ بداية 2018. ومنذ مطلع 2020،  مت تسجيل 90 
احتجاج ولوال اجلائحة التي وقفت عائًقا لكان العدد أكبر بكثير يف ظل عدم إفراج احلكومة 

عن صيغ جديدة لضمان حقوق املعنيني. 

رئيس الجمعية الوطنية للشباب حاملي الشهادات محمد بولسينة:
تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية 

إدماج نحو نصف مليون عامل ضروري 
 حّذر رئيس اجلمعية الوطنية للشباب، محمد بولسينة، من جهته، حاملي الشهادات 
يف تصريح لــ«أخبار الوطن« من طغيان احملسوبية والوساطة يف اإلدماج املهني واالجتماعي 
الذي قررته حكومة بدوي السابقة، ووجدت حكومة جراد نفسها ملزمة بتطبيقه وإجناحه،  
والسيما ما تعلق بعديد املستفيدين القدامى من مختلف أجهزة دعم التشغيل، دون مزاولة 
مهامهم. إلى جانب مشكلة التضارب بني شرط إجبارية اإلدماج وتوفير املناصب املالية«. 

ما  عقود  ضمن  عامل  مليون  نصف  نحو  بإدماج  ُملزمة  » احلكومة  إن  يقول  وتابع 
قبل التشغيل.  وبغض النظر عن األوضاع احمليطة بتنفيذ عملية تسوية هذا امللف الشائك،  
فإن اإلدماج  وانتخابية رابحة،  سياسية  كورقة  املتعاقبة  احلكومات  استعملته  لطاملا  والذي 
املشروعة  احلقوق  أبسط  من  وإمنا هو  املعنيني  هؤالء  على  احلكومة  من  أو صدقة  ليس مّنة 

لهم«. 

صيغة عقود ما قبل التشغيل تهدف إلى الحّد من البطالة في صفوف الجامعّيين 
يف  البطالة  من  احلد  إلى  تهدف  التشغيل  قبل  ما  عقود  »صيغة  وأضاف بولسينة أن 
صفوف املتخرجني من اجلامعات، وقد زاد الطلب عليها بعدما قرر الرئيس السابق عبد العزيز 
احتجاجات جانفي2011،  الشباب عقب  لتوظيف  تسهيالت  اعتماد  نحو  الدفع  بوتفليقة 
وهي قرارات ساهمت يف تهدئة الشارع وامتصاص غضب الشباب احلاصلني على شهادات 
عليا بسبب البطالة، فضاًل عن فتح الباب لآلالف لالستثمار يف مشاريع اقتصادية تتكفل 
كـاالبتعاد عن شبح  إيجابيات،  الصيغة  »لهذه  ينكر بولسينة أن  ولم  بدعمها«.   احلكومة 
ومساوئ البطالة وتقليصها ولو نسبًيا،على الرغم من األجر الضعيف الذي يتقاضاه هؤالء، 
والذي ال يتجاوز 15 ألف دينار، على أساس أن احلاصل على عقد ما قبل التشغيل ستكون 
له فرصة سانحة للتعلم والتجربة، واكتساب خبرة تؤهله ألن يحصل على وظيفة أفضل يف 
مؤقتة،  مرحلة  أنها مجرد  ورغم  التشغيل  قبل  ما  عقود  أن »صيغة  إلى  »،مشيًرا  املستقبل 
املتعاقبة  احلكومات  أن  إال  البالد  يف  الصعبة  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  ظل  يف 
استسهلت الصيغة وأبقت الوضع على حاله بينما كان بإمكانها تسوية امللف بشكل نهائي 

زمن البحبوحة املالية«. 
وكشف بولسينة أن »أعلى أجر يأخذه املوظف البسيط بصيغة عقود ما قبل التشغيل ال 
يتجاوز 15 ألف دينار دون احلديث عن تأخر صّب األجور، والذي بلغ يف بعض الواليات 
السنة كاملة«، مؤكًدا أن »األغلبية من عمال عقود ما قبل التشغيل ميلكون مؤهالت علمية 
وأكادميية عليا كاملاجستير أو املاستر«.  وأفاد بولسينة بأن »عقود ما قبل التشغيل حترم نصف 
مليون شاب من احلق يف التقاعد، وأبسط ما يستفيد منه املوظف ال يزيد عن بطاقة الشفاء 
التي يحصل بها على احلق يف الدواء بأقل من ألفي دينار يف مدة 03 أشهر،فهل هناك ظلم 
وإجحاف أكثر من هذا؟«.  وقال بولسينة إن » احلكومة لم توف بالتزاماتها جتاه عمال عقود 
ما قبل التشغيل، فلحّد الساعة لم ُيدمج املعنيون يف مناصب عملهم، ليتفاجؤوا بالتعليمة 
مناصب  يف  التشغيل  قبل  ما  عقود  موظفي  بإدماج  والقاضية  الداخلية،  لوزارة  األخيرة 
أن  ُيشترط  ال  الوزارية،  التعليمة  وحسب  اإلدارات.  مختلف  وعبر  ُوجدت  حيث  شاغرة 
ُيرّسم املوظف يف منصب عمله الذي شغله منذ سنوات، وباإلمكان حتويله إلى أي منصب 
شاغر ُمتوفر بإدارة أو هيئة أخرى، وهي تعليمة ُمجحفة يف حقهم وال تعكس طموحاتهم«.  
إدماج نحو  إلى غاية  العمومي  الوظيف  وطالب بولسينة »احلكومة بضرورة جتميد مسابقات 
نصف مليون عامل ضمن عقود ما قبل التشغيل وهو املطلب الذي رفعناه منذ 2010،  لكن 
اإلدماج  موظفي  لترسيم جميع  احلكومة  أمام  وأنه ال حل  آذاًنا مصغية،  يجد  لم  لألسف 
وكثيرة يف  مناصب شاغرة  والذي سُيوفر  النسبي،  التقاعد  نظام  إلى  العودة  املهني، سوى 

مختلف القطاعات«. 
عّمــــار قــــردود

رئيس مفتشية الوظيف العمومي بأم البواقي سابقا عبد الحق زبار:

تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل قبل 
نهاية 2020 صعبة التحقيق

احلق زبار،   عبد  أبدى  بأم البواقي  العمومي  الوظيف  ملفتشية  رئيس سابق 
ألف   160 إدماج  يف  احلكومة  لتأخر  الشديد  »أسفه  عن  يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، 
موظف من حاملي عقود ما قبل التشغيل وهي العملية التي كانت مقررة قبل نهاية العام 
اجلاري مثلما وعد رئيس اجلمهورية. لكن، كل املؤشرات تدل أن ذلك صعب التحقيق بل 
ومستحيل ونحن على بعد 3 أشهر فقط عن نهاية 2020، لعدة أسباب منها الوضع الصحي 
جراء اجلائحة والوضعية املالية للحكومة واإلجراءات التنظيمية واإلدارية«.  وأضاف زبار أن« 
الظروف االقتصادية والصحية تسببت يف تأخير هذه العملية التي انطلق فيها- أي اإلدماج 
- منذ ديسمبر املاضي، ولكنها تسير بوتيرة بطيئة للغاية وهو ما جعل وضعية فئة كبيرة من 
الشباب، الذين أصبحوا شيًبا بسبب الفترات الزمنية التي قضوها يف خدمة البالد بصفة 



امينة شابوني
خلفية  على  االحتجاجات  هذه  وجاءت 
املجيد  للعاصمة عبد  لنقيب احملامني  ما حصل 
أثناء جلسة  لوعكة صحية  تعرضه  اثر  سيليني 
نهاية  عوملي  مراد  األعمال  رجل  استئناف 

األسبوع املاضي.
الى  احملامني  دفعت  التي  اخللفية  وعن 
اتخاذ قرار احلركة االحتجاجية ومقاطعة العمل 

الفضائية صرح األستاذ الياس بونابي يف تصريح 
لتضع  جاءت  الوقفة  هذه  أن  الوطن«  »أخبار 
حدا  لالهانة وهضم حقوق الدفاع،مشيرا  إلى 
من  للعديد  تعرضوا  السوداء  اجلبة  أصحاب  أن 
موكليهم خاصة  سلبا علی  انعكست  املواقف 
احملبوسني ،ولعل أبرزها رفض تأجيل القضايا ،  
 وأضاف رحموني«نحن منثل حقوق الدفاع 
موقويف  قضايا  أو  العصابة  قضايا  كانت  سواء 

العادلة  احملاكمة  شروط  تتوفر  أن  البد  احلراك 
وهو الشرط غائب، نحن كمحامني نحاول دائما 
وضمانات  البراءة  قرينة  ضمانات  على  احلافظ 
تعود  أن  مدة  منذ  ننتظر  كنا  الدفاع،  حقوق 
األمور إلى نصابها غير أننا الحظنا تزداد سوءا، 
إذا كان دفاعها قوي  القانون لن تقوم إال  فدولة 
والقانون«. السياسة  بني  نخلط  ان  اليجب  و 

حسب تصريحه .

مبحاربة  لألفالن  العام  األمني  تعهد 
قوى  ادخلتهم  والذين  احلزب،  يف  الفاسدين 

غير دستورية واملال الفاسد.
موعد  جناح  “بعد  السياق  يف  وأضاف 
وهذا  احلزب،  لهيكلة  سنعود  االستفتاء 
فيه مناضلون  املؤمتر يكون  لعقد  تاريخ  بتحديد 

حقيقون فقط”.
األفالن  ومساندة  دعم  بعجي  وأعلن 
والقيم  الدين  يحمي  مضمونه  ألن  للدستور، 

اجلزائرية، ويكرس دولة احلق والقانون.
امينة .ش
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حمادي ببومرداس
سكــان حــي سيـــدي سكــان حــي سيـــدي 
لـــخضـر يجــــددون لـــخضـر يجــــددون 
احتـجــاهم أمـــــام احتـجــاهم أمـــــام 
مقـــر البلـــدية مقـــر البلـــدية 

الوطني،  التضامن  وزيرة  كشفت 
كوثر كريكو،  أمس ، أن “أكثر من 187 
قرض  من  استفادت  ريفية  امرأة  ألف 
من  املائة  يف   32 يعادل  ما  اي  أوجنام 

مجموع النساء املستفيدات”.
مع  زيارة  خالل  الوزيرة،  ووقالت 

الى  االمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  ممثلة 
املستفيدات  النساء  “عدد  أن  تندوف، 

من كناك بلغ 15864 مستفيدة “.
 2190 “تخصيص  مت  انه  مشيرة 
يعادل  ما  أي  الريفية،  للمراة  مشروع 

13.8 باملائة”.

استقبل وزير الداخلية كمال بلجود 
لدى  إسبانيا  مملكة  سفير  األحد،  أمس 

اجلزائر فرناندو موران، مبقر الوزارة.
 ، الداخلية  وزارة   بيان  وحسب 
التعاون  تعزيز  سبل   ، الطرفان   تبادل 
االهتمام  ذات  القضايا  يف  الثنائي 
املشترك على غرار ظاهرة مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
املجاالت  يف  اخلبرات  تبادل  وكذا 
يضيف  الداخلية،  بقطاع  الصلة  ذات 

البيان.
اسبانية   اعالمية  تقارير  وذكرت   
التراب  دخلوا  الذين  اجلزائريني  عدد  
أزيد  اجلاري  العام  بداية  منذ  اإلسباني 
من 2000 شخصا، رغم االنتشار الكبير 

جلائحة كورونا يف إسبانيا.

الوطني بعني  الدرك  متكنت مصالح 
من  تبلغ  قاصر  فتاة  حترير  من  الدفلى، 
من  اختطافها  مت  بعدما  سنة   16 العمر 
قبل 4 أشخاص، كانوا على منت سيارة 

سياحية بوسط مدينة سيدي خلضر.
واثناء قيام فرقة الدرك الوطني بوضع 
نقطة مراقبة مبخرج مدينة بن عالل باجتاه 
سيارة  مرور  انتباهم  لفت  مليانة  مدينة 

من نوع نوبيرا تسير بسرعة فائقة.
حتدثت  مطلعة  مصادر  وحسب 
فيهم  املشتبه  فإن   ،» الوطن  اخبار  لـ» 
االمني  احلاجز  باختراق  قاموا  االربعة، 
على طريقة األفالم الهوليوود واجتهوا نحو 
جبال قرية سيدي مجاهد وعلى إثر هذا 
اخلاطفني  الوطني  الدرك  قوات  الحقت 
مختلفة  اجتاهات  يف  بالفرار  لذو  الذين 

وسط الغابة .
الفتاة  على  العثور  جرى  وقد    
شدة  من  هستيريا،  حالة  يف  الضحية 
بتصريحات  تدلي  أن  قبل  اخلوف، 
هويات  لتحديد  أقوالها  سماع  خالل 
اجلنات االربعة حيث ورد يف إفاداتها بأن 
وفرض  اخلاطفني  على  اخلناق  تضييق 
كامل  يف  شامل  أمني  لطوق  الدرك 
على  اخلاطفني  أجبر  وضواحيها،  أحياء 

التخلص من الرهينة.
»اخبار  علمت  التطورات،  آخر  ويف 
من  متكنوا  الدرك  عناصر  بأن  الوطن« 
حتديد هوية خاطفني اثنني، ليتم إطالق 
لتبقى  املتبقني   ومطاردة  تعقب  حملة 
من  كل  شوكة  لدحر  جارية  حتقيقات 

تسول له نفسه لفعل عمل اجرامي.

نقــل الدفــعة الثـانيــة لطلــبة نقــل الدفــعة الثـانيــة لطلــبة 
الجــنوب جــوا نحــو العاصـــمةالجــنوب جــوا نحــو العاصـــمة

 وصلت أمس   الدفعة الثانية من طلبة اجلنوب اجلزائري 
نحو اجلزائر العاصمةعبر رحلة

على خطوط  شركة “طيران الطاسيلي” تضمنت نقل 38 
مطار  إلى  بآيليزي  اميناس  عني  مطار  من  دفعتني،  على  طالبا 

هواري بومدين باجلزائر العاصمة.
لنداء وجهوه للسلطات  تلبية  الطلبة من اجلنوب جاء  نقل 
نهاية  امتحان  اجتياز  أجل  من  متكينهم  اجل  من  للبالد  العليا 

السنة مبختلف كليات اجلزائر.
 سلـطة اإلنتخـابات تؤكد أنها الجهة  سلـطة اإلنتخـابات تؤكد أنها الجهة 
الوحيدة المخولة بالتحضير لإلستفتاءالوحيدة المخولة بالتحضير لإلستفتاء

أكدت 
السلطة الوطنية 

املستقلة 
لالنتخابات 
على  ضرورة 

التقيد الصارم 
بالتعليمات 
والتوصيات 

الصادرة عنها، 
مؤكدة أنها اجلهة الوحيدة املخولة مبجال التنظيم والتحضير 

لالستفتاء على وثيقة تعديل الدستور.
وشدد البيان أن إجناح االستفتاء يستدعي االلتزام 

بالضوابط التي حتكم العملية االستفتائية وبالتقيد بالتوجيهات 
والقرارات الصادرة عن السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف 

هذا املجال.

سميرة مزاري
عن  أسبوعني  من  أقل  مرور  بعد 
نظموها  التي  االحتجاجية  الوقفة 
للمطالبة بالتنمية، ها هم سكان سيدي 
انتفاضتهم  يجددون  بحمادي  خلضر 
ييتخبطون  التي  املزرية  األوضاع  ضد 
فيها، بسبب غياب ابسط معالم التنمية 

باملنطقة. 
وجتمعوا  الشعارات  جهزوا  احملتجون 
موكب  البلدية الستقبال  مقر  أمام  بقوة 
والي بومرداس يحي يحياتن، يف زيارته 
التي  حمادي،  بلدية  الى  التفقدية 
طرح  أجل  من  أمس،  مبرمجة  كانت 
على  االول  املسؤول  على  انشغاالتهم 

اجلهاز التنفيذي بالوالية. 
السكان  مطالب  متحورت  وقد 
احلضرية  التهيئة  مشروع  بعث  حول 
وتوقف  حيهم  منه  استفاد  الذي 

معاناتهم  النهاء  مجهولة،  السباب 
جراء  املتطاير صيفا  والغبار  االحوال  مع 
الى  باالضافة  باحلي،  الطرقات  اهتراء 
عن  الناجمة  القذرة  املياه  مشكل  حل 
تستجيب  صحي  صرف  شبكة  غياب 

للمعايير. 
احلي  حاجة  احملتجون  طرح  كما 
عناء  ابناءهم  تغني  ابتدائية  ملدرسة 
أجل  من  بعيدة  ملسافات  التنقل 
ال  أخرى  مطالب  إلى جانب  الدراسة، 

تخرج عن سياق التنمية. 
حي  سكان  انشغاالت  أن  غير 
تطرح  أن  لها  يكتب  لم  خلضر  سيدي 
معلقة  وبقيت  بومرداس،  والي  أمام 
يف  ألغيت  الزيارة  كون  آخر،  اشعار  الى 
آخر حلظة بسبب ظروف شخصية قاهرة 
طرأت للوالي وحالت دون تنفيذ خرجته 

إلى بلدية حمادي. 
أبرم قطاع التكوين واملناجم  اتفاقية  لتكوين 
شباب املنطقة على ممارسة النشاط احلريف املنجمي 

إلستخراج واستغالل الذهب.
املناجم  وزير  التوقيع  مراسم  على  وأشرف 
والتعليم  التكوين  وزيرة  رفقة  عرقاب،  محمد 

املهنيني هيام بن فريحة.

إلى  اإلتفاقية تهدف  أن هذه  وأكد عرقاب   
دعم شباب املنطقة الذين يشتغلون يف هذا النشاط 

بتكوينهم ومرافقتهم.
للتنقيب  الالزمة  بالتكنولوجيا  مدهم  وكذا 
عن الذهب بطرق حرفية وقانونية من أجل القضاء 

على االستغالل العشوائي للمعدن وتهريبه.

مناجم  استغالل  بخصوص  الوزير،  وأوضح 
استخراج  “أن  وإليزي،  بتمنراست  الذهب 
الكفاءة  من  كافيا  قدرا  يتطلب  الذهب  ومعاجلة 
واخلبرة والتحكم يف التقنية، بغية استغالل أمثل 

لثروات الذهب بطرق عقالنية.
 س.ن

محــــامو العاصـــمة  يواصــلون 
مقاطـــعة العمـــل القضــــائي

 أعتصم  العشرات 
من  محام  العاصمة 
احلركة أمام مجلس 
قضاء العاصمة،   
وقاطعوا اجللسات 

التي كانت مبرمجة 
أمس ،يف حركة 

احتجاجية رفعوا 
خاللها  شعارات 

كثيرة تنادي 
باستقاللية العدالة 

،وان احملامي خط 
احمر  ال يهان.

بعــجي يعـد  بتطهــير األفـالن  من الفاســدينبعــجي يعـد  بتطهــير األفـالن  من الفاســدين

       وزيرة التضامن:
 أكثــر مــن  أكثــر مــن 187187  
ألــف إمـرأة ريفـية ألــف إمـرأة ريفـية 
إستفــادت مـن قـرض إستفــادت مـن قـرض 

أونجــــــــامأونجــــــــام

بلـجود  يفتـــح بلـجود  يفتـــح 
ملـف الحراقـة ملـف الحراقـة 
مـع السفيـــر مـع السفيـــر 
االسبــــانياالسبــــاني

جدد، صبيحة أمس، العشرات من سكان حي سيدي خلضر 
احتجاجهم أمام مقر بلدية حمادي ببومرداس للمطالبة 

بتحسني إطارهم املعيشي باحلي. 

إتفـــاقية لتكـــوين الشبــاب في اإلستــغالل الحـرفــي للــــذهب

عني الدفلى
اختطــاف فتــاة قاصــر والــدرك اختطــاف فتــاة قاصــر والــدرك 
يحــررها فـــي ظـــرف وجيــــزيحــررها فـــي ظـــرف وجيــــز



جمال بوالديس

احملتجون فضلوا اإلستجابة 
على  الناشطني  لدعوات 
مستوى التواصل اإلجتماعي، 
احلركة  بدأت  حيث 
أمس،  أول  ليلة  االحتجاجية 
مقر  أمام  أمس  تتوسع  أن  قبل 
العشرات  استجابة  يف  الوالية 
من الشباب من أبناء مختلف 
جتمعوا  الدين  الوالية  بلديات 
التشغيل  وكالة  مقر  أمام 
يف  ينطلقوا  ان  قبل  الوالئية، 
إحتجاجية  سلمية  مسيرة 
الوالية،  مقر  امام  انتهت 

مطالبني والي الوالية اجلديد 
سعيد،  بن  القادر  عبد   ،
ضرورة التدخل لتجسيد مبدأ 
التوظيف  يف  الفرص  حماية 
ووقف  الوالية  أبناء  لفائدة 
اجلهوية  و  »املعريفة«  قالوا  ما 
أبناء  على  فرضت  التي 

الوالية الدين حرموا على مدار 
السنوات املاضية من حقهم يف 
التشغيل على مستوى املجمع 
األخرى  الفروع  و  البترولي 
باملنطقة الصناعية، إلى جانب 
املؤسسة املينائية الضخمة التي 
من  العشرات  تفتح  أن  ينتظر 
مثل  مثلها  التوظيف  مناصب 

باقي املؤسسات االقتصادية يف 
الوالية و منها سونلغاز .

 و جدد الوالي يف لقاء مع 
التوظيف  احملتجني  بأن  ممثلي 
يتم  لن  معاير  و  شروط  له 
وكالة  عبر  بها  التالعب 
التشغيل الوالئية وال فروعها يف 
الوالية، محذرا اجلميع من أي 

حيث  امللف،  هذا  يف  تالعب 
كافية  ضمانات  الوالي  قدم 
يف  بالشفافية  احملتجني  ملمثلي 
لشبان  األولوية  و  التوظيف 
خرجي  من  خاصة  و  الوالية 
كذا  و  املعاهد  و  اجلامعات 

االختصاصات.

التجارة  مكتب  رئيس   أكد 
التجارة  مبديرية  اخلارجية 
ياسني  بومسالت  بجيجل 
التصدير  رخصة  منح  مت  أنه 
ملنطقة  با  S I B L سسة  ملؤ
ببلدية  صالح  أوالد  الصناعية 
طاهير من أجل تصدير  مايقارب 
نحو  الفلني  من  102طن 
البرتغال وأكد السيد بومسالت 
العملية  أن  صحفي  تصريح  يف 
محافظات  مصالح  بحضور  متت 

والتي  التجارة  ومديرية  الغابات 
6حاويات  على  الشحنة  ستوزع 
جن  جن  ميناء  من  انطالقا 
لشبونة  العاصمة  ميناء  نحو 
اإلجراءات  إنتظارإستكمال  يف 
هاته  تعد  الالزمة  اجلمركية 
ومهمة  كبيرة  خطوة  العملية 
تعد  والتي  الفلني  مادة  لتجارة 
الواليات  أهم  من  جيجل 

املنتجة لها.
سهام.ع

بوالية  جنحت مصالح األمن 
عنابة من تفكيك شبكة إجرامية 
أفراد  كان  الكوكايني«  لترويج« 
هذه للعصابة يستعدون لترويجها 

يف األحياء الراقية باملدينة.
الندوة  يف  جاء  ما  وحسب 
الوالئي  األمن  ملصالح  الصحفية 
أمس األربعاء فإنه خالل عملية 
عنابة،  والية  أمن  ملصالح  نوعية 
متكنت الفرقة اجلنائية للمصلحة 
من  القضائية،  للشرطة  الوالئية 
املخدرات  من  غرام   870 حجز 
الصلبة )الكوكايني( ، باإلضافة 
و   ، سياحيتني  سيارتني  إلى 

دراجة نارية و هواتف نقالة .
املصدر  لذات  وإستناذا 
بتوقيف  تكللت  العناية  فإن 

أعمارهم  تتراوح  أشخاص   06
ذللك  و   ، سنة   38 و   24 بني 
حول  معمق  حتقيق  فتح  بعد 
حترير  وبعد  السموم  مصدر  هذه 
محاضر سماع يف حق املوقوفني مت 
القانونية  اإلجراءات  كافة  إتخاد 
وحتويلهم على  الالزمة يف حقهم 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
 . إليهم  نسب  فيما  للنظر  عنابة 
بوالية  األمن  مصالح  أن  ويجدر 
عنابة متكنت يف األشهر األخيرة 
من تفكيك العديد من شبكات 
السموم من  أنواع  ترويج مختلف 
وتقدمي  ومهلوسات  مخدرات 
القضائية  اجلهات  أمام  أصحابها 

املختصة.
ف سليم

يناشد  سكان منطقة الزورة التابعة إقليميا لبلدية 
املزرعة بوالية تبسة السلطات احمللية وعلى رأسها الوالي 
منذ  يعيشونها  التي  العزلة  حياة  من  برفعهم  اجلديد، 
سنوات طويلة ، وهذا بسبب غياب املسالك الريفية و 

انعدام مياه الشرب و غياب الكهرباء الريفية.
ويؤكد سكان هذه املنطقة، أنهم بالرغم من عديد 
الرسمية  الزيارات  وكذا  احمللية  للسلطات  الشكاوى 
للوالة السابقني، إال أن األمر لم يحرك ساكنا لتتواصل 
صعوبة  من  يعانون  فهم  الساعة،  غاية  إلى  معاناتهم 
التنقل لقضاء حوائجهم بسبب اهتراء املسالك خاصة 
يف منطقة سكنية تبعد حوالي 7كلم عن بلدية املزرعة 
يف اجتاه مشاتي البطني التي باتت بحاجة إلى بناء جسر 
لربط املشتة بالطريق املؤدي نحو املدينة بعد اجناز طريق 
بطريقة  احلفر  فيه  وانتشرت  لالهتراء  تعرض  مغشوش 
مستحيلة،   وهي  شبه  فيه  التنقل  جعلت  رهيبة 
النقائص التي دفعتهم ملناشدة الوالي اجلديد اللتفاتة 
جادة لهذه املنطقة و رفع الغنب عن سكانها، من خالل 
تهيئة املسلك الريفي الرابط بني بلدية الشريعة و الزورة 
باعتباره  البهلول  بأوالد  »املرجى«  املسماة  املنطقة  يف 
املسلك املختصر والذي يتوسط عدة مشاتي منها الزورة 
املجلس  رئيس  جانبه  من  و  والبطني.  املهري  وفيض 
انه  أكد  قواسمية«  »جمال  للمزرعة  البلدي  الشعبي 
للنهوض  تنموية  بعمليات  الزورة  منطقة  تدعيم  مت 
النائية،  املنطقة  هذه  سكان  لفائدة  املعيشي  بالواقع 
خالد  أم  بني  الطريق  الرابط  تهيئة  تواصل  غرار  على 
واملزرعة والذي يتم على عدة  مراحل، أما يف ما يخص 
الكهرباء ، فاعتبار أن منطقة الزورة منطقة نائية ونسبة 
علينا  توجب  جدا،  ضعيفة  فيها  السكانية  الكثافة 
الشمسية  الطاقة  البديلة  وهي  يف    الطاقة  التفكير 

للسكان املوجودين يف املنطقة.
فيروز رحال

والية  والي  عبلة  كمال  ألح 
ميدانية  خرجة  أول  خالل  سطيف 
له على مستوى منطقتي تينار ببلدية 
بعاصمة  علي  وعبيد  صابر  أوالد 
آجال  احترام  ضرورة  على  الوالية 
تسليم املشاريع السكنية، مع تقليص 

آجال أشغال التهيئة  .
وجوب  على  الوالي  وأكد 
مختلف  إلجناز  مساحات  تخصيص 
املرافق الضرورية التي تضمن العيش 
الكرمي للمواطن، على غرار املؤسسات 
الترفيهية  املرافق  التربوية وغيرها من 
الترفيه  اجلوارية وساحات  كاملالعب 
بشبكة  ربطها  وجوب  إلى  باإلضافة 

اإلنارة العمومية.
 وخالل تواجده باملنطقتني التقى 
والي الوالية مواطنني استغلوا فرصة 
انشغاالتهم  مختلف  لطرح  تواجده 
تسليم  يف  اإلسراع  مقدمتها  ويف 
عن  واإلفراج  عدل  سكن  مفاتيح 
حيث  اإلجتماعي،  السكن  قائمة 
وبخصوص سكنات عدل أكد الوالي 

أنه سيسعى إليجاد حلول ملشكلتهم 
كما  واألولويات،  اإلمكانيات  وفق 
قائمة  عن  اإلفراج  بخصوص  صرح 
السكن االجتماعي أنه سيعمل على 
األولية  القائمة  إعداد  يف  التسريع 
أصحاب  مراعاة  مع  للمستفيدين 
قبل  القائمة  يف  والتدقيق  األولوية 

اإلعالن عنها.
الذين  املواطنني  جهتهم   من 
يأملون  أنهم  أكدوا  بهم  التقينا 
حلول  إيجاد  احمللية  السلطات  يف 
يتعلق  فيما  خاصة  ملشاكلهم، 
العديد  تلقوا  أن  مضيفني  بالسكن 
حبر  مجرد  بقيت  التي  الوعود  من 

على وروق.
الوالية  والي  دعا  جته،   من 
املعنية  اجلهات  جميع  عبلة  كما 
بينهم  فيما  التنسيق  ضرورة  إلى 
وحتديد موعد دقيق ومحدد الستالم 
معاناة  وإنهاء  نهائيا  السكنات 

املواطنني.
آسيا.ع
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الوالي أكد سيادة القانون  

احتجاجات  للمطالبة بالتوظيف
 في الشركات البترولية بسكيكدة

نظم، أمس، العشرات من الشباب العاطلين عن العمل و خاصة 
من أصحاب الشهادات الجامعية و المعاهد في سكيكدة، وقفة 
احتجاجية، أمام مقر الوالية، مطالبين والي الوالية منحهم 
األولوية في التوظيف على مستوى الشركات البترولية و 
المينائية في الوالية ووقف ما قالوا جلب اليد العاملة من 

خارج إقليم الوالية.

سطيف
الوالي يلح على ضرورة احترام آجال 

إنجاز المشاريع  السكنية

جيجل
 الشروع في تصدير الفلين إلى البرتغال

توقيف 6 أشخاص وحجز 870غ من المخدرات الصلبة
تفكيك شبكة لترويج الكوكايين في عنابة

تبسة
سكان منطقة »الزورة« 
بالمزرعة يطالبون بفك 

العزلة
املؤسسة  مدير   أشرف 
الردم  مراكز  لتسيير  الوقائية 
البيئة  ومديرية  التقني 
بالوالية   على  عملية   تزويد 
جليجل  التقني  الردم  مركز 
مبحطة ملعاجلة عصارة النفايات 
املخلفات  تفادي  أجل  ،من 
معاجلة  التي  الناجتة  السلبية 

الطبيعة  على  النفايات 
كثيرا  منها  اشتكى  والتي 
ملركز  املجاورة  املناطق  سكان 
مبعاجلة  ستقوم  الردم،احملطة 
كل النفايات  مبختلف جهات 
بقدرة  الوالئية  الردم  مراكز 

عالجية  تبلغ 3.8م.
سهام.ع

جيجل
تزويد مركز الردم التقني بمحطة معالجة

في اجتماع خص لدراسة الملف
 والي سكيكدة ينذر المتسببين في 

تأخر مشاريع السكن
هاجم والي والية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد أول أمس يف 
اجتماع أحتضنه قصر الثقافة والفنون بعاصمة الوالية، مع كل من 
مدير السكن ومدير التعمير ومدير سونلغاز ومدير الترقية والتسيير 
بالترحيل،  املعنية  واألحياء  املدني  املجتمع  عن  وممثلني  العقاري 
املسؤولني واملدراء التنفيذيني املتقاعسني يف تأخر املشاريع السكنية 
رأس  املعني حديثا على  القادر بن سعيد  وتفاجئ عبد  بالوالية. 
يف  الفادح  والتأخر  والتجاوزات  الفضائح  من   ، سكيكدة   والية 
بوالية  السكن  برنامج  ويشهد  بالوالية.  السكنية  املشاريع  تسليم 
سكيكدة تأخرا كبيرا بجميع صيغه خاصة منه السكن االجتماعي 
وخصوصا بالبلديات املعزولة،  وعددها جتاوز 600 وحدة سكنية 

متأخرة جدا، منها حتى من هجرتها مؤسسات اإلجناز.
وأمر والي الوالية املدراء التنفيذيني باإلسراع يف اإلجناز وتقدمي 
هذه  الستكمال  اإلجناز  مؤسسات  أمام  والتسهيالت  العون  يد 
املشاريع وتدارك التأخر، ووعد الوالي املواطنني أن مصاحله تستلم 

هذه السكنات مع نهاية السنة اجلارية.
نسيبة شالبي



بجاية
 رصد 8 ماليير سنتيم لترميم 

المؤسسات  التربوية
 رصد املجلس الشعبي الوالئي لبجاية خالل دورته األخيرة غالفا 
ماليا معتبرا لقطاع التربية الوطنية متثل يف مبلغ 8،4 مليار سنتيم بعنوان 
امليزانية االبتدائية للسنة اجلارية مت اقتطاعها من ميزانية الوالية سيوجه 
لتجسيد أشغال التهيئة ، الصيانة وتوسيع عدة مؤسسات تربوية سيما يف 
املناطق النائية . وحسب تصريحات رئيس جلنة قطاع التربية ، التكوين 
املهني والتعليم العالي » مبروك عزيبي »  ، فإنه سيتم رصد ما ال يقل 
عن 2،9 مليار سنتيم حتت تصرف مدراء 25 ثانوية موزعة على 16 بلدية 
بلدية من مبلغ 5،5 مليار  62 متوسطة تقع يف 41  يف حني ستستفيد 
سنتيم وأضاف قائال » اختيار املؤسسات التربوية وتوزيع األغلفة املالية 
قامت بها جلنة مختلطة تتشكل من أعضاء يف املجلس الشعبي الوالئي 
و  احمللية ،  اإلدارة  الوطنية ،  التربية  املعنية وهي  املديريات  وممثلني عن 

التجهيزات العمومية ».
أكد السيد عزيبي فيما يخص معايير اختيار املؤسسات التربوية أن 
اللجنة قد أخذت بعني االعتبار االحتياجات التي عبرت عنها مديرية 
التربية عبر البطاقات التقنية التي أعدها مسؤولو املؤسسات املعنية وقال 
 ، التدفئة   ، األسطح  اصالح  وهي  عمليات  لثالثة  األولوية  أعطينا   «

دورات املياه » .
 1 مبلغ  رصد  الوالئي  الشعبي  املجلس  أن  املتحدث  كشف  و 
الدراسية  احلجرات  مقام  تقوم  خشبية  حجرات  لشراء  سنتيم  مليار 
الطابع  ذات  العملية  »، هذه  غير  بوادي  مبتوسطة مهدي سعيد   وذلك 
اإلستعجالي تقرر القيام بها نظرا لكون املصلحة التقنية ملراقبة البنايات 
6 حجرات من ذات املؤسسة » يضيف  - سي تي سي - قررت غلق 

السيد عزيبي.
عبدالسالم قريشي

البيض
104مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها

بلغت ديون مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالبيض لدى زبائنها  104 
مليار سنتيم حسب املكلف بالتحصيل باملديرية.

العاديني  املستهلكني  عاتق  على  للديون  األكبر   احلصة   و سجلت 
األفراد بقيمة 54 مليار وبنسبة %52 يف حني بلغت حصة اإلدارات 

العمومية 43 مليار سنتيم وبنسبة %42 من مجمل الديون .
احلجر  أن  إلى  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  املتحدث   وأشار  ذات 
الصحي وما تبعه من إجراءات ضاعف من ديون الشركة مقارنة بالسنوات 

املاضية أين كان الرقم ال يتعدى 40 مليار سنتيم يف أسوأ األحوال .
 و لهذا السبب باشرت الشركة حملة حتسيسية واسعة عبر مختلف 
على  مباشر   بشكل  تؤثر  التي  الديون  لتحصيل  اإلعالمية  الوسائط 

نشاطها و خدماتها و تقلل من هامش استثماراتها محليا و وطنيا .
نشير إلى أن السبب الرئيس الذي دفع بالكثير من املواطنني بوالية 
البيض إلى التوقف عن دفع مستحقات الشركة يعود إلى إنتشار شائعة 
تفيد بأنه سيتم مسح ديون جميع الزبائن من شهر مارس املاضي  و إلى 
غاية القضاء على فيروس كورونا و عودة احلياة إلى طبيعتها و هي الشائعة 
التي نفتها الشركة و أكدت ان ديونها يجب أن تسدد و أنه ال يوجد أي 
بيان أو بالغ صادر عنها يف هذا اخلصوص . ذات املتحدث بالشركة أشار 
اإلنتهاء  غاية  إلى  الفواتير  ملبالغ  بالتقسيط  الدفع  للزبائن  ميكن  انه  إلى 

كحل وسط يرضي الطرفني .
نورالدين رحماني

تلمسان
غلق منبع مائي بعين فتاح تفاديا 

النتشار كورونا
لدائرة  التابعة  لبلدية عني فتاح  البلدي  الشعبي  أمر رئيس املجلس 
»عـيـن  املسّمى  املائي  لـلمنع  الفوري  بالغلق  تلمسان  بوالية  فالوسن 
الـمـعـدن« بقرية سيدي علي بن زمرة كان يستغله املواطنون للتزود باملاء 
الشروب، وهذا تفاديا النتشار وباء كورونا كوفيد19، نظرا لإلقبال عليه 
الكبير من طرف املواطنني والعائالت من مختلف بلديات والية تلمسان 
وخاصة البلديات املجاورة لعني فتاح بخلفية اقتناء مياه الشرب لتعويض 
إياه باحلنفيات، وخوفا من انتشار العدوة، على أن يعاد فتحه بعد عودة 

األوضاع إلى حالها.   
 ل. عبد الرحيم
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فرقة »الشالبة« بالسدراية في  المدية    

 رئيس البلدية متابع قضائيا  .. 
والتنمية في حكم الغائب ؟

عمر بكيري
 

لقائه  خالل  القرية  ممثل  قال  و 
تعاني  قريتهم  إن  الوطن«  بـ«أخبار 
عديد النقائص ، فال مشاريع تنموية يف 
وضعنا  من  حتسن  ان  شأنها  من  االفق 
عودة  من  أضاف«بالرغم  و  املعيشي« 
األمن و االستقرار الذي أصبح  ينعم به 
سكان بعد القضاء على اإلرهاب  إال أن 
السكان وجدوا أنفسهم يعيشون كابوسا 

آخر اسمه العزلة و احلرمان«،
حياة  تؤرق  باتت  اخرى   مشاكل 
الصاحلة  املياه  تذبذب  منها  و  السكان 
مقر  إلى  النقل  وسائل  وغياب  للشرب 
البلدية ومنها ،و انعدام اإلنارة  العمومية  
بذات  وجدناهم  شباب  ويضيف   ،
»كرة  املفضلة  هوايتهم  ميارسون  الفرقة 

احلقول  بأحد  ترابية  مساحة  القدم« يف 
للمرافق  كلي  انعدام  من  يعانون  أنهم 
الترفيهية والرياضية ،إلى جانب تفشي 
عدا  الفرقة  بهذه  النقل  وانعدام  البطالة 
نفس  ،ويف  اخلواص  سيارات  بعض 
السياق  تبقى هناك الكثير من النقائص 
بالرغم من أن الطريق البلدي الرابط بني 
عابد  معبدا  بن  وبئر  السدراية  بلديتي 
يثني  ما  وهو  20كلم  مسافة  على 
بالنسبة  ألهميته  نظرا  عليه  السكان 
لسكان  فرقة الشالبة  ،من جهة أخرى 
يبقى أهم مطلب لسكان هذه الفرقة  هو  
تدعيمهم بحصص إضافية للبناء الريفي 
تثبيت  و  العائالت  عودة  تشجيع  قصد 
العائالت التي عادت يف محيط أراضيها 
، كما طالب سكان الفرقة من السلطات 
احمللية  مدهم بإعانات مالية قصد إنشاء 

و  املثمرة  لألشجار  فالحيه  مستثمرات 
أن  باعتبار  احليوانات  والدواجن  تربية 
،أما  احليواني  بإنتاجها  معروفة  املنطقة 
ازدادت   فقد   الصحية   الناحية  من 
مشاكل قرية الشالبة حدة نظرا النعدام 
الفرقة  ملداومة صحية ليال ،  فاملريض 
إلى  إال  التنقل  القرية ال ميلك  يف هذه 
طويلة   مسافات  على  أخرى  بلديات 
التتوفر  الليلية  املداومة  أن  اعتبار  على 

حتى بعاصمة بلديتهم.
»اخبار  تنقلت  جهتنها  من 
حلصول  لنقل  البلدية  مقر  الى  الوطن« 
نتمكن  لم  لكننا  السكان  انشغاالت 
بعد  عني  الذي  البلدية  مسير  لقاء  من 
نوابه  أحد  و  املجلس  رئيس  توقيف 
لم  املسير  ان  قضائيا  باعتبار  ملتابعتهما 

يكن موجودا باملقر .

سيدي  بلدية  سكان   اضحى 
التامة  بالعزلة  يوب مهددين  بن  على 
البلديات املجاورة  عن باقي املناطق و 
اليها  آل  املتدهورة  التي  بسبب احلالة 
و  البلدية  بني  الرابط  الوحيد  اجلسر 
يعد  الذي  و   31 رقم  الوطني  الطريق 
الرئيسي وصار مهددا بالسقوط  املنفذ 
كارثة  بحدوث  يهدد  ما  اي حلظة  يف 
طرف  من  عليها  النطر  غض  مرورية 
حساسية  رغم  احملليني  املسؤولني 

املوضوع و خطورته على مستعمليه.
تشييده  سنة  تعود  الذي  اجلسر 
الى احلقبة االستعمارية و الذي صار 

مت  ومن  املارة  فوق  باالنهيار  مهددا 
فرض العزلة الشاملة عن البلدية تبقى 
السلطات احمللية عاجزة عن ايجاد حل 
منذ  املستمرة  املواطنني  معاناة  ينهي 
سيناريو  الي  وتفاديا  طويلة  سنوات 
سلبي قد يؤدي الى ما ال يحمد عقباه 
تزامنا مع غياب جتسييدالي من الوعود 
اجلسر  بشان  للمواطنني   بها  املصرح 
بالنسبة  العويصة  املشكلة  بات  الذي 
لسكان املنطقة نظرا حلساسيتها ويبقى 
اجنازه  مت  الذي  اجلديد  اجلسر  مشروع 
سكان  عن  الغنب  سيرفع  كان  والذي 
املنطقة معلقا منذ 12 سنة كاملة رغم 

التقنية  و  املالية  الشروط  كامل  توفر 
لترجمته على ارض الواقع  بعد غياب 
ربطه باي طريق سواء وطني او حتى 
انتظار  فائدة يف  والئي ما يجعله دون 

تفعيله .
تدارك  ضرورة  الى  املواطنون  دعا 
بهم  املتربصة  العزلة  فك  و  الوضعية 
اي  الشتاء  فصل  قرب  مع  خاصة 
الى  تؤدي  قد  التي  الفياضانات  تكثر 
يعد  الذي  للجسر  الكامل  االنهيار 
و  البلدية  بني  الوحيدة  الوصل  حلقة 

باقي املناطق.
إلى  الوصول  علينا  تعذر  حني  يف 

سيدي بلعباس
العزلة تتربص بسكان بلدية سيدي علي بن يوب

ما زالت قرية الشالبة بالسدراية أقصى شرق المدية بعيدة عن أعين التنمية، رئيس البلدية متابع 
قضائيا و المسير خارج مجال التغطية
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أخبار السر ايا

مت أمس،تاجيل  
مجلس قضاء 

العاصمة، اليوم 
األحد، محاكمة 

رجل األعمال علي 
حداد وإطارات ووزراء 
سابقني إلى 11 أكتوبر 

بطلب من هيئة 
الدفاع.

هدد، صبيحة أمس، مواطن  بوضع حد حلياته عن طريق رمي 
نفسه من أعلى مقر دائرة بومرداس، احتجاجا على الظروف 

االجتماعية الصعبة التي يعيشها هذا األخير. املعني  طالب بحقه 
يف التوظيف وسكن الئق يحفظ كرامة عائلته، التي قال أنها 

»تتخبط يف أوضاع مزرية« نتيجة أزمة السكن احلادة  املفروضة 
عليها منذ سنوات. وما زاد الطني بلة، حسب املواطن، هو عجزه 

عن إيجاد عمل ميكنه من إعالة ذويه، مما جعله يصعد إلى أعلى 
مقر الدائرة والتهديد باالنتحار.باملقابل، شدت احلادثة انتباه 
املواطنني حيث جتمعوا بالقرب من املكان رفقة األمن وعناصر 

احلماية املدنية، محاولني إقناعه بالعدول عن االنتحار وتسوية 
وضعيته عن طريق احلوار بينه وبني رئيس دائرة بومرداس.

  أكد   احتاد الوطني للمهندسني 
اجلزائريني، خالل انعقاد  الدورة 

العادية الثالثة للمجلس ،على أولوية 
إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة 

بشؤون الزراعة والتنمية الريفية، 
لدورها يف إرشاد وحتسيس الفالحني 

وعصرنة القطاع .
واملطالبة بإدماج التطبيقات الزراعية 
الذكية واحلديثة يف الفالحة وتعميم 
استخداماتها لتطوير القطاع الفالحي.

 وعبر  االحتاد عن استعداده  لدعم 
خطط تعزيز األمن الغذائي وتثمني 

املنتجات الزراعية الوطنية عبر 
مرافقة مهندسي االحتاد للمنتجني، 

حتى تتمكن اجلزائر من تصدير 
املنتجات الفالحية.

تأجـــيل 
محاكـــمة 

حداد ووزراء 
سابــــقين  

»مصطــــفى حمــــو« 
طبــــيب الفقـــــراء  

 محــاولة انتــــحارقنـــــــاة للزراعيــــــين ؟
 فــــي بـومــــــرداس

ال يزال الدكتور 
»مصطفى حمو« أصيل 

والية قسنطينة  يكرس 
سنوات عمره وخبرته يف 
عالج الفقراء يف بلدية 

الضلعة جنوب والية 
أم البواقي ، فمنذ 30 

سنة لم تتجاوز تسعيرة 
فحصه الطبي 200 دينار 
حتى أصبح يلقب بطبيب 
الزواولة، حيث كانت هذه 

املدة  )30سنة( التي 
قضاها الطبيب يف مرافقة مرضى العائالت املعوزة من بلدية الضلعة 
و البلديات املجاورة  على غرار الشريعة وتبسة  ،  ففحصه الطبي  

الذي يتميز بالدقة يف التشخيص و املعاملة الطيبة  جعل  منه 
صديقا جلميع املرضى .

أجر زهيد أو جلسة عالج باملجان تتبعها ابتسامة عريضة وعالج 
نفسي بامتياز جعلت منه مثاال  لإلنسانية و النزاهة واإلخالص 

يقتدى به يف والية أم البواقي وما جاورها. 

أيدت الغرفة اجلزائية ملجلس قضاء بومرداس، أمس األحكام الصادرة 
عن احملكمة االبتدائية حملكمة بومرداس، يف حق عبد الغاني هامل  
الذي أدين بالسجن النافذ 12 سنة الى جانب تأييد األحكام الباقية 
للمتهمني األخرين. يف حني حكمت على ابنه شفيق هامل، بالسجن 
النافذ مدة 3 سنوات كما حكمت على رئيس األمن الوالئي السابق 

لتيبازة جاي جاي سليم بالسجن النافذ مدة ثالثة سنوات.
واتهم هامل وابنه باالستالء على 1400 متر مربع من العقار الفالحي 

مبقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة 
واستعمال رئيس األمن الوالئي لتيبازة لتحقيق إطماعه لدى والي 

تيبازة.

تأييــــد 
األحكـــــام 
ضـــــد 
هــــامـــل

»الكلـــــــب «
 يقتــل الجزائرييــن

عرفت  اجلزائر تسجيل  900 حالة إصابة بداء الكلب تسببت يف 15 حالة 
وفاة بشرية من بينهم أطفال تقل أعمارهم عن 14سنة.و أكد أمس املكلف 
مبكافحة األمراض املتنقلة عن طريق احليوان، الدكتور علي طراد، بوزارة 
الصحة إستنادا إلحصائيات  2019.وقال الدكتور علي طراد، أن داء الكلب 
الزال ينتشر باجلزائر، حيث تعرض 900 شخص إلى هذا اخلطر.وأضاف 

أن معظم احلاالت نتيجة عضات الكالب أدت إلى وفاة 15 شخصا من بينهم 
أطفال تقل اعمارهم عن 14 سنة.ومن بني الواليات األكثر تضررا من اإلصابة 
بداء الكلب املدية، عني دفلى، بسكرة، وهران، سكيكدة، البيض، تيسمسيلت، 

تيارت، مستغامن.



رشيد شويخ

،أن  الوادي  مزارعو  يخشاه  ما  لكن 
أكثر خاصة يف ظل ،تعطل  األسعار  تنزل 
عملية التصدير نحو اخلارج نتيجة ملا خلفته 
جائحة فيروس كورونا ،كما حدث املوسم 

الفالحي املاضي .
دقلة  خاصة  التمور  من  قناطير  أن  إذ 
حلد  مخزنة  ،مازالت  البيضاء  والدقلة  نور 
ستكون  احمللية  السوق  أن  يعني  ،ما  اآلن 
متخمة بكميات كبيرة بالتمور ،خاصة وأن 
املؤشرات األولية ملوسم اجلني احلالي تشير 
قنطار  03ماليني  سيتجاوز  االنتاج  أن  إلى 
التمور سيتم جنيها من  أنواع  من مختلف 
أكثر من 3 ماليني و 790 ألف نخلة مثمرة 
موزعة على بلديات الوالية الثالثني ،بينها 
نور  دقلة  نوع  من  نخلة  ونصف  مليونني 
،يتوقع أن تنتج كمية قياسية من هذا النوع 
والدولية  الوطنية  األسواق  يف  طلبا  األكثر 
نور  دقلة  من  قنطار  مليونني  بنحو  ،وذلك 
انهيار  إلى  يؤدي  ما  الكميات  هذه  .وكل 
قياسي يف األسعار بدأت مالمحه مع بداية 

املوسم .

رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه 
يحذر

اخلضر  جتار  جمعية  رئيس  ويرى 
على  أن  لقميري  ادريس  بالوادي  والفواكه 
الفالحة  وزارتي  كذا  و  احمللية  السلطات 
والتجارة التدخل العاجل ،النقاذ واحد من 
املنتوجات اإلستراتيجية يف البالد ،وذلك 
من خالل تفعيل قوافل التصدير واملقايضة 
عبر املنافذ البرية املؤدية ملوريتانيا ،والنيجر 
اإلفريقية  الدول  باقي  إلى  ومنهما  ومالي 

التي تعد سوقا  واعدة للتمور اجلزائرية .
وانخفاض  فيها  املنافسة  تقل  حيث 
املغرب  و  تونس  متور  نقلها،عكس  تكلفة 
،كما دعا ذات املتحدث إلى ضرورة املضي 
قدما يف اتفاقيات التعاون مع رجال أعمال 
بتمور  انبهروا  قد  كانوا  والذين  ليبيا  من 
السنة  لها  زيارتهم  خالل  الوادي  والية 
استعدادهم  لتصدير  ،وعبروا  عن  املاضية 
التي  اإلفريقية  لألسواق  اجلزائرية  التمور 
خالل  ،من  سنوات  منذ  معها  يتعاملون 

بشكل  والتونسية  املصرية  بالتمور  املتاجرة 
خاص ،وأوضح لقميري على ضرورة إبالء 
اهتمام كبير وتدعيم مكانة التمور اجلزائرية 
يف األسواق التقليدية لها ،خاصة يف الدول 
يف  جديدة  أسواق  وولوج  وروسيا  األوربية 
جنوب شرق آسيا و الواليات املتحدة وكندا 
،وذلك من خالل توعية الفالحني بضرورة 

العناية بنوعية التمور .
تسهيل  إلى  املتحدث  ذات  دعا  كما 
بعملية  اخلاصة  والتنظيمات  اإلجراءات 
التصدير ،وجعلها أكثر سالسة ،مع ضرورة 
املصدرون  عليه  يتحصل  ما  نسبة  رفع 
الصعبة  بالعملة  يصدرونه  ما  قيمة  من 
مردودية  أكثر  التصدير  عملية  تكون  لكي 
رفع  التمور  منتجي  من  عدد  اقترح  .كما 
التي  الفاكهة  هذه  من  الوطني  االستهالك 
فؤائد كثيرة ،هذا عالوة على مكانتها  لها 
حصة  زيادة  خالل  من  ،وذلك  الدينية 
استهالكه يف املطاعم املدرسية ،واجلامعية 
و املستشفيات وغيرها من الهياكل املشابهة 

لها .
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سعر الكيلوغرام الواحد  لم يتجاوز 70 دينار

انهيار قياسي في أسعار التمور بأسواق الوادي

قادته  ميدانية  زيارة  القادر يف  برادعي عبد  األغواط  والي  أكد 
ملناطق الظل بكل من بلديتي سبقاق وواد مرة للسكان أّن »هدف 
الدولة من إطالق مشاريع مبناطق الظل هو ضمان متدرس األطفال 

وتوفير ضروريات احلياة للساكنة » .
و اضاف املسؤول التنفيذي االول  »مت تخصيص برامج صغيرة 
وسريعة االجناز  لتحقيق األهداف املسطرة ،حيث أعطيت األولوية 
لفتح املسالك لفك العزلة عن املناطق النائية خاصة الواقعة مبناطق 
والقلتة  بأفلو  املدسوس  والواد  بسبقاق  تبودة  كمنطقة  وعرة  جبلية 
البيضاء بالغيشة  لضمان وصول وسائل النقل للسكان لنقل أطفال 
اآلبار  حفر  إلى  إضافة  الفالحية«،  منتوجاتهم  وتسويق  املدارس 
وبناء خزانات صغيرة لتوفير املاء ومدهم بالطاقة الشمسية يف انتظار 
البروبان  الريفية  وصهاريج  أو  الفالحية  بالكهرباء  توصيلهم  برامج 
وبناء قاعات للتدريس ومطاعم مدرسية ومالعب ماتيكو صغيرة 
جتسيدها  مت  املشاريع  من  معتبر  عدد  أن  الوالية  والي  ،وحسب 

ميدانيا .
وناشد سكان مناطق الظل والي الوالية مبتابعة عملية إجناز هذه 
احملددة   خاصة  واحترام اآلجال  نوعية األشغال  املشاريع لضمان 

تلك املوجهة للتوصيل بالكهرباء والغاز ،حيث غالبا ما يتم الشروع 
يف اإلجناز ثم يتم توقيف األشغال لعدة أشهر كما كشف عن ذلك 
سكان جتمع عني عصمان ببلدية واد مرة حيث مرت خمسة أشهر 

على تعطل مشروع ربطهم بالغاز والكهرباء .
ع.نورين

تيميمون
مطالب باإلسراع في نقل 

الصالحيات االدارية من أدرار 
إلى الوالية المنتدبة

منه  نسخة  املنتدبة  تيميمون  بالوالية  املدني  املجتمع  ناشد 
اجل  من  العاجل  التدخل  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
إلى  أدرار  األم  الوالية  من  اإلدارية   الصالحيات  نقل  وتيرة  تسريع 
تيميمون  حتسبا ملوعد إعالن هذه  األخيرة والية كاملة الصالحيات 

الذي حددته   السلطات العليا نهاية السنة اجلارية.
استلمت  ومنظمات  جمعيات  عدة  من  املوقع  بيان  يف   وأشار 
بسبب  امللف  تسود  التي  إلى الضبابية  منه  نسخة  الوطن«  »أخبار 
وتيرة  وبطء   حديثا  املنشأة  الصالحيات  نقل  للجان  التام  الغياب 
ساكنة  بني  تساؤالت  عدة  مايطرح  هذ  الوالئية  املديريات  إنشاء 
إقليم »القورارة« عن مدى حرص السلطات احمللية على  تنفيذ هذه 
الصالحيات  نقل  وتيرة  تسريع  تعزز  شأنها  من  التي  اإلجراءات 
.موضحني  أن هذه الوالية املجاهدة التي  شهدت عدة معارك مع 
غانبو  حاسي  ومعركة   1957 تيميمون  معركة  غرار  على  املستعمر 
تخوفات  تثير  أصبحت  التي  والتأخيرات  العراقيل  هذا  تستحق  ال 
بالقيام  الوالئية  السلطات  يطالبون  الذين  احلمراء  الواحة  سكان 
تعيني  إلى  مشيرين  الفتية  الوالية  هذه  جتاه  ومسؤولياتها  بواجباتها 
ساكنة  وتطلعات  وطموحات  مستوى  ودون  املقاس  على  مسؤولني  
املنطقة  ال يعكس    جتسيد  حلم ترقية تيميمون إلى والية كاملة 
اجلمهورية  رئيس  يف  الثقة  الفعاليات  هذه  وجددت  الصالحيات. 

حللحلة هذا املشكل القائم
و إعطاء التعليمات الالزمة  للتطبيق الفوري لألحكام واملراسم 
تتمتع  التي  املنطقة   بترقية  املتعلقة  الرسمية  يف  اجلريدة  الصادرة 
املقصود  التهميش  دائرة  من  وانتشالها  والية  إلى  املقومات  بكامل 

واالقصاء.
عبداهلل مجبري

اليزي
كارثة ايكولوجية تهدد سكان 

»طارات« الحدودية
يشتكي سكان قرية طارات احلدودية التابعة لبلدية اليزي على 
بعد 200 كلم شماال من مشكل تسربات املياه املستعملة وانسداد 
أيام مشكلتا برك مائية تنبعث منها  أزيد من عشرة  البالوعات منذ 
من  وتخوفهم  السكان  لدى  كبيرا  استياء  خلق  ما  الكريهة  الروائح 
انتشار األمراض اجلرثومية خاصة لدى فئة األطفال الذين ال يأبهون 

خلطورة الوضع ويلجاون إلى اللعب بجوارها .
وقال سكان قرية طارات املتاخمة للحدود الليبية يف حديثهم ل 
أخبار الوطن أن الوضع بات ينذر بكارثة بيئية خطيرة بسبب انسداد 
معظم أنابيب القنوات الناقلة ملياه الصرف الصحي وحسبهم املشكل 
فبالرغم من  الذي أصبح اليصلح  إلى صغر حجمها ولقدمها  يعود 
إلى  البالوعات  املتكررة إلزالة األتربة واالنسدادات من  محاوالتهم 
انتشار  إلى  أدت  والتي  عليه  كان  ما  إلى  يعود  ما  األمر سرعان  أن 
البرك املائية  املتعفنة فضال عن الروائح الكريهة املنبعثة واحلشرات 
باإلضافة  أوضاع  هكذا  مثل  يف  العيش  حتبذ  التي  اخلطيرة  السامة 
إلى خطورتها على كبار السن واألطفال وأيضا البيئة باعتبار املنطقة 
رعوية بامتياز .وكما يناشد السكان اجلهات الوصية بضرورة التدخل 
ال  الذي  واخلطير  املزري  الوضع  هذا  من  إنقاذهم  اجل  من  الفوري 

يحتمل التأقلم فيه حفاظا على حياتهم وصحتهم وبيئتهم  .
ويف ذات السياق أكد عضو املجلس البلدي ومندوب فرع قرية 
طارات« باواني فرج »يف تصريح خص به »أخبار الوطن« إن الوضعية 
الصحي  الصرف  ملياه  الناقلة  األنابيب  عليها  تتواجد  التي  احلالية 
التنظيف  وعمليات  املتكررة  الصيانة  من  فبالرغم  تغيرها  تستدعي 
كل  يف  البلدية  مصالح  مع  بالتنسيق  التطهير  ديوان  بها  يقوم  التي 
مناسبة إال أن املشكل يبقى قائم  الى حني جتديد القنوات الناقلة 
القرية  مدخل  احياء  بني  ما  املتواجدة  السوداء  النقطة  يف  خاصة 
الو أضاف مت تسجيل مشروع  ذات  املرتقب« يضيف  ومن  الرئيسي 
على مستوى طارات املتعلق بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي يف 

االيام القليلة القادمة.
براهيم مالك

والي االغواط يؤكد: 
عمليات تنموية سريعة لضمان تمدرس االطفال بمناطق الظل

عرفت أسعار تمور دقلة نور ،في أسواق الجملة والية الوادي منذ األسبوع الحالي ،تراجعا قياسيا ، أحسنها لم تتجاوز أسعارها 
ال70 دج للكيلوغرام الواحد ،وهي قيمة بعيدة كل البعد عن السعر الذي كان تباع به في مثل هذا الوقت من كل سنة ،والذي 
هو بداية موسم جني التمور،اذ لم ال ينزل في العادة عن سقف 140 دج ،وهو  يمثل تراجع بنسبة 100 بالمئة ،ما كبد 

المزارعين  خسائر مادية فادحة اذ ال تغطي هذه األسعار حسبهم  المصاريف التي دفعوها على أشجار نخيلهم ،بداية من عملية التلقيح 
إلى غالية جني محاصيلها .

 دعوات لوزارتي الفالحة والتجارة لدعم المنتوج 	
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قال طويسات عبدالقادر، رئيس املجلس 
الوطني املشترك اإلبل أن تربية اإلبل باجلزائر 
تعود حلقب ضاربة يف أعماق التاريخ وهو ما 
تدل عليه الرسوم احلجرية بالواليات اجلنوبية 
يف جبال الهقار والطاسيلي ويف تندوف وإليزي 
، وكثير من املناطق بواليات حتمل حلد اآلن 
باجللفة  اإلبل  عني  بلدية  منها  أسماءها 
باألغواط  البيضاء  ببلدية  الناقة  ،وضاية 
باألغواط    « احليران  »قصر  احلوار  ،وقصر 

واحلوار هو ابن الناقة،
وكانت وسيلة تنقل اجلزائريني إلى عمق 
إفريقيا ومصر واملغرب وإلى أداء فريضة احلج 

،كما كانت وسيلة لنشر العلوم وللتجارة .
اعتبرها  االستعمارية  احلقبة  وأثناء 
ألنها  بقتلها  حكما  وأصدر  عدوا  االستعمار 
وتزويدهم  املجاهدين  لتموين  وسيلة  كانت 

باألسلحة.
·   ثروة حيوانية  استنزفها اإلهمال

جتاوز عدد اإلبل باجلزائر بعد االستقالل 
هذا  لكن  رأس  وخمسمائة  ماليني  ثالثة 
من  أقل  إلى  الزمن  مبرور  كثيرا  تقلص  العدد 
عبد  طويسات  السيد  حسب  رأس  مليون 
القادر حيث مت إحصاء 500ألف ناقة منتجة 
حاليا  احلدودي  بالشريط  رأس  و200ألف 
من  عوامل  عدة  إلى  ذلك  محدثنا  ،وأرجع 
على  أنذاك  التنقيب  عملية  إنتشار  أبرزها 
البترول يف الصحراء مما أدى إلى تضرر املراعي 
وتقلصها ،ولم حتظ بعناية من طرف الدولة يف 
مجال األعالف والدواء واملاء وغياب تشجيع 
االجتماعي  بوضعهم  واالهتمام  املربني 

عزوفهم  إلى  أدى  واملهني  مما  والصحي 
عن  بحثا  املدن  نحو  ونزوحهم  تربيتها  عن 
،وأكد  أبناءهم  وتدريس  والعمل  االستقرار 
يف هذا اإلطار أن مئات األالف من العائالت 
تسترزق من هذه الثروة وتعمر املناطق الريفية 

بالصحراء .
·  نحو تثمين هذه الثروة واالهتمام 

بمربيها
التي أصبحت تهدد  تنامي األخطار  ومع 
األخيرة  السنوات  يف  تأسست  الثروة  هذه 
بواليات اجلنوب جمعيات وهيئات تدافع عن 
هذه الثروة وشكلت سنة 2019 مجلسا وطنيا 
السابقني  الوزيرين  لتربية اإلبل حتت إشراف 
هدفه  عماري  وشريف  عبدالقادر  بوعزقي 
وتنميتها  عليها  واحلفاظ  الثروة  هذه  تثمني 
، حيث شرع املجلس يف إحصاء هذه الثروة 
على املستوى الوطني وإحصاء مربيها  بنظام 
وإحصاء  الفالحة  وزارة  مستوى  على  رقمي 
نظام  إعتماد  مرة  ألول  نومت  الرعوية  املناطق 
سنوي دائم لتوفير الغذاء لها ألنها صنفت من 
احليوانات املنقرضة ومنح مربيها بطاقة مهنية  
طويسات  رئيسه  حسب  املجلس  ،ويسعى 
إلى  الفالحة  وزارة  مع  بالتنسيق  عبدالقادر 
األسواق  يف  اإلبل  ثروة  منتوجات  تثمني 
احمللية واخلارجية وإعطاءها حق الثروة القومية 

اجلزائرية األصيلة املوطنة  .
 ·   مطالب بإنشاء محميات رعوية لالبل

ويسعى املجلس إلى احلصول على موافقة 
عبر  لألبل  رعوية  محميات  إلنشاء  الوزارة 
واليات اجلنوب وتنظيم مهرجانات ومعارض 
للسباقات   اإلبل  ومضامير  وبيع  لشراء 

الثروة  بهذه  للتعريف  واملهارة  للهجن 
وتشجيع تربيتها واستثمارها كثروة سياحية 

جللب موارد مالية للدولة .
الوصية  الوزارة  من  املجلس  ويطالب 
باإلبل  خاصة  بيطرية  تخصصات  فتح 
وتوفير   ، واجلامعات  املعاهد  مستوى  على 
لتشريحها وتخصيص دوريات طبية  مخابر 
احلليب  من  منتوجها  ،وتثمني  لعالجها 
الصيدالنية  واملواد  والوبر  والشحم  واللحم 
بيولوجية  غذائية  مكمالت  تعد  التي 
مبربيها  االهتمام  إلى  دعا  ،كما  طبيعية 
بتوفير مدارس متنقلة  ألبنائهم يف موسمي 
صحيا  بهم  والعناية   ، والصيف  الشتاء 
واجتماعيا كتخصيص دوريات طبية ملتابعة 
للماء  صهاريج  ،وتوفير  صحيا  عائالتهم  
تقيهم  متنقلة  وخيم  الشمسية  والطاقة 
لضمان  وهذا  شتاءا  والبرد  صيفا  احلرارة 

استقرارهم بالريف الصحراوي .

إحصاء 500ألف ناقة منتجة و200ألف رأس بالشريط الحدودي 	
مطالب  بإنشاء محميات رعوية لإلبل عبر واليات الجنوب 	
فتح تخصصات بيطرية خاصة باإلبل  في المعاهد والجامعات ضروري 	

رئيس المجلس الوطني المشترك لتربية اإلبل لـ » أخبار الوطن«

تربية اإلبل.. ثروة استنزفها االهمال

اعتبر  رئيس المجلس الوطني المشترك لتربية اإلبل الذي يضم ممثلي جمعيات 15 والية جنوبية تنشط في هذا المجال أن »اإلبل » في الجزائر  تعد عنصرا 
تاريخيا وسياحيا يعكس أصالة الشعب الجزائري وامتداداته التاريخية وثروة اقتصادية هامة تنتظر من الدولة عناية واهتماما لالستثمار في منتوجها من الوبر 

والحليب والجلود والشحم واللحم والعطن .
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 3 »حققنا  »دازّن«  لشبكة  تصريحاته  يف  كونتي  وقال 
نقاط مهمة، لكن من الصواب إجراء تقييمات صحيحة«. 
وأضاف »أمر جيد أننا أحرزنا 4 أهداف وصنعنا الكثير، لكن 
يجب أن نتحسن يف اجلزء الدفاعي، الالعبون يعرفون ذلك، 
التوازن هو أساس كل شيء«. وتابع كونتي »نحن نريد العمل 
على اجلانب الدفاعي بالضغط على حامل الكرة والدفاع من 
األمام وليس اجللوس يف حضن حارسنا. اليوم لعب باستوني 
كمدافع مركزي، بينما لعب بجانبه كوالروف يف أول ظهور 

له«.
من  حسن  فإنه  وصوله،  مع  باملقارنة  »إريكسن؟  وتابع 
قوته ولعب يف مكانه املثالي خلف املهاجمني، لقد قدم مباراة 

جيدة«.
وواصل »أعتقد أنه )إريكسن( قدم مباراة جيدة. نحن 
نعلم أن لديه بعض الصفات ونحاول إبرازها، أحياًنا يحدث 
ذلك على الفور، وأحياًنا يستغرق بعض الوقت، لذلك لدي 
إميان وصبر، إنه فتى جيد ويعمل بجد من أجل الفريق. آمل 

أن تنطلق منه الشرارة وتسمح له بالعثور على طريقه«.
أن  أدركت  إنتر،  يف  األول  عامي  »بعد  كونتي  وزاد   
الناس  أن  لدرجة  النتائج،  كبير على  ينصب بشكل  التركيز 
الرحلة  أن  أعتقد  نخوضها.  أن  نحتاج  التي  الرحلة  ينسون 
يجب  لذا  للتعليم،  قابلة  حلظات  هي  الهزائم  وحتى  مهمة 

االستمتاع بها«.
ونوه »إن رؤية الالعبني ينمون مبعدل 360 درجة بغض 
النظر عن الفوز أو ال هو أفضل شيء، يجب أن يستمتع املدرب 
املاضي  العام  ذلك، يف  أفعل  كيف  أتعلم  أن  يجب  بذلك، 

اكتسبنا املصداقية سواء يف إيطاليا أو على الصعيد الدولي«. 
علق  لتوتنهام،  بالرحيل  وارتباطه  سكرينيار  مستقبل  وعن 
كونتي: »بالنسبة لي هو جزء من مشروعنا، غيابه اليوم كان 
خياًرا فنًيا حيث دفعت بدي أمبروزيو بداًل منه، ثم أنني ال 

أعرف إذا كانت هناك عروض مهمة له أم ال«. وختم »من 
احملتمل أن يفكر النادي يف ذلك بسبب الوضع املالي، نحن 

منفتحون جلميع احللول، ونعرف ما قاله املالك«.
القسم الرياضي

صــراع برشلونــة 
والبايرن على دست 
يصل لنقطة النهاية
حسم األمريكي سيرجينو دست، 
ظهير أياكس أمستردام، وجهته خالل 
املوسم املقبل بني برشلونة وبايرن ميونخ.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن دست كان بدياًل يف 

مباراة فريقه أمام فيتيسه أرنهيم بالدوري 
الهولندي، متهيًدا النتقاله إلى برشلونة.
وأشارت إلى أن دست ودع زمالءه 

عقب انتهاء املباراة، ووصل املدينة 
الكتالونية، امس األحد، لتوقيع العقود مع 
برشلونة. وأوضحت الصحيفة الكتالونية، 

أنه سيتم اإلعالن بشكل رسمي عن 
الصفقة خالل 48 ساعة.

وذكرت أن أياكس ال يزال يحاول 
زيادة قيمة الدفعة األولى من أموال صفقة 
دست، بينما يريد برشلونة تأجيل الدفع 

بسبب أزمة فيروس كورونا. وقالت »موندو 
ديبورتيفو«، إن الصفقة حسمت مقابل 
20 مليون أورو، باإلضافة إلى 5 ماليني 
كمتغيرات. وكان بايرن ينافس برشلونة 

بقوة على الصفقة، قبل أن يفضل الالعب 
األمريكي االنتقال إلى البارسا.

إنتر يضحي بالعبين 
لحسم صفقة كانتي

يعمل إنتر ميالن على إغراء تشيلسي 
بأكثر من صفقة تبادلية، للحصول على 
خدمات الفرنسي نغولو كانتي، العب 

وسط البلوز.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« 

اإليطالي، فإن إنتر عرض على تشيلسي 
إقحام كل من كريستيان إريكسن ومارسيلو 

بروزوفيتش يف صفقة انتقال كانتي إلى 
»سان سيرو«.

وأشار إلى أن تشيلسي رفض عرض 
اإلنتر، واشترط احلصول على أموال فقط، 
للموافقة على رحيل كانتي. وال يحظى 

إريكسن بثقة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، 
كما أن بروزوفيتش سيخسر مقعده يف 

التشكيل األساسي مبجرد وصول كانتي.
وذكرت تقارير سابقة أن تشيلسي 

يقدر صفقة كانتي بـ50 مليون أورو، بينما 
ينتظر إنتر جمع األموال، عقب بيع مدافعه 

ميالن سكرينيار إلى توتنهام.

دياز يلمح القترابه 
من مانشستر سيتي
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس 

األحد، أن روبن دياز، مدافع بنفيكا، بات 
على أعتاب االنتقال رسمًيا إلى صفوف 

مانشستر سيتي.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، 

فإن دياز اتفق بالفعل على الشروط 
الشخصية لعقده مع مانشستر سيتي، 
وسيوقع للنادي اإلجنليزي خالل األيام 

املقبلة.
وأشارت إلى أن دياز ألقى تلميًحا 

كبيًرا بشأن اقترابه من الرحيل عن 
بنفيكا، إثر تسجيله هدًفا خالل الفوز على 

موريرينسي، أول أمس.
وصرح دياز عقب املباراة: »أنا سعيد 
جدا. لقد كانت مباراة مهمة للغاية لي، 
وتسجيل هدف أمر مميز جًدا بالنسبة لي«.
وأضاف: »إنها حلظة خاصة وأعتقد 

أن اجلميع يعرف السبب بالفعل«. وذكرت 
تقارير أن الصفقة تقدر بـ60 مليون أورو، 

باإلضافة إلى املدافع األرجنتيني نيكوالس 
أوتاميندي.

بيليغريني مدرب  ريال بيتيس:

»مـــن الصعـــــب 
مواجهـة ريال مدريد 
وحكــم الفيديــو«

على  الصعب  من  إن  بيليغريني  مانويل  املدرب  قال 
املساعد  الفيديو  ريال مدريد وحكم  بيتيس مواجهة  ريال 
الدرجة  دوري  يف  أرضه  على   3-2 فريقه  خسارة  بعد 
على  تفوقه  رغم  أمس  اول  القدم  لكرة  اإلسباني  األولى 
املباراة. وجتاوز بيتيس  اللقب يف فترات كبيرة من  حامل 
اهتزاز شباكه مبكرا ليتقدم 1-2 على ريال مدريد بنهاية 

الشوط األول.
املساعد  الفيديو  حكم  من  تدخالت  ثالثة  لكن 
سارت يف صالح حامل اللقب يف الشوط الثاني وأدت إلى 
إدراك ريال مدريد للتعادل ثم طرد إميرسون العب بيتيس 
وحصول الفريق الزائر على ركلة جزاء يف الدقائق األخيرة 

نفذها سيرجيو راموس بنجاح ليحصد النقاط الثالث.
للغاية  الصعب  »من  صحفيا  مؤمترا  بيليغريني  وأبلغ 
مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو املساعد«. وتابع: »كنا 
سجلنا  األول،  الشوط  يف  مدريد  ريال  من  بكثير  أفضل 
للتسجيل.  حقيقية  فرص  ثالث  لنا  وأتيحت  هدفني 
الشوط الثاني كان أكثر تكافؤا، ثم جاءت البطاقة احلمراء 
هذه  يف  صعبا  العبني  بعشرة  اللعب  وكان  اجلزاء  وركلة 
مدريد  ريال  تواجه  »حني  وأضاف:  الطويلة«.  الفترة 
حكم  بسبب  العب  ويطرد  جزاء  ركلة  ضدك  وحتتسب 
أقدر  لكني  للغاية.  صعب  شيء  فهذا  املساعد  الفيديو 

مستوانا اجليد عندما كنا 11 العبا ضد 11«.
وقاد بيليغريني، الذي تولى تدريب ريال مدريد من 
قبل، بيتيس النتصارين يف أول مباراتني باملوسم اجلديد 
التي خسر  الطريقة  رغم  فريقه  بأداء  زال سعيدا  ما  وكان 
متأكدا  أصبحت  أنني  اإليجابي  »الشيء  وتابع:  بها. 
بشكل أكبر أننا على الطريق الصحيح. حني كنا 11 العبا 

ضد 11 يف امللعب، كنا أفضل بكثير من ريال مدريد«.

مدرب إنتر ميالن، كونتي:

»علينا التحسن دفاعًيا وسكرينيار جزء من مشروعنا«
أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميالن، أن فريقه سيحاول تحسين الشق الدفاعي، بعدما استقبل 3 أهداف في أولى مبارياته بالموسم الجديد، 

خالل الفوز على فيورنتينا 3-4، ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

ريــال مدريــد يقترب من الفـوز 
بصفقة كامافينغا

عن  األحد،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
تطور جديد بشأن مستقبل إدواردو كامافينغا، العب وسط 

رين الفرنسي، واملستهدف من قبل ريال مدريد.
ووفًقا لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن باريس 
سان جيرمان اقترب من ممثلي كامافينغا يف الفترة األخيرة، 
حملاولة نقل الالعب إلى »حديقة األمراء«. وأشارت إلى أن 
إدارة ريال مدريد ال تخشى التدخل الباريسي، ألنها على 
اتصال قوي بالالعب وممثليه، وهناك ثقة يف حسم الصفقة 

خالل الصيف املقبل.
للميرنغي،  الواضحة  األهداف  أحد  كامافينغا  وكان 
هذا الصيف، لكن تسببت أزمة فيروس كورونا يف تأجيل 

الصفقة ملدة عام.
على  كامافينغا  أن  اإلسبانية  الشبكة  وأوضحت 
أبلغ  أنه  كما  عام،  ملدة  امللكي  النادي  النتظار  استعداد 

كشافة ريال مدريد بذلك.

غوارديوال يعلن غياب جيسوس لمدة شهر
كشف بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي املنافس يف الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، عن مدة غياب مهاجمه 

البرازيلي الدولي غابرييل جيسوس. وأوضح غوارديوال أن غابرييل سيغيب شهرا على األقل بسبب إصابة عضلية.
ويفتقد سيتي اآلن مهاجميه االثنني األساسيني مع استمرار ابتعاد سيرجيو أغويرو بسبب اإلصابة وال ميلك غوارديوال 

سوى مهاجمني شباب لالستعانة بهم.
وقال مدرب سيتي: »غابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب ملدة شهر. إنها مشكلة عضلية. نفتقد سيرجيو 

ونفتقد جيسوس«.
وأضاف غوارديوال الذي يحل فريقه ضيفا على بيرنلي يف الدور الرابع لكأس رابطة احملترفني اإلجنليزية يوم األربعاء.  

ويف املاضي، لعب غوارديوال مبهاجم وهمي واستخدم يف هذا املركز رحيم سترلينغ وفيل فودن وكيفن دي بروين.
ويعاني سيتي أيضا من غياب برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو حتى فترة التوقف الدولية يف أكتوبر 

بينما يخضع إيلكاي جندوجان للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.
وحتوم شكوك حول مشاركة املدافع إميريك البورت الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.

وقال االحتاد البرازيلي لكرة القدم يوم اجلمعة الفارط إن اإلصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل يف تصفيات كأس 
العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر املقبل.

راموس يقتحم قائمة تاريخية في »الليغا«
قاد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، فريقه لتحقيق االنتصار بنتيجة 2-3 على ريال بيتيس، اول أمس، يف إطار 

منافسات اجلولة الثالثة من الليغا. وسجل راموس الهدف الثالث لريال مدريد من ركلة جزاء يف الدقيقة 82.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن راموس أصبح ثالث العب يف تاريخ الليغا ُيسجل يف 17 موسما على 

التوالي.
وأوضحت الشبكة، أن راموس جاء بعد أغوستني بيرو غانيزا )19 موسما(، وكارلوس ألونسو سانتيانا )17 موسما(.

وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط يف املركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط يف 
املركز الثاني.
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محمد هشام

بهدف  امللكي  تقدم  وشهدت 
فالفيردي يف الدقيقة 14، لكن املدافع 
 35 الدقيقة  يف  النتيجة  عدل  احملوري 
قبل أن يضيف ويليام كارفالهو الهدف 
الرايل  لكن   ،37 الدقيقة  يف  الثاني 
عاد يف النتيجة بفضل إميرسون العب 
باخلطأ  الكرة  أدخل  الذي  بيتيس 
ليضيف   ،48 الدقيقة  يف  مرماه  يف 
الثالث من ركلة جزاء  الهدف  راموس 
الذي  الهدف  ويعتبر   .82 الدقيقة  يف 
شباك  يف  له  الثاني  ماندي  سجله 
الفريق امللكي بعد هدفه األول املوسم 

قبل املاضي.
ريال  اجلزائري وجنم  الدولي  وعلق 
ريال  أمام  فريقه  هزمية  على  بيتيس، 
مدريد بنتيجة 3-2، يف اجلولة الثالثة 
من الدوري اإلسباني املمتاز. وكانت 
املباراة شهدت أكثر من حالة حتكيمية 
إميرسون  طرد  مثل  للجدل  مثيرة 
أباريسيدو، العب بيتيس، واحتساب 

ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.
تصريحات  يف  ماندي،  وقال 
اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  أبرزتها 
لقد  قولها.  أستطيع  ال  أشياء  »هناك 
يف  خاصة  للغاية  جيًدا  بيتيس  رأيت 
من  العديد  وصنعنا  األول،  الشوط 

الفرص، وكنا نستطيع الفوز بهدفني أو 
ثالثة«، وأضاف »قدمنا أداًء جيًدا ويف 
الثاني كان ريال مدريد أفضل  الشوط 
قليال، لكن هناك عناصر يف املباراة ال 
األحيان.  بعض  يف  تقاتلها  أن  ميكن 
لم  ولكننا  النهاية  حتى  حاولنا  لقد 
»القرارات  ماندي  وتابع  نستطع«، 
الصور  أر  لم  املباراة،  للجدل يف  املثيرة 
من  واضحة  ليست  األمور  ولكن 
األمور،  هذه  عن  أحتدث  لن  امللعب. 
لكن سأخصص كلماتي عن بيتيس، 
بشكل  قدمناها  التي  األشياء  وعن 

جيد أو التي حتتاج للتصحيح«.
الهدف  استقبلنا  »لقد  وواصل 
وتفوقنا  بشخصية  لعبنا  لكننا  األول، 
حتى نهاية الشوط األول، إال أننا لم 
نتمكن من احلفاظ على نظافة شباكنا 
ريال  وأمت جنم  الثاني«،  الشوط  خالل 
حدث.  ما  نشاهد  أن  »علينا  بيتيس 
كنا نواجه ريال مدريد مبا ميلكه، ومن 
الفريق.  هذا  ضد  اللعب  الصعب 
املباراة  يف  أخطائنا  إلى  ننظر  أن  علينا 

ونصححها«.

سجل هدفا رائعا في مرمى ريال مدريد، ماندي:

»هناك عناصر في مباراة الريال 
ال يمكن أن تقاتلها«

مولودية وهران
بن طيبة يمضي إلى غاية صيف 2022

تعاقده مع محمد بن طيبة،  نادي مولودية وهران، إجراءات  أكمل 
بعقد ميتد إلى صيف 2022. وكشف النادي الوهراني يف بيان عبر حسابه 
الرسمي، عن تعاقده مع بن طيبة يف صفقة انتقال حر، بعد أن قضى 

موسما أبيض، إثر فسخ تعاقده مع مولودية بجاية، الصيف املاضي.
وقضى بن طيبة موسما شاًقا للغاية، بعد أن قررت إدارة بجاية إنهاء 
خريج  وكان  األمن.  قبل  من  اعتقاله  بسبب  واحد،  طرف  من  عقده 
اجلاري،  العام  منتصف  البراءة  على  قد حصل  وهران،  مدرسة جمعية 

بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورطه يف قضية مخدرات.
م.هشام

متوسط ميدان اتحاد العاصمة، أسامة شيتة:
»جميع التعداد واع بحجم المسؤولية 

الملقاة على عاتقه«
استعدادات  أن  أسامة شيتة،  العاصمة،  احتاد  ميدان  متوسط  أكد   

فريقه النطالق املوسم الكروي اجلديد، تسير يف الطريق الصحيح.
العاصمي  للنادي  الرسمية  للصفحة  تصريحات  وقال شيتة، خالل 
»التحضيرات تسير يف ظروف جيدة للغاية، خاصة هذا األسبوع، حيث 
باشرنا العمل اجلدي، وأمتنى أن نواصل على هذا اإليقاع، لنتجاوز الكثير 

من النقائص«.
وأضاف »جميع التعداد واع بحجم املسؤولية امللقاة على عاتقه، نحاول 
االلتزام بتطبيق برنامج العمل، يف انتظار وصول املدرب سيكوليني، حتى 
أواجه أي مشكلة  لم  البطولة«، وأمت »صراحة،  نكون جاهزين النطالق 
على  حريصا  كنت  أنني  خاصًة  اجلماعية،  التدريبات  استئناف  بعد 

احلفاظ على لياقتي، طيلة فترة التوقف«.
م.هشام

قادما من إتحاد بلعباس
بلحوسيني يرسم إلتحاقه بأم صالل القطري

وقع العب إحتاد بلعباس، عبد النور بلحوسيني رسميا لصالح نادي 
أم صالل القطري، عقد مدته سنتني ليلتحق مبواطنه أيوب عزي الناشط 

يف ذات الفريق.
اجلديد  فريقه  مع   10 الرقم  السابق  بلعباس  احتاد  العب  وسيحمل 
من  خطوة  بعد  على  كان  »املكرة«،  هداف  بأن  يشار  صالل.  أم  نادي 
ألغى  التأشيرة  الفرنسي، ولكن عدم حصوله على  لوهافر  اإلحتراف مع 

الصفقة.
م.هشام

بسبب عدم اكتمال النصاب
تأجيل الجمعية العامة العادية 

إلتحادية التنس
اجلزائرية  لالحتادية   ،2019 ملوسم  العادية  العامة  اجلمعية  تأجلت 
للتنس، التي كان من املقرر إجراؤها اول أمس باجلزائر العاصمة، بسبب 
عدم اكتمال النصاب القانوني. وحضر اجلمعية 14 عضوا مصوتا فقط من 

أصل 34، إضافة الى ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة.
‘’لألسف،  بالنيابة، محمد الزار  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  وصرح 
القانوني. بكل  العامة لعدم اكتمال النصاب  لم تنطلق أشغال اجلمعية 
صراحة، لقد عانت االحتادية اجلزائرية من بعض املشاكل منذ ديسمبر 
2019، كما شهدت تولي ثالثة أسماء لكرسي الرئاسة خالل 9 أشهر 

فقط’’.
يف  فقط  واحدة  نقطة  هناك  ‘’كانت  املصدر  نفس  يضيف  أن  قبل 
جدول األعمال، وهي املصادقة أو رفض التقريرين األدبي واملالي للموسم 
الرياضي 2019، لكن بعض األعضاء أرادوا التغيير والذهاب إلى جمعية 

استثنائية. هذه الفكرة قوبلت بالرفض من قبل بقية األعضاء’’.
وحسب اللوائح والقوانني املعمول بها يف االحتادية اجلزائرية للتنس، 
فإنه سيتم برمجة اجلمعية العامة العادية من جديد يف أجل أقصاه ثمانية 

أيام.
بعد   2020 يف  اضطرابات  عدة  عرفت  الفدرالية  الهيئة  أن  يذكر 
الشباب  وزير  قبل  من  بسعد  محمد  املنتخب  للرئيس  املؤقت  اإليقاف 
والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، بسبب سوء التسيير. بعد ذلك، 
بالنيابة، ويتعلق األمر  الرئاسة  الفدرالي  املكتب  تولى ثالثة أعضاء من 

ببوعالم حاج علي، محمد دحماني ومحمد الزار على التوالي.

إختبارات الكشف الطبي »كوفيد 19« كانت سلبية
المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة يشرع في تربصه

انطلق يوم السبت باملركز الوطني التقني بسيدي موسى بالعاصمة ال تربص التحضيري للمنتخب الوطني ألقل من 20 
سنة، بقيادة املدرب صابر بن سماعني ومبشاركة 34 العبا، حتضيرا للمشاركة يف دورة إحتاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لذات الفئة 
املؤهلة لكأس إفريقيا 2021. واستهل املدرب بن سماعني اليوم األول من التربص بجلسة مع الالعبني، بعدها برمج دورات حول 

امللعب حيث مت تقسيم املنتخب إلى أربع مجموعات قبل أن تنتهي بتمارين بالكرة.
ويندرج هذا التربص الذي سيتمر إلى غاية 10 أكتوبر القادم، االول منذ ستة اشهر من التوقف عن التدريبات بسبب فيروس 
كورونا، يف اطار التحضيرات لدورة احتاد شمال افريقيا لكرة القدم التي ستحتضنها تونس واملؤهلة الى كأس أمم افريقيا 2021 التي 
ستقام مبوريتانيا من 16 فيفري الى 4 مارس املقبلني. وأعطو املسؤولني مبركز سيدي موسى وبالتعاون، مع اللجنة الطبية للفاف، 

تعليمات صارمة لالمتثال للبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والصحة والسكان وإصالح املستشفيات.
ما سمح  وهو  كانت سلبية  الفني  والطاقم  للالعبني   »19 »كوفيد  الطبي  الكشف  إختبارات  نتائج  ان جميع  اإلشارة  جتدر 
34 العبا،   واملقدرة ب  التي إستدعاها  العناصر  التربص مبشاركة جميع  إنطالق  الوطني بن سماعني اإلشراف على  للمدرب 
حيث يعد نادي بارادو االكثر متثيال يف هذه القائمة بتواجد ثمانية العبني، متبوعا بشباب بلوزداد بسبعة عناصر واحتاد اجلزائر 

بأربعة العبني.
م.هشام

بصم الدولي الجزائري، عيسى ماندي، على هدف التعادل لفريقه ريال بيتيس في مرمى ريال مدريد خالل المواجهة التي 
إحتضنها أول أمس ملعب بينيتو فيال مارين بإقليم األندلس في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري اإلسباني.

االتحادية الجزائرية للسباحة
المصادقة على التقريرين األدبي والمالي لسنة 2019

العادية،  الدورة  خالل  العاصمة  باجلزائر  أمس  اول  للسباحة،  اجلزائرية  لالحتادية  العامة  اجلمعية  أعضاء  صادق 
باإلجماع على التقريرين األدبي واملالي لسنة 2019.

واكتمل النصاب القانوني بحضور 30 عضوا مصوتا من أصل ال47 الذين حتصيهم اجلمعية العامة، حتت إشراف ممثلة 
وزارة الشباب و الرياضة. كما متت باملناسبة املصادقة على مخطط عمل االحتادية ملوسم 2020.

يف ختام أشغال اجلمعية العامة العادية، نوه رئيس الهيئة الفدرالية، محمد حكيم بوغادو، باملستوى الراقي ألعضاء 
اجلمعية والتزامهم الدائم، مثمنا روح الشفافية واالحترام والدميقراطية الذي دائما ما طبع نقاشات عائلة السباحة الكبيرة.
وعلى غرار احتادية السباحة، بدأت الفيدراليات الرياضية يف عقد جمعياتها العامة العادية، والتي كانت مقررة ما بني 

شهري فيفري وأفريل املاضيني، قبل أن يتم تأجيلها بسبب جائحة »كوفيد19-«.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت مؤخرا السماح بتنظيم اجلمعيات العامة العادية لكل من األندية واجلمعيات 

واالحتاديات الوطنية الرياضية.
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حسان مرابط
 

الرسمية  صفحته  على  األحد،  أمس  املجلس  نشره  بيان  يف  وورد 
بالفيسبوك أّن مّت االتفاق على تالوة املصادقة على القانون الداخلي مادًة مادة 

بعد املناقشة وإبداء الرأي وتعديل ما يجب تعديله.«
االعتراف  وجلنة  املهام،  وتوزيع  املجلس  جلان  تشكيل  السياق  يف   ومت 
ودراسة  الفنان  بصفة  االعتراف  شروط  تتكفل بوضع  والتي  الفنان  بصفة 
امللفات املقّدمة للمجلس، وكذا جلنة احلماية املعنوية واالجتماعية للفنانني.
اللغة األمازيغية، باملجلس سواء  أّنه لوحظ نقص يف  وأوضح املجلس 
ما تعّلق بدراسة امللفات ذات الصلة أو مشروع ترجمة »دليل املهن الفنية« 
يف  مختص  عضو  إضافة  ضرورة  على  االتفاق  فَتّم  األمازيغية،  اللغة  إلى 
االختصاص  بذوي  االستعانة  احلاجة  وعند  املجلس  إلى  األمازيغية  اللغة 

من خارج املجلس، خاصة احملافظة العليا للغة األمازيغية.
ويحدد املشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي الذي يحّدد النظام النوعي 
لعالقات العمل املطبقة على الفنانني، وذلك بغرض اإلسراع يف وضع إطار 

منظم لفائدة الفنان وربحا للوقت واجلهد.
ويهدف هذا املشروع إلى وضع قانون تطبيقي لعالقات عمل الفنانني مع 

ضبط مهنة الفنان وأصناف الفنانني.
ووفق البيان » يشبه إلى حّد بعيد ما ميكن أن يتضمنه »قانون الفنان 
الصدور  يف  سرعتها  هي  القانونية  الصيغة  هذه  ميزة  أّن  إال  الفنية«  واملهن 

والتنفيذ«.
واتفق املجلس باألغلبية على ضرورة الذهاب إلى اعتماد مشروع مرسوم 
اعتماد صيغة  بدل  للفنان،  واملهنية  االجتماعية  احلقوق  تنفيذي، يحمي 
واملرور  قانونية بعضها غير موجود  إلى ترسانة  الذي يحتاج  الفنان«  »قانون 

على املجلس الشعبي الوطني.
 وناقش املجلس فكرة تقدمي عقد منوذجي يهتدي به الفنان يف إبرام عقود 

عمل مع الشركاء ضمانا حلقوقه.
وفيما يتعلق ببطاقة الفنان اجلديدة سيعمل املجلس على إصدار الطابع 
إنشاء  مرسوم  وتتميم  تعديل  على  املوافقة  مبجرد  لبطاقة  النهائي  القانون 

املجلس الوطني للفنون واآلداب.

املشترك  الوزاري  املرسوم  وإمتام  تعديل  مشروع  أيضا  املجلس  وتناول 
بني وزارة العمل والضمان االجتماعي ووزارة الثقافة الذي يتعلق باحلماية 
»دليل  مشروع  واإلثراء  بالنقاش  استعرض  للفنانني. كما  االجتماعية 
)العربية  لغات  بثالث  مطبوعة  إصداره يف شكل  اقتراح  مع  الفنية«  املهن 
تصّرف  حتت  يوضع  بحيث  الكتروني،  شكل  ويف  والفرنسية(  األمازيغية 

املؤّسسات الثقافية والفنية ولدى الفنانني واملهتمني. 
ويف محور أخر متت مناقشة بعض األمور ذات العالقة بعمل املجلس 
منها برنامج العمل لسنة 2021، حيث أّكد احلاضرون على ضرورة تنظيم 
لقاءات  إقامة  وكذا  للجمهور،  مفتوحة  بالفنانني  تعريفية  إعالمية  لقاءات 
دورية مع الفنانني عبر الواليات بصدد التعريف بالقوانني التي حتمي الفنان 
كقانون احلماية االجتماعية وأهمية بطاقة الفنان وحتسيس الفنانني املستقلني 
التسجيل  رقم  على  احلصول  بقصد  املالية  بوزارة  أعمالهم  تسجيل  بضرورة 

اجلبائي )NIF(  حلماية أنفسهم أوال واملشاركة يف التنمية االقتصادية.
 24 يومي  العادية عقد  دورتها  للمجلس يف  العامة  أّن  اجلمعية   يشار 

و27 سبتمبر اجلاري.

المجلس الوطني لآلداب:

إجراءات جديدة تخص الفنانين وبطاقة الفنان
عقد المجلس الوطني للفنون واآلداب، جمعيته العامة في دورته العادية بمقّره بالمكتبة الوطنية، وخرج بجدول أعمال يتضمن مجموعة من النقاط 

أبرزها القانون الداخلي للهيئة وتشكيل اللجان ولجنة االعتراف بصفة الفنان.

حوار مع الكاتبة الصاعدة »إكرام خالصي«

أكتب بإحساس القلب وبنور العقل

أحالمي،  كّل  أنشر،  أو  أكتب  أن  قد خّططت  يوًما  أكن  لم 
ومشاريعي متحورت حول الدراسة فقط ،  لم أر نفسي كاتبة يوًما 

ما، غير أّن أحداًثا صعبة وصاخبة أوقفت مشاريعي كّلها.
كشفت »إكرام خالصي« شابة من اجلزائر العاصمة صاحبة 
التي  األدبية  إصدارتها  عن  موهوبة،  سنة  كاتبة صاعدة  و   25
انبثقت من ظروف صحية جد صعبة، خاطبت فيها كل  القلوب 
اليائسة للبحث عن سبب فعلي يجعلنا نواصل احلياة العادية بكل 

ما فيها من خير وشر.

متى بدأت يف عالقتك مع  الكلمة واحلرف؟
انطلقت يف سن 16 سنة من عمري، بعد أن اكتشفت موهبتي 
يف ظرف صحي صعب نوعا ما، حيث كانت  أول خربشاتي يف 
ركن من أركان غرفة يف املستشفى، ثم تطورت   موهبتي   بتشجيع 

من الوسط  الذي أعيش فيه من عائلتي وأصدقائي.

- هل ميكن أن حتدثينا عن أول إصدار لك؟
األخ  من  تشجيعا  كان  األمل«  »شعاع  كتاب  بعنوان  أول 
والصديق »عبد الغاني ميلس« الذي كان دائما مشجعا لي   لنشر  

نصوصي  ، بالرغم أنني كنت ضد هذه الفكرة.
وكان أول إصدار لي سنة 2016 والطبعة الثانية 2018 شاركت 

بيه  عدة مرات  يف املعارض الدولية للكتاب ومعارض وطنية.

- كيف تنظر أكرام لنفسها اليوم بعد أن رأت إصدار 
لها بني يديها؟

واهلل  صراحة  اعتبره اجناز عظيم بالنسبة لي ، ألنني استطعت 
من خالله تغيير نظرة الناس لي من نظرة الشفقة إلى نظرة الفخر 

ومن اسم إكرام  املسكينة إلى إكرام الكاتبة.

- ما الذي يستثير إكرام للكتابة ؟
يستثيرني كل حدث، وكل  موقف ،وجميع ما يغير لألفضل  
وكل ما ميكنني أن أثب به ذاتي ، فكل ما يجذب انتباهي أسجله 

يف طيات  الورق يف محاولة لنقله للقارئ وأخذ العبر.

- ما هي رسالتك األدبية؟
ألفراد  واقعية  قصة  الكتابني  إلى  خالل  من  تطرقت 
عايشوا  الصعاب من أجل العيش بسالم و كذا  قصص كلها من 

اخليال.
رسالتي األدبية أن أزرع األمل والتفاؤل يف نفوس اآلخرين.

- ماهي املوضوعات املتناولة يف كتابة النصوص؟
والقضايا  الراهنة  املواضيع  حسب  واالختالف  التنوع  ذلك 
جزء  فالكاتب  اإلنسان،  يخص  ما  وكل  واالنسانية  االجتماعية 
من بيئته وال يستطيع أن ينفصل عن واقعه، كل املواضيع هي ما 

ميس الكاتب أوال ثم محيطه كاألمل واليأس،  واحلياة واملوت.

-هل الشخصيات املذكورة واقعية أم هي من نسج اخليال؟

و  اخليال،  ألنها  من  الواقع  مزيج  كتاباتي  يف  ما  جل 
أحداق معاشة مغلفة بأحداث خيالية .

فيروز رحال

شرشال: تشويه صورة من”GPS” إساءة لمسرحية شّرفت الجزائر عربيا
انتقد املخرج محمد شرشال  تشويه صور 
حازت  التي  أس«  بي  »جي  مسرحيته  من 
عربي  مسرحي  عمل  أفضل  جائزة  على 
خالل الدورة األخيرة ملهرجان املسرح العربي 
التي أقيمت يف األردن، بعد عرضها السبت 
الثقافة مفدي زكريا، خالل معارض  بقصر 

»الدخول الثقايف«.
صفحته  على  منشور  يف  شرشال  وقال 
الرسمية بالفيسبوك أرفقه بصورة من العرض 
قائال:   الوزارة  مبعرض  قدمت  التي  والصورة 
الصورة التي على يساركم مأخوذة من مشهد 
وبها شخصيات  بي أس«  »جي  من عرض 

أطفال بال مالمح.
على  التي  الصورة  شرشال:   وأضاف 
الشخصيات  هذه  إلحدى  تشويه  ميينكم 
الثقافة، وذلك  اللباس يف قصر  أثناء عرض 

بإضافة سترة وحذاء.
املعروض  اللباس  أّن:   شرشال  واعتبر 

يسيء للعمل الذي شرف اجلزائر عربيا.
أّنه    إلى  هدرة   بقات  ما  وأشار صاحب 
ال يعلم إن كان املوضوع مقصودا أم ال ولكّنه 

اللباس  بعرض  يطالب  للعرض  كمخرج 
بصورته الصحيحة أو سحبه.  

يف  املتسبب  مبحاسبة  شرشال  وطالب 
هذه السقطة التي حتسب على املسرح الوطني 

اجلزائري  على حّد قوله.
الدمى  صور  مشهد  نشطاء  وتداول 

»جي بي أس«  املعروضة واخلاصة مبسرحية 
»الذعة«  انتقادات  وسط  الفيسبوك  على 
وجهت إلى الوزارة بخصوص الدخول الثقايف  

الذي ميتد إلى غاية الـ7 أكتوبر اجلاري.
 حسان مرابط

تطلقها مؤسسة عبد الحميد شومان لألدب باألردن
 الجزائرية دالل العيد من بين المترشحين لجائزة أدب األطفال

أطلقت مؤسسة عبد احلميد شومان جائزة 
ألدب االطفال لسنة 2020  يف مجال القصة 
7-4 سنوات،  العمرية  للفئة  اخليالية موجه 
االرتقاء  يف  اإلسهام  إلى  تهدف  املسابقة 
لتحقيق  لألطفال  يكتب  الذي  باألدب 
العربية  الطفولة  دعم  و  التطوير  و  اإلبداع 

باملعرفة اإلبداعية كما جاء يف منشورها.

املرشحة  القصيرة  القائمة  بني  من 
الكاتبة  لألطفال  أدب  أفضل  جائزة  لنيل 
اجلزائرية دالل العيد رفقة مبدعني آخرين من 

األردن،تونس،سوريا،لبنان و فلسطني.
تابعة  علمية  هيئه  على  اجلائزة  تشرف 
يف  وتتمثل  شومان  احلميد  عبد  ملؤسسة 
الفائز و املوضوع الذي فاز به و  شهادة بإسم 

درع يحمل اسم و شعار اجلائزة ، باإلضافة 
على  موزعة  دينار  الف   18 مقداره  مبلغ  إلى 
آالف   10 األولى  املرتبة  بالنسبة  مراتب،   3
املرتبة  دينار،  آالف   5 الثانية  املرتبة  دينار، 
و سيتم اإلعالن عن  دينار.  3 آالف  الثالثة 

الفائزين يف 27 سبتمبر اجلاري.
            نسيبة شالبي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية تندوف

مديرية التجهيزات العمومية
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

NIF 37010001903
 رقم: 09 /2020

                يعلن السيد وزير السكن« العمران واملدينة ممثال من طرف مدير التجهيزات العمومية 
لوالية تندوف عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قصد : إجناز متوسطة

وع »قاعدة06' على مستوى موقع 1472 مسكن اجتماعي بتندوف لطفي, بلدية تندوف؛ والية 
تندوف األحياء السكنية املدمجة 2019(.

 احلصة 01: إجناز جناح املدخل الرئيسي +03 مخابر عملية مع  02 قاعة حتضير +02 مخابر اعالم 
 R+1 الي  + ادارة  +03 قاعات

ا حلصة 02 : إجناز جناح ورشة علوم فيزيائية و تكنولوجية مع مخزن + مراحيض إناث +قاعدة 
 R+1 متعددة االستعماالت + ورشة خدمات +06 قاعات

 احلصة 03  : إجناز جناح  املكتبة  مع قاعة املطالعة+ورشة الرسم مع مخزن+ورشة موسيقى مع 
 R+1 مخزن+ قاعة محاضرات+مراحيض دكور01+ مخبر اعالم الي +07 قاعات

احلصة 04 :  مختلف الشبكات مع التهيئة  اخلارجية+ خزان مياه 25م3  +محول كهربائي )البناء 
+التجهيز ( + احلائط اخلارجي مع املدخل 

  02F4+F3+F5     احلصة 05: إجناز مساكن إلزامية
 احلصة 06: ملعب رياضي ) للمؤسسات الناشلة(

 ضمن عملية: دراسة و إجناز متوسطة نوع »قاعدة06«على مستوى موقع 1472 مسكن اجتماعي 
بتندوف لطفي« بلدية تندوف« والية تندوف )األحياء السكنية املدمجة 2019(:

 املقاوالت املهتمة واحلائزة على :

احلصة 01 + 02 + 03:

-شهادة تأهيل درجة )04( وما فوق بناء نشاط رئيسي أو ثانوي.سارية املفعول ِ
- أجنزت على االقل مشروع بناء مببلغ يساوي أو يفوق 00، 000 000 30 دج . ارفاق شهادة حسن 

التنفيذ صادرة عن أصحاب املشاريع العمومية
- متلك رقم اعمال يساوي أو يفوق 000.00 000 40 دج مجموع الثالث سنوات االخيرة. )-2018

2016-2017( او

. C20 2017-2018-2019(. يثبت باحلصائل املالية او(

احلصة 04 + 05:

-شهادة تاهيل درجة )03( وما فوق بناء نشاط رئيسي أو ثانوي. سازية املفعول
- أجنزت على االقل مشروع بناء مببلغ يساوي أو يفوق 00، 000 000 10 دج . ارفاق شهادة حسن 

التنفيذ صادرة عن أصحاب املشاريع العمومية.
- متلك رقم اعمال يساوي أو يفوق 00، 000 000 20 دج مجموع الثالث سنوات االخيرة. )-2018

2016-2017( أو
. C20 2017-2018-2019(. يثبت باحلصائل املالية أو(

احلصة 06:

- املؤسسات املنشأة إطار املشاريع الصغيرة ) .... ANSEG et CNAC ( أو املتخرطة يف الفيدرالية 
)FNJE( الوطنية للمقاولني الشباب

ميكنها سحب دفتر الشروط من مديرية التجهيزات العمومية لوالية تندوف مصلحة الصفقات 
الكائن بحي موساني تندوف .

dep-depti,douf@yahoo.fr : فاكس: 049372018 . الهاتف: 049372025 . البريد اإللكتروني
تكون العروض مرفقة بالوثائق القانونية التالية :

العرض التقنى :      )انظر دفتر الشروط (

تودع العروض يف ظرف مزدوج مغلق ومبهم؛ ال يحمل الغالف اخلارجي إال العبارة التالية :

)طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا قد إجناز متوسطة نوع »قاعدة06« على مستوى موقع 
1472 مسكن اجتماعي بتندوف لطفي؛ بلدية تتدوف، والية تتدوف

األحياء السكنية املدمجة 2019(.

........ آل يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة و تقييم العروض(-والعنوان إلى السيد َمدير 
التجهيزات العمومية لوالية تندوف.

حددت مدة حتضير العروض 5 يوما ابتداء من تاريخ اول  نشر لهذا اإلعالن يف الصحف الوطئية أو 
يف النشرة الرسمية للصفقات العمومية وتودع العرورض

لدى أمانة مديرية التجهيزات العمومية يف آخر يوم من حتضير العرورض من الساعة 08:00 صباحا 
إلى الساعة 12:00 ويؤجل هذا التاريخ إلى يوم العمل

األول الذي يلي أيام األعياد والعطل األسبوعية يف حالة توافقها  معها يتم فتح العروض التقنية 
واملالية يف نفس اليوم على الساعة 14 سا 00 مبقر مديرية

التجهيزات العمومية لوالية تندوف.
يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم ملدة 105يوما إبتداءا من أخر أجل إليداع العروض

هذا اإلعالن مبثابة دعوة للمتعهدين للحضور  إلى جلسة فتح األظرفة ) التقنية و املالية (.
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آسيا.ع

غرار  على  بلديات  بعدة  بها  قمنا  جولة  وخالل 
أن  الحظنا  آزال  وعني  العرش  بئر  جميلة،  العلمة، 
عادي  األمر جد  وكأن  أقيمت  التي  األعراس  أغلب 
ويصافح  يسلم  فالكل  كورونا،  فيروس  يوجد  وال 
احترازات،  أو  معقمات  أي  دون  بالقرب  ويجلس 
وبحديثنا مع البعض فأكد لنا أن هذا الفيروس عرف 
تعود  بأن  يكفي  وهذا  بوالية سطيف،  كبيرا  تراجعا 
أن  فصرح  البعض  أما  عليه،  كانت  ما  إلى  احلياة 
 ، للطبيعة  عودتنا  ويجب  بالكورونا  احلياة  من  سئم 
الذهاب لألعراس وبسؤالنا  يف حني عزف بعهم عن 
العالج،  من  خير  الوقاية  أن  لنا  أكدوا  السبب  عن 
وأنهم يعزفون عن الذهاب حتى ال تتفشى الكورونا، 
وحتى موكب العروسني أصبح يسير يف أوساط املدينة 

وباخليول واملفرقعات دون حسيب أو رقيب.

العرس في زمن كورونا أقل تكلفة
وعن سبب اختيار إقامة األعراس يف ظل األزمة، 
أجمع األغلبية أن األعراس يف هذا الوقت بالتحديد 

بأبسط  واالكتفاء  مالية،  تكلفة  بأقل  سيكون 
فبعدما  البذخ،  عن  بعيدا  واالحتفاالت  التكاليف 
كانت األعراس تقام بقاعات احلفالت مببالغ تتجاوز 
15 مليون لليوم الواحد، ناهيك عن املأكوالت وغيرها 
تقام  الوقت  الزائدة، أصبحت يف هذا  املصاريف  من 
وحتى  بسيطة،  وبإمكانيات  املنازل  داخل  األعراس 
املدعويني يأتون بنسبة قليلة، ويف ذات السياق قصدنا 
العلمة  املتواجدة  ببلدية  احلالقة  صالونات  بعض 
اللواتي  بالعرائس  آخره  عن  ممتلئ  الصالون  فوجدنا 
أكدن أنهن بالرغم من وباء كورونا إال أنهم يردن أن 
يبدن جميالت يف ليلة العمر، وعكس كل هذا قرر 
نهاية  بعد  ما  إلى  زواجهما  تأجيل  العرسان  بعض 
الفيروس واالحتفال بليلة العمر ودعوة اجلميع للفرح 

معهم.

وسائل التواصل االجتماعي للمباركة والتهنئة
يف ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها اجلزائر 
وخوفا  بسطيف  بقوة  األعراس  عودة  وبعد  عموما، 
على صحتهم وإصابتهم بفيروس كورونا، عمد أغلبية 

املباركة  لألعراس  التوجه  أن  عزفوا  الذين  املواطنني 
للعروسني عبر وسائل التواصل االجتماعي واالعتذار 
لهما عن عدم احلضور خوفا من الوباء، وهو ما رحبت 

به كل األطراف.

تحذيرات من عودة الفيروس وانتشاره
ويف ظل عودة األعراس عبر تراب والية سطيف، 
الزالت مختلف اجلهات الرسمية ينصحون بعدم إقامة 

كورونا  فيروس  النتشار  وجتنبا  منعا  وهذا  األعراس، 
األشهر  خالل  سجلت  سطيف  والية  وأن  خاصة 
بالفيروس،  املصابني  عدد  يف  كبيرا  ارتفاعا  املاضية 
انتقلت  العدوة  فإن  املصابني  تصريحات  وحسب 
إلى  من األعراس، يف حني دعت بعض اجلمعيات 
كتوفير  الالزمة  الوقائية  التدابير  وفق  األعراس  إقامة 
املعقمات واحترام مسافة التباعد اجلسدي باإلضافة 

إلى دعوة فقط عدد محدود من املدعوين.

األعراس ال تعترف بكورونا في سطيف
عرفت في اآلونة األخيرة عديد البلديات بوالية سطيف، عودة قوية إلقامة 
األعراس والوالئم في ظل جائحة كورونا وبالرغم من التحذيرات إال أن الكل 

رجع يتباهى بعرسه وبعدد األشخاص الذين وجهت لهم الدعوة.

الحرفي بدر الدين العايب  ألخبار الوطن
صناعة الجلود حرفة األجداد ونسعى للمحافظة  

عليها رغم العراقيل
تشتهر  التي  املدن  بني  اجللفة  من  بوالية  مسعد  مدينة  تعد 
, حيث ال يزال سكانها متمسكون بإرث  التقليدية  بالصناعات 
األجداد, من بينهم  الشاب بدرالدين العايب احلريف املختص  يف 
بدرالدين  لورشة  تنقلت  الوطن  أخبار   , اجللود  وتصميم  صناعة 

وأجرت  معه هذا احلوار.

●في البداية ممكن أن تحدثنا  عن سر اختيارك  لهذه 
الحرفة ؟

املتواضعة  ورشتي  الوطن  يف  أخبار  بجريدة     بداية  أرحب 
منذ  أنني  وهو  احلرفة  لهذه  بأن  سر  اختياري  أخبرك  ,  دعني 
بتصميمها ألشكال  وأقوم  اجللود  اقتني  عمري  كنت  من  ال14 
أنتظر  أوقات  وكنت  كثيرا,  بها  تعلقت  يوم  بعد  وأنواع  يوما 
 , عليه  ألتعلم  احلرفيني  أحد  عند  الدراسة  ألذهب  من  اخلروج 
إلى أن متكنت من تطوير نفسي من هاوي إلى ممتهن لهذه احلرفة 
,  وقد تخرجت من معهد التكوين وحتصلت على شهادة كفاءة 

مهنية يف الصناعة اجللدية .

 ●كيف حتى جعلت من موروث تقليدي يصارع الزوال إلى منتوج تقليدي  رائد ؟
 فاحلقيقة أن هذا املوروث التقليدي كان يختفي إلى األبد, لوال متسك البعض به من بينهم أنا حيث رأيت يف نفسي أنني 
أستطيع تطوير هذه الصناعة وأجعلها رائدة يف مجال الصناعات التقليدية,  واحلمد هلل لقد متكنت من تطويره رغم العراقيل وقلت 

اإلمكانيات التي طالتني , و أحاول بقدر استطاعتي  جلعله  يواكب عصرنا هذا .

● شاركت في عدة معارض محلي ووطنية وكذا دولية,  أليس كذلك؟
طبعا, شاركت يف عدة معارض بدايتي كانت من املعارض احمللية  باإلضافة إلى عدة معارض وطنية وكذا دولية آخرها 
كان بتونس أين مثلت اجللفة والوطن أحسن متثيل, وأضيف لك أيضا ,ان أحد منتوجاتي وهو حذاء تقليدي خاص بالنساء  , 

حتصل كأحسن منتوج يف إحدى املعارض بلندن يف بريطانيا.

 ●قيل أنك, فكرت في ترك هذه الحرفة , ماهي األسباب ؟
 بالفعل , فكرت يف الكثير من املرات يف ترك هذه احلرفة , حيث أنني تعرضت لعدة عراقيل  وصعوبات جعلتني أفكر يف 
تركها ,لكن ترددت ألنني أحبها وال أريد أن اترك هذا اإلرث يختفي متاما , كيف اتركه وهو رمز من رموز عرش أوالد نائل   , 
أما بالنسبة لألسباب فهي واضحة , التهميش والالمباالة من الطرف املسؤولني الذين أغلقوا يف وجهي و غيري األبواب من 
أجل إبراز طاقتهم ومواهبهم , فأنا حلد الساعة لم أتلق أي دعم مادي فأنا أريد تطوير هذا املنتوج لدي الكثير من األهداف  اريد 
إنشاء مصنع للجلود باملنطقة يستقطب الكثير من الشباب الطامح إلبراز ذاته يف هذه الصناعة , أنا جد متأسف  للواقع الذي 

أصفه باملر .

●بدرالدين ماهي رسالتك األخيرة ؟
رسالتي هي للمسؤولني من رئيس البلدية ووالي الوالية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ,بأن يلتفتوا إلى هذه الصناعة 

وأن مينحوها الدعم املادي واملعنوي ,وأن يفتحوا األبواب إلى الشباب الذي ميلك الكثير من الطاقات يريد تفجيرها .
 طاهر .دحمان

جمعية البر و التقوى ببجاية
 بناء وترميم منازل الفقراء من  أموال المحسنين

 كشف مزيان زهير  رئيس جمعية  البر والتقوى الكائنة مقرها مبنطقة تالة مرخة  ببجاية  لـ« 
أخبار الوطن »إن جمعيته بصدد مساعدة عائلة محتاجة  بترميم مسكنها ، كما تقوم حاليا 
مساعدة  بفضل  وذلك  تامريجت  بلدية  لعالم  مبنطقة  يتيمة  أخرى  لعائلة  منزل  بناء  بإعادة 
احملسنني .  و أشار املتحدث إلى مساعي  جمعيته احلثيثة لتعميم هذه العملية يف املستقبل 
، إضافة إلى تهيئة األجواء جلمع املساعدات املوجهة ألبناء اليتامى والعائالت املعّوزة بهدف 
مساعدتهم خالل الدخول املدرسي القادم ، مضيفا إلى القيام بحملة لشتاء هادئ ، سيتم من 
خاللها توزيع مستلزمات من ثياب وألبسة وبطانيات وغيرها على احملتاجني والعائالت املعّوزة 
وهذا يف إطار العمل اخليري اإلنساني ، وتسهر اجلمعية على جتسيد شعار التضامن والتآخي 

يف الوسط االجتماعي .                                                              ت . كرمي
 

تجند للبحث عن المختفي هيثم دماغ 
العتروس  بالحروش  

املقيمة  العتروس«  »دماغ  عائلة   زالت   ال 
ببلدية احلروش  جنوب والية سكيكدة ، تواصل 
رحلة البحث عن ابنها القاصر »هيثم« املختفي 
منذ ثالثة ايام يف ظروف الزالت غامضة. حيث 
البلدية  وسكان  اجليران  برفقة  العائلة  أعلنت 
ابنها، حيث  للبحث عن  استنفار قصوى  حالة 
عبر  اختفائه  خبر  إعالنات  لنشر  اجلميع  جتند 
سارعت  بينما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
العائلة إلى إبالغ اجلهات األمنية املختصة بشأن 
اختفاء الشاب هيثم الذي لم يتجاوز من عمره 

الـ18 سنة.
وبحسب ما ذكرت مصادر من محيط العائلة  

خالل اتصالنا بهم  فإنه يوم حادثة االختفاء خرج هيثم مساءا يف حدود الساعة الثانية 
زواال من بيت عائلته بغرض التوجه الى العمل كعادته ، مرتديا قميصا أبيض وسروال 
هيثم  أن  اجلميع  فظّن  العمل.  ساعات  انتهاء  بعد  البيت  إلى  يعد  لم  أنه  غير   ، أزرق 
وحّل  الساعات  لكن مضت  مساءا،  عودته  أمل  على  األصدقاء   بعض  عند  توجه  رمبا 
املساء و أسدل الليل خيوط سواده على العائلة التي اكتشفت أن ابنها لم يعد يف ذلك 
اليوم، لتدخل يف حالة خوف هستيرية، وانتشر خبر اختفاء هيثم بني اجليران الذين أبدوا 
كل  لم جتد  الذي  ابنها،  على  العثور  ملساعدتها يف  هّبة شعبية  العائلة يف  مع  تضامنهم 
نفعا،  بشأنه  املنشورة  واملعارف، وال اإلعالنات  واألقارب  البحث  لدى األهل  رحالت 
عملية البحث عن الشاب املراهق هيثم الذي مازال لغز اختفائه احملّير غامضا، يف انتظار 

ما قد تأتي به الساعات القادمة.
ليبقى البحث عنه جاريا يف ظل حالة من التوتر الشديد و تأمل عائلته بعودته  إلى 
أحضانها  سريعا واضعة أمام فاعلي اخلير وكل من تعرف على مالمحه من خالل الصورة 

االتصال 
على الرقم  التالي:0798766895/ 0557229958  
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المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
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redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 
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الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

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

لقد أصبحت الدولة اليهودية على وشك أن تلعب، مستقباًل، دورًا 
أكبر بكثير مما مضى يف رسم سياسات الطاقة وجتارتها وأمنها وإمداداتها 
)بترول، غاز، طاقة نووية، طاقات متجددة(، والقيام باملشاريع الضخمة 
النفط  التحتية إلمدادات  البنى  الكبيرة خاصة االستثمار يف  واألعمال 

والغاز ومنشآت الطاقة النووية يف منطقة الشرق األوسط.

1.خط أنابيب إيالت-عسقالن
أقام الكيان الصهيوني خط أنابيب نفط نشط واستراتيجي للغاية، 
بطول 245 كلم ميتد من ميناء إيالت على البحر األحمر وصواًل إلى ميناء 
عسقالن الساحلية على ساحل البحر األبيض املتوسط، املهيأ إلستقبال 
ناقالت النفط العمالقة  » VLCC«، ذات حمولة 2 مليون برميل نفط 
أو أكثر. يعود تاريخ إقامة هذا اخلط إلى ما يزيد قلياًل عن 60 عاًما، ففي 
الكيان  قبل  من  بنائه  يف  الشروع  مّت   ،1956 عام  السويس  أزمة  أعقاب 
الصهيوني بدعم أوروبي )خاصة بريطانيا وفرنسا( ليكون بديال عن قناة 
يتطلع  اليوم  معا.  ألوروبا  و  له  الطاقة  إمدادات  بهدف ضمان  السويس 
بعد  استراتيجيا  بديال  اخلط  هذا  من جديد جلعل  الصهيوني«  »الكيان 
ربطه بشبكة خطوط األنابيب التي تنقل النفط والغاز يف املنطقة واملتأتي 
العالم  يف  النفط  منتجي  عمالقة  من  اخلليج  دول  مختلف  من  كذلك 
مصب  وسيكون  الصهيوني،  الكيان  مع  عالقاته  سيطبع(  )أو  طبع  ممن 
أوروبا  إلى  إيصاله  سيجري  حيث  املنطقة،  هذه  من  أبعد  والغاز  النفط 
عبر األنابيب التي ستمتد إلى اليونان وإيطاليا، وأيضا شحنه من املوانئ 
البحرية للكيان الصهيوني لتزويد العالم، وبذلك ُيصبح الكيان الصهيوني 
القطب الطاقوي الرئيس واملهيمن، والذي سيسيطر على إمدادات الطاقة 

العاملية.

2.خط أنابيب »اإلنفتاح« و سياج »العزل«
حني نذكر بأن انفتاح العرب على الكيان الصهيوني سيترجم بضخ 
نفطهم عبر األنابيب املمتدة من ميناء إيالت وصوال إلى ميناء عسقالن، 
هذا اخلط الذي هو بطول 245 كيلومترا، يذكرنا بطول اجلدار احلدودي 
التي تقيمه الكيان الصهيوني مع مصر والذي هو بطول إجمالي مماثل ) 
جنوبا،  إيالت  مدينة  وحتى  شماال  رفح  من  امتدادا  كلم(   245 يبلغ 
ليكون سياج عزل للفلسطينيني .. !!، والذي يعتبره الكيان الصهيوني 
من أكبر املشاريع التي مت القيام بها يف تاريخه. لكن حني ندرك بأن خط 
ميناء  مع  املتوسط  الذي يصل بني عسقالن على شاطئ  النفط  أنابيب 
إيالت قد تعرض للقصف بصواريخ غزة، ولم يعد آمًنا، لذلك يعتبر، يف 
نظر الكيان الصهيوني، التمكن من بناء اجلدار العازل، هو إجناز تارخي، 

ألن هذه األنابيب تكتسي طابعا إستراتيجيا للكيان الصهيوني.

3.المخطط الصهيوني .. المزيد من إضعاف مصر
من بني ما ينبغي إدراكه يف مسألة إسقاط حكم مرسي، وأنا على 
قناعة تامة بأننا لو نبتعد قليال عن اإليديولوجية وتفسيراتها وعن حالة 
عسكرة املجتمع وتصنيف مكوناته والدفع بها إلستعداء بعضها البعض 
إلى حّد الوصول إلى التقاتل والتناحر والشتات، لو نبتعد قليال عن هذه 
املساحة اآلسنة، سنجد بأن من األسباب اإلقتصادية اجلوهرية إلسقاط 
حكم مرسي، هي مسائل ثالثة، أولها، غاز شرق املتوسط وحقوق مصر 
فيه، ثانيها، قناة السويس وتوسعتها من خالل مخطط لضخ 10 مليارات 
و  عبرها،  البحرية  املالحة  لتعزيز  قدراتها  من  للرفع  كإستثمارت  دوالر 
ثالثها، سّد النهضة الذي جرت هندسته ومتويله إسرائيليا. كان العديد 
من احملللني املتتبعني حلالة العداء املفاجئ الذي أبدته اإلمارات جتاه تيار 
عن  يغفلون  لكنهم  مختلفة،  أسباب  إلى  يعزونه  وحكمهم،  اإلخوان 
تطلع مصر يف عهد حكم مرسي لتوسعة قناة السويس، والذي ترى فيه 
اإلمارات تهديدا اقتصاديا جدّيًا ملستقبل حركة املالحة عبر موانئها و كذا 
»مطار دبي الدولي«، هذا املطار الذي أصبح معرضا يف نشاطه التجاري 
الصهيوني، بعد  الكيان  لتحليالت خبراء  لتهديد حقيقي جدي، وفقا 
شروع تركيا يف بناء املطار اجلديد السطنبول الذي يعتبر ثالث أكبر مطار 
يف العالم )عند االنتهاء منه بشكل كامل يف عام 2023(، والذي سيؤثر 
اإلمارات  وحتديدا  اخلليج،  دول  اقتصاديات  على  الوقت سلبا  نفس  يف 

التي متلك ثالث أكبر مطارات العالم نشاطا وحركة للمسافرين يف إمارة 
دبي، مبا اعتبرته اإلمارات مبثابة إعالن حرب حقيقية على اقتصادها، 
وهنا ندرك دور منطق »البزنس« يف الصراع الشامل الذي تخوضه اإلمارات 
مع الوجود اإلخواني أينما كان، سواء يف مصر، أو تركيا، أو الصومال، 
أو السودان، أو ليبيا، ...، إنها »الثقافة البائسة« لعالم البزنس. لذلك 
تتكشف لنا األحداث تباعًا عما كان خافيا عن األنظار، وبأن مساعي 
الدول  لعديد  الداخلية  الشؤون  يف  حدودها  خارج  للتدخل  اإلمارات 
للتطبيع  متهيدا  الصهيوني  الكيان  وتوافقات مع  اتفاقات  كانت جزًء من 
كانت  و  ككل،  املنطقة  يف  اإلسرائيلية  الهيمنة  لطريق  وتذليال  املذل، 
أجزاء من اخلطة تستدعي اإلمعان يف إضعاف مصر، من خالل إحداث 
شلل كلي يف شرايني احلياة اإلقتصادية داخل كيانها، وعلى اخلصوص 
قناة السويس، ونهر النيل. واآلن أصبح حديث الكيان الصهيوني جهارًا 
وبكل وضوح حول مسعى إنشاء قناة نفط وغاز كبديل عن قناة السويس 
نفط  لنقل  آمننا  وأقل كلفة وخياًرا  أرخص  رواقًا  والتي ستوفر  املصرية، 

العرب نحو العالم، مبا سيعيدنا ملنظور مخطط له منذ 65 سنة.

4.البحر األحمر العبري
البحر األحمر هو بحر اخلالص الذي يسيطر على املخيال اليهودي، 
آمنًا للوصول إلى أرض كنعان  حيث كان عبوره هروبًا من مصر، معبرا 
املوعودة، هذا احلدث املوصوف لعبور سيدنا موسى عليه السالم ومن معه 
من العبرانيني ومشّيهم عبر البحر األحمر. والكيان الصهيوني اليوم يسعى 
ليكون هذا البحر خالصا له، مع جعل ميناء إيالت املعبر املستقبلي لنفط 
اخلليج، مع السيطرة على مضيق باب املندب، من خالل السيطرة على 
القرن اإلفريقي )إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا(، مع السيطرة 
حتت الغطاء اإلماراتي على أرخبيل سقطرى اليمني قبالة سواحل القرن 
بالقرب من خليج عدن. ويشكل مضيق باب املندب إحدى  األفريقي 
العالم،  يف  النفط  حامالت  تستخدمها  التي  البحري  العبور  نقاط  أهم 
ومن يصل إلى بسط سيطرته على هذه املنطقة سيضع يده على أحد أهم 

املمرات املائية الدولية  لناقالت النفط والتجارة يف العالم. 
والسيطرة على املياه هو عقيدة تلمودية، لذلك يعمل الكيان الصهيوني 
مياه  كذلك  السيطرة  بل  األحمر،  البحر  مياه  على  السيطرة  فقط  ليس 
إليه  آل  الذي  الدرامي  املشهد  أن  النهضة. كما  النيل، من خالل سد 
إنشاء  السودان يف  السودان غذته عناصر جيوستراتيجية، حركتها رغبة 
البحر األحمر بتمويل قطري يف وقت سابق من حكم  أكبر ميناء على 
عمر البشير، إضافة إلى اإلتفاق السوداني التركي الذي مينح حق إدارة 
جزيرة سواكن السودانية لألتراك، وهي جزيرة تطل على البحراألحمر، 
و حتظى بأهمية استراتيجية كونها أقرب املوانئ السودانية إلى ميناء جدة 
االستراتيجي على البحر األحمر. لذلك جند بأن التغييرات مّت ربطها بتيار 
يتمثل  املشهد،  وراء  ما  لكن  )السودان-قطر-تركيا(،  كذلك  اإلخوان 
البحر  لتطهير سواحل  الصهيوني  للكيان  وجود زحف طاغي  حقيقة يف 
ذهبًا على عبدة  يدر  عبريا خالصًا،  بحرا  لرغبته يف جعله  وفقًا  األحمر 

العجل الذهبي.

5.جسر وقود آسيا عبر الشرق األوسط - إيران وخط أنابيب 
النفط إيالت وعسقالن 

الصهيوني  الكيان  كان  املاضي،  القرن  خمسينيات  منتصف  حتى 
يتلقى نفطه من االحتاد السوفيتي والكويت )حتت احلكم البريطاني(، لكن 
يف سنتي 1956-1955 ُقطعت هذه العالقات، واضطر الكيان الصهيوني 
للبحث عن مصادر جديدة. حافظ الكيان الصهيوني على عالقات سرية 
مع إيران، وسع لتحويلها إلى موّرد رئيسي له من النفط، ترددت إيران خوًفا 
من تقويض عالقاتها مع العالم العربي، لكن بعد حرب العدوان الثالثي 
الصهيوني  الكيان  تزويد  على  اإليرانيون  وافق   ،1956 عام  سيناء  على 
إيطالية  شركة  من  »املسروقة«  واألنابيب  املضخات  بإستخدام  بالنفط. 
وشركة بلجيكية كانتا تديران حقاًل نفطيا يف رأس سدر يف جنوب سيناء، 
أنابيب متتد من إيالت إلى عسقالن،  ببناء خط  الكيان الصهيوني  قام 
يف  مركزية  )شخصية  روتشيلد  دي  إدموند  البارون  اخلط  هذا  ثمن  دفع 
استعمار فلسطني، هذا امللياردير الذي مات جوعًا(. كانت املبادرة تسمى 

أرادوا  الذين  اإليرانيني،  وبناًء على طلب   .»Tri-Continental«
املشتركة،  الشراكة  ويف  الصهيوني  للكيان  النفط  بيع  تورطهم يف  إخفاء 
أقام الطرفان شركة سرية تسمى »Fimarco«، والتي مت تسجيلها يف 
جويلية 1959 يف املالذ الضريبي إلمارة ليختنشتاين، وكانت إيران متلك 
الكيان  املشترك بني  السري  املشروع  الشركة، وعبر هذا  املئة من  10 يف 
إلى  اإليراني  اخلام  نقل  األنابيب، متكنا من  إيران خلطوط  و  الصهيوني 
ميناء إيالت، ومن هناك يتم إرساله إلى ميناء عسقالن. يف سنة 1968 
يف عهد الشاه محمد رضا بهلوي، تطور التعاون الذي أوصل احلكومتان 
اإلسرائيلية واإليرانية إلى إقامة ما كان يسمى آنذاك »شركة خط أنابيب 
مخصًصا   »50-50« مناصفة  مشترك  مشروع  إلدارة  إيالت-عسقالن« 
الكيان  عليها  استحوذ  التي  األراضي  عبر  اإليراني  اخلام  النفط  لتصدير 
الصهيوني، ثم وصوله بعدها إلى أوروبا عن طريق الناقالت. كان معظم 
النفط املتدفق عبر هذا اخلط من األنابيب يقوم به تاجر السلع امللياردير 
»مارك ريتش، تويف يف 2013« الذي يعتبره قادة الكيان الصهيوني ورؤساء 
مراًرا من محاوالت تدميرها.  اليهودية  للدولة  أنه كان منقذًا  مخابراتها 
اإليراني  اجلانب  من  ملف ضخم  تقدمي  بعد   ،2015 عام  يف  أنه  نذكر 
أمرت محكمة سويسرية الكيان الصهيوني بدفع تعويضات إليران بنحو 
منذ  األنابيب  املشتركة خلط  امللكية  من  أرباح  كحصة  دوالر  مليار   1,1
الكيان  1979، لكن  العام  لعالقاتهما يف  الصهيوني  والكيان  إيران  قطع 
الصهيوني رفض الدفع. كما جتدر اإلشارة كذلك بأن نظام خطوط أنابيب 
النفط يتكون من ثالثة خطوط، أكبرها خط األنابيب الرئيسي للشركة 
البالغ قطره 42 بوصة )106,68 سنتيمترا( قد مت إنشاؤه يف األساس لنقل 
النفط اإليراني شمااًل إلى سواحل البحر األبيض املتوسط، ليتدفق بعد 
ذلك إلى أوروبا، اآلن تتم معظم نشاطاته يف االجتاه العكسي للتدفق، 
حيث يعمل الكيان الصهيوني يف ميناء عسقالن على تفريغ النفط القادم 
من أذربيجان وكازاخستان عبر بواخر، ثم ضخه ليتم استقباله جنوبا يف 
ميناء إيالت و نقله عبر خليج العقبة ليصل الصني أو كوريا اجلنوبية أو 
أي مكان آخر يف أقصى شرق آسيا. جند بالتوازي مع خط أنابيب النفط 
اخلام اثنني من خطوط األنابيب اإلضافية لتزويد املصايف يف حيفا وأشدود 
على التوالي، منها أنبوب مبقاس 16 بوصة )40,64 سنتيمترا( يحمل 
 )EAPC( املنتجات البترولية مثل البنزين والديزل. كما جتني الشركة
صهاريج  خدمات  من  هامة  أمواال  األنابيب  خط  تشغيل  على  املشرفة 

التخزين يف محطات الشحن باملوانئ. 

)TAPLINE( 6.خط أنابيب تابالين
خط أنابيب تابالين )TAPLINE(، تأسس سنة 1948، حتت 
السعودية،  العربية  اململكة  مؤسس  سعود،  آل  عبدالعزيز  امللك  حكم 
كمعبر بري لنقل النفط اخلام من السعودية إلى أوروبا والواليات املتحدة 
يف  الواقعة  الباطن  حفر  شرق  )جنوب  القيصومة  من  ميتد  األمريكية، 
مبيناء  الزهراني  محطة  إلى  وصوال  للسعودية(  الشرقية  الشمالية  املنطقة 
صيدا يف جنوب لبنان، يبلغ طوله 1664 كيلو مترا، وقد أعتبر يف وقته، 
قبل 70 سنة من اآلن أكبر خط نفطي يف العالم آنذاك، إذ ميتد من اخلليج 
العربي حتى البحر األبيض املتوسط، بدأ إنشاؤه عام 1947 وأكتمل عام 
1950، بتكلفة 230 مليون دوالر أميركي حينها، حيث مت عن طريقه 
شحن النفط اخلام إلى أسواق أوروبا والساحل الشرقي للواليات املتحدة، 
ويف ذروة عملياته نقل خط تابالين ما يصل إلى 30 يف املئة  من إنتاج 
سنة  نهائيًا  العمل  عن  توقف  اخلط  لكن  السعودي،  اخلام  من  أرامكو 
1990. كان مشروع أنابيب تابالين، يف منتصف القرن املاضي، يعتبر 
وأيضا  البترول  العاملية وصناعة  التجارة  مجال  كبيرة يف  مغامرة صناعية 

اختراقا مهما للسياسة األمريكية الشرق أوسطية.
للواجهة، ليصل »التطبيع« مستويات متقدمة  اليوم هذا اخلط يعود 
جدا من خالل إعادة بعثه، وحتيينه كمزاوجة بني اخلط اإليراني واخلط 
النفطي السعودي وخط إيالت-عسقالن، على شكل خط أنابيب النفط 

»إمارة دبي - السعودية - إيالت-عسقالن« ....
للهرولة بقية ...

15 السنة 01 - العدد 297 -االثنني 11 صفر 1441  هـ  - 28 سبتمبر 2020م
أقالم
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   تنمويا، ما تزال والية 
سكيكدة تقبع يف ذيل 

الواليات باجلزائر؛ 
واملؤشرات واضحة متاما؛ 
فأغلب طرقها الوطنية 
والوالئية مهترئة .  أما 

الطرقات البلدية، فحدث 
وال حرج!  كما تبقى نسب 
الربط مبختلف الشبكات 

ضعيفة جدا. واملفارقة 
أن الربط بشبكة الغاز 

الطبيعي ما تزال نسبته 
يف حدود 36 باملائة يف 
وقت تقترب النسبة 

الوطنية من حدود 70 
باملائة. ومكمن العجب 
أن الوالية تعتبر قطبا 

غازيا وبتروكمياويا هاما. 
وتزداد الفوارق التنموية 
كلما اجتهنا غربا رغم أن 
بلديات شرقي وجنوبي 

الوالية يف وضع ال حتسد 
عليه أيضا.  ورغم ذلك، 
حتاول بعض »الكايانات« 
و«الكائنات« رسم صورة 

مغايرة للواقع عبر تغليط 
الرأي العام الوطني 
واملسؤولني املركزيني 

بخصوص التغطية بالغاز؛ 
فغرب الوالية الذي 

يحصي  أكثر من 150 
ألف نسمة ما يزال يعيش 
على االحتطاب ملواجهة 

الظروف الطبيعية 
القاسية،  زيادة على كون 

املنطقة تسجل أكبر تواتر 
النقطاع الكهرباء، انقطاع 
ال يغيب يومني متتاليني 
أبدا،  وغالبا ما ميتد   

ساعات بسبب عجز 
الشبكة وضعفها وقدمها. 
    ورغم أن وزير الطاقة 
قد زار الوالية األسبوع 

املنقضي؛  فإن  ربط 
البلديات الغربية 

واجلنوبية بشبكة الغاز ال 
يبدو  قريبا. وأغرب ما يف 
األمر أن مصالح سونلغاز 
التي بدأت األشغال يف 

بعض التجمعات السكانية 
والبلديات، كبلدية 
الشرايع على سبيل 

املثال ال احلصر، تعتمد  
مخططا أجنز   سنوات 
الثمانينّيات من القرن 
املنقضي؛ فقد عمدت 

إلى إيصال السكنات التي 
كانت موجودة قبل 1990 
باألنابيب دون السكنات 
التي جرى  بناؤها بعد 

هذا  التاريخ! 
  رمبا يجهل الكثير أن 

بلدية سكيكدة تعتبر من 
أغنى بلديات اجلزائر، 

ورغم ذلك وضع التنمية 
بها ال يسّر الناظرين، ما 
يفسر - يف الواقع - حال 

الوالية املتردي.

بلسان عبد العزيز تويقر

سِكيكــَدة. . 
واليـُة ظٍل! 

152 إصابـة جديـدة 
بكورونـا بالجزائــر
سجلت 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

خالل الـ24 ساعة األخيرة يف اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه أمس األحد الناطق الرسمي للجنة 

رصد ومتابعة كورونا، الدكتور جمال فورار.

 َجريمـُة قتل َثانّية بعّنابـة 
فـــي َظــرف َيوميــن!

اجللفة 

هـــــالُك شخصيـــِن 
فــي َحــادث َسيــر 

إثر  مصرعهما  شخصان  لقي  
اجللفة،  يف  أمس  وقع  مرور  حادث 
اجلزائري  التلفزيون  موقع  نقله  حسبما 

عن مصالح احلماية املدنية.
بالنيابة  باإلعالم  املكلف  وذكر 
الرقيب  املدنية،  احلماية  مديرية  لدى 
الوحدة  إسعافات  أن  قريش،  علي 
تدخلت  وسارة  عني  ملدينة  الثانوية 
إثر تسجيل  الثامنة صباحا  الساعة  يف 

حادث مرور وقع باملكان املسمى »وادي بوسدراية«.
وفاة  عن  مسفرا  مقطورة،  ذات  بشاحنة  سيارة  اصطدام  يف  احلادث  ومتثل 
29 سنة  العمر  يبلغ من  بشاب  األمر  ويتعلق  احلادث عينه،  ضحيتني يف مكان 
أسباب  ملعرفة  حتقيقا،  الوطني  الدرك  مصالح  سنة. وفتحت   28 عمرها  وامرأة 

ومالبسات هذا احلادث.

ــه إعــذاًرا  »َعـدل« ُتوجِّ
لَشركة تركّية بعين الَمالحة 

املكّلفة   ،«  MAKSEM YAPI/TURQUE« شركة  عدل،  وكالة   أعذرت 
بإجناز مشروع 1462 مسكنا بعني املاحلة يف العاصمة.

أمس  التركية،  للشركة  اإلعذار  وجهت  عدل:  وكالة  عن  صدر  بيان  ووذكر 
األحد، بعد تسجيلها إهماال للورشة، وعدم انطالق أشغال هياكل الّدولة الثانوية يف 
كل من التجزئة 05 و04 و07، باإلضافة إلى غياب الوسائل البشرية واملادية على 

مستوى الورشة.
وأمهلت الوكالة شركة اإلجناز 72 ساعة، ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعذار يف 

الصحافة الوطنية.

الضحية تعرض لطعنات على مستوى الّرقبة

تبسة

العثــوُر علــى ُرفـــــات 
َبشرّية أثناَء أشغال تهيئة

 أفاد بيان أصدرته مصلحة احلماية املدنية لوالية تبسة بأن مجموعة من العمال 
من  بحوض  عظمي  هيكل  بقايا  يف  متثلت  رفات  على  األحد،  أمس  عثروا، صباح 
احلجر على شكل قبر أثناء أشغال مقاولة ببلدية بجن، حيث تدخلت الوحدة الثانوية 

للحماية املدنية بالعقلة الستخراج الرفاة. 
رحال.ف 

أبدت رفضها التطبيَع مع الكيان الصهيوني

 ُحكومــُة أبو ظبــي َتمنـُع 
فـــر  َشاعـــرة مـــن السَّ
أعلنت شاعرة إماراتية شهيرة، أمس األحد، منعها من السفر بقرار من حكومة 

أبو ظبي، على خلفية مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.
 وقالت الشاعرة والكاتبة القصصية ظبية خميس، عبر حسابيها على »فيسبوك« 
و«توتير«، إنه مت منعها السبت املنقضي،  من السفر عبر مطار دبي برحلة للقاهرة بقرار 

صادر من أبو ظبي دون إبداء أسباب ذلك.
املعلنة  ملواقفي  األغلب  »على  يرجع  املنع  سبب  إن  تقول  الشاعرة   وأضافت 
التهديد  من  وحياتي  حريتي  على  »أخشى  وتابعت:  والتطبيع«.  الصهيونية  ضد 

واالعتقال«.
حقوق  منظمات  إلى  رسالتها  بإيصال  اجلميع  البارزة  العربية  األديبة   وطالبت 
اإلنسان يف أي مكان، محملة حكومة اإلمارات كامل املسؤولية عن أي قمع أو اعتقال 

أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها.

قتل تسجل يف ظرف  ثاني جرمية  وقع  األحد، على  عنابة،أمس  مدينة  استيقظت 
تعرض  الضحية  أن  يذكر  سالم.  سيدي  حي  من  ينحدر  شاب  ضحيتها  راح  يومني، 
مناوشات  إثر  شخص   يد  على  الرقبة  مستوى  على  أمس  فجر  قاتلة  سكني  لضربات 
جرت بني الضحية واجلاني بسبب فتاة، ليتم نقل الضحية وهو ينزف دما إلى مصلحة 
االستعجاالت اجلراحية باملستشفى اجلامعي »ابن رشد« بعنابة لتلقي اإلسعافات الالزمة 

قبل أن يفارق احلياة نصف ساعة بعد وصوله للمستشفى.
 ويجدر بالذكر أن هذه اجلرمية تعد الثانية من نوعها يف غضون يومني بعد مقتل شاب 

عشريني ببلدية سيدي عمار، يوم اجلمعة املنقضية.
ف. سليم

الشلف 
توِقيـــُف 
َشخـــــص 
انتحَل صفَة 
ضابــــط 

أوقفت الفرقة 
اجلنائية على 

مستوى أمن والية 
الّشلف شخص 

يبلغ من العمر 22 
سنة ينتحل صفة 
ضابط عسكري، 

ميتهن  النصب 
واالحتيال على 
املواطنني. يذكر 

أن عملية توقيف 
اجلاني جاءت إثر 
شكوى تقدم بها  

أحد الضحايا، 
وهو ناشط يف 
مجال التجارة 

مفادها تعرضه 
لعملية نصب 

واحتيال من قبل 
شخص يحمل 
صفة عسكرية.

سطيف

اصِطـداُم  َحافلَتيـِن ُيخلِّـف 
وفـــــاَة َخمسيِنّيـــــة 
وإصابـــَة 25 شخًصــــا
تسبب حادث مرور وقع صبيحة أمس يف وفاة امرأة يف العقد 

اخلامس من العمر وإصابة 25 شخصا. وقع احلادث  إثر اصطدام  
حافلتني لنقل املسافرين بالطريق الوطني 77 .أ ببلدية قلتة الزرقاء 
الواقعة شرقي والية سطبف. وعليه،  تدخلت فرق النجدة التابعة 
للوحدة الثانوية العلمة مدعمة بعناصر من الوحدة الرئيسة سطيف 

والوحدة الثانوية بئر العرش من أجل إسعاف ونقل الضحايا 
إلى مستشفى العلمة، ونقل املتوفاة إلى مصلحة حفظ اجلثث 

باملستشفى ذاتها. 
سيا. ع


