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فــاع األمِنـّي  ِمـن الدِّ
! فـاع التَّنمــويِّ إلى الدِّ

ويبقى مفهوم الّدفاع التنموي كأحد 
املفاهيم اجلديدة التي ينبغي أن تأخذ 
نصيبها من االهتمام والدراسة الكافية، 

واخلروج من قوقعة العمل احمللي الذي بات 
مة الطاغية على الدراسات األكادميية؛  السِّ
فالتحضير ملئوية االستقالل الوطني بعد 
قرابة األربعني سنة ال ينبغي التركيز فيه 
على العنصر األمني - وإن كان جد ضروري 

وهام - بل ينبغي التركيز أيضا على املعادلة 
الثانية؛ وهي الّدفاع التنموي!

05
الطارف

اإلطــاَحُة بِعصـاَبـة 
ُمتخّصـَصة في َتنظيـِم 
َرحـالِت »الَحــرقة«

08
اليزي

َشـركـاٌت َخـاصـــٌة 
َتبتــزُّ الُعّمــاَل فـي 
ظـِل أزَمـِة ُكورونـا!

06
البليدة

ُح االسِتشفاِئّيـُة  الَمصالـِ
تتــَدّعــُم بـأطَبــاِء 
ُصنــدوِق التَّـأِمينــاِت 

02
الَعمِل  أوقاِت  َتغِييُر 

َقريًبا  الَبريِد  مبَكاِتب 

ـُف  َبـريُد الَجـزاِئر ُيسقِّ
عـاِت  حـَب مـن الُموزِّ السَّ

اآلِليِة عند 30 ألَف دينـاٍر 
دعا وزير البريد واملواصالت 

السلكية والالسلكية، إبراهيم 
بومزار، يوم أمس، املواطنني إلى 

التحلي بالعقالنية يف عملية 
سحب األموال، كاشفا عن تسقيف 
مبلغ السحب على مستوى املوزعات 

اآللية بـ 30 ألف دينار جزائري.

يتـُوِن بِغليـزان د أشجــاَر الِحمضيَّـات والزَّ الَجفــاُف ُيهـدِّ
بحلول فصل الصيف من كل سنة، تتجدد مطالب الفالحني بوالية غليزان بخصوص توفير مياه الّسقي، بسبب ما تتعرض له أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية 

من جفاف، زادته قلة املياه املخصصة للسقي حّدة، خصوصا مبحيط مينا الذي يشهد نشاطا فالحيا كبيرا، حيث بات الفالحون يكابدون مصاعب جّمة. 

دوِد09 قيِّ وُضعِف َمخُزون السُّ يف ظِل ُندرِة ِمياه السَّ

احِلوار!  لغَة  ُيهّدُد  ِة  وِل اإلقِليميَّ الدُّ َتعّنُت  احِلوار!   لغَة  ُيهّدُد  ِة  وِل اإلقِليميَّ الدُّ َتعّنُت  احَلراثي:احَلراثي: 

ـُّة  اإلقِليميـ الِقـوى  ـُّة َتصِعيــداُت  اإلقِليميـ الِقـوى  َتصِعيــداُت  الَرِقيـــق:الَرِقيـــق:  
ليبيــــا. علــى  الَهيمنــِة  ليبيــــا.لَبـــسِط  علــى  الَهيمنــِة  لَبـــسِط  إْعالِمّيٌة إْعالِمّيٌة 
ُمتـواِصلٌة  اجَلزائـرّيـُة  امَلساِعــي  ُمتـواِصلٌة   اجَلزائـرّيـُة  امَلساِعــي  َمــاروك:َمــاروك: 

ُكّلهـــــم.  يبيـــنَي  اللِّ ُكّلهـــــم. لصــالــِح  يبيـــنَي  اللِّ لصــالــِح 
ُمرتـزٍق  ألــِف  ُمرتـزٍق   ألــِف   1515 نحــَو  نحــَو   ْشِريـف:  ْشِريـف:الَعرِبـــي  الَعرِبـــي 

بِليبيا!  ُمتمرِكُزون  دولًة  بِليبيا!   ُمتمرِكُزون  دولًة   2020 من  ـُوا  من اْسُتقِدم ـُوا  اْسُتقِدم

0303

رقيِة  طبوُل احَلرِب ُتقرُع من َجديٍد وبشكٍل جديٍّ على ُحدوِد اجَلزائِر الشَّ

 ِليـبيــا. . ِليـبيــا. .  َشظـايا االنِفَجــار!َشظـايا االنِفَجــار!

د .  مبــــروك كــــاهــي 	أقــــالم15
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أخبار السياسة
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تغيير أوقات العمل بمكاتب البريد قريبا 

بريد الجزائر يسّقف الّسحب من 
الموزعات اآللية عند 30 ألف دينار

محمد رضوان

خالل  أمس،  بومزار،  أوضح   
اإلذاعة،  منتدى  على  ضيفا  حلوله 
نقص  عن  ناجتة  التسقيف  خطوة  أن 
السيولة التي تعرفها مراكز البريد جراء 
كان  التي  الصحية  األزمة  تداعيات 
االقتصادية  احلياة  على  كبير  تأثير  لها 
الودائع.  نقص  إلى  أدى  مما  بالبالد، 
ضرورة  على  ذاته  الوزير  شدد  كما 
البطاقة  يخص  فيما  الذهنيات  تغيير 
تعتبر بطاقة سحب  التي ال  الذهبية، 
دفع كذلك، مجددا  بطاقة  فهي  فقط 
اإللكتروني  الدفع  أهمية  على  تأكيده 
يف  خاصة  الذهبية  البطاقة  طريق  عن 
احلل  أنها  واعتبر  الظروف،  هذه  مثل 

االزدحام،  ظاهرة  على  للقضاء  األجنع 
يف  استخدامها  بإمكانية  مذكرا 
هذه  أن  كما  البنوك  جميع  موزعات 
بدفع  للمستخدم  تسمح  البطاقة 

مختلف الفواتير.
سيتم  أنه  البريد  وزير  أوضح  كما 
مكاتب  يف  العمل  أوقات  تكييف 
عطلة  فيها  مبا  املدن،  عبر  البريد 
املواطنني  لتمكني  األسبوع،  نهاية 
الوقت  يف  داعيا  أموالهم،  من سحب 
ذاته إلى التحلي بالعقالنية يف عملية 
دون  تكون  أن  يف  أمل  التي  السحب 
إفراط. كما أكد أن هناك خاليا وجلان 
على مستوى القطاع تتابع وتعمل على 
تدارك نقص السيولة املالية عبر جميع 
الواليات، داعيا - يف الوقت نفسه - 

البريدي  التطبيق  املواطنني إلى تصفح 
بجميع  الزبائن  يزود  الذي  »موف« 
البريد  مكاتب  أوضاع  عن  املعلومات 

املكتظة منها والفارغة.
صب  جدول  بخصوص  أما 
بومزار«  قال  املتقاعدين،  معاشات 
مع  بالتنسيق  رزنامة  تفعيل  مت  لقد 
التعامالت  رقمنة  مت  كما  العمل  وزارة 
مع الصندوق الوطني للتقاعد للتوسيع 

العملية بعد ذلك إلى فئات أخرى«.
يف سياق متصل، دعا الوزير التجار 
اكتساب  إلى  كورونا  جائحة  ظل  يف 
كما  اإلنترانت،  عبر  بيع  منصات 
على  املشاريع  أصحاب  الشباب  حث 
املساهمة يف عصرنة القطاع ومرافقتهم 

يف خلق مناصب الشغل.

تسجيل 8800 طلب استثمار قيد الدراسة
عطار يعلن مراجعة أسعار الكهرباء 

بالّنسبة إلى الشركات
طلب   8800 تسجيل  عن  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  وزير  كشف 
استثمار، معلنا عن منح تسهيالت كبيرة للشركاء احملليني واألجانب، موليا 
األولوية للمستثمرين الذين يخلقون الثروة، موضحا أن رفع أسعار الكهرباء 
والغاز سيقتصر على الشركات الكبيرة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة.
 أكد، أمس، وزير الطاقة عبد املجيد عطار يف تصريح أدلى به لإلذاعة 
كون  القطاع،  يف  والثروة  الشغل  فرص  خللق  تهدف  مصاحله  أن  الوطنية 
حتقيق فرص العمل يعني حتقيق النمو، مشيرا إلى أنه يوجد 8800 طلب 
الثروة، ألن  يخلقون  الذين  للمستثمرين  هي  األولوية  أن  مضيفا  استثمار، 
املواطن اجلزائري يحتاج إلى مناصب الشغل، معلنا عن إعطائه تسهيالت 
كبيرة للشركاء احملليني واألجانب، من أجل إعادة بعث اإلنتاج الطاقوي، 
مشددا على ضرورة توفير مناخ مالئم الستقطاب الشركاء األجانب والبحث 

عن شركاء أقوياء وفعالني لتحقيق النجاعة الطاقوية.
 وأوضح املتحدث، بخصوص رفع أسعار الكهرباء والغاز، أنه ال مجال 
الكبيرة  الشركات  ذلك على  بل سيقتصر  املنزلي،  االستهالك  أسعار  لرفع 
التي تستهلك طاقة واسعة، قائال »أنه ال يعقل أن تدفع شركة كبيرة سعر 
الكهرباء نفسه الذي يدفعه املواطن البسيط، موضحا أن القطاع بصدد دراسة 
أسعار الكهرباء والغاز وستكون هناك تغييرات معقولة«، مضيفا أن سونلغاز 
تعمل كل ما يف وسعها لتوفير أحسن اخلدمات، مشيرا إلى أنه يجب تسهيل 
االستثمارات يف سونلغاز لتوفير مناصب الشغل، كاشفا عن تخصيص 27 
مليار دينار لغاية 2030 لالستثمار وتوفير أحسن اخلدمات، مشيرا إلى أن 
وزارة الطاقة تسعى إلى استغالل الطاقات املتجددة وحتقيق النجاعة الطاقوية.
أنها  احملروقات  لقانون  التنظيمية  بالنصوص  تعلق  فيما  الوزير  وكشف 
ستكون جاهزة قبل سبتمبر املقبل، وأنه بدون نصوص تنظيمية للقانون ال 

ميكن تطوير ملف الشراكة. 
أحمد بوكليوة

دعا للّتحضير جيدا لدخول استثنائي 
عمراوي يحّذر وزارة التربية من 

استغالل القوائم االحتياطية 
حّذر النائب البرملاني مسعود عمراوي من متديد واستغالل القوائم االحتياطية 

ألسالك التدريس، والوقوع يف األخطاء السابقة.
وأوضح النائب عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أمس، أن التدابير 
واإلجراءات املتعلقة باإلجراءات الواجب اتخاذها قبل اللجوء إلى استغالل القوائم 
االحتياطية تستوجب إمتام احلركة التنقلية وضبط االحتياجات البيداغوجية بعد 
تعيني من أخضعوا للتكوين ، وكذا فائض املدارس العليا لألساتذة ، وكذا خريجي 
شدد  االحتياطية،  القوائم  استغالل  بخصوص  أما  لألساتذة.  العليا  املدارس 
النائبعلى ضرورة تعيني الناجحني االحتياطيني يف املناصب الشاغرة املتوفرة حسب 
االحتياج البيداغوجي ، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 تاريخ انتهاء صالحية هذه 
القوائم. كما أرجع النائب هذا التمديد إلى نقص معاجلة الوزارة لألمور وقراراتها 
غير املدروسة، خاصة وأن االعتماد على هذه القوائم أثبت عدم جناعته وتسببه يف 
مشاكل كثيرة ذهب ضحيتها التالميذ ، نتيجة سوء االستقرار وعدم توّفر األجواء 
املالئمة وكثرة الغيابات املتكررة مما أثر تأثيرا سلبيا على التالميذ. ويف هذا السياق، 
شدد املتحدث على ضرورة إعادة النظر يف القرار وحذر من ارتكاب اخلطأ نفسه ، 
مضيفا أن متديد القوائم االحتياطية ألسالك التدريس فقط دون األسالك األخرى 
التربوية تعاني عجزا كبيرا يف مختلف  يف حد ذاته خطأ، خاصة وأن املؤسسات 
واستثنائي،  لدخول مدرسي صعب  التحضير جيدا  إلى ضرورة  األسالك، الفتا 

وكذا وجوب سد كل الثغرات ومن جميع النواحي. 
محمد رضوان

من أجل تباحث القضايا اإلقليمية 
بوقــادوم  فــي زيـــارة عمــــل 

إلى  فيـــدرالية  روسيــــا
عمل  زيارة  يف  أمس،  يوم  بوقادوم،  صبري  اخلارجية،  الشؤون  وزير   شرع 
بيان  وأوضح  الفروف«.  »سيرغي  الروسي  نظيره  من  بدعوة  روسيا  فيدرالية  إلى 
املستمرة  تأتي عقب االتصاالت  الزيارة  أن  الشؤون اخلارجية، صدر أمس،  وزارة 
بني  جرت  التي  األخيرة  الهاتفية  املكاملة  السيما  البلدين،  بني  املستوى  رفيعة 
يف  تندرج  بوتني«،  »فالدميير  الروسي  ونظيره  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
إطار مواصلة احملادثات حول سبل تعزيز العالقات الثنائية واستعراض آفاق توسيع 
الشراكة الثنائية، مبا يحقق أهداف الشراكة اإلستراتيجية التي تربط البلدين. و 
أضاف البيان أنه »ينتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك ، والسيما األوضاع يف املنطقة خاصة يف 
ليبيا ومالي وسوريا وسبل ترقية السلم واألمن الدولي، من خالل مقاربات سياسية 

بناءة وفق الشرعية الدولية ويف ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب املعنية«.

دعا وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، ابراهيم بومزار، يوم أمس، المواطنين إلى التحلي بالعقالنية في عملية 
سحب األموال، كاشفا عن تسقيف مبلغ السحب على مستوى الموزعات اآللية عند 30 ألف دينار جزائري.

أعمال الصيانة بسكيكدة شارفت على نهايتها 
سوناطراك تؤكد التزامها بالجدول الزمني إلنتاج الغاز المسال

أعلن، أمس، مجمع سوناطراك، 
مبركب  اإلنتاج  استئناف  له،  بيان  يف 
بوالية   ”GL1K“ املسال  الغاز 
سكيكدة، بعد توقف دام عام، بسبب 
الدورية،  الصيانة  بأعمال  القيام 
قدر  أقصى  إنتاج  ضرورة  على  مشددا 
من الغاز الطبيعي املسال، يف مركبات 
 GL3Zو  GL1Z GL2Zأرزيو
اجلدول  واحترام  التأخر  الستدراك 
الكميات  إلنتاج  املسطر  الزمني 

احملددة.
أمس، مجمع سونطراك يف  أكد، 
بيان له عن استئناف إنتاج الغز املسال 
سكيكدة،  بوالية   GL1K مبركب 
قدر  أقصى  إنتاج  ضرورة  على  مشددا 
من الغاز الطبيعي املسال، يف مركبات 
 ،GL3Zو GL1Z GL2Zأرزيو
التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  من أجل 
التأخر  بعد  سوناطراك،  شركاء  مع 

الناجم عن أعمال الصيانة. 
األعمال  أن  املجمع  وأوضح 
تقدمت بنسبة 85 باملائة، فيما يخص 

توربينا  الـ14  بني  من  توربينني  صيانة 
املركب،  هذا  مستوى  على  املوجودة 
إذ  كاملة  بصفة  استبدالهما  وجرى 
قامت املديرية العامة ملجمع سوناطراك 
األجزاء  واستبدال  التوربني  بإصالح 
أجل  من  جديدة،  بأخرى  التالفة 
وقت  أسرع  يف  اخلدمة  إلى  إعادته 
املعدات  كل  توقيف  خالل  من  ممكن 
املراقبة،  للوائح  اخلاضعة  واألجهزة 
فترة  خدمتها  مدة  نهاية  توافق  والتي 
واالختبارات،  الفحص  عمليات 
عمليات  يف  أيضا  أدمجت  والتي 
عليها  ينص  التي  واملراجعة  التفتيش 
قبل  من  عليها  واملشرف  القانون، 
سلطة ضبط احملروقات واملديرية العامة 
يتم  أنه  املجمع  وأضاف  للمناجم. 
تنفيذ أعمال الصيانة من قبل وحدات 
الصيانة الداخلية للمجمع، بدعم من 
خبراء املؤسسات املختصة يف عمليات 

الصيانة. 
جهود  سوناطراك  مجمع  وثمن 
ومختلف  بالشركة  املتخصصة  الفرق 

السلطات  املناولة، بدعم من  شركات 
النقل  سلطات  والسيما  املختصة، 
والصحة، يف إصالح التوربينات وإنهاء 
وهذا   ، لها  املخطط  األعمال  جميع 
على  املسطر،  الزمني  اجلدول  باحترام 
ونظام  كورونا  وباء  تفشي  من  الرغم 
حيث  احلدود،  وغلق  الصحي  احلجر 
مكنت احترافية ومهنية كل األطراف 
من  الصيانة  عمليات  يف  املساهمة 
اإلنتاج  إلى   GL1K مركب  إعادة 

يف وقت قياسي.
من جهة أخرى، أكد توفيق حكار 
سوناطراك  ملجمع  العام  املدير  الرئيس 
كميات  إنتاج  يف  يتأثر  لم  املجمع  أن 
بعملية  املسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
وذلك   ،  GL1K مركب  صيانة 
ملركبات  الفعالة  املساهمة  بفضل 
 ،  GL3Zو  GL2Zو  GL1Z
املبرمجة  اإلنتاج  كميات  غطت  التي 
تفوق  بنسبة  الصيانة،  فترة  خالل 

الكميات املبرمجة. 
 أحمد بوكليوة



عّمــــــار قـــردود

أمس  املصري،  البرملان  فقد أعطى 
قيام  على  موافقته  اإلثنني،  األول 
اخلارج،  قتالية« يف  بـ«مهام  بالده  جيش 
قريب يف  عسكري  بتدخل  ينبئ  ما 
األخير  هذا  املصري،  اجليش  ليبيا ينفذه 
عن  أيام،  منذ  قيادته،  الذي كشفت 
على  عسكرية  مناورات  أضخم  تنظيم 
اسم  حتت  ليبيا  مع  الغربية  احلدود 
تأكيد  يف   »2020 ـ  »حسم  مناورات 
القاهرة  توليها  التي  البالغة  األهمية  على 
الغربية.  جارتها  يف  األوضاع  لتطورات 
وزير  إعالن  بعد  يومني  التي جاءت  وهي 
عن  خلوصي«،  »أكار  التركي،  الدفاع 
تنظيم أكبر مناورات بحرية قبالة السواحل 
الليبية يف رسالة قوية لكل من يريد خلط 

أوراق تركيا يف ليبيا.
»مولود  التركي  اخلارجية  وزير  وكان 
أن  املاضي  األسبوع  أكد  أوغلو«  جاويش 
يف  تنفيذها  يتم  سوف  عسكرية  عملية 

حال عدم انسحاب قوات اجليش الوطني 
مدينة  من  حفتر  خليفة  بقيادة  الليبي 

سرت الساحلية.

 تحرك قوات حكومة الوفاق نحو 
سرت وإمدادات مصرية عسكرية لقوات 

حفتر 
الوفاق  حكومة  مؤخًرا،   حركت، 
الوطني الليبية مقاتلني باجتاه مدينة سرت 

التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسة 
إنها تخطط  تقول احلكومة  التي  بالبالد، 
)اجليش  ليبيا  شرق  قوات  من  النتزاعها 
حفتر.  خليفة  بقيادة  الليبي(  الوطني 
وقادة  شهود  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
الوطني  الوفاق  بقوات حكومة  عسكريني 
مركبة   200 نحو  قوامه  رتال  إن  قولهم 
حترك شرقا من مصراتة على ساحل البحر 
نحو  وهو  تاورغاء  مدينة  باجتاه  املتوسط 
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صوت  تصاعد  مع  اجلزائر،  تسعى 
ليبيا،  قرع طبول احلرب يف  وبداية  البارود 
جاهدة إليجاد حل توافق سلمي بخروج كل 
على  والسيطرة  ليبيا  من  األجنبية  القوات 
للنموذج  ليبيا  تتحول  ال  امليليشيات حتى 
الصومالي. ويف هذا السياق،كشف رئيس 
األحد  مساء  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
يف  للحل  مبادرة  لديها  اجلزائر  أن  املاضي 
قد  املتحدة،  األمم  من  بقبول  حتظى  ليبيا 
وأوضح تبون  تونس.  مع  بالتنسيق  تقدم 
حول  مبادرة  عرض  بصدد  اجلزائر  أن 
حتت  ستكون  إنها  وقال  الليبية.  األزمة 
»مظلة األمم املتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة 

يكون  أن  وميكن  اجلزائري  للحل  إيجابية 
مع  بالتنسيق  تونسًيا«  »جزائرًيا-  حاًل 
األمم املتحدة وأنا متفائل بذلك«. وأضاف 
منفرد،  قرار  أي  نؤيد  »ال  تبون:  الرئيس 
األمر  سياسة  رفض  مبادئها  من  واجلزائر 
منا  وتطلب  مبادرة  تعلن  أن  أي  الواقع، 
تأييدها أو رفضها«. ولم يكشف تبون عن 
مضمون هذه املبادرة، لكنه سبق وأن قدم 
بني  حوار جتمع  عرًضا الستضافة جوالت 
إلى وقف إطالق  الليبيني، تفضي  الفرقاء 
من  سياسي  مسار  إلى  والذهاب  النار 
ووضع  جديدة  مؤسسات  انتخاب  خالل 
يصدر  لم  أنه  من  للبالد.وبالرغم  دستور 

التونسية  الرئاسة  من  فوري  تعليق  أي 
بشأن تصريحات تبون - حتى اآلن - إال 
أنه من املنتظر أن يزور الرئيس تبون تونس 
خالل األيام املقبلة من أجل مقابلة نظيره 
اخلارجية  وزير  أعلنه  ما  وفق  التونسي، 
إلى  اللقاء  يف  تبون  وملّح  بوقادوم.  صبري 
رفض اجلزائر قضية تسليح القبائل الليبية، 
وقال »سمعت خالل الـ 24 ساعة املاضية 
للدفاع  الليبية  القبائل  تسليح  عن  حديثا 
وسنكون  جدا  خطير  هذا  و،  النفس  عن 
أمام صومال جديدة ينعدم معها أي حل«.
 ع.ق

طبول الحرِب ُتقرع مْن جديٍد وبشكل جديٍّ على حدوِد الجزائِر الشرقيِة 

»برميُل باروِد« ليبيا قد ُيفّجر 
المنطقِة  برّمتها!

بين صوت البارود وصوت الحوار
تبون: مبادرة »جزائرية - تونسية« لحلحلة األزمة الليبية

قبائل ليبية تحّذر من التدخل العسكري األجنبي 
وحتركت عديد القبائل الليبية يف غرب وجنوب وشرق البالد ووسطها 
رافضة كل تدخل أجنبي يف شؤون بالدهم الداخلية، بقناعة أن ليبيا كل 
متكامل وال يحق ألية دولة املساس بوحدتها وال زرع الشقاق بني مكونات 

مجتمعها.
فقد أكد املجلس االجتماعي لقبائل ورفلة يف ليبيا رفضه لكل تدخل 
للجيش املصري يف األزمة الليبية، مشددا التأكيد على وحدة ليبيا وشعبها 
بكل مكوناته ضمن كل متكامل ال يقبل التفرقة. وأكدت هذه القبائل - 
يف بيان أصدرته أمس - أنها لن تقبل بأي حال من األحوال رهن مستقبل 
ليبيا وقرارها السياسي ألي جهة خارجية، إال إلرادة وسيادة الشعب الليبي 

من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى اجلنوب.
ع.ق

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي الليبية ميالد الحراثي:
تعّنت الدول اإلقليمية يهّدد لغة الحوار 
 أّكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي الليبية، البروفيسور ميالد 
احلراثي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن املنطقة مقبلة على صيف ساخن 
صدقوا  الذين  البسطاء،  الليبيني  تطلعات  يحرق  أسخن،  خريف  ورمبا 
شعارات احلل السلمي لألزمة يف بالدهم وأن الربيع املزعوم إمنا هو مسلسل 
شيطاني عمد إلى سفك املزيد من دماء األبرياء فصارت انهاًرا أكثر تدفًقا 
مع  القذايف  معمر  الراحل  العقيد  أجنزه  الذي  العظيم  الصناعي  النهر  من 
ليبيا تتجه - لألسف - إلى  الكوريني.  وأضاف احلراثي أن األوضاع يف 
حرب إقليمية باتت وشيكة، وأن بصيص األمل يف تغليب لغة احلوار الذي 
متثله اجلزائر بدأ يأفل بريقه يف ظل تعّنت بعض الدول كمصر وتركيا للحسم 

العسكري خدمة ملصاحلهما ومصالح القوى الكبرى.
ع.ق

المحلل السياسي لزهر ماروك :
المساعي الجزائرية متواصلة لصالح 

الليبيين  ككل 
بأن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  ماروك،  لزهر  السياسي  احمللل  أفاد 
التوصل  الدؤوبة من أجل  تواصل مساعيها  تزال  الدبلوماسية اجلزائرية ما 
يكون  لن  الذي  العسكري  احلل  وتفادي  الليبية،  لألزمة  إلى حل سلمي 
أكبر، خاصة على  وتأزمها بشكل  تفاقم األوضاع  حاسًما بل سيزيد من 
دول املنطقة ويف مقدمتها اجلزائر«. وأضاف أن املقاربة اجلزائرية حلل األزمة 
تريد  لهذا  ليبيا،  يف  أطماع  لديها  التي  الكبرى  القوى  تعجب  لم  الليبية 
على كل  بقوة  رد  تبون  الرئيس  لكّن،  الليبي.  امللف  من  اجلزائر  استبعاد 
األطراف والدول التي تريد إبعاد اجلزائر وحتجيم دورها يف حل األزمة الليبية 
بالرغم من أن مفاتيح حلها بيد اجلزائر دون غيرها، ألن املقاربة اجلزائرية 
حوار  طاولة  على  ليبيا  يف  الصراع  أطراف  كافة  جمع  ضرورة  على  ترتكز 
ال  ما  وهو  سلمي  بشكل  الليبيني  جميع  إشراك  دون  حل  ال  وأن  واحدة 
املوقف  إلى  الريبة  بعني  تنظر  التي  والدماء  باألسلحة  املتاجرة  دول  يخدم 
الليبية  لألطراف  الدول  تلك  »مساعدة«  أن  إلى  ماروك  وأشار  اجلزائري«. 
املتناحرة، لم تكن لوجه اهلل أو حًبا يف الليبيني بل إن رائحة النفط الليبي 
املتصاعد من منطقة الهالل النفطي هي التي أنعشتهم، وفتحت شهية هذه 

الدول ودفعتها إلى االنخراط يف األزمة الليبية.                            ع.ق

الخبير األمني والعقيد المتقاعد محمد العربي شريف:
نحو 15 ألف مرتزق استقدموا من 20 

دولة موجودون بليبيا 
يف  شريف،  العربي  محمد  األمني،  واخلبير  املتقاعد  العقيد   يرى 
تصريح لــ«أخبار الوطن« أن التصعيد يف ليبيا بدأ بزيارة وزير الدفاع التركي 
يعطي  العسكرية  األعراف  بحسب  وهذا  لطرابلس،  مًعا  األركان  ورئيس 
العقيد شريف  وأضاف  له.  وُيحضر  ُيخطط  أمًرا خطيًرا  هناك  بأن  انطباعا 
بأن األعراف العسكرية متنع وجود وزير الدفاع ورئيس األركان بأي جيش 
البالد، وهو توجه تركي نحو تدخل  العالم مًعا يف مكان واحد خارج  يف 
عسكري وشيك جًدا يف ليبيا، ناهيك عن إعالن وزير الدفاع التركي يف 
إلى األبد،  ليبقوا  ليبيا  إلى  أنهم جاؤوا  مؤمتر صحفي عقده بشكل منفرد 
ليأتي الرد املصري سريًعا بضرب قاعدة الوطية اجلوية وتدمير نظام الدفاع 
العقيد شريف من خطورة  أيام. وحّذر  قبل  الذي مت نصبه  التركي  اجلوي 
متركز التنظيمات اإلرهابية بعد تصاعد دخول املرتزقة إلى ليبيا، ليصبحوا 
نحو 15 ألف مرتزق إرهابي ميثلون أزيد من 20 دولة. وقال إنهم سيكونون 

وقود احلرب املقبلة يف املنطقة.                                              ع.ق

عادت طبول الحرب لُتقرع من جديد في ليبيا، خاصة على محور سرت الجفرة. لكن تبدو هذه المرة فعلية وقوية في ظل 
تصعيد متجدد ومتعدد في مواقف قوى إقليمية تريد خوض حرب بالوكالة في هذا البلد الشرقي الجار للجزائر. هي حرب 
في حال اندالعها من شأنها إفشال كل المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي بعيًدا عن الحل العسكري، الذي لن يكون 

حاسًما في وضع حد لألزمة الليبية المستعصية والمتفاقمة بل سيزيد في تأزم األوضاع ليشمل المنطقة برمتها. كما أن الحرب 
حال حدوثها لن تكون بين األعداء التقليديين في الساحة الليبية، أي بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولًيا والجيش 
الوطني الليبي المدعوم من مصر واإلمارات، بل بين أطراٍف ُاسُتقِدَمت من خارج الحدود الليبية، تحت ذريعة تقديم الدعم 

والمساندة لهذا الطرف أو ذاك.

احمللل  الرقيق  عبيد  الدكتور  توقع 
لــ«أخبار  تصريح  يف  الليبي،  السياسي 
عسكري  صدام  »حدوث  عدم  الوطن«، 
وأن  واجلفرة.  سرت  يف  وتركيا  مصر  بني 
التصعيد سيقتصر على الشق اإلعالمي، 
الرأي  تهيئة  يستهدف  أنه  رأى  الذي 
اآلخرون  له  يخطط  ما  لقبول  الليبي  العام 
إلى  الفًتا  الليبي«.  الشأن  يف  املندمجون 
من  استبعادهما  مت  وتونس  اجلزائر  أن 
وغير  مباشرة  غير  بطريقة  الليبي  امللف 
ال  التي  الكبرى،  القوى  طرف  من  ُمعلنة 
تخدم املقاربة اجلزائرية حلل األزمة الليبية 

مصاحلها وأطماعها يف ليبيا.
»من  إنه  يقول:  الرقيق  وأضاف 
بعد  وخاصة  الليبي  للوضع  تتبعي  خالل 

من  حفتر  لقوات  الكبيرة  االنسحابات 
إن  القول  ميكن  وترهونة،  الوطية  قاعدة 
الشأن الليبي قد أصبح بكامله يف يد مصر 
تتحكمان  صارتا  الدولتان  فهاتان  وتركيا. 
مضيفا:  وغرًبا،  شرًقا  القرار  صنع  يف 
من  أعطي  قد  األخضر  الضوء  أن  »أعتقد 
القوى الغربية والعربية الكبرى ملصر وتركيا 
إلى  وصواًل  ليبيا  يف  األمر  زمام  الستالم 
إلى  مشيًرا  باخلصوص«.  بينهما  اتفاق 
تركيا  ومطالبة  املصري  األحمر  »اخلط  أن 
سرت  من  حفتر  قوات  بخروج  املستمرة 
واجلفرة جزء من سيناريو يبدو أن الكبار قد 
اتفقوا عليه سلًفا، فجروا إليه مصر وتركيا 

أو لنقل قد فوضوهما بذلك!«.
وأوضح الرقيق قائال: »أعتقد أن كال 

 - اتفقوا  أخرى  ودول  وأمريكا  روسيا  من 
اآلن - على أن تكون سرت مدينة محايدة 
وبالتالي  فيها.  الطرفني  لقوات  وجود  ال 
مقابل  منها  االنسحاب  حفتر  سيقبل 
ضمانات دولية ببقاء قواته يف اجلفرة. وأن 
االتفاق يشمل أيضا إعادة فتح تدفق النفط 
التأمني  تستلم  وأن  النفطية  احلقول  وكل 
قوات حرس املنشآت النفطية. كما يشمل 
األقاليم  متثل  جديدة  حكومة  تشكيل 
الثالثة ويكون مقرها يف سرت، فضاًل على 
لمِّ شمل مجلس النواب املشتت وأن يعقد 
اجتماعاته يف سرت. كما يشمل االتفاق 
من  الرئاسي  املجلس  تشكيل  إعادة  أيضا 

رئيس ونائبني«.                        ع.ق

 الباحث والمحلل السياسي الليبي الدكتور عبيد الرقيق:
تصعيد القوى اإلقليمية إعالمي وهدفه بسط الهيمنة

تحذير مصري وتعنٌت تركٌي يدفُع نحَو حرٍب إقليميٍة في ليبيا وتعقٌل جزائرٌي قْد يمنعها 	
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صحفي  تصريح  يف  املتحدث،  وأضاف 
رفقة  بها  قام  عمل  زيارة  ختام  يف  به  أدلى 
والي تيبازة، حاج عمر موسى، لالطالع على 
مع  يجري  واسعا  تنسيقا  أن  قطاعه،  هياكل 
السلطات احمللية وعلى رأسها والة اجلمهورية 
للتكفل األجنع بالرعايا اجلزائريني خالل فترة 
مستوى  على  يوما   14 تدوم  صحي  حجر 

املرافق الفندقية.

كشف الرئيس املدير العام ملجمع »فندقة 
بونافع،  لزهر  معدنية«،  وحمامات  سياحة 
على  فندقا   27 تسخير  مت  أنه  جهته،  من 
 70 يقارب  مبا  للتكفل  والية   25 مستوى 
املزمع  املواطنني اجلزائريني  باملائة من مجموع 
ترحيلهم بدءا من اليوم والبالغ عددهم 5000 
مواطن، مبرزا أن “جميع الظروف مهيأة”، مبا 
فيها التكفل باجلانب الصحي، إذ يتم مرافقة 

طبية،  بطواقم  إقامتهم  فترة  طيلة  املواطنني 
مبرزا أنه “لم يسجل وال حالة إصابة واحدة 
»فندقة سياحة وحمامات  بني عمال مجمع 
للحجر  السابقة  العمليات  خالل  معدنية« 

الصحي”.

ق.و

ليلة االثنني  عاد، يف ساعة متأخرة من 
إلى الثالثاء، 300 جزائري مقيم يف اململكة 
حطت  جوية  رحلة  عبر  السعودية،  العربية 

مبطار قمار الدولي بالوادي.
عالقني  كانوا  الذين  الوافدين  نقل  مت  و 
يف السعودية، يف رحلة اإلجالء إلى املنتجع 
سيمكثون  حيث  الذهبي،  الغزال  السياحي 
احلجر  إجراءات  ضمن  تدخل  14يوما 

إطار  يف  اعتماده  مت  الذي  اإللزامي  الصحي 
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا املستجد، 
طاقما  الوادي  والية  مصالح  وضعت  حيث 
من  القادمني  بالرعايا  للتكفل  كامال  طبيا 
مطار  خالل  من  السعودية،  العربية  اململكة 

مدينة جدة.
إجالؤهم  مت  الذين  أغلب  أن  يذكر   
املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  من  استقدموا 

الوطن،  من  عديدة  واليات  من  وينحدرون 
هذا،  الوادي.  والية  من  غالبيتهم  أن  غير 
أنه مت الشروع صباح  الوطن«  وعلمت »أخبار 
الذين مت  املواطنني  أمس يف أخذ عينات من 
 )PCR( إجالؤهم من أجل إجراء حتاليل الـ
 »19 »كوفيد  بـ  كانوا مصابني  إن  ما  لكشف 

أو ال.
رشيد شويخ

يف  املدنية،  احلماية  وحدات  سجلت 
تدخال،   25375 األسبوعية،  حصيلتها 
طرف  من  االستغـاثة  مكاملات  تلقيها  إثر 
مختلف  شملت  التدخالت  هذه  املواطنني. 
مجاالت أنشطة احلماية املدنية سواء املتعلقة 
اإلجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
األجهزة  وتغطية  احلرائق  إخماد  الصحي 
بينها  من  التظاهرات،  ملختلف  األمنية 
اإلجالء  بعمليات  خاصا  تدخال   14286
وإجالء  إســعاف  جرى  حيث  الصحي، 
13991 جريحا ومريضا إلى املستشفيات من 

طرف أعوان احلماية املدنية.
  أما فيما يخص حوادث املرور، فأجرت 
إثر  تـدخـال   1727 املدنية  احلماية  وحدات 
تسجيلها 977 حادث مرور أدت إلى وفاة 18 

شخصا وجرح 1095 آخرين، جرى إسعافهم 
أن  يذكر  االستشفائية.  املراكز  إلى  ونقلهم 
أثقل حصيلة سجلت يف والية األغواط بوفاة 
إسعافهم  مت  آخرين   13 وجرح  أشخاص   3
إثـر  املراكز االستشفائية على  إلى  وحتويلهــم 
09 حادث مرور. كما قامت وحدات احلماية 
بإخماد  سمحت  تدخال   2512 بـ  املدنية 
وأخرى  صناعية  منزلية  منها  حريق   2083

مختلفة. 
األخرى،  العمليات  يخص  فيمــا  أما   
 6850 املدنية  احلماية  وحدات  فأجرت 
 6148 لتغطية  ذاتها  الفترة  فـي  تدخـال، 

عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص يف خطر. 
املتعلقة  النشاطات  يخص  فيما  أما    
أجرت  كورونا،  فيروس  انتشار  من  بالوقاية 

وحدات احلماية املدنية خالل الفترة نفسها، 
عملية   657 الوطني،  التراب  كافة  عبر 
والية،   48 عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية 
ضرورة  على  خاللها  من  وتذكرهم  حتثهم 
التباعد  وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام 
 780 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
عملية تعقيم عامة عبر 48 والية مست عدة 
منشآت وهياكل عمومية، وخاصة املجمعات 
السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية 
العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون   3327
و431  إسعاف  سيارة   483 إلى  باإلضافة 

شاحنة مضخة.
رحمة عمار 

أحمد بوكليوة 
والسكان  الصحة  وزير  أمس،  دعا، 
بن  الرحمن  عبد  املستشفيات،  وإصالح 
بوزيد، مصاحله ملساندة السلك الطبي، مثمنا 
جهوده املبذولة يف إطار مكافحة وباء كورونا، 
داعيا كافة املواطنني إلى ضرورة التحلي بروح 

املسؤولية وااللتزام بالتدابير الوقائية.
وإصالح  والسكان  وزير الصحة  وثّمن 
التي  الطبي  السلك  جهود  املستشفيات 
مشيدا  كورونا،  وباء  مجابهة  يف  يبذلونها 
أبانت  التي  العالية  واملهنية  الكفاءة  مبستوى 

يبذلونه  ملا  خاصة  الطبية،  األطقم  عليها 
اجلميع  مطالبا  تضحيات،  من  امليدان  يف 
مبساندتهم، قائال »أغتنم الفرصة ألقول شكرا 
إداري،  مسعف،  مريض،  طبيب،  لكل 
حقكم«،  يف  مقصرا  سأكون  قلت  ومهما 
إصابة   2300 من  أكثر  تسجيل  عن  كاشفا 
الطبي،  السلك  صفوف  يف  وفاة  حالة  و44 
داعيا كافة املواطنني واملواطنات للتحلي بروح 
وتدابير  الوقائية  بالتدابير  وااللتزام  املسؤولية 

احلجر الصحي.

جهزت 27 فندقا عبر 25 والية

وزارة السيـاحة تـؤكد استعـدادهـا 
استقبــاَل الّرعـايا  الجزائرييـــن 

أّكد وزير السياحة 
والصناعات التقليدية والعمل 
العائلي، محمد حميدو، أن 
الجزائر مستعدة الستقبال 
رعاياها العالقين بالبلدان 
األجنبية في أحسن الظروف، 
على مستوى مختلف الهياكل 
الفندقية الموزعة عبر 

التراب الوطني.

باملؤسسة  أمس،  صباح  تويف، 
بوضياف  محمد  العمومية  االستشفائية 
بورقلة، عبد اهلل خليفة البالغ من العمر 
بفيروس  بإصابته  متأثرا  سنة،   50
كورونا، بعد بقائه يف اإلنعاش عدة أيام 

صارع خاللها املوت.

الفقيد يعمل عون أمن املرفق الطبي 
املذكور، تلقى العدوى من أحد املصابني 
املاكثني مبصلحة العزل »كوفيد 19« أثناء 

القيام بعمله.
يوسف بن حيزية 

بن  نصيرة  البيئة  وزيرة  استقبلت 
أملانيا  جمهورية  سفيرة  أمس،  حراث، 
الفيديرالية باجلزائر “أولريك ماريا”، والتي 
مغادرتها  قبل  وداع  بزيارة  الوزيرة  خصت 

اجلزائر بعد انتهاء مهامها.
عن  للتعبير  فرصة  اللقاء  وكان 

العالقات الطيبة بني البلدين، كما جرى 
جتمع  التي  املشاريع  مختلف  إلى  التطرق 
خاصة  البيئة،  مجال  يف  وأملانيا  اجلزائر 
مجال  يف  اخلبرات  بتبادل  املتعلقة  تلك 

تسيير النفايات.
ق.و

صبيحة  اندلع،  مهول  حريق  خّلف 
جنوب  عمران  بني  بشاليهات  أمس، 
شرقي والية بومرداس وفاة شخص مسن.
ويتعلق األمر، حسب مصادر محلية، 
بصاحب املسكن اجلاهز )ب. الوناس( يف 
عقده السابع، لقي حتفه يف احلريق الذي 
نشب يف حدود الساعة اخلامسة صباحا، 
مبنطقة  الواقعة  الشاليهات  من  بواحد 

إيبوهرن املوجودة بقرية بني خليفة.
استدعى  األمر  أن  مصادرنا  وأضافت 
احلريق،  إلخماد  املدنية  احلماية  تدخل 
وحتويل جثة الضحية الذي فارق احلياة إلى 
الثنية،  مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة 

حتقيقا  الوطني  الدرك  مصالح  فتحت  فيما 
لتحديد أسباب اندالع احلريق.

وجتدر اإلشارة إلى أن احلادثة ال تعد 
سجل  فقد  ببومرداس،  نوعها  من  األولى 
شاليهات  عدة  احتراق  السنة  بداية  منذ 
ما  وبومرداس،  داود  سيدي  ببلديتي 
بها،  القاطنة  العائالت  تشرد  إلى  أدى 
هذه  إليها  آلت  التي  الكارثية  للحالة  نظرا 
الوالة  يفلح  لم  والتي  اجلاهزة،  السكنات 
السوداء  الصخرة  عاصمة  على  املتعاقبون 

القضاء عليها منذ ما يقارب 17 سنة!
 سميرة مزاري

لوالية  الشعبي  مجلس  رئيس  أعلن 
بيان، عن قرار غلق  بنور، يف  اجلزائر كرمي 
مقر املجلس للعاصمة 14 يوما وذلك بعد 

وفاة أحد أعضائه بسبب فيروس كورونا.
وجاء يف البيان: »ليكن يف علم جميع 
املواطنني واملواطنات الوافدين على املجلس 
وفاة  إثر  على  أنه  اجلزائر،  لوالية  الشعبي 
بفيروس  باملجلس  منتخب  عضو  زميلنا 

التدابير  كورونا املستجد، ويف إطار احترام 
الوقائية للتصدي للوباء، تقرر غلق املجلس 
الشعبي لوالية اجلزائر ملدة 14 يوما لتجنب 

تفشي الوباء«.
املجلس  عضو  األحد  تويف  لإلشارة 

امبارك عليك.
ق.و

ضرورة  على  عنابة  والية  والي  شّدد 
إعادة  غاية  إلى  العقارية  الترقية  جتميد 
وإدماج  األراضي  شغل  مخطط  دراسة 
املرافق اإلدارية واالجتماعية والتعليمية. 

برئيس  مرفوقا  عنابة  والي  أجرى 
العام  واألمني  الوالئي  الشعبي  املجلس 
زيارة  الثالثاء،  أمس  صبيحة  للوالية، 
الترقوية  املشاريع  مست  وتفقد  عمل 
مشروع  وهي:  وعنابة،  البوني  ببلديتي 
 )Eurl 70 سكنا ترقويا للمرقي )حمادي
ترقويا  سكنا   140 مشروع   ،2 ببوخضرة 
ببوخضرة3،   )EURL Bat( للمرقي 

مشروع 144 سكنا ترقويا للمرقي »بن جدو 
يونس« بالبوني ومشروع 180 سكنا ترقويا 
 )SARL promo luxe( للمرقي 
ترقويا  سكنا   70 ومشروع   2 بالزعفرانية 
 2 بالزعفرانية  ياسني(  )نحال  للمرقي 
ومشروع 130 سكنا ترقويا للمرقي )مرسي 

زيتون( بالزعفرانية.
الوالي  طالب  الزيارة،  هذه   وخالل 
ألصحاب  التعليمات  من  جملة  بتنفيذ 
مع  بالتنسيق  العقارية  الترقيات  هذه 
ضرورة  على  مؤكدا  القطاعات،  مدراء 
باملوازاة  اخلارجية  التهيئة  أشغال  إطالق 
وتيرة  يف  واإلسراع  املشاريع  استكمال  مع 
األشغال، مع احترام اآلجال بالنسبة إلى 
مقاوالت اإلجناز والربط مبختلف الشبكات 
الصرف  وشبكة  املياه  كشبكة  الضرورية 
وشبكة  والغاز  الكهرباء  وشبكة  الصحي 
احلفاظ  إلى  باإلضافة  البصرية،  األلياف 
الهوائيات  باستبدال  اجلمالي  املنظر  على 
على  واالعتماد  باجلماعية  الفردية  املقعرة 

الطاقة الشمسية لإلنارة العمومية. 
ف. سليم

وأزيد من 2300 إصابة سجلت بينهم
بـن بـوزيـــد: الســلك الطبــي تكّبــد  44 حالـــة وفــــاة 

سيخضعون للحجر الصحي في منتجع »الغزال الذهبي«
إجـالء 300 رعيــة جزائــري مــن السعوديـة إلـى الـــوادي

خالل أسبوع
هـــــالك 18 شخصــا في حــــوادث سيـــــر 

ورقلة
وفاة عون أمن متأثرا بإصابته بـ »كوفيد 19« 

سفيــرة ألمانيــا لـــدى الجزائــر تــؤدي زيارة 
وداع لــوزيرة  البيئــــة

بومرداس
هالك شخص في حريق شّب بـ »شاليه« ببني عمران

العاصمة
 غلق مقر المجلس الشعبي إثر وفاة أحد أعضائه

إلى غاية إعادة دراسة مخطط شغل األراضي 
والي عنابة يأمر بتجميد مشاريع الترقية العقارية 



ف سليم

كما مت توقيف خالل نفس العملية 
مختلف  من  ينحدرون  أشخاص   10
واليات الوطن خاصة الشرقية والوسط 
من بني ضحايا هده العصابة واملرشحني 
للهجرة السرية. وأسفرت العملية عن 
والوسائل  املعدات  واسترجاع  حجز 
املستعملة من طرف العصابة لعمليات 
الهجرة واملتمثلة يف 02 قوارب خشبية 
و04  بحرية  لقوارب  محركني  و02 
صدريات جناة بحرية ودلو سعة 20 لتر 
معبأ مبادة البنزين وأنبوب ضغط هوائي 
غطس  وبدلة  بحري  مبحرك  خاص 
كما مت حجز بحوزة أفراد العصابة عند 
أسلحة  مهلوسة،  أقراص  توقيفهم 
بيضاء، مبلغ مالي من العملة الصعبة 
هواتف  الوطنية،  العملة  من  وكذا 

التحقيق  من  االنتهاء  وبعد  نقالة. 
القانونية  اإلجراءات  جميع  واستفاء 
وعددهم  العصابة  أفراد  ضد  أجنز 
عن  قضائية  ملفات  اشخاص   04
لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  قضية 
اإلعداد الرتكاب جناية تدبير اخلروج 
الوطني  التراب  من  الشرعي  غير 
اجل  من  البحر  عبر  أشخاص  لعدة 
منفعة  على  مباشرة  بصورة  احلصول 

والسالح  التعدد  ظريف  توافر  مع  مالية 
لغرض  عقلية  مؤثرات  وحيازة  احملظور 
مبوجبها  قدموا  الشخصي  االستهالك 
لدى  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام 
رئيس  حق  يف  صدر  القالة  محكمة 
إيداع  أمر  أخر  شخص  رفقة  العصابة 
نظام  اآلخرين حتت  الطرفني  مع وضع 
 10 عن  اإلفراج  مع  القضائية  الرقابة 

أشخاص ضحايا هده العصابة.

بجيجل  اجلنح  محكمة  التمست 
مبديرية  إطار  حق  يف  5سنوات  عقوبة 
متلبسا  عليه  القبض  مت  والذي  التجارة 
املياه  شركة  مسير  قبل  من  رشوة  بتلقي 
بها  تقدم  شكوى  بعد  تاكسنة  املعدنية 
تعرضه  فيها  أكد  األمن  ملصالح  االخير 
لالبتزاز من املعني مقابل تسوية وضعيته 
وإيقاف قرار غلق املستودع اخلاص به...

..ومعاناة سكان »تابريحت« متواصلة
أكد سكان عمارات تابريحت املهددة 
يعيشون  باتو  انهم  امليلية  ببلدية  باالنهيار 
اكد  وقد  حياتهم  يؤرق  حقيقيا  كابوسا 
املواطنون يف اتصالهم بشبكة أخبار الوطن 
ان اخلطر أصبح يحاصرهم من كل جانب 
لم  أنهم  أكدوا  كما  أبنائهم  حياة  ويهدد 
يعودوا يعرفون دوق النوم والراحة مند زمن 
طويل خوفا على حياة عائالتهم من إنهيار 

العمارات، من جهة أخرى اسردوا كيف 
دعرا  خلقت  األخيرة  األرضية  الهزة  ان 
لدى  اغماءات  ماسبب  كبيرين  وخوفا 
بالشقق  تشققات  وخلفت  منهم  الكثير 
هو  الوحيد  مطلبهم  ليبقى  واجلدران 
وترحيلهم  حلالهم  املعنية  اجلهات  التفاتة 
بكرمي  العيش  لهم  تضمن  سكانات  إلى 

والعيش بأمان.
سهام.ع

قسنطينة
قطار يدهس شخصا بالخروب 

باخلروب  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  امس  صبيحة  تدخلت 
بقسنطينة، يف حدود الساعة السابعة صباحا بخط السكة احلديدية حي 
صالح دراجي منطقة موسكا بلدية اخلروب من أجل الضحية - ب م - 
اليسرى على مستوى  بالرجل  بتر  له  57 سنة  العمر  يبلغ من  جنس ذكر 
له،  قطار)قاطرة(  صدم  نتيجة  اليمنى  بالرجل  بليغة  جروح  وكذا  الركبة 
مستشفى  إلى  لينقل  املكان  بعني  األولية  اإلسعافات  له  قدمت  حيث 

محمد بوضياف باخلروب.
خديجة بن دالي

تبسة
توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة 

ومديرية الموارد المائية
وقعت جامعة الشيخ العربي التبسي بتبسة، اتفاقية تعاون مع مديرية 
املوارد املائية يف مجال التكوين العلمي والتقني، ما يسمح بضمان التكفل 
أين  اجلانبني،  بني  واخلبرات  املعارف  تبادل  إلى جانب  الطلبة  بتربصات 
اجلامعة  رئيس  قبل  من  املوقعة  االتفاقية  هذه  عقد  مبوجب  االتفاق،  مت 
الشيخ  بن  زكي  السيد  البشرية  املوارد  ومدير  بودالعة،  عمار  البروفيسور 
تأهيل  عملية  سيشمل  الذي  الطرفني  بني  التعاون  كيفية  على  احلسني 
وتكوين املوظفني والتكفل بتأطير واستقبال الطلبة املتربصني بهذه املديرية، 
مع  مفتوحة  وأبواب  ملتقيات  وتنظيم  والتقنية  العلمية  اخلبرات  تبادل 
مجاالت  يف  سيما  واملاستر  الليسانس  يف  مشتركة  تكوين  برامج  اعتماد 

الهيدروجيولوحيا واجليوفيزياء.
االتفاقية  فإن  معلومات،  من  الوطن  أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب 
توفير  من خالل  القادم،  سبتمبر  شهر  من  ابتداءا  التنفيذ  حيز  ستدخل 
خريطة للموارد املائية لوالية تبسة وإتاحتها من أجل استغاللها يف البحث 
عن املوارد املائية، كما أن هذا التعاون سوف يعطي ملسة جديدة يف مجال 

االستشراف للقطاع يف تخطيط ووضع برنامج جذري للتنمية يف الوالية.
فيروز رحال
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الطارف 

اإلطاحة بعصابة متخصصة في تنظيم 
رحالت »الحرقة«

جيجل
 5 سنوات حبسا إلطار بمديرية التجارة

عنابة 
غلق 03 مراكز تجارية بسبب خرق 

تدابير الوقاية 
التجارة  ومديرية  عنابة  بلدية  مع  بالتنسيق  عنابة  دائرة  مصالح  تواصل 
املراكز  لغلق  الواسعة  اإلثنني حملتها  يوم  مند  املختصة  األمنية  والسلطات 
والفضاءات التحارية الكبرى التي ال حتترم شروط الوقاية من فيروس كوفيد 
جمال  برميي  الوالية  والي  وتوجيهات  الوزارية  للتعليمات  تنفيذا  وذلك   19

الدين. 
رئيس  وكذا  عنابة  لوالية  التجارة  مدير  بحضور  تتم  املستمرة  العملية 
مع  وبالتنسبق  عنابة،  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  ورئيس  عنابة  دائرة 
مصالح األمن، حيث مت يف اليوم األول غلق 03 مراكز جتارية، ويتعلق األمر 
وسوق  املتوسط،  األبيض  البحر  التجاري  واملركز  للمالبس  اخلطاب  بسوق 
التجارية،  الفضاءات  مستغلي  قيام  عدم  معاينة  بعد  وذلك  الصفصاف، 
الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد  التنفيذ اإلجراءات  بوضع حيز 
19. وللعلم فقد مت تشكيل على مستوى دائرة عنابة، 05 جلان فرعية تتكون 
من أعوان مصالح التجارة، الدائرة، مصالح األمن، وكذا بلدية عنابة ممثلة 
مدى  مبراقبة  اللجان  تلك  تقوم  حيث  اخلمسة  احلضرية  القطاعات  مبصالح 

إحترام التجار لإلجراءات الوقائية اإلجبارية.
ف سليم

إيداع شخصين الحبس بتهمة االعتداء على أطباء 
أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة اإلثنني بإيداع شخصني 
احلبس املؤقت بتهمة اإلعتداء على أطقم طبية وشبه طبية أثناء تأدية ملهامها
وحسب مصادرنا فإن املتهم األول يبلغ من العمر 29 سنة كان قد إعتدى 
إبن  مبستشفى   19 بكوفيد  اخلاصة  اإلنعاش  مبصلحة  طبيب  على  بالعنف 
الثاني قام بإهانة وسب مستخدمي الصحة  سيناء اجلامعي يف حني املتهم 
األول  املتهم  وكان  عنابة،  مبدينة  العربي خروف  اخلدمات  متعددة  بالعيادة 
قد مثل مساء أول أمس أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر 
اجلمهورية  وكيل  أمام  الثاني  املتهم  مثل  بينما  اإلحتياطي  احلبس  بإيداعه 
مت  إستجوابه  وبعد   « ملهامه  تأديته  أثناء  موظف  إهانة   « تهمة  له  ووجهت 

إيداعه احلبس املؤقت.
ف سليم

املستقلة  للنقابة  النقابي  الفرع  قرر 
ملستخدمي اإلدارة العمومية والفرع النقابي 
اجلزائريني  للعمال  العمال  االحتاد  لنقابة 
مكتب دار املالية بقسنطينة، الدخول يف 
اثنني  يوم  أسبوعيا كل  حركة احتجاجية 
ملدة ساعة من الزمن احتجاجا منهم على 
طرف  من  املمنهج  بالتماطل  أسموه  ما 
يف  للخزينة،  اجلهوي  باملدير  ممثال  اإلدارة 
خصوصا  واملوظفني  العمال  مشاكل  حل 
وسائل  وتوفير  العمل  ظروف  حتسني 
اخلطير  الصحي  الوضع  ظل  يف  الوقائية 
يتعرض  بحيث  البالد،  تعرفه  الذي 
عمال دار املالية التي تضم عديد املصالح 
عن  فضال  الدولة  امالك  كالضرائب، 

العمومية، خلطر اإلصابة بعدوى  اخلزينة 
فيروس كورونا نظرا لالكتظاظ الذي تعرفه 
استقبال  يتم  بحيث  املصالح  مختلف 
ظل  يف  يوميا  مواطن   1000 حوالي 
كالكمامات  الوقاية  وسائل  أدنى  غياب 
يجعلهم  ما  القفازات،  وحتى  واملعقمات 
عرضة لإلصابة أكثر من غيرهم بفيروس 
اخلزينة  عمال  أمس  يوم  ودخل  كورونا. 
احتجاجية  وقفة  يف  بقسنطينة  العمومية 
باتخاد  الزمن، مطالبني  دامت ساعة من 
املوظفني  حلماية  الالزمة  اإلجراءات 
كورونا،  فيروس  خطر  من  واملواطنني 
الذي  االحتجاجية  الوقفة  بيان  وحسب 
تلقت جريدة أخبار الوطن نسخة منه فإن 

االكتظاظ احلاصل على مستوى دار املالية 
املوظفني  صفوف  يف  إصابات  وتسجيل 
الى  السلمي  االحتجاج  يقررون  جعلهم 
الوقائية  االجراءات  كافة  اتخاذ  غاية 
وأكد  القطاع.  عن  املسؤولني  طرف  من 
احملتجون أنهم يستقبلون يوميا حوالي ألف 
مواطن ممن يستلمون مبالغ املنح التعويضية 
من  املتضررين  لفائدة  الدولة  أقرتها  التي 
الذي  االكتظاظ  ناهيك  كورونا،  وباء 
املواطنني  قيام  أثناء  املالية  دار  عرفته 
باقتناء قسيمة السيارات، يف ظل انعدام 
وسائل الوقاية حيث أدى ذلك إلى إصابة 
العشرات منهم بعدوى الفيروس التاجي.
خديجة بن دالي

قسنطينة
عمال دار المالية يقررون االحتجاج كل أسبوع

تمكن أمن والية الطارف، ممثال في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية، من اإلطاحة بعصابة إجرامية 
تتكون من 04 أشخاص تنشط في مجال اإلعداد والتحضير لرحالت هجرة سرية عبر البحر، وهذا مقابل مبالغ مالية تقبضها.

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
من  قسنطينة  والية  بأمن  التاسع  احلضري 
سنة،   39 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف 
متورط يف قضية النصب واالحتيال، وتعود 
حيثيات القضية إلى شهر مارس من السنة 
اجلارية، أين قدم الضحية طلبيه إلى شركة 
مختصة يف صنع وتركيب النوافذ واألبواب 
تقدم  حيث   ،PVC مادة  من  املصنوعة 
قصد  للشركة  ممثل  انه  عازما  شخصا  منه 
وبعد  املبلغ،  على  واالتفاق  املقاسات  رفع 
مرور عدة أيام استلم الضحية من املشتكى 

منه فاتورة مبدئية بثمن الطلبية تقدر بـ215 
مليون سنتيم، مطالبا إياه بدفع نصف ثمن 
الطلبية إلى أن يستكمل املتفق عليه فيدفع 
أن سلمه  بعد  ما حصل  وهو  املتبقي  املبلغ 
بـ100 مليون سنتيم، بعد مرور  مبلغ يقدر 
أيام راودته شكوك ليقوم باالتصال بالشركة، 
أين أكدوا له بأنه لم تردهم أي طلبيه ولم 
يستلموا أي مبلغ مالي وأن هذا األخير وقع 
فيه  املشتبه  كون  واحتيال  نصب  ضحية 
له  وسبق  محتال  وانه  للشركة  ممثال  ليس 
أن احتال على عدد من األشخاص، ليقوم 

الضحية باالتصال به مطالبا إياه باسترجاع 
ومنحه  األخير  هذا  منه  تقدم  أين  املبلغ، 
مركبة من نوع »بولو« مقيدة باسم شخص 
بنكيا  صكا  يسلمه  أن  إلى  كضمان  آخر 
التحقيق  املركبة.  استرجاع  مقابل  باملبلغ 
املعمق مكن من توقيفه املشتبه فيه وحتويله 
اإلجراءات  الستكمال  املصلحة  مقر  إلى 
ملف  اجناز  من  االنتهاء  وبعد  الالزمة 
النيابة  أمام  قدم  جزائية يف حقه  إجراءات 

احمللية عن قضية النصب واالحتيال. 
خديجة بن دالي

القبض على محتال سلب مبلغ 100 مليون سنتيم
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عبدالناصر حمودة

البليدة  والي   ، ذلك  سياق  يف  و 
الصحة  مبدير  مرفوقا   ، نويصر  كمال 
البليدة  لوالية  املستشفيات  وإصالح 
االوبئة  علم  ملصلحة  معاينة  بزيارة   ،
االستشفائي  باملركز  الوقائي  والطب 

لإلطمئنان   ، فانون  فرانس  اجلامعي 
 ، هناك  الطبية  الطواقم  وطمأنت 
واملكلفة   ، املختصة  املصالح  تدعيم 
طبية  بفرق   ،  19 ببفيروسكوفيذ 
املسؤولني  حرص  مع   ، اضافية 
الوسائل  توفير   ، الوصية  واجلهات 

تكفال  يضمنوا  حتى   ، الضرورية 
الوبائي،  بالفيروس  باملصابني  امثل 
مثنيا عناصر اجليش االبيض ملا قدموه 
اولى  عن  االعالن  منذ   ، ويقدمونه 
االصابات بفيروس كورونا ، ومشجعا 
إياهم بضرورة مواصلة اجلهد والعمل. 

بومرداس
تسخير 7 حافالت لنقل مستخدمي قطاع الصحة

مستخدمي  لنقل  حافالت   7 ببومرداس  الوالئية  السلطات  سخرت 
القطاع  مؤسسات  جميع  على  احلافالت  هذه  وزعت  حيث  الصحة،  قطاع 
العمومية، مبا فيها املستشفيات وعيادات الصحة اجلوارية. أوضحت مديرية 
الصحة لبومرداس يف بيان لها، أول أمس، أن احلافالت السبع اخلاصة بنقل 
عبر  املنتشرة  الصحية  املؤسسات  على  وزعت  قد  الصحة  قطاع  مستخدمي 
من  والثنية  منايل  برج  دلس،  مستشفيات  استفادت  حيث  الوالية،  إقليم 
املجندة منذ  الطبية  الطبية وشبه  لها مهمة نقل األطقم  أوكلت  3 حافالت 
أشهر، من أجل التصدي جلائحة كورونا، فيم مت توزيع احلافالت املتبقية على 
4 مؤسسات للصحة اجلوارية. وأكدت مديرية الصحة بالوالية سعيها، من 
خالل املبادرة، إلى ضمان استمرار اخلدمات عبر مختلف املرافق الصحية، 
صعوبة  برفع  يتعلق  فيما  القطاع،  ملستخدمي  بالنسبة  املهام  أداء  وتسهيل 
التنقل إلى مقر عملهم، وذلك يف ظل الوضعية الصحية احلالية، وما رافقها 
من إجراءات احترازية تهدف إلى كبح انتشار الوباء، يأتي يف مقدمتها وقف 

نشاط وسائل النقل.                                                    سميرة مزاري

اعتماد 90 مزرعة لبيع المواشي 
أفرجت السلطات الوالئية عن قائمة املزارع املعتمدة لبيع املواشي، حتسبا 
هذا  يف  أمس،  الصادر،  القرار  تضمن  حيث  السنة،  لهذه  األضحى  لعيد 
اخلصوص حوالي 90 مزرعة مرخصة لبيع األضاحي، مع منع نقل املواشي 
لبيع األضاحي  العشوائية  للنقاط  انتشار واسع  الوالية. بعد  إقليم  من وإلى 
ومصالح  التجارة  مديرية  أعوان  قبل  من  عليها  القضاء  وحمالت  ببومرداس 
املزارع  قائمة  عن  أخيرا  يفرج  يحياتن  يحي  بومرداس  والي  هو  ما  الدرك، 

املرخص لها بيع األضاحي حتسبا لعيد األضحى لسنة 2020.
ويف هذا السياق، رخص القرار الوالئي املتعلق بضبط عملية بيع املواشي 
لــ 86 مزرعة للقيام بعملية بيع األضاحي موزعة على الدوائر التسع للوالية، 
حيث احتلت دائرة يسر ببلدياتها الثالث: يسر، شعبة العامر وسي مصطفى 
املرتبة األولى بحوالي 42 مزرعة، وبلدية سي مصطفى حتديدا بـ 21 مزرعة.
إقليم  وإلى  املواشي من  نقل  ذاته عملية  القرار  منع  ويف سياق متصل، 
والية بومرداس، كما مواقيت النشاط بنقاط البيع من السادسة صباحا إلى 
اخلامسة مساءا. وألزم القرار أصحاب املزارع بتسيج نقاط بيع األضاحي مع 
ضرورة جتهيزها بأماكن األكل والشرب، وتوفرها على كل شروط الوقاية من 
بالنسبة  والقفازات  الكمامات  ارتداء  إجبارية  واملتمثلة يف:  كورونا،  فيروس 
عدد  حتديد  مع  البيع  موقع  ومخارج  مداخل  تنظيم  للزبون،  وتوفيرها  للبائع 
الزبائن وفقا لسعة املكان، إلى جانب إلزامية تطهير األماكن املخصصة للبيع 

مبادة اجلير احلي عند نهاية كل عملية بيع.                        سميرة مزاري

مستغانم
اإلطاحة بعصابة متخصصة في السرقة 

متكنت قوات الشرطة القضائية لألمن احلضري اخلارجي لبلدية استيديا 
بوالية مستغامن من اإلطاحة بعصابة أشرار متكونة من 06 أشخاص، تتراوح 
أعمارهم بني 20 و26 سنة، ينحدرون من والية مستغامن ، تورطوا يف قضية 

تكوين جمعية اشرار، السرقة بالتسلق مع إخفاء أشياء مسروقة.
منه  نسخة  على  جريدتنا  حتوز  الذي  البيان  يف  وردت  حسبما  القضية 
جاءت بعد شكوى إحدى املواطنات مفادها تعرض مسكنها للسرقة من قبل 
مجهولني وضياع مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم وبعض االسوار من الذهب 
بعد. التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية لذات املصلحة مكنت من 
مليون سنتيم.   26 قدره  مالي  مبلغ  استرجاع  مع  فيهم  املشتبه  هوية  حتديد 
لينجز ملف إجراء قضائي ضدهم قدموا مبوجبه أمام السيد وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة مستغامن، الذي أحال امللف على قاضي التحقيق الغرفة الثانية 
الثالثة االخرين  املؤقت فيما وضع  03 اشخاص منهم احلبس  أودع  والذي 

حتت الرقابة القضائية.
بن سعدية. ن

مستغانم
أمن بوقيراط يواصل حمالته التحسيسية بكورونا 
التحسيسية  حملتها  مستغامن  بوالية  بوقيراط  دائرة  أمن  مصالح  تواصل 
والتوعوية حول إلزامية ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 
وشوارع  أحياء  ملعتلف  ميدانية  بخرجات  الوحدات  ذات  تقوم  حيث   .19
املدينة قصد توعوية مختلف شرائح املجتمع بضرورة اتباع التدابير واإلجراءات 
الوقائية للحد من انتشار الوباء ،السيما بعد ظهور حاالت اإلصابة جديدة 
باملنطقة وارتفاعها املتزايد على مستوى الوالية والتي بلغت 211 حالة مؤكدة. 
العملية التحسيسية التي لقيت ترحيبا وجتاوبا من قبل املواطنني ،تبعتها 

توزيع 200 أقنعة واقية كمرحلة أولية.                              بن سعدية. ن

لمواجهة فيروس كورونا بالبليدة 

المصالح االستشفائية تتدعم بأطباء 
صندوق التأمينات االجتماعية

قررت السلطات الوالئية في البليدة دعم مصالحها االستشفائية عبر تراب الوالية ، في مواجهة وباء فيروس كورونا »كوفيد 
19« ، باألطباء التابعين للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء. 

تعيش مختلف أحياء بلدية الصومعة 
تذبذبا  الفترة األخيرة  البليدة يف  بوالية 
يف توزيع املياه الصاحلة للشرب وتسجيل 
عدة نقاط سوداء ال تصلها املياه، حيث 
احلاصل  العجز  البلدية  مصالح  قدرت 
إقليم  املياه على سكان  توزيع  يف عملية 
يوميا.  مكعب  متر   3500 بـ  البلدية 
أكد رئيسبلدية الصومعة وأرجع السبب 
من  انطالقا  املياه  خزانات  نقص  إلى 
اقترحت  مصاحله  أن  وأشار  بوجلة  سد 
خالل االجتماع األخير لدراسة مشاكل 

الري  مديرية  الصومعة على  بلدية  املياه 
للمياه  اجلزائرية  ومؤسسة  املائية  واملورد 
عدة حول إلنهاء مشكل تذبذب توزيع 
والنقاط  التسربات  عل  والقضاء  املياه 
احلصة  بزيادة  باملطالبة  وذلك  السوداء. 
املوزعة من اخلزان، واقتراح إنشاء أنقاب 
السوداء  النقاط  على  والتركز  جديدة، 
التي ال تصلها املياه ، حيث دعا مؤسسة 
السكان  متويل  بضرورة  للمياه  اجلزائرية 
كحل  الصهاريج  طريق  عن  باملياه 
إيجاد  حتى  الوضع  ومتابعة  مؤقت، 

كل  إصالح  على  نهائيا،والتأكيد  احلل 
التسربات املائية، والعمل على االنتقال 
من القنوات القدمية إلى اجلديدة يف كل 
للشبكة،  جتديد  عرفت  التي  املناطق 
مصالح  أن  مشير  التوزيع،  لتحسني 
رفقة  القادمة  األيام  تقوم خالل  البليدة 
املياه  من  يستفيدون  الذين  الفالحني 
للسقي يف اجلبل، مبعاينة وحل مشكل 
التعطل الدائم للنقب املائي يف املتواجد 

مبركز الغرابة.
أيوب بن تامون

البليدة
عجز يومي في توزيع المياه بالصومعة قوامه 3500 م3

توزيع  مبديريات  موظفون  احتج 
والغاز بوالية معسكر امام مقر  الكهرباء 
العمل  عن  اإلضراب  ،مقررين  عملهم 
جوان    لشهر  كورونا  منحة  صرف  حلني 
التي  التحفيزية  املنحة  يف  النظر  وإعادة 
حددت بنسبة 1.8 باملائة. كما انصدم 
الطاقة خالل  احملتجون مبا صرح به وزير 
عمال  كل  ،ان  االخيرة  صحفية  ندوة 
مجمع  سونلغاز  تبرعوا بأكثر من نصف 
منحتهم التشجيعية السنوية، للمساهمة 
يف القضاء على مرض كرونا ،يف الوقت 
الذي لم يكونوا على علم بقيمتها والقرار 
أحد  وكشف  بخصوصها،  اتخذ  الذي 

واملدراء  السامية  اإلطارات  أن  العمال 
العامني صرفت لهم منحتهم التشجيعية 
أن  مضيفا  املنصرم،  فيفري  شهر  يف 
إلى  بالعودة  طالبوهم  الوكاالت  مدراء 
أن  أخبرتهم  النقابة  كون  عملهم  مزاولة 
 20 عن  تزيد  ال  االحتجاجية  وقفتهم 
دقيقة، غير أنهم رفضوا ذلك كونهم ال 
يعترفون بالنقابة التي حسبهم ال تدافع 

عن حقوقهم وال متثلهم. 
وما زاد من استياء العمال املضربني 

عدم صرف منحة الوباء.
وصرح احد املوظفني« الخبار الوطن 
من  صنفت   2019 سنة  أن  »محدثنا 

انتظر  فقد  التحصيل  سنوات  أحسن 
ستكون  التحفيزية  املنحة  بأن  العمال 
كأقل  شهرية  أجور   4 مجموع  متثل 
القاعدي  األجر  حسب  وحتدد  تقدير 
شهر  يف  لهم  صرفها  ويتم  موظف  لكل 
اجلائحة  وبسبب  سنة،  كل  من  جوان 
مت تأخير اتخاذ القرار النهائي بخصوص 
حتى  التشجيعية  املنحة  قيمة  حتديد 
من  استاؤو  حيث  املنصرم،  األسبوع 
التصريحات وخاصة ان بعض املوظفني 
3 ماليني سنتيم،  يزيد دخلهم عن  ال 
أين كانوا يأملون يف شراء أضحية العيد 

بتلك املنحة.

معسكر
عمال شركة توزيع الكهربا والغاز يحتجون
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أخبار السر ايا

جددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك 
دعوتها المتمثلة في اقتناء أضحية العيد بوصل 

تجاري، معربة عن استغرابها لتواصل عملية بيع 
األضاحي بطريقة تقليدية، في حين أن المواطن 
يعمد لطلب وصل مقابلة اقتناء حفنة مسامير، إال 
أنه ال يطلبه مقابل أضحية العيد رغم ما في ذلك 

من ضرورة.
واستدلت المنظمة في طرحها هذا بحادث تعفن 

لحوم أضاحي العيد خالل السنوات األخيرة، داعية 
ألن يكون الحدث سببا كافيا من أجل اعتماد نظام 
الوصل التجاري لدى اقتناء األضحية، مؤكدة أنه 
في حال كان البائع مواال فعال فإنه يملك بطاقة 

حرفية تسمح له بتصميم ختم خاص به.

أثار قرار مكتب المجلس الشعبي الوالئي باألغواط القاضي 
بالموافقة مبدئيا على فتح اعتماد مسبق بمبلغ 10 ماليير سنتيم 
تخصص القتناء تجهيزات طبية توجه لمكافحة »كوفيد 19« 

استغراب الكثير من المواطنين ومتتبعي الشأن الصحي بالوالية، 
الذين طرحوا تساؤالت عدة، منها: » هل تم اعتماد هذا المبلغ 

بناء على جرد دقيق وشامل الحتياجات القطاع الصحي في مجال 
التجهيزات؟«، و«ما مصداقية تصريحات المسؤولين بالوالية عن 

توفير كل اإلمكانات المادية والبشرية لمواجهة وباء كورونا؟«، كما 
تساءلوا قائلين: »هل التجهيزات الطبية تحتاج إلى كل هذا المبلغ 

في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة لترشيد النفقات؟«.

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعازيها 
الخالصة لعائلة الفنانة القديرة الفقيدة المائزة 

“شيباني جمعة”. وكتبت وزارة الثقافة منشورا 
أتاحته على حسابها الرسمي في »الفايسبوك«، 
جاء فيه:”بلغنا من جنوبنا الجزائري الحبيب، 
نعي الفنانة القديرة المائزة “شيباني جمعة”، 

تغمدها هللا برحمته الواسعة. ” وأضافت الوزارة 
في منشورها:”هي التي غنت طابع “الجاقمي” 
بتمنراست، وفكت العزلة عن قراها وضواحيها، 
وآنست وحشة ساكنيها الذين تشاطرهم وزيرة 

الثقافة والفنون مصابهم«.

األَضاِحي بَوصٍل آَمُن لُكم! 

الِحمايُة المدِنّيُة ُتنِقذ صقًرا 

ي عاِئلَة “شيباني جمعة” 10 َمالييٍر.. لَماذا وكيَف؟!الَوزيرُة ُتعزِّ

تمكن أفراد الحماية المدنية، ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، يوم 
أمس، من إنقاذ صقر علق بسلك كهربائي ذي ضغط عاٍل، حيث 
تم استغالل شاحنة بسلم ميكانيكي في هذه العملية التي كلّلت 

بنجاح.
هذا، ونالت االلتفاتات اإلنسانية للحماية المدنية الكثير من اإلشادة 

واالحترام من طرف المواطنين.

 أفاد »أنثوني كاثبرتسون« صحيفة »اإلندبندنت« بتصريح، جاء فيه 
أن العديد من دول العالم بدأت بتخفيف إجراءات الحجر الصحي التي 

فرضتها بسبب جائحة كورونا، ما يثير مخاوف ِمن ظهور موجة ثانية 
من العدوى. وأوضح »كاثبرتسون«، في تصريحه، أن بعض البلدان 

التي شهدت انخفاًضا كبيًرا في حاالت »كوفيد19-« شهري أفريل وماي، 
تشهد اآلن ارتفاًعا في الحاالت اليومية المؤكدة.

وجاءت إيران على رأس الدول المهددة بالموجة الثانية بحسب ما صرح 
به متحدث »اإلندبندنت«، وكذا فلسطين المحتلة، السعودية، تركيا 

والواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى الهند، والمكسيك.

الَموجُة 
الّثاِنيُة.. َدولٌة 
بيَن الّناس! 

 »أْكسُفورد« ُتعِلُن َجاهزّيَة لَقاِحها
أعلنت الجامعة البريطانية المرموقة، ذائعة الصيت، »أكسفورد« )Oxford( أنها طورت لقاحا ضد فيروس »كورونا المستجد، 

قد يكون جاهزا نهاية السنة الجارية 2020.
كما كشفت الجامعة أن الجرعة الثانية من اللقاح الذي اخترعته سمحت للجسم بتكوين أجسام مضادة ضد الفيروس التاجي 

المستجد )NCorV(، وهو ما يصطلح عليه علميا، بالّرد المناعي لدى األشخاص.
وفي هذا السياق، أفاد الدكتور »أدريان هيل« )Adrian Hill( مدير معهد »جينز« في جامعة »أكسفورد« بأن األبحاث كشفا 

استجابة مناعية لدى جميع من أخذوا اللقاح – تقريبا -، قائال: » ما يفعله اللقاح هو تحريك أذرعي جهاز المناعة«
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براهيم مالك

لها  رسالة  يف  املنظمة  طالبت  وكما 
موجهة لوالي الوالية بضرورة التدخل وفتح 
حتقيق حول هذه السلوكات والتصرفات غير 
قانونية التي يذهب ضحيتها عمال بسطاء 
ال ذنب لهم على غرار ما يتعرض له عمال 
حسب  للصيانة  بيتروليوم  ويست  شركة 
البيان والواقعة مبنطقة املرق يف حدود مقاطعة 

يتلقونها  التي  التهديدات  جراء  الدبداب 
الشركة  مسئولي  طرف  من  واملساومات 
تأخر  العمل فضال عن  مقابل جتديد عقود 
األمر  اجلائحة  رواتبهم ملدة شهرين يف ظل 
الرامية  السلطة  وتعليمات  يتنافى  الذي 
وكما  القانون.  دولة  وقيام  العدل  لتحقيق 
وجه عمال ذات الشركة مبجمع املرق والتي 
يقع مقرها بحاسي مسعود شكوى لسلطات 
التي  التجاوزات  تلك  عن  بالوالية  احمللية 

املبرمة  للعقود  االحترام  عدم  إلى  وصلت 
الطرد  إلى  واللجوء  واملؤسسة  العامل  مابني 
التعسفي يف حالة االحتجاج واملطالبة على 
ادني احلقوق رغم انها ال توفر حتى اإلطعام 
بطاقات  إلى عدم جتديد  باإلضافة  واإليواء 
الصحية  حقوقهم  تضمن  التي  الشفاء 
والتعويضية وهذا رغم االتفاقية مع الشركة 
على  وحترص  تشترط  التي  سونطراك  األم 

التكفل بالعمال.

ورقلة 
تشميع المحالت المخالفة إلجراءات الوقاية 

احملالت  عديد  بتشميع  األمن  بقوات  مدعومة  بورقلة  التجارة  مصالح  قامت 
الوقائية  االجراءات  احترام  عدم  بسبب  ورقلة،  وسط  الشرفة  بحي  التجارية 
املنصوص عليها من قبل السلطات العليا، وهذا بعد معاينة ميدانية لذات املصالح 
التي تعج باحملالت  اين جالوا عديد األحياء  اليوم  الشرطة صبيحة  مرفوقة مبصالح 
التجارية بورقلة على غرار حي الشرفة، سوق بلعباس، وسوق احلجر، وسجلوا عديد 
للمحالت  والتشميع  بالغلق  الوقائية  لالجراءات  املخالفني  التجار  ضد  املخالفات 
التجارية، ما أثار حفيظة التجار يف تصريح أحدهم ل اخبار الوطن واصفا االجراء 
املطبق بالتعسف واحلقرة املمارسة ضدهم من قبل مصالح التجارة بالرغم من اخلسائر 
الكبيرة التي تكبدوها منذ بداية اجلائحة ومع ذلك لم يطالبوا بالتعويض حسبه، 
لاللتزام  التجار  لردع  اجلارية  االيام  يف  متواصلة  العملية  ان  األصداء  تشير  فيما 
باالجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى بني األشخاص، علما ان والية ورقلة 
جتاوز عدد املصابني بفيروس كورونا كوفيد 19 يف اخر حصيلة ليوم االحد رقم 730 
مصاب، ما ادخل اجلهاز الطبي بالوالية يف دوامة كبيرة من توافد عديد املصابني 
بذات الفيروس يوميا، وهذا نتيجة عدم التزام سكان املنطقة باحلجر الصحي فعليا 
مواصلة  حال  يف  لالرتفاع،  مرشح  الرقم  ان  للملف  واملتابعني  املختصني  وحسب 

جتاهل السكان للحجر الصحي.
يوسف بن حيزية

أدرار  
تربية سمك »القمبوزية« للحد من 

انتشار الحشرات 
والية  والي  بهلول  العربي  أشرف 
القمبوزية  السمك  وضع  عملية  على  أدرار 
أحواض  البعوض يف  بسمك  يعرف  ما  او 
بوزان  كوسان  بقصري  الرئيسي  املصب 
التقليل  قصد  تيمي  أحمد  أوالد  ببلدية 
أن  حيث  الضارة  احلشرات  إنتشار  من 
بيض  من  يقتات  السمك  من  النوع  هذا 

البعوض ثم انتقل السيد والي إلى الورشة البيئة املفتوحة بقصر مراقن ببلدية أدرار 
حيث إطلع على مراحل عملية تربية هذا السمك وزرع طحلب سبيرلني. لإلشارة 
يعتبر هذا السمك من األسماك الصديقة للبيئة واملساهمة يف املكافحة البيولوجية 
النتشار البعوض، يتغدى السمك على يرقات البعوض وأنواع أخرى من احلشرات 
مما سيحد من انتشار البعوض الذي يسبب قلق السكان القريبون من هذا املصب 
والعديد من األمراض واألوبئة.بحيث ستتيح هذه الطريقة االستغناء عن استعمال 

املبيدات الكيميائية التي تؤثر سلبا على اإلنسان.
عبداهلل مجبري

األغواط
 نقص السيولة النقدية يصنع معاناة المتقاعدين  

تفاجأ املتقاعدون باالغواط بالنقص الكبير يف السيولة النقدية ببعض املكاتب 
وندرتها يف مكاتب أخرى ببلديات االغواط، حيث أفاد الكثير منهم أنهم قصدوا 
من  يتمكنوا  أن  دون  الشمس  حرارة  حتت  الساعات  وقضوا  باكرا  البريد  شبابيك 
سحب أموالهم والقليل من حالفه احلظ ببعض املكاتب ومتكن من سحب راتبهم 
يف الساعة االولى من باب الشبابيك ثم نفدت السيولة النقدية، وقد تسبب هذا 
املشكل يف تشكيل طوابير وجتمعات داخل مكاتب البريد وهو ما أثار مخاوف من 
انتشار وباء كورونا يف أوساطهم خاصة وأن أغلبهم من كبار السن واملصابني بأمراض 
مزمنة. وقد عبر زبائن البريد بالوالية عن تذمرهم وقلقهم من عودة أزمة ندرة السيولة 
توفرها  القطاع من  به مسؤولو  ما يصرح  أسابيع عكس  منذ  البريد  ملكاتب  النقدية 

بشكل كاف متساءلني عن أسباب هذا املشكل. 
نورين عبدالقادر

أدرار 
تنظيم حمالت تعقيم واسعة ببلدية رقان

أشرف االحتاد الوطني للشبيبة اجلزائرية 
وهذا  واسعة يف شطرها  التعقيم  على حملة 
فاعلة  جمعيات  من  تكتل  مع  بالتنسيق 
العمومية  املؤسسات  العملية  رقان.  ببلدية 
معتبرة  حركة  تعرف  التي  العمومية  واملرافق 
املكلف  يقول  احلملة  هاته  وعن  للمواطنني. 
باإلعالم لدى االحتاد ألخبار الوطن أن هذه 

العملية جاءت بدعم من التجار وبعض من احملسنني واخليرين يف البلدية املذكورة.
وأضاف املتحدث أنها

تدخل يف إطار اإلجراءات املتخذة ملجابهة فيروس كورونا املستجد ) كوفيد 19( 
كما أضاف أن حمالت التعقيم ستتواصل لتمس قصور وأحياء رقان.

عبد اهلل مجبري

األغواط 
المياه القذرة تتهدد أحياء آفلو بكارثة بيئية

القذرة  املياه  تسرب  ظاهرة  حولت 
بعديد األحياء ببلديتي األغواط وأفلو إلى 
بعد  خاصة  بيئية  بكارثة  وتهدد  جحيم 
جراء  والشبكات  البالوعات  بعض  تفجر 
فياضانات مياه األمطار التي تتساقط من 
البالوعات  انفجار  أدى  فقد  آلخر.  حني 
من  برك  تشكل  إلى  الشبكات  وانسداد 
500سكن  أحياء  بوسط  القذرة  املياه 
سكن  و300  و800سكن  سكن  و114 
إلى داخل  باألغواط، وأصبحت تتسرب 
عبروا  الذين  السكان  حسب  العمارات 
عن تذمرهم واستياءهم الشديد من متاطل 
رغم  املشكلة  حل  يف  الوصية  اجلهات 
كارثة  من  وحذروا  املتكررة،  الشكاوي 
بيئية وصحية، حيث أصبح يتعذر عليهم 
حتى فتح النوافذ بسبب الروائح الكريهة، 
الناموس  أسراب  تدمع  إلى  إضافة 
الضالة،  الكالب  وقطعان  والبعوض 

وكشف السكان أن حياتهم اليومية حتولت 
االرتفاع  مع  خاصة  اليطاق  جحيم  إلى 

الكبير املسجل يف درجة احلرارة. 
نفس املعاناة يعيشها سكان األحياء 
أفلو حيث  ببلدية  املدسوس  للواد  احملاذية 
من  املتدفقة  القذرة  املياه  فيه  تصب 
للتكسر،  تعرضت  التي  القنوات  بعض 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  وأصبحت 
تزعج السكان خاصة يف الفترات الليلية، 
سوداء  نقاط  أحياء  بعدة  تشكلت  كما 

وتهدد  الشوارع  تشوه  التي  القذرة  للمياه 
وأرجع  األطفال.   السكان خاصة  صحة 
قدم  إلى  املشكل  الري  مبديرية  مسؤول 
وإهتراءها وضعف  املستعملة  املياه  شبكة 
عمل محطات الضخ، وكشف عن برمجة 
عمليات العادة االعتبار للشبكة باألحياء 
املتضررة. مع االشارة يف األخير أن أغلب 
األحياء ببلديتي أفلو واألغواط تعاني من 
إجناز  وسوء  املستعملة  املياه  شبكة  قدم 
منها  استفادت  التي  الضخمة  املشاريع 
عدم  اكتشاف  مت  حيث  سابقا،  الوالية 
وترك  الرئيسية  بالقناة  منها  الكثير  ربط 
البالوعات مفتوحة مما أدى إلى انسدادها، 
كما استفادة بلدية األغواط سابقا من 50 
األمطار  ملياه  مجمع  الجناز  سنتيم  مليار 
على  الوضعية  بقيت  ولكن  وتصريفها 
لذات  أخرى  عملية  برمجة  ومت  حالها 

الغرض. 

جانت
انقطاع تيار الكهرباء يثير استياء المواطنين

للتيار  املتكررة  االنقطاعات  تزال  ال 
األمر  جانت  مبقاطعة  متواصلة  الكهربائي 
املواطنني  لدى  كبيرا  سخطا  خلف  الذي 
احلرارة  درجات  ارتفاع  مع  خاصة  والتجار 
وإعطاب  مادية  خسائر  مسببتا  باملنطقة 
لدى أجهزتهم املنزلية جراء العودة املفاجئة 

للتيار وانقطاعه تارتا. 
وكما اكد بعض الساكنة يف حديثهم 
االنقطاعات  مسلسل  انأ  الوطن  أخبار  ل 
جانت  مبقاطعة  الكهربائي  لتيار  املتكررة 
بالرغم  استفهام  عدة عالمات  يطرح  بات 
من استفادة محطة التوليد من عتاد جديد 
إال  جانت  ملقاطعة  استيعابها  قدرة  يفوق 

صائفة  فكل  حاله  على  الزال  األمر  أن 
دون  الفجائية  االنقطاعات  املدينة  تشهد 
مادية  خسائر  لهم  مسببتا  إنذار  سابق 
كبيرة مزامنتا مع عز فصل الصيف وارتفاع 
تلف  غرار  على  باملنطقة  احلرارة  درجات 
عودة  فترة  طول  نتيجة  االستهالكية  املواد 
املواطن  فيه  يشترك  الذي  األمر  وهو  التيار 
والتاجر حسبهم مؤكدين يف ذات السياق 
األخيرة  اآلونة  يف  حدة  ازداد  الوضع  ان 
اخلسائر  حصيلة  من  يزيد  الذي  األمر 
خاصة لدى التجار الذين يعتمدون أساسا 
على الطاقة الكهربائية يف حفظ منتجاتهم 

الغذائية واملعلبة. 

وأمام هذا الوضع القائم الذي غمص 
اإلدارية  املقاطعة  سكان  يناشد  حياتهم 
جانت السلطات املعنية على ضرورة إيجاد 
لهاته  حد  لوضع  الفوري  والتدخل  حل 
االنقطاعات الفجائية التي تسببت لهم يف 
عز  يف  تعويض  دون  معتبرة  مادية  خسائر 
ايام الصيف باإلضافة الى حتسني اخلدمات 
املكلفة  الشركة  طرف  من  الكهربائية 
حال  يف  املسبق  االبالغ  الى  اللجوء  او 
احتياطاتهم  اخذ  لغرض  األمر  استعصى 
وجتنيبهم اخلسائر خاصة أصحاب احملالت 

التجارية والقصابات واملخابز واحللويات. 
براهيم مالك

يواجه العديد من عمال القطاع الخاص في الشركات البترولية، بوالية إليزي، عدة تجاوزات غير قانونية، وضعتهم في 
موقف جد صعب وغير مسبوق في ظل الجائحة وتسريح نصف الموظفين مع التهرب من دفع رواتبهم أو التخفيض منها، مع 
التأخر في دفعها لمدة تفوق الشهر؛ وهذا حسب بيان المنظمة الوطنية للشباب والشغل وترقية المواطنة )مكتب إليزي(، 

والذي تحصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه.

المنظمة الوطنية للشباب والشغل بإليزي تحّذر

شركات خاصة تبتّز العّمال في عّز 
أزمة كورونا!
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أمني بن لزرق 

ويناشد مئات الفالحني الناشطني يف شعبة 
انتاج احلمضيات والزيتون بالعديد من البلديات 
الواقعة أراضيها مبحيط مينا بوالية غليزان، على 
يلل  املطمر،  داود،  بن  الوالية،  عاصمة  غرار 
املائية  واملوارد  الفالحة  وزيري  اجلمعة  ووادي 
من  حصة  تخصيص  قصد  الوالية  والي  وحتى 
الكهتارات من أشجار  الّسقي التقاذ آالف  مياه 

البرتقال والزيتون;
اجلفاف  مشكل  من  االشجار  هذه  وتعاني 
خصوصا  االنتاج  وقلة  بالضياع  مهددة  وباتت 
وأن هؤالء الفالحني أصبحوا متشائمون من هذه 
املوسم الفالحي عدا الفالحني الذين ميلكون أبار 
تخفف مياهها حّدة األزمة التي تضرب املنطقة.

 قلة مياه السقي تهدد حياة أشجار الحمضيات
املنتجني  الفالحني  من  الكثير  كشف 
للحمصيات والزيتون الناشطني مبحيط مينا الذي 
سيدي  سّد  من  هؤالء  احتياجات  له  تخصص 
امحمد بن عودة، بأن آالف الهكتار من األشجار 
املثمرة خاصة منها احلمضيات والزيتون أصبحت 

تأخر  أن  بعد  البطيء،  واملوت  باجلفاف  مهددة 
التي  احلّر  موجة  رغم  السقي  مياه  من  منكينهم 
جتتاح والية غليزان والتي بلغت درجات قياسية 

فاقت املعدل السنوي،
مخاوفهم  فاقم  الّراهن  الوضع  بأن   وأضافوا 
تأخر  بعد  البديل  ايجاد  عن  عجزوا  حيث 
املصالح املعنية يف توفير ولو حجم قليل. كما أنه 
اخلدمة  من  مواسم  وجهد  املنتوج  يقوض  اصبح 
والتعب وحتى مصدرأرزأقهم، باعتبار أن دخلهم 

موسمي. 
جليا  يظهر  بدأ  السقي  مياه  شّح  بأن  وقالوا 
من خالل جفاف وتساقط أوراق االشجار املثمرة 
وحتى الثمار قبل أن تنضج، واضافوا بأن الوضع 
املديرية  طرف  من  احللول  ايجاد  وتأخر  الّراهن 
يف  الناشطني  املنتجني  من  بالكثير  دفع  املعنية، 
هذه الشعبة إلى اللجوء إلى شراء املياه عن طريق 
الصهاريج حيث فاق سعر الصهريج الواحد حاليا 
1200 دينار وهو احلجم الذي يسعى من خالله 
الفالحون إلى احملافظة عن »حيلة الشجيرات من 
»املوت« خاصة منها التي غرست حديثا. ومازاد 
احتياطي  بأّن  وفقهم،  الفالحني،  ماخوف  من 
لهم  اليسمح  عودة  بن  امحمد  سيدي  سّد 

مصادر  أن  باعتبار  السقي  يف  مياهه  باستعمال 
أكدت بأنه مخزونه احلالي تراجع بشكل كبير. 

باالضافة إلى ارتفاع التوحل بحوضه.

فالحو دوار أوالد بوعلي يستغيثون 
املنتجني  الفالحني  من  عدد   ندد 
للحمضيات والزيتون، بدوار أوالد بوعلي ببلدية 
الهكتارات  مئات  على  يتربع  الذي  داود  بن 
العالقة  ذات  املصالح  ملختلف  الكبير  بالتأخر 
بنشاطهم، والتي لم تبادر إلى ايجاد حّل عاجل 

النقاذماميكن انقاذه من الهالك،
 وقال بعضهم ألخبار الوطن،  بأّن النقص 
الكبير يف مياه الّسقي وتأخر الديوان يف منحهم 

»رية ماء« وّلد االحتقان، حيث أثر اجلفاف على 
حيث  الزيتون،  أو  احلمضيات  سواء  األشجار 
وهو  التساقط  يف  وبدأت  األشجار  أوراق  ذبلت 
وبدأت يف  األشجار  يبست يف  التي  الثمار  حال 
تكبد  من  لهؤالء  مخاوف  ما خلق  وهو  التساقط 
إلى  يلجأون حاليا  بأنهم  خسائر كبيرة، وأضافوا 
يتراوح  والتي  األشجار  لسقي  الصهاريج  شراء 
دينار  و1300  جزائري  1200دينار  مابني  سعرها 
أحد  أن  باعتبار  كبيرة  فاتورة  وهي  جزائري، 
املنتجني يبزمه أكثر من 70 صهريجا لسقي حقله 
بتهديدهم  وعجلت  أرهقتهم  التي  الفاتورة  وهي 

بترك هذا النشاط 
بأتهم  لنا  »قالوا  غاضبة  بنبرة  آخر  ،وكشف 
وهل  ذلك  »كيف  أوت«،   شهر  املاء  سيطلقون 
ستصمد األشجار خالل أيام شهر جويلية وبوادر 
مياه  من  متكنهم  وماجدوى  قائمة«  حار  فصل 
الّسقي شهر أوت. ودقوا ناقوس اخلطر، مطالبني 
النقاذماميكن  العاجل  بالتدخل  الوالية  والي 

انقاذه

فالحو وادي الجمعة يعانون 
مبناطق  ناشطون  الفالحني  بعض   يشتكي 
املعروفة  اجلمعة  بوادي  قانة  وأوالد  التفافحة 
من  تعتبر  والتي  احلمضيات  انتاج  يف  بنشاطها 
حقيقية،  معاناة  يعيشون  بأنهّم  األنواع،  أجود 
بأشجار  وانتهت  القرنون  بخسائر  بدأت 
األشجار  تأثرت  حيث  والزيتون،  احلمضيات 
أشهر  مدار  على  املنطقة  يضرب  الذي  باجلفاف 

مياه  من  حصصهم  منحهم  تأخر  وفاقمه  الّسنة 
حلملهم  املسؤولني  على  ترددهم  رغم  الّسقي، 

على ايجاد احلّل قبل ارتفاع احلرارة، 
مواصلة  بأن  الوطن  ألخبار  بعضهم  وقال 
النشاط الفالحي أصبح مكلفا أصبح الكثير منهم 
عاجز عن مسايرتها، باعتبار أنهم يستنجدون مبياه 
الصهاريج وبقيت قنوات الرّي فارغة. وماحز يف 
قاهر،  وضع  من  اليأس  فيهم  وبعث  نفوسهم 
الشجيرات  من  الهكتارات  مئات  أّن  وفقهم، 
أصبحت  أقل  أو  منذ سنتني  غرساتها  منّت  التي 
بدورهم  وطالبوا  باجلفاف.  االخرى  هي  مهددة 
احلال  واقع  الفالحة.  لوزارة  العاجل  بالتحرك 
املّتسم باملخاوف من تراجع منتوج هذا املوسم ميتد 

ليشمل باقي البلديات على غرار املطمر ويلل.

مطالب بمنح رخص لحفر اآلبار 
وجتدده  الّسقي  مشكل  تفاقم  تفادي  لغرض 
كل موسم فالحي يف ظل اجلفاف الذي يضرب 
الفالحني  فإّن احلّل وفق عدد من  الوالية،  ربوع 
ببسقي  أبار  بحفر  تراخيص  منحهم  يف  يكمن 
املياه اجلوفية،  تتواجد بها  التي  باملناظق  السيما 
بالتقطير  السقي  باتباع  الفالحون  يتعهد  أن  على 
مما ميكن من احملافظة على املياه وعقلنة استعماله. 
على  مسؤول  مصدر  كشف  أخرى،  جهة  ومن 
صلة، بأن شغلهم الشاغل حاليا هو السعي لدى 
للمحافطة  حصة  من  لتمكينهم  املعنية  املصالح 
على األشجار وتخفيف األضرار ومنها التفكير يف 

مطلب الفالحني املتعلقة باآلبار.

ًة قيِّ زادتُه ِحدَّ  ُندَرُة ِمياه السَّ

يُتوِن بِغليزان د أشجاَر الِحمضيَّات والزَّ الَجفاُف ُيهدِّ

بحلول فصل الصيف من كل سنة،  تتجدد مطالب الفالحين بوالية غليزان بخصوص توفير مياه الّسقي، بسبب ما تتعرض له 
أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية من جفاف،  زادته قلة المياه المخصصة للسقي حّدة،  خصوصا بمحيط مينا الذي يشهد نشاطا 

فالحيا كبيرا، حيث بات الفالحون يكابدون مصاعب جّمة. 
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برشلونة يحدد موعد 
استدعاء تشافي

كشف تقرير صحفي 
الثالثاء،  إسباني، امس 
بشأن  جديد  تطور  عن 
يف  الفني  املدير  مقعد 
برشلونة. وكانت العديد 
من التقارير زعمت انتهاء 
كيكي  املدرب  وقت 
سيتني يف برشلونة عقب 
خسارة الليغا لصالح ريال 
مدريد، وتوتر عالقته مع 

غرفة كالبس الفريق الكتالوني.
إن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  برنامج  وقال 
انتهاء  عقب  برشلونة  إدارة  ستفعله  »أول شيء 
هو  أوروبا،  أبطال  دوري  يف  الفريق  مشاركة 

استدعاء تشايف )لتولي منصب املدير الفني(«.
أكدت  أن  سبق  إسبانية  تقارير  أن  يذكر 
تواجد تشايف على رأس املرشحني لقيادة برشلونة 
يف املوسم املقبل إلى جانب رونالد كومان، املدير 

الفني ملنتخب هولندا.
ويلتقي برشلونة مع نابولي يوم 8 أوت املقبل 
نهائي  ثمن  إياب  يف  نو«  »كامب  ملعب  على 

دوري أبطال أوروبا.

هونيس الصغير أبرز 
المرشحين لتدريب 

هوفنهايم
سيباستيان  بات 
ديتر  جنل  هونيس، 
مهاجم  هونيس 
األملاني  املنتخب 
شقيق  وابن  السابق، 
رئيس  هونيس  أولي 
املرشح  ميونخ،  بايرن 
األوفر حظا لتولي مهمة 

تدريب هوفنهامي.
امس  األملانية،  »كيكر«  مجلة  وذكرت 
كخيار  ظهر  عاما،   38 هونيس،  أن  الثالثاء، 
أن متكن من حتقيق  بعد  هوفنهامي  لقيادة  مفضل 
ببايرن  الرديف  الفريق  مع  الثالثة  الدرجة  لقب 

ميونخ، املوسم املاضي.
جاهزا  بات  هونيس  أن  التقارير  وأضافت 
الذي  الوقت  يف  املمتاز،  الدوري  إلى  لالنتقال 
ألفريد  ملدربه  خليفة  عن  هوفنهامي  فيه  يبحث 
بداية  يف  قال  هونيس  أولي  وكان  شرويدر. 
بخصوص  شيء  أي  يتقرر  لم  أنه  االسبوع، 

مستقبل ابن شقيقه.

تشيلسي يظفر بصفقة كاي هافيرتز   
هذا  جديدة  صفقة  إبرام  من  تشيلسي  اقترب 

الصيف، بطلها أحد املواهب األملانية الالمعة 
البوندسليغا. وبحسب شبكة »سكاي  يف 

سبورت أملانيا«، فإن كاي هافيرتز، العب 
وجهته  حسم  ليفركوزن،  باير  وسط 
األندية  لكافة  ظهره  مديًرا  بالفعل، 

الراغبة يف ضمه باستثناء تشيلسي.
اللندني توصل  النادي  وأفادت بأن 
األملاني،  الدولي  مع  بالفعل  التفاق 

بشأن بنود التعاقد، متضمنة راتبه وكافة 
وكشفت  بالصفقة.  املتعلقة  التفاصيل 

الصفقة  إمتام  من  البلوز  اقتراب  عن  الشبكة 
تتضمن  أن  املمكن  ومن  أورو،  مليون   80 مقابل 

مبالغ أخرى كحوافز إضافية.
ومن املنتظر سفر بيتر تشيك، املستشار الفني للنادي اإلجنليزي، إلى األراضي 
األملانية، للجلوس مع مسؤولي ليفركوزن؛ من أجل إمتام الصفقة نهائًيا. كما ستتضمن 
يف  ليفركوزن  الستمرار  نظًرا  تشيلسي،  إلى  هافيرتز  انتقال  موعد  حتديد  احملادثات 
الدوري األوروبي، املقرر استئنافه يف أوت املقبل. وبذلك، جنح تشيلسي يف التفوق 
على كافة عمالقة أوروبا، الذين كانوا يضعون صاحب الـ21 عاًما، ضمن أولوياتهم 

يف سوق االنتقاالت، أبرزهم بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد.
وحال متت الصفقة، فإن هافيرتز سيكون األغلى لتشيلسي هذا املوسم، بعد ضم 

النادي اللندني حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من اليبزيغ.

30 هدفا تضع رونالدو على عرش 
الدوريات األوروبية

رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي   واصل 
من  بأحرف  اسمه  كتابة  يوفنتوس،  جنم 
سجل  بعدما  القدم،  كرة  تاريخ  يف  ذهب 
ثنائية خالل مواجهة التسيو، اول أمس، 

يف اجلولة الـ34 من الدوري اإليطالي.
»سكواكا«  شبكة  وذكرت 
لإلحصائيات أن رونالدو أصبح أول العب 
يف التاريخ يسجل 30 هدًفا، أو أكثر مبوسم 
الـ5  األوروبية  الدوريات  من   3 يف  واحد 

الكبرى.
هدًفا   31 تسجيل  لرونالدو،   وسبق 
بقميص   »2007-2008« مبوسم 
اإلجنليزي،  الدوري  يف  يونايتد  مانشستر 
قبل أن يحرز 30 هدًفا أو أكثر يف 6 مواسم 

مختلفة بالدوري اإلسباني مع ريال مدريد.
ويعد موسم »2015-2014« األعلى تهديفًيا للنجم البرتغالي بأحد الدوريات 
األسطورة  أن  »أوبتا«  شبكة  أيًضا  وأفادت  بالليغا.  هدًفا   48 بتسجيله  األوروبية، 
البرتغالي بات ثالث العب يسجل 30 هدًفا على األقل بقميص اليويف يف الكالتشيو، 
الذي  الرقم، سوى فيليتشي بوريل،  خالل موسم واحد. ولم يسبق رونالدو لهذا 
30 هدًفا مبوسم  برصيد  31 هدًفا، مبوسم »1934-1933«، وجون هانسن،  سجل 
1952-1951. وبإمكان رونالدو، جتاوز بوريل، حال تسجيله هدفني آخرين، فيما 
تبقى من املوسم، ليصبح أول العب يف تاريخ ناديه يصل إلى 32 هدًفا مبوسم واحد.

القسم الرياضي

اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
إغراء  عن  يتوقف  لم  جيرمان  سان  فإن 
البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح امليرنغي، 

يف  امللكي  النادي  عن  بالرحيل  إلقناعه 
األولى  املرة  هذه  تعد  وال  الصيفي.  امليركاتو 
مع  جيرمان  سان  خاللها  يتواصل  التي 
إلى  باالنتقال  إلقناعه  البرازيلي،  الالعب 

»حديقة األمراء«.

اإلصابة  من  هازارد  إيدين  عودة  وكانت 
ظهور  على  أثرت  األيسر  اجلناح  مركز  لشغل 
األساسي  التشكيل  يف  البرازيلي  الالعب 
لريال مدريد. يذكر أن عقد فينيسيوس جونيور 

مع ريال مدريد ينتهي يف صيف 2025.

توتنهام يحصن نجمه إريك 
داير حتى 2024

أعلن نادي توتنهام اإلجنليزي، امس الثالثاء، عن 
جتديد عقد أحد العبيه املميزين حتى صيف 2024. 

ووفًقا لبيان على املوقع الرسمي لتوتنهام، فإن إريك داير، 
العب وسط السبيرز، وقع على عقد جديد مع النادي 

اللندني حتى عام 2024. وأشار إلى أن داير شارك حتى 
اآلن يف 239 مباراة، وزار الشباك 11 مرة، باإلضافة إلى 

مشاركته خالل 40 مباراة رفقة منتخب إجنلترا. وذكر موقع 
توتنهام أن داير كان جزًءا من تشكيلة األسود الثالثة التي 
حصلت على املركز الرابع يف كأس العالم 2018 بروسيا. 

ويحتل السبيرز املركز السابع يف جدول ترتيب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز برصيد 58 نقطة.

دي خيا تحت مقصلة سولسكاير
يجهز النرويجي أولي غونار سولسكاير، املدير الفني 
ملانشستر يونايتد، عقاًبا سريًعا حلارسه اإلسباني ديفيد 

دي خيا. وقدم دي خيا أداء صادما ملديره الفني وجماهير 
الفريق، حيث ارتكب أخطأ عدة مؤثرة تسببت يف خسارة 

الشياطني احلمر أمام تشيلسي 3-1، األحد املاضي، يف 
نصف نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي. ووفًقا لصحيفة »ذا 
صن« البريطانية، فإن سولسكاير قد يستبعد دي خيا من 

مباراة وست هام يونايتد يف اجلولة 37 من البرمييرليغ.
وأشارت إلى أنه رغم أهمية املباراة حلسم تأهل يونايتد 
إلى دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل، لكن سولسكاير 

مييل ملنح الثقة للحارس البديل سيرجيو روميرو. وأوضحت 
الصحيفة البريطانية أن روميرو مستاء للغاية من قرار عدم 
مشاركته أمام تشيلسي. وذكرت أن سولسكاير سبق أن 

دافع عن دي خيا مراًرا وتكراًرا، حتى فقد صبره جتاه 
احلارس اإلسباني.

مدافع ليدز بيراردي يغيب 9 
أشهر عن المالعب

قال ليدز يونايتد اإلجنليزي إن مدافعه غايتانو بيراردي 
سيغيب ملدة تصل إلى تسعة أشهر بعد إصابته بقطع يف 

أربطة الركبة خالل الفوز 1-3 على داربي كاونتي.
وغادر الالعب السويسري الدولي البالغ من العمر 31 
عاما، والذي ينتهي عقده يف نهاية املوسم، امللعب بعد 

مرور حوالي نصف ساعة بستاد برايد بارك وخضع لفحوص 
باألشعة اول أمس. وشارك بيراردي يف 25 مباراة مع فريق 

املدرب مارسيلو بيلسا هذا املوسم وساعده على الترقي 
للدوري اإلجنليزي املمتاز بعد غياب 16 عاما. ويلتقي ليدز 

مع تشارلتون أتليتيك يف اجلولة األخيرة هذا األربعاء.

وكيل بيل يستفز ريال مدريد  
لم يتراجع اجلناح الويلزي غاريث بيل عن خطته التي 

اتفق عليها مع وكيله جوناثان بارنيت بشأن مستقبله يف 
ريال مدريد. وغاب بيل كثيرا عن مباريات الريال يف 

املوسم املنقضي، بعد خروجه من حسابات املدير الفني 
زين الدين زيدان. وأكد بارنيت أن بيل لن يرحل عن ريال 

مدريد، رغم خروجه من حسابات زيدان.
وقال وكيل بيل، يف تصريحات لهيئة اإلذاعة 

البريطانية »بي بي سي«: »بيل لن يذهب إلى أي 
مكان، ويتبقى يف عقده سنتان، وهو سعيد جًدا باحلياة 
يف مدريد«. وأضاف: »اللعب لوقت أقل؟ زيدان ال يريد 

االعتماد عليه، رغم أن بيل جيد مثل بقية زمالئه، 
لكنه قرار املدرب، وليس هناك أي كراهية من جانب 

بيل، ويتدرب بشكل جيد كل يوم، لكن زيدان ال يهتم 
باألمر«. وتابع: »إنها خسارة كبيرة أن بيل ال يلعب لكنه 

لن يغادر الفريق، وبالطبع كان هناك اهتمام من بعض 
الفرق، لكن ليس هناك الكثير من األندية ميكنها التعاقد 

معه«. واختتم: »بيل هو واحد من أفضل الالعبني يف 
العالم، وأفضل الالعبني ال يخرجون على سبيل اإلعارة«.

رغم أن عقده ينتهي في صيف 2025

سان جيرمان يلقي شباكه 
حول فينيسيوس جونيور

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، أن نادي باريس سان جيرمان 
يرغب في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد خالل الموسم المقبل. 
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محمد هشام

ويأتي ذلك عقب رفض وزارة الشباب 
والرياضة الترخيص للفاف بعقد اجلمعية 
العامة االستثنائية للفصل يف مصير املوسم 
الطريقة  إلى  اللجوء  ألزمها  مما  الكروي، 
استمارات  االحتادية  الكتابية.وأرسلت 
تتضمن  والرابطات،  األندية  ملختلف 
إنهائها،  أو  البطولة  مواصلة  إما  خيارين 
احدى  اختيار  يتعني  الثانية  احلالة  ويف 
املقترحات الثالثة، إعالن موسم أبيض، 
التي  األخيرة  اجلولة  عند  الترتيب  اعتماد 

البطل  حتديد  مع  األقسام  كل  يف  لعبت 
حتديد  وأخيرا  والنازلني،  والصاعدين 

البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.
يف  أنه  لألعضاء  الفاف  واوضحت   
فسيتم  األخير،  لالقتراح  اختيارهم  حال 
املنافسة  نظام  على  طفيف  تغيير  إدخال 
 2020-2021 موسم  أن  أي  الهرمي، 
النظام  الى  العودة  قبل   ، انتقالي  سيكون 
الهرمي خالل موسم 2022-2021 مثلما 
مت إقراره خالل اجلمعية العامة يف 2019«.
ويف األخير، تؤكد الهيئة الفيدرالية أن 
األعضاء الذين سيختارون املقترح االخير، 

ملزمون بقبول  شروط الصعود والنزول التي 
الفيدرالي  املكتب  قبل  من  إقرارها  سيتم 
عليه  ينص  مثلما  بعدها  ستنشر  والتي 

القانون املعمول به.
لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وكان 
اجلزائرية لكرة القدم قد قرر خالل اجتماعه 
يوم األربعاء الفارط استدعاء جمعية عامة 
استثنائية للفصل يف مستقبل املنافسات، 
رفضت  والرياضة  الشباب  وزارة  أن  غير 
يوم السبت الفارط السماح بعقد اجلمعية 
العامة االستثنائية كون هذه احلالة ليست 
مدرجة يف القوانني العامة للهيئة االحتادية.

للفصل في مصير الموسم الكروي  

»الفاف« تحدد تاريخ 25 جويلة كآخر 
أجل للرد على االستشارة المكتوبة

شبيبة القبائل
تعيين جحنيط مديرا عاما للفئات الشابة

مت تعيني مهاجم شبيبة القبائل السابق، عبد الرزاق جحنيط، 
مديرا عاما للفئات الشابة لنادي القبائلي، حسب ما أعلنت عنه 

إدارة الكناري أمس يف موقعها الرسمي على الفيسبوك.
وكشفت إدارة شبيبة القبائل يف بيان »املهاجم السابق للصفراء 

واخلضر يف الثمانينيات والتسعينيات وقع عقدا ملدة عامني«
وانضم جحنيط صاحب 52 سنة إلى شبيبة القبائل كالعب 
يف عام 1988، قادمًا من فريق خميس مليانة. وفاز جحنيط بكأس 
أندية األبطال األفريقية عام 1990، ليغادر الشبيبة يف عام 1992 
الكناري يف  إلى  ليعود مجددا  البلجيكية،  البطولة  لإلحتراف يف 

موسم 1994، اين توج بلقب البطولة وبكأس السوبر.
لإلشارة، أن هذا التعني يدخل ضمن إطار الهيكلة التي شرع 

فيها رئيس النادي شريف مالل، على مستوى الفئات الشابة.
م.هشام

مولودية الجزائر  
بورديم يعطي موافقته لتجديد عقده   
أعرب ، صانع ألعاب مولودية اجلزائر، عبد الرحمن بوردمي، 
سيلتقي  أنه  إلى  مشيرا  النادي،  مع  عقده  جتديد  يف  رغبته  عن 
قرار  اتخاذ  قبل  العزيزي،  طارق  الرياضي  واملنسق  باملسيرين، 
نهائي. وقال بوردمي »إدارة مولودية اجلزائر اتصلت بي عبر املنسق 
الرياضي طارق العزيزي، وقدمت لي عرضا لتجديد العقد الذي 
اجلزائر  مولودية  مع  »سأجدد عقدي  وتابع  الصيف«،  هذا  ينتهي 
مبسيري  االجتماع  غاية  إلى  سأنتظر  لكنني  باملائة،   80 بنسبة 
»أمتلك عدة عروض  وأضاف  النهائي«،  قراري  النادي، إلعالن 
الرحيل،  يف  أبدا  أفكر  ال  لكنني  وسعودية،  أوروبية،  أندية  من 
خاصة وأن القلب مييل لكفة مولودية اجلزائر، ولن يفكر يف فريق 

آخر«.

استعدادا لأللعاب األولمبية
المنتخب الوطني للشراع سيدخل في 

تربص منتصف شهر أوت
لأللعاب  استعدادا  للشراع  الوطني  للمنتخب  تربص  أول  يجرى 
األوملبية، يف منتصف اوت املقبل باملدرسة الوطنية للشراع ببرج البحري 
شرق العاصمة، حسب ما علم من االحتادية اجلزائرية للرياضة. ويخص 
املعسكر اختصاص »أر إس إكس«، سيما املتأهلني الى األوملبياد، التي 
كانت مقررة يف صيف 2020 ليتم تأجيلها الى 2021 بسبب فيروس 
بريشي  وأمينة  )ذكور(  بوراس  حمزة  من  بكل  األمر  ويتعلق  كورونا، 

)اناث(.
كما برمجت االحتادية ندوة صحفية هذا االربعاء باجلزائر ، لعرض 
قرار  أن  غير  االول،  التربص  خصوصا  الرياضيني،  حتضيرات  برنامج 
منع التنقل ما بني الواليات دفع إلى تأجيل كال من الندوة الصحفية 
خارج  القاطنني  البحارين  بعض  كون  أوت،  منتصف  الى  واملعسكر 

العاصمة معنيون هم أيضا بالتربص.
ستتخذ خالل  الوقائية  االجراءات  جميع  أن  الهيئة  طمأنت  كما 
ان  مؤكدة  للفيروس،  محتملة  عدوى  اي  النتقال  تفاديا  التربص  هذا 
الرياضيني سيبيتون يف غرف انفرادية مع الغسل اليومي لألفرشة وتوفير 
موجودة  ستكون  طبية  »طواقم  البيان  واختتم  واملعقمات.  الكمامات 

خالل جميع التربصات للتدخل يف اي طارئ قد يحدث«.

تعيين بن بوعزيز مدربا جديدا للفريق 
الوطني للصيد في أعماق البحر

يف  للصيد  الوطني  للفريق  جديدا  مدربا  بوعزيز  بن  شريف  عني 
أعماق البحر، حسب ما علم من االحتادية اجلزائرية لإلنقاذ واالسعاف 
للتقني اجلزائري ان شغل منصب  البحري. وسبق  الغوص  ونشاطات 

مدرب وطني من 2009 الى 2012.
وأوضحت الهيئة الفدرالية انه باإلضافة الى االشراف على املنتخب 
للصيد يف  الوطنية  التقنية  اللجنة  رئاسة  بوعزيز  لنب  اسندت  الوطني، 

أعماق البحر خلفا لسمير شاوش، املستقيل.
1988، حيث  رياضي نخبة منذ  بوعزيز كان  ان بن  جدير ذكره، 
يف  نشط  كما  اجلزائر.  كبطل  سبعة  منها  األلقاب،  من  العديد  أحرز 
بنادي   2018 الى   1995 من سنة  املذكور  لالختصاص  التأطير  مجال 
رسيف للجزائر العاصمة، وعلى مستوى رابطة والية اجلزائر بني 2006 

و 2009.

حددت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، تاريخ 25 جويلية الجاري في منتصف الليل، كآخر أجل إلرسال الردود المتعلقة بالمشاورات 
الكتابية من قبل األسرة الكروية الوطنية، للحسم في مصير الموسم  2020-2019 المعلق منذ مارس الفارط بسبب تفشي جائحة 

كورونا، حسبما علم من الهيئة الفيدرالية.

لكرة  الدولية  االحتادية  منعت 
من  اجلزائر  احتاد  فريق  )الفيفا(،  القدم 
التسجيالت  فترة  خالل  االستقدامات 
مهاجمه  مستحقات  تسديد  غاية  إلى 
السابق الكونغولي، برينس إيبارا، حسب 
ما كشف عنه النادي املنتمي إلى الرابطة 
األولى احملترفة لكرة القدم، على صفحته 

الرسمية على »فايسبوك«.
له  بيان  يف  العاصمي  النادي  وأورد 
»تلقت إدارة االحتاد تبليغ من طرف الفيفا 
مبنعها من استقدام الالعبني على املستوى 

مختلف  خالل  وذلك  والدولي  احمللي 
فترات التسجيالت بسبب قضية الالعب 

إيبارا«.
وتعهد النادي بتسديد أموال الالعب 
البلجيكي  بيرشوت  لنادي  احلالي 
بشكوى  تقدم  الذي  الثاني(،  )القسم 
استرجاع  بهدف  العاملية  الكروية  للهيئة 
لقب  حامل  من  كاملة  سنة  مستحقات 
 ،2018-2019 ملوسم  الوطنية  البطولة 
معتبرا أن طريقة فسخ عقده من قبل إدارة 
شرعية.  غير  كانت  العاصمي  النادي  

إدارة  قررت  هذا  »وعلى  البيان  واضاف 
الالعب  مستحقات  دفع  اجلزائر  احتاد 
عن   2020 جويلية   21 يوم  من  ابتداء 

طريق االحتادية اجلزائرية لكرة القدم«.
مطالبة  اجلزائر  احتاد  إدارة  وستكون 
للمهاجم  أورو  ألف   200 مبلغ  بدفع 
كسب  الالعب  أن  علما  الكونغولي، 
حيث  أشهر،  ثالثة  حوالي  منذ  قضيته 
العاصمي  للنادي  مهلة  الفيفا  منحت 
املنع  واجه عقوبة  واال  املبلغ  لتسديد هذا 

من االستقدامات.

بسبب قضية الالعب إيبارا

»الفيفا« تحرم اتحاد الجزائر من االستقدامات

البحر  أللعاب  ال19  الطبعة  ستقام 
وهران يف  التي حتتضنها  املتوسط  األبيض 
صائفة 2022 حتت رعاية' اللجنة األوملبية 
الثالثاء  أمس  أعلنته  حسبما   ، الدولية 
على  املتوسطية  لأللعاب  الدولية  اللجنة 

موقعها االلكتروني الرسمي.
لأللعاب  الدولية  اللجنة  ونشرت 
عمار  اجلزائري  يرأسها  التي  املتوسطية، 
بشرف  »نعلن  فيه  جاء  بيانا  عدادي، 
اللجنة  من  قرار  عن  كبيرين  وارتياح 
الدورة  بتنظيم  يقضي  الدولية،  األوملبية 
وهران  املتوسطية  لأللعاب  عشرة  التاسعة 
األوملبية«،  الهيئة  رعاية  حتت    2022
رعاية  حتت  تكون  »أن  البيان  وأضاف 

بالنسبة  ميثل  الدولية،  األوملبية  اللجنة 
التي  املتوسطية،  لأللعاب  الدولية  للجنة 
الرياضية  للهيئة  إدارة  مجلس  مبثابة  هي 
الشاطئ  وألعاب  املتوسطية  لأللعاب 
األلعاب  بدور  أبديا  اعترافا  املتوسطية، 
األبيض  البحر  يف  الثقافات  متعددة 

املتوسط«.
لأللعاب  الدولية  اللجنة  وشددت 
اللجنة  يشرف  األمر  أن  على  املتوسطية 
واألسرة الرياضية املتوسطية كلها، وخاصة 
حتديات  فيه  نواجه  الذي  الظرف  هذا  يف 

كبيرة للبشرية واملجتمع الرياضي.
كما وعد نفس املصدر بأن مينح مزيدا 
تنظيم  بشأن  التفصيلية  املعلومات  من 

اللجنة  رعاية  حتت  املتوسطية  األلعاب 
األوملبية الدولية يف الوقت املناسب.

الوطنية  اللجنة  ثمنت  جهتها،  من 
اإلقليمية،  الرياضية  التظاهرة  لتحضير 
التي يرأسها السباح الدولي األسبق سليم 
السلطات  أن  علما  املبادرة،  هذه  إيالس، 
جناح  على  كثيرا  تراهن  البالد  يف  العليا 
تأجلت  التي  املقبلة،  املتوسطية  الدورة 
فيروس  جائحة  بسبب  واحدة  لسنة 
كورونا، من أجل جني أكبر الثمار املمكنة 
واالقتصادي  الرياضي  الصعيد  على 
والثقايف ، وغيره، وفق ما كان قد صرح به 
وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي 
، خالل زيارته إلى وهران األحد املنصرم.

اللجنة األولمبية الدولية تعلن رعايتها لنسخة 2022 بوهران
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الفصل الرابع- العــدالــة
السلطة  بخصوص  فيه  شرعنا  ملا  استكماال 

القضائية فإننا نقترح ما يلي:
»العدالة«  الفصل  هذا  عنوان  استبدال  أوال- 
العنوان  ألنه  القضائية«،  »السلطة  القدمي  بالعنوان 
الفهم  إلى  واألقرب  عامليا  واملعرف  املتداول 

واالستخدام لدى العام واخلاص. 
ثانيا- التكفل بالقاضي ماديا ومعنويا وتكوينيا. 
نقل  جواز  عدم  مبدأ  بدسترة  ننوه  اإلطار  هذا  ويف 
القاضي إال عن طريق املجلس األعلى للقضاء مع 
أنه  املرتبطة بذلك. غير  القانونية  الضمانات  توفير 
يف املقابل ال ينبغي أن تكون للقاضي هذه احلماية 
الدستورية مبثابة حصانة مطلقة أو أبدية. كما ننوه 
بدسترة تشكيلة املجلس األعلى للقضاء مع ضرورة 
منح األغلبية فيه لقضاة احلكم املنتخبني وتطعيمه 
مبنتخبني عن املنظمات الوطنية للمحامني والوسطاء 
اخلاصة  املقترحات  يف  البقية  القضائيني...)انظر 
واستقالل  عموما  وتوازنها  السلطات  بني  بالفصل 

السلطة القضائية خصوصا(. 
خامسا- فيما يخص مؤسسات الرقابة:

-1المحكمة الدستورية:
باحملكمة  الدستوري  املجلس  استبدال  نثمن 
الدستورية لكن بشرط مراعاة االقتراحات التالية: 

باستبعاد  البشرية  تركيبتها  يف  النظر  -إعادة 
املعينني فيها واستبدالهم باملنتخبني السيما رئيسها 
وجوب  مع  منتخبا  حتما  يكون  أن  يجب  الذي 
الثالث:  السلطات  ممثلي  بني  التوازن  إحداث 
املجلس  عن  اثنني  منتخبني   ،3( -التشريعية 
مجلس  عن  واحد  ومنتخب  الوطني  الشعبي 
املجلس  عن  منتخب   ،3( -التنفيذية  األمة(، 
الوطني  املجلس  عن  منتخب  األعلى،  اإلسالمي 
حلقوق اإلنسان، منتخب عن وسيط اجلمهورية بعد 
دسترة هذا األخير(، القضائية )3، منتخبني اثنني 
القضاء  عن  واحد  ومنتخب  العادي  القضاء  عن 
اإلداري( وكذا ممثلني منتخبني عن أساتذة القانون 
الدستوري )6( ليكون مجموع أعضائها )15( بدال 
من )12(. وهذا على غرار بعض احملاكم الدستورية 
اإليطالية  الدستورية  -احملكمة  مثل:  العالم،  يف 
يلي:  كما  اإليطالي،  للدستور  وفقا  تتكون،  التي 
القضائية  السلطة  تنتخبهم   5 البرملان،  ينتخبهم   5
»احملكمة العليا«، 5 يعينهم رئيس اجلمهورية، مع 

انتخاب رئيسها. 
-مراجعة الشروط العلمية واألكادميية الواجب 
توافرها يف أعضائها اكتفاء بشهادة تخرج واحدة من 
اجلامعة »إما الليسانس أو املاجستير أو الدكتوراه«. 
بني  متيزية  وأكادميية  علمية  شروط  وضع  بدل 
أعضائها. وهذا على غرار بعض احملاكم الدستورية 
النمساوية  الدستورية  -احملكمة  مثل:  العالم،  يف 
دستور  من   147 املادة  حسب  تتألف،  التي 
عضوا،  عشرين  من  املعدل،   1920 لعام  النمسا 
أساسيا  عضوا  عشر  واثني  ونائبه  الرئيس  منهم 
رئيس  يعينهم  »مستخلفني«،  بدالء  أعضاء  وستة 
الفيدرالية  -احلكومة  انتخاب:  بعد  الفيدرالية 
أعضاء،  ثالثة  الوطني  -املجلس  أعضاء،  ثمانية 
جانب  إلى  أعضاء،  ثالثة  الفيدرالي  -املجلس 
لدينا  تكون  أن  أردنا  إذا  هذا  املستخلفني.  الستة 
ومستقلة  متناغمة  منسجمة،  دستورية  محكمة 

فعال وحقيقة.
-مراجعة مدة العضوية يف هذه احملكمة )عشر 
ست  من  بدال  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات 
الدول  بأن  علما  للتجديد(.  قابلة  غير  سنوات 
الشأن  هذا  يف  متفقة  شبه  حتى  وال  مجمعة  غير 
»بعضها جتعل مدة العضوية يف هذه احملكمة مدى 
احلياة على غرار أمريكا، وبعضها حتددها بـ 12 سنة 
قابلة للتجديد كما هو احلال يف أملانيا، وبعضها أربع 
سنوات قابلة للتجديد دون حتديد كما هو الشأن يف 
سوريا...«. ونقر بهذا االختالف يف العهدات ألن 
تركيبتها ومهامها وصالحياتها واختصاصاتها مغايرة 
متاما ملا هو مقرر بالنسبة لعهدات رئيس اجلمهورية 
والهيئات  واملؤسسات  السلطات  ورؤساء  والنواب 

املستقلة وملهامهم وصالحياتهم واختصاصاتهم. 
وصالحياتها  اختصاصاتها  يف  النظر  -إعادة 
الدستورية  -املراقبة  يلي:  ما  لتشمل  ومهامها 
لالستفتاء  املقترحة  الدستورية  للتعديالت  القبلية 
من  مببادرة  أو  اجلمهورية  رئيس  من  مببادرة  سواء 
لألحكام  البعدية  الدستورية  -املراقبة  البرملان، 
عن  الصادرة  والنهائية  الباتة  القضائية  والقرارات 
اجلهات القضائية العادية واإلدارية العليا »احملكمة 
منازعات  يف  -الفصل  الدولة«،  ومجلس  العليا 
االختصاص التي تثور بني هيئات القضاء العادي 
وهيئات القضاء اإلداري مع إلغاء الفقرة الرابعة من 
املادة 185 وكذا تعديل املادة 186 من املسودة، ألن 
االختصاص  بهذا  حاليا  املتكفلة  التنازع  محكمة 

ستصبح بدون موضوع.
الباتة  للقرارات  البعدية  الدستورية  -املراقبة 
والنهائية الصادرة عن السلطات املستقلة »-السلطة 
ومكافحته  الفساد  من  والوقاية  للشفافية  العليا 
وغيرهما«.-املراقبة  احملاسبة،  مجلس  السلطة، 
احلالة،  حسب  القبلية،  أو  البعدية  الدستورية 
لكافة النصوص القانونية الصادرة سواء عن السلطة 
من  -التشريعية  التنفيذية:  السلطة  أو  التشريعية 
العضوية  والقوانني  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات 
والعادية مبا فيها األوامر واألنظمة الداخلية للبرملان، 
املراسيم  إلى  الرئاسية  املراسيم  من  -والتنظيمية 
الدستورية  -املراقبة  القرارات.  وإلى  بل  التنفيذية 
املؤسسات  بعض  تصدرها  التي  لألنظمة  البعدية 
والهيئات املستقلة أيضا »-مجلس النقد والقرض، 
للمنافسة،  الوطني  -املجلس  املصرفية،  -اللجنة 

-محافظ بنك اجلزائر وغيره«.
والقبلية  البعـدية  الدستورية  رقابتها  -بسط 
لتشمل كل األوامر التي يتخذها رئيس اجلمهورية 
أثناء  أو  احلل  بسبب  البرملان  شغور  حالة  سواء يف 
قد  التي  األوامر  أن  علما  االستثنائية.  احلالة 
يتخذها رئيس اجلمهورية يف حالة االستعجال كنا 
قد اقترحنا سحبها من صالحيات رئيس اجلمهورية 
له  أصيل  تشريعي  كاختصاص  للبرملان  وإسنادها 
ميارسه حتى وإن كان يف عطلة بعد دعوته من قبل 
رئيس اجلمهورية، وبالتالي فإن احملكمة الدستورية 

ستراقبها مثلما تراقب بقية القوانني األخرى.
والهيئات  السلطات  جميع  حق  -إقرار 
واملؤسسات يف طلب رأيها التفسيري أو التفصيلي، 
القبلي أو البعدي، يف أي حكم دستوري أو قانوني 

»تشريعي أو تنظيمي«.
مختلف  يف  بالنظر  اختصاصها  -تكريس 
اخلالفات والنزاعات التي قد حتدث بني السلطات 
يف  مبا  والقانونية  الدستورية  والهيئات  واملؤسسات 
وصالحياتها  ومهامها  اختصاصها  منازعات  ذلك 
سواء من تلقاء نفسها أو بعد إخطارها من السلطة 

أو الهيئة أو املؤسسة املعنية.
حيث  من  سواء  أمامها  الدفوع  رقابة  -توسيع 
حيث  من  أو  اجلهات  حيث  من  أو  األشخاص 
التدابير أو حتى من حيث املضامني لتشمل جميع 
على  اشتمالها  جانب  إلى  التنظيمية  النصوص 
اإلجراءات  تبسيط  مع  التشريعية  النصوص  كافة 
املتبعة بها وتوسيع اجلهات التي ستولى القيام بهذه 

الدفوع.
مسؤولي  كبار  محاكمة  يف  اختصاصها  -إقرار 
التي  اجلرائم  عن  اجلمهورية  رئيس  ومنهم  الدولة 
احلكومة  ورئيس  العظمى،  باخليانة  وصفها  ميكن 
مبناسبة  يرتكبانها  التي  واجلنح  اجلنايات  عن 
أدائهما ملهامهما. مع إلغاء املادة 191 التي تتحدث 
يف  بقائها  جدوى  لعدم  للدولة  العليا  احملكمة  عن 

الدستور. 
-أن تتمتع بطبيعة مركبة »دستورية وقانونية، 
إذا  خاصة  ورقابية«،  سياسية  وإدارية،  قضائية 
واختصاصاتها  وصالحياتها  مهامها  أن  علمنا 
أيضا  لهم  أعضاءها  وأن  آنفا،  ذكرنا  كما  متنوعة 
قضاة،  جامعيون،  »أساتذة  مختلفة  تخصصات 
أساسية  قوانني  ولهم  سامية«،  إطارات  برملانيون، 

مغايرة حتكمهم من حيث حقوقهم وواجباتهم.
-ضرورة حتركها آليا وممارسة مهامها الدستورية 
تلقائيا أي دومنا حاجة إلخطارها من طرف السلطات 
أو األشخاص املؤهلني كلما تبني لها أن ثمة خرق 
ستحمي  التي  وهي  السيما  للقانون  أو  للدستور 
القانوني  القانون وستضمن األمن  الدستور وسيادة 
دولة  وستحقق  السلطات  بني  الفصل  وستجسد 
وهذا  والقانونية.  الدستورية  واملؤسسات  القانون 

على غرار بعض احملاكم الدستورية يف العالم.
األخرى  اختصاصاتها  جانب  إلى  ذلك  كل 
يف  -الفصل  يلي:  فيما  للتأكيد،  املتمثلة، 
دستورية املعاهدات والقوانني واألوامر والتنظيمات 
والقوانني  عليها  املصادقة  قبل  »املعاهدات 
-الفصل  إصدارها«.  قبل  والتنظيمات  واألوامر 
التي  فقط  اجلوهرية  الطعون  وليس  الطعون  كل  يف 
السلطة  تصدرها  التي  الباتة  القرارات  تتلقاها ضد 
االستفتاءات  بشأن  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية 
نتائجها  وإعالن  والتشريعية  الرئاسية  واالنتخابات 
النهائية.  الفصل يف دستورية األوامر والتنظيمات 
آليا  الفصل،  نشرها.   تاريخ  من  شهر  خالل 
مطابقة  يف  النص  مجمل  حول  بقرار  ووجوبا، 
القوانني العضوية للدستور سواء بإخطار من رئيس 
أو  عليها  البرملان  مصادقة  بعد  وغيره  اجلمهورية 
النظام  الفصل يف مطابقة  من دون هذا اإلخطار.  
الداخلي لكل من غرفتي البرملان للدستور. -الفصل 
القوانني والتنظيمات مع املعاهدات طبقا  يف توافق 

للشروط احملددة يف املادة 198 من املسودة.   
واألحكام  القوانني  هذه  تتوافق كل  هذا حتى 
والقرارات واألنظمة، طبقا عن طبق، من األسفل 
األسمى«  »القانون  األعلى  إلى  األدنى«  »القانون 
والفقيه  الفيلسوف  لنظرية  طبقا  الدستور  وهو 
تدرج  أو  بهرمية  يتعلق  فيما  )كيلسن(  السويسري 
هي  الدستورية  احملكمة  تكون  أردنا  هذا  القوانني. 
الضامنة لألمن القانوني وحماية الدستور والفصل 
واملؤسسات  القانون  دولة  وحتقيق  السلطات  بني 

الدستورية والقانونية. 

-2مجلس المحاسبة 
ضمن  املجلس  هذا  دسترة  إعادة  نثمن 
مؤسسات الرقابة مدعم بصالحيات إضافية حلماية 
الراشد  احلكم  وترقية  العامة  واملمتلكات  األموال 

العمومية  الشؤون  تسيير  على  الشفافية  وإضفاء 
وإيداع احلسابات. مع إحالة املواد اخلاصة به على 
 208 املادة  يؤطره كما هو مقترح يف  قانون عضوي 
وغيرها من املسودة( كما نثمن تقييد عهدة رئيس 
مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  بخمس  املجلس  هذا 
املناصب  للتداول على  املجال  ليفسح  وهذا  واحدة 

واملسؤوليات يف هذا املجلس. 
لتشمل  املجلس  هذا  رقابة  متتد  أن  ونقترح 
الرقابة القبلية أو السابقة إلى جانب الرقابة البعدية 
والصفة  املركبة  بالطبيعة  متتعه  مع  الالحقة،  أو 
واحملاسبية،  واملالية  اإلدارية  عن  فضال  القضائية 
خاصة إذا علمنا أن أكثرية أعضائه قضاة ولهم قانون 
وواجباتهم  حقوقهم  حيث  من  يحكمهم  أساسي 
يسمى »القانون األساسي لقضاة مجلس احملاسبة« 

الصادر سنة 1995 واملعدل خاصة عام 2010. 

-3السلطة العليا للشفافية والوقاية من 
الفساد ومكافحته

مسمى  حتت  الهيئة  هذه  دسترة  إعادة  نثمن 
جديد »السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 
الرقابية  الهيئات  ضمن  وإدراجها  ومكافحته« 
مدعمة بصالحيات إضافية وقانون عضوي يؤطرها. 
ونقترح: -تدعيمها كذلك بصالحيات أخرى 
بخصوص  السيما  واملتابعة  والتحري  كاملعاينة 
التصريحات باملمتلكات التي تتلقاها من اإلطارات 
املعينني واملنتخبني طبعا مبراعاة متطلبات احلصانات 
القانونية والبرملانية. -التنصيص على مبدأ حماية 
بني  واجلمع  املصالح  تضارب  عن  سواء  املبلغني 
تكون  -أن  عامة.  بصفة  الفساد  عن  أو  الوظائف 
قابلة  سنوات  خمس  وأعضائها  رئيسها  عهدة 
رئيس  عهدات  غرار  على  واحدة  مرة  للتجديد 
واملؤسسات  السلطات  ورؤساء  والنواب  اجلمهورية 

والهيئات املستقلة.

-4السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات
تعزيز  ضرورة  مع  السلطة  هذه  دسترة  نثمن 
التنصيص  مهامها وصالحياتها، لكن ليس مبجرد 
عليها هكذا يف الدستور فقط، وإمنا بإحالة تشكيلتها 
وتنظيمها وعملها على قانون عضوي مستقل ال على 
القانون العضوي اخلاص بنظام االنتخابات كما هو 

مقترح )املواد 214-209 وغيرها من املسودة(. 
ونقترح: -استبعاد القضاة من التركيبة البشرية 
لهذه السلطة وذلك انطالقا من مبدأي الفصل بني 
السلطات واستقالل القضاء. -أن يكرس لها قانون 
القانون  يشملها  أن  ال  بها  خاص  مستقل  عضوي 
العضوي اخلاص بنظام االنتخابات ألهميتها، -أن 
سنوات،  خمس  وأعضائها  رئيسها  عهدة  تكون 
واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات،  ست  وليس 
على غرار عهدات رئيس اجلمهورية والنواب ورؤساء 

السلطات واملؤسسات والهيئات املستقلة. 
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       الجمهوريـــــــة الجزائريـــــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــة 
والية البليــــــــدة 
الدائرة بوفــاريك

البلدية قــــــرواو 
رقم :2020/02

                وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية 
                             ذات طابع خيري 

بمقتضى  القانون رقم 02-06 المؤرخ  في 18 صفر 1433 الموافق ليوم 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، 
تم هذا اليوم : 02 جويلية 2020 تسليم وصل  التصريح بتأسيس جمعية محلية خيرية المسماة : قلوب رحيمة 

                 جمعية خيرية قلوب رحيمة قرواو 
الكائن مقرها ببلدية قرواو - قرواو -
رئيسة الجمعية :قنــــاز موســــــــى 

تاريخ و مكان الميالد :1996/04/10 بوفاريك 
العنوان:نهج بغداش عبدالقــــــــــادر - قرواو -
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وال  البوني؛  بلدية  من  قريب  هو 
عن  كيلومترات  بخمسة  ال  يبعد 
عاصمة الوالية عنابة، يتميز بإطاللته 
على البحر االبيض املتوسط ، ليرسم 
باملنطقة،  األطول  هو  ساحليا  شريطا 
ألف  سنة  كمحتشد  شيد  فقد 
بغرض  خمسني  وسبعة  وتسعمائة 
الناحية  مجاهدي  على  التضييق 
باخلارجني  عرفوا  ؛والذين  الشرقية 
عن القانون. هذه الكنية التي جتذرت 
أن  ،رغم  احلي  بهذا  بكل من سكن 
اإلستعمار الفرنسي هو أول من أطلقها 
عانى  فقد   ، سالم  ؛انه حي سيدي 
معاملة  بسبب  األمرين  وذاق  شعبه 
هذه  بسبب  عليه  أشرف  مسؤول  كل 
الكنية؛ كما حرم من التقسيم اإلداري 
لعدة مرات رغم قدم املنشأ ، والكثافة 
عبر  بها  متيز  التي  الكبيرة  السكانية 
اإلستراتيجي  موقعه  ورغم  فترات، 
الذي تفتقر اليه أكبر املدن، لتتعاقب 
الستينات  أفكار  وتضمحل  األجيال 
من القرن املاضي ، وتتغير الذهنيات 
بعد إطالعهم الدقيق واملعمق على ما 
إتهموا  وما  وجور  ظلم  من  أبائهم  لقو 
معنويا  دافعا  وبهتانا،ليكون  كذبا  به 
لتغيير مبنيا على اإلصرار دون تراجع 
لتغيير واقع احلي وتقدمي صورة ال تخلو 
تنمق  عساها  الطبيعية  األلوان  من 

سمعته.
جميع  مبعية  املثقفون  فإجتهد 
الشرائح باحثني على كل السبل لفتح 
التناغم  التواصل وتشييد جدار  طريق 
تتأقلم  جديدة  صفحة  وفتح  الفكري 
أبناء  أحالم  مع  وتتناسب  واقعنا  مع 
احلي، عازمني على التغيير اجلذري، 
ومبجرد اإلنطالقة يف حتقيق ما  يتمنوه 
سالسل متتالية هندسية يسهل حلها 
اجلدران  تزخرف  جناحات  وتتبعها 
قاموا  مببادرة  البداية  لتكون   ، العتيقة 
فتئت حتى  فما  انذار  بها دون سابق 
عمت على باقي األحياء بسرعة الرياح 
املقبرة  تنظيف  على  فعملوا   ، العاتية 
كبيرا  استقطابا  عرفت  التي  القدمية 

غير  وإهتماما  األعمار  مختلف  من 
الفكرة  مسبوق من طرفهم فتجسدت 
التواصل  مواقع  على  صفحة  بطرح 
إسترجاع  إلى  تهدف  اإلجتماعي 
مبقاعد  الطفولة  زمالء  مع  الذكريات 
يقرا  كان  -شكون  بعنوان  الدراسة  
االخيرة  معايا يف سيدي سالم -هذه 
عملت على لم الشمل لرفقاء عقدين 
بعضهم  عن  يعلموا  لم   الزمن،  من 
شيئا،لتكون أول خطوة إلعادة إدماج 
كل األفراد  إلى املجتمع، والتخلص 
من العزلة ومعضلة الهروب من حتمل 
املسؤوليات، وعلة  الالمباالة إجتاه احلي 
التائهني  االبناء  عن  البحث  رحلة   ،
داخل هذا الفضاء بباخرة حتمل طوق 
البحر،تغوص  داخل  للجميع   النجاة 
وأشواق  املاضي  حنني  أمواج   بني 
على  ؛  الوجود  إثبات  رغبة  و  الفراق 
أمل شروق شمس على حي  يخلو من 
السهول واجلبال.بل هو رقعة مسطحة 
؛ليس بها تل أو هضبة ؛وال يقابلك 
يف  العاشق  يتفنن  ؛  إنحدار  أو  علو 
غزلها وينافسه يف ذلك الطير واحليوان 
، فتواصلوا وتسامروا حتى أدركوا أنها  
الفرصة  احلقيقية والوحيدة لبعث روح 
فتولد  الواحد،  احلي  أبناء  بني  التآزر 
حب املبادرة والتفكير السليم طمعا يف 
حتويل تلك النظرة الشديدة السواد إلى 

أخرى تفاؤلية بغد أفضل.
الفضاء  هذا  مميز  ما  أكثر  ولعل 
إكتشاف  هو  اإلفتراضي  األزرق 
البعض  ولبعضهم  ألنفسهم  البعض 
؛وما يحملونه من حب حليهم ،ذلك 
أمسك  لطاملا  الذي  األبدي  اإلرتباط 
منه،  التملص  حاولت  ما  كل  بك 
واألساتذة  املعلمني  جميع  ذكر  فكان 
تاريخهم  خلدوا  الذين  األفاضل 
مبدارسنا على هذه الصفحة ؛بأسمائهم 
بأنبل  ونعتهم  إقصاء  أو  إستثناء  دون 
يتفاعلون  أغلبهم   جعلت  الصفات، 
حب  بكل  السابقني  هم  تالميذ  مع 
املراقبني  ذكر  عن   يغفلوا  وود،ولم 
أو  بطريقة  ساهموا  الذين  واإلداريني 

بأخرى يف تربية كل هذه األجيال،ما 
أخالق  على حسن  أخر  دليل  إال  هو 
وترعرعت  تتلمذت  التي  الفئة  هذه 
إليه  تعرض  ما  ،رغم  احلي  هذا  يف 
من ظلم وتهميش من طرف مسؤولني 

سابقني.
أنها لبادرة خير ساهم فيها كفاءات 
عالية من حي سيدي سالم كاألستاذ 
وقوادري  عماد  وشيهب  لسود  نبيل 
األفاضل  األخوة  من  وغيرهم  سليم 
قدمن  اللواتي  االخوات  من  ،وحتى 
عقول  من  إال  تنصهر  ال  أفكارا 
،وقدمن  عالية  وأخالق  سليمة 
 ، لرسالة  مشروعا  تكون  قد  أفكارا 
الشهادات  ألعلى  كأطروحة  تقدم 
.فقد كسب أبناء احلي رهانا يصعب 
يترددوا  لم  أنهم  ؛إال  فيه  املغامرة 
احلسابات  عن  بعيدا  املجازفة  يف 
اإلجتماعية،  واملضايقات  السياسية 
احلياتية  الضغوطات  كل  متناسني 
والسلطات.  الشعب  إحترام  ،لينالوا 
هذه األخيرة  التي لم تتوانى يف تقدمي 

يد املساعدة لكل مبادرة تطرح .
أن بعث األمل يف نفوس املبادرين 
محالة  ال  يغير  املدبرين  غير  املقبلني 
ويجبرهم  املجتمع  سلوكيات  من 
بعقولهم  ترسب  ما  تصحيح  على 

الى  تتبدل  ما  سرعان  سلبيات،  من 
إيجابيات هي طبيعتهم األولى ،ليعم 
افرغ  كبت  بعد  اجلميع  بني  اإلحترام 
الى  ،ويتحول  الصفحة  هذه  داخل 
الواقع  أرض  على  تتجسد  قدرات 
إتفق  فاضلة  أستاذة  طرحتها  بفكرة 
بكلمات  األعضاء  إجماع  عليها 
أضحت بني روحة النهار ودجلة الليل 
احلي  يف  نلتقي   - للصفحة  شعارا 
والشعور  العزمية  فغلبت  لنرتقي- 
الالإرادي كل دخيل طفيلي يصر على 

إجهاض جهود االوفياء.
واضحة  داللة  لها  مؤشرات  -هذه 
بتعلق ابناء حي  سيدي سالم مبسقط 
رأسهم، سواء تعلق األمر بالقاطنني به 
أو مبن هجره لسبب  الراهن  الوقت  يف 
منتزها  كانت  فالصفحة   ألخر،  أو 
السترجاع ما نهب من ذكريات الزمن 
الغابر، وسرد مغامرات منسية رميت 
يف أدراج أوشكت على التلف والضياع 
ومناقشتها  األفكار  لتبادل  ومنبرا   ،
وأبهى  نظيف  جديد  بواقع  للنهوض 
حقيقيا  إدمانا  املشروع  بات  ،هكذا 
ألفه الشباب والكهول ومربيات البيوت 
عازمني   ، بانتمائهم  إفتخار  ،زادهم 
على  القضاء على جميع اآلفات التي 
لطاملا ، عكرت صفو حياة الكثيرين.

حي سيدي سالم بين ألم 
الماضي وأمل المستقبل

بقلم األستاذ حازم فيصل 	



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

الكبير  التطور  مدى  ينكر  أحد  ال 
الذي عرفته املنظومة الدفاعية اجلزائرية 
خالل  من  األخرين،  العقدين  يف 
األسلحة  أحدث  اقتناء  يف  االستثمار 
منظومة  وتعزيز  والهجومية،  الدفاعية 
بحجم  لبلد  اإلقليم  عن  اجلوي  الدفاع 
املستوى  على  مساحة  األكبر  وهو  قارة 
اإلفريقي، ويف موقع جد استراتيجي، 
تعم  األمني  الدفاع  منظومة  أيضا 
تكوين  يف  االستثمار  بأهمية  تعزيزها 
مدارس  عبر  وتأهيله  البشري  العنصر 
تعزيز  سبيل  يف  متخصصة  تكوينية 
املنظومة الدفاعية األمنية الوطنية لكن 
األمر غير كايف، فالدفاع ال يتحقق بتوفر 
األمن وحده وإمنا أيضا بتحقيق الهدف 
التنموي  الدفاع  وهو  اآلخر  األساسي 
تعزيز  وميكن  الدفاعية،  التنمية  أو 
يف  اإلسالمي  املنظور  من  املقاربة  هذه 
قوله تعالى »آمنهم من جوع وأطعمهم 
من  العديد  كانت  وإذا  خوف«،  من 
الدراسات قد أسهبت يف موضوع الدفاع 
اجليوسياسية  بالتغيرات  متأثرة  األمني 
باملنطقة احمليطة بالدولة اجلزائرية، فإنه 
الدفاعي  البعد  إهمال  يجب  ال  أيضا 
املجال  يف  حصره  يجب  وال  التنموي 
ملتطلبات  تلبية  فحسب،  االجتماعي 
أخذه  يجب  بل  احمللية،  الساكنة 
يف  وأهميته  االستراتيجي  بعده  من 
واستمراريتها  الدولة  بقاء  على  احلفاظ 
وحتصني اجلبهة الداخلية وتعزيز الوجود 
اخلارجي من خالل التفاعل مع القضايا 

اإلقليمية والدولية.
فالتنمية الدفاعية تتطلب من الدولة 
اجلزائرية التوجه وليس االنتقال، األخير 
هو عبارة عن عرقلة بيروقراطية تفترض 
االنتقال من مرحلة غير موجودة أصال 
إلى مرحلة افتراضية ال تكاد أن تغادر 
احلتمية  والنتيجة  الورقية،  املخططات 
فيعني  التوجه  أما  دوما،  الفشل  هي 

مع  احلقيقية  السياسية  اإلرادة  وجود 
إجماع مجتمعي ألهمية الهدف وتظافر 
اجلميع على حتقيقه، وال ميكن حصره 
األمني  الدفاع  بعكس  معينة  جهة  يف 
مخولة  مختصة  جهات  به  تطلع  الذي 

قانونا بتولي هذه املهمة.
اجلزائرية  احلكومة  عزم  خالل  ومن 
على استغالل املوارد املعدنية والباطنية 
بعد  اجلزائرية  األراضي  يف  املوجودة 
ملدينة  األول  للوزير  األخيرة  الزيارة 
الغنية  اجلبيالت  غار  ومنطقة  تندوف 
أكبر  ثاني  تعد  والتي  اخلام  باحلديد 
بعد  القارة  يف  للحديد  احتياطي 
بجاية،  يف  والزنك  موريتانيا،  دولة 
القنوات  يف  املناجم  وزير  وتصريحات 
املعادن  إحصاء  أهمية  على  اإلعالمية 
على  وتأكيده  املستغلة،  وغير  املتاحة 
احلوار  ثم  ومن  استغاللها،  أهمية 
مسؤولي  مع  اجلمهورية  لرئيس  األخير 
وتأكيده  اإلعالمية،  القنوات  بعض 
وحتقيق  الوطني  االقتصاد  انعاش  على 
ومبدأ  االجتماعية،  والعدالة  التنمية 

تكافؤ الفرص للجميع.
استراتيجية الدفاع التنموي تتطلب 
وضع خطة استراتيجية متوسطة وطويلة 
املوارد  جعل  منها  الهدف  املدى، 
الوطنية املتاحة يف خدمة االحتياجات 
االقتصادية احمللية بدرجة أولى قبل أن 
آخر  ومبعنى  للتصدير،  موجهة  تكون 
جعل املشاريع الوطنية مشاريع إنتاجية 
بدرجة أولى وليس مشاريع استهالكية 
وأن تكون اقتصادية وليس اجتماعية، 
بغار  املوجود  احلديد  فاستغالل 
العديد  اجلبيالت بتندوف وإن كان به 
التقنية  ظل  يف  لكن  الشوائب  من 
والتكنولوجي  العلمي  والتطور  احلديثة 
أتاح التغلب على هذا العائق بكل يسر 
وحتقيق نتائج جيدة وتنافسية، أعود إلى 
أن  يجب  ال  احلديد  خامات  استغالل 

اخلارجي وجلب  للتصدير  يكون موجه 
اخلزينة  تدخل  التي  الصعبة  العملة 
صرفها  مجال  حتديد  ثم  ومن  الوطنية 
يف مشاريع اجتماعية تكون استهالكية 

باألساس.
احلديد  األمثل خلامات  االستغالل 
لصنع  مركب  إجناز  يتبعه  أن  يجب 
احلديد والفوالذ الصلب حسب دراسة 
اجلوانب  جميع  فيها  تراعى  تقنية 
إحلاق  وعدم  املياه،  مصادر  توافر  من 
كانت  وإن  حتى  بالبيئة  فادحة  أضرار 
إلى  واضافة  املركب  هذا  صحراوية، 
تزويد  على  يعمل  األخرى  املركبات 
بهذه  االستراتيجية  الوطنية  املشاريع 
السكك  مد  سيما  ال  األساسية  املادة 
إلى أقصى  البالد  احلديدية من شمال 
جنوبها، وهو ما جاء على لسان السيد 
مع  له  حوار  آخر  يف  اجلمهورية  رئيس 
ممثلي بعض من وسائل االعالم احمللية، 
حيث ذكر عن وصول الطرق احلديدية 
مما  النيجر،  عاصمة  نيامي  غاية  الى 
لتحقيق  املناسبة  البيئة  توافر  يتطلب 
البنية  مشاريع  لدعم  أيضا  الهدف  هذا 

التحتية وبعث احلركية االقتصاد.
القيام  تتطلب  الدفاعية  فالتنمية 
حققها  التي  مثل  جبارة  بخطوات 
الدفاعية  والتنمية  األمني،  الدفاع 
الفرص،  تكافؤ  ملبدأ  جتسيد  هي 
املجتمعي على مختلف  وحتقيق األمن 
الطرف  أنها  القول  وميكن  مستوياته، 
الذي  األمني  الدفاع  ملعادلة  الثاني 
الدفاع  بوجود  إال  يتحقق  أن  ميكن  ال 
التنموي، وهناك العديد من التصورات 
توصلت  التي  االستراتيجية  واخلطط 
إليها بعض الدراسات األكادميية إال أن 
أغلبها ومعظمها ركز على اجلانب احمللي 
ولم يرق إلى الصعيد الوطني، فالتنمية 
الدفاعية هي تنمية متكاملة فال ميكن 
وتخلف  البالد  يف  منطقة  ازدهار  تصور 

أخرى األخيرة سوف تصبح مستهلكة ملا 
تنتجه األولى مما يجعل عدة اختالالت 
يف  ويجعلها  االقتصادية  املنظومة  على 
للخزينة  حالة منط استهالك واستنزاف 
الريع  على  تعتمد  التي  العمومية 

البترولي باألساس.
فاخلطة االستراتيجية يجب أن تكون 
مبنية على ربط كل املناطق الوطنية مع 
بعضها البعض سواء بالطرق احلديدية 
تتكامل  وجعلها  االسفلتية،  الطرق  أو 
مع بعضها البعض، ومن جهة ثانية هذا 
الربط يعطي أكثر دينامكية وفعالية، مع 
املناطق  لساكنة  االعتبار  بعني  األخذ 
احلدودية بدراسة وضعها اخلاص حتى 
يكون لها نصيب من التنمية وال تبقى 

حبيسة التهميش.
تفعيل  من  بد  ال  النقطة  ويف 
للثروة  اجلالبة  احلدود  الذكية  احلدود 
األمني  الدفاع  على  التركيز  بدل 
املناطق  ساكنة  تطلعات  حساب  على 
احلدودية، والتركيز على مقاربة احلدود 
كل  أن  املخيلة  إلى  حتيل  التي  الصلبة 
ما هو خلف احلدود هو مصدر تهديد، 
تتجاوز  أن  يجب  الدفاعية  فالتنمية 
مفهوم املجال الوطني إلى ما وراء احلدود 

مبا يخدم املصلحة الوطنية.
التنموي  الدفاع  مفهوم  ويبقى 
أن  التي يجب  اجلديدة  املفاهيم  كأحد 
والدراسة  االهتمام  من  نصيبها  تأخذ 
العمل  قوقعة  من  واخلروج  الكافية، 
على  الطاغية  السمة  بات  الذي  احمللي 
الدراسات األكادميية، فالتحضير ملئوية 
االستقالل الوطني بعد قرابة األربعني 
سنة ال يجب التركيز فيه على العنصر 
األمني وان كان جد ضروري وهام، بل 
يجب التركيز أيضا على املعادلة الثانية 

وهي الدفاع التنموي.
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من الدفاع األمني إلى الدفاع التنموي
د. مبروك كاهي/ كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة ورقلة 	

kahi30@live.fr



العاصمةالعاصمة

نحــو تعديـل توقيـت الحجر بمقاطعة سيـدي امحمـد نحــو تعديـل توقيـت الحجر بمقاطعة سيـدي امحمـد 
لم يستبعد الوالي املنتدب للمقاطعة اإلدارية لسيدي أمحمد بالعاصمة إمكانية تعديل ساعات احلجر الصحي على مستوى شارعي ديدوش 
مراد وحسيبة بن بوعلي، وكذا غلق شارع فرحات بوسعد )ميسونيي سابقا( وعدد من احملالت بسوق »علي مالح« خالل هذا أسبوع، للحد من 

تفشي وباء كورونا.
وأوضح بيان الوالية املنتدبة، صدر أمس، والذي أعقب اجتماع الوالي فوزية نعامة مع أعضاء خلية األزمة ملجابهة جائحة »كوفيد19-«، 
بن  وحسيبة  مراد  ديدوش  شارعي  مستوى  على  الصحي  احلجر  ساعات  تعديل  إلى  املنتدبة  للوالية  املخولة  للصالحية  طبقا  اللجوء  »إمكانية 
بوعلي«، باإلضافة إلى »إمكانية اللجوء خالل هذا األسبوع إلى غلق شارع فرحات بوسعد )ميسونيي سابقا(، نظرا الكتظاظه باملواطنني والزبائن، 

كما لم يستبعد البيان إمكانية اللجوء إلى غلق نحو 94 محال جتاريا موجودا بسوق علي مالح بسبب عدم احترام التدابير الوقائية من الوباء.
كما ذكر املصدر إمكانية اللجوء إلى الغلق املؤقت ملدة 24 ساعة لكل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها التي تسجل على مستواها حاالت 
مؤكدة لإلصابة بفيروس »كوفيد19-«، مؤكدة على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير من باب حتسيس املواطنني الوافدين إلى مصاحلها بوجود 

الوباء بهذه املؤسسات وفرض احترام التدابير الوقائية كالتقيد بارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد اجتماعي.
)و.أ.ج(
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     ال ُيكن لإلنساِن الَعاقل 
والواِعي وامُلدرك للّتحدياِت 

الِصحية اآلنيِة والَقادمة 
إاّل أن يكون ُمتضامنا مع 

األطباِء وامُلمرضني، ومع كلِّ 
من له عالقٍة بقطاِع صّحِة 

اجَلزائريني. والّتضامُن - 
بالّتأكيد - يأخذ أشكاال 

عديدة؛ فال يكن تبرير ما 
يتعرض له األطباء من تنّمر 
من قبل الكثير من احلمقى 

واللصوص واملجرمني يف 
قاعات االستعجاالت، والتي 

تسجل - يف الواقع - أكبر 
حاالت االعتداء على العاملني 

يف القطاع نظرا لطبيعة 
األشخاص الذين يقصدون 

هذه املصلحة، وخاصة يف الّليل، 
حني يجتمع على األطباء 

السّكير واملجرم والذي أضاع 
عقله املهلوسات، وما أكل الّسبُع 

والّنطيحة واملتردية.
   هذه الظاهرة ليست وليدَة 

اليوم؛ فهي موجودة قبل 
اجلائحة وستبقى كذلك، إال 

إذا كان الردع يف مستوى يجعل 
من املعتدي يفكر ألف مرة 

قبل أن ينفّذ اعتداءه. ولكن، 
وجب التنبيه - أيضا - إلى أّن 
حصر أسباب الظاهرة يف هذه 
اجلزئّية فيه جتٍن كبير على 

املواطنني وطالبي االستطباب، 
وخاصة يف القطاع العمومي 
الذي يعاني فيه الّناس من 

تنّمر بعض األطباء ومختلف 
املرتبطني بالعمل الطبي، وسوء 
املعاملة التي غالبا ما توّلد ردود 

فعل عنيفة؛ وهي التصرفات 
التي تغيب مباشرة بعد 

انتقال األشخاص أنفسهم إلى 
القطاع اخلاص وفتح العيادات؛ 

ر ينّم عن تأصل ثقافة  َتغيُّ
االحتقار واالنتهازية وسط 
املجتمع بني مختلف فئاته. 

هذا التنمر وجب محاربته يف 
االجتاهني؛ فاالعتداء على 

األطباء مرفوض وعشر سنوات 
التي سيرّسمها الرئيس قد ال 
تكفيه حقه؛ غير أن احترام 
املريض أيضا البد أن يكون 

مقدسا وأساسيا يف العالقة بني 
الطرفني. 

       يف 1984 أو 1985، مرض 
الوالد - أطال اهلل يف عمره - 
فأخذته إلى العيادة متعددة 

اخلدمات مبدينتي. وبعد 
مشقة، وحني وصلت كان يتكئ 
علّي ورغم صغر سني مقارنة 
بضخامة جسمه، لم يحاول 

أي ممرض من الذين مررت بهم 
يف الرواق املساعدة؛ قبل أن 

يلمحني طبيب روسي أحاول 
بكل قواي أن أصل بأبي إلى 

قاعة الفحص؛ فجاء مسرعا 
وحمله عني ومتتم بكالم لم 

أفهمه وهو ينظر إلى مجموعة 
من املمرضني يقفون غير بعيد 
عنا. احلادثة ما زالت محفورة 

يف ذاكرتي!

بلسان تويقر عبد العزيز
قائمة  التجارة  وزارة  حددت 
خالل  باملداومة  املعنيني  التجار 
عطلة عيد األضحى املبارك، حيث 
بني  املداومني  التجار  عدد  يتراوح 
ويضم  ومنتج،  تاجر  ألف  و45   43
والبقاالت  املخابز  محالت  العدد 
ومحالت اخلضر والفواكه باإلضافة 

إلى منتجي املياه املعدنية.

مقراني  أحمد  أمس،  أكد، 
والنشاطات  األسواق  تنظيم  مدير 
بوزارة  املقننة  واملهن  التجارية 
التجارة أنه سيتم اإلعالن عن قائمة 
يومي  باملداومة  املعنيني  التجار 
على  نشرها  سيتم  حيث  العيد، 
التجارة،  لوزارة  الرسمي  املوقع 
الوالئية  املديريات  مواقع  وكذا 

وجمعيات  منظمات  مع  بالتنسيق 
مت  إذ  املستهلك،  وحماية  التجار 
تدعيم عدد التجار مبجموعة إضافية 
هذه السنة، ما يجعل العدد يتراوح 
بني 43 و45ألف تاجر ومنتج، بينهم 
والبقاالت  املخابز  أصحاب 
ومحالت اخلضر والفواكه باإلضافة 
مشيرا  املعدنية،  املياه  منتجي  إلى 

بتسهيل  ستسمح  العملية  أن  إلى 
األساسية  الغذائية  املواد  توزيع 
الذي  للمواطن،  توفيرها  وضمان 
التجار  كل  على  اإلطالع  ميكنه 

واحملالت املعنية باملداومة.
كشف  أخرى،  جهة   من 
املتحدث عن إحصاء أزيد من 750 
ألف تدخل ألعوان الرقابة التجارية 

ومت  كورونا،  وباء  تفشي  بداية  منذ 
 52 منها  مخالفة  ألف   55 تسجيل 
ألف ملف مت حتويله للقضاء للفصل 
املخالفات  أغلب  وتتعلق  فيه،  
بعدم احترام شروط احلجر الصحي 
وكذلك شروط نقل وتخزين املواد.

أحمد بوكليوة 

تويف الشاب اجلزائري عبد الرحمن قادري املدعو أكرم بعدما 
أحد  ركوع  بعد  البلجيكية،  الشرطة  أيدي  على  للخنق  تعرض 
أودت  التي  لتلك  مشابهة  بطريقة  ورقبته،  ظهره  على  الضباط 
عارمة  موجة سخط  والتي خلفت  فلويد  األمريكي جورد  بحياة 
يف جميع أنحاء العالم، وهذا بحسب مقطع فيديو مت تداوله عل 

نطاق واسع عبر مواقع التواصل االجتماعي.
إن  قالت  بعدما  وفاته  يف  البلجيكية  السلطات  حتقق  فيما 
رجال يبلغ من العمر 29 عاما من أصل جزائري، ألقي القبض 
عليه خارج مقهى يف مدينة أنتويرب بعد محاولته مهاجمة بعض 
األشخاص وحتطيم بعض األغراض اخلاصة باملقهى، وتويف أكرم 

بعد ساعات يف املستشفى.
استدعاء  مت  إنه  البلجيكية  الشرطة  باسم  متحدث  وقال 
للغاية«  الذي وصفوه »باملضطرب  الرجل  الضباط بعد أن حاول 
مهاجمة الناس، مضيفا أن الرجل أصيب بالفعل وبدا مخمورا.

ابني  قتل  مت  الوطن:  ألخبار  زيتوني  زليخة  أكرم  والدة 
بطريقة وحشية ولن أسكت

يف اتصال هاتفي قصير مع والدة الشاب املتوفى أكرم أكدت 
ابنها  الصدمة بعدما فقدت  أنها الزالت حتت  زليخة  السيدة  لنا 
بطريقة وحشية على أيدي رجال الشرطة، وقالت إنه تويف مباشرة 
ابنها وخطيبته  إن  وقالت  أنفار،  منطقة  متواجدا يف  كان  عندما 
كانا يوم السبت معها وقضيا يوما كامال سويا، مفندة الرواية التي 
أدلى بها الطبيب الشرعي بأن أكرم كان يعاني من نوبة عصبية 
حادة، وبعدما حبست دموعها قالت إنها سترفع دعوى قضائية 
ابنها عبر خنقه، مؤكدة  بقتل  قاموا  الذين  الشرطة  ضد عناصر 
بأنه كان محبوبا لدى أبناء حيه ولم يقدم على إيذاء أي شخص 

من قبل، واصفة ظروف وفاته بالغامضة جدا.
الشرطة البلجيكية تفتح حتقيقا

 أطلق مكتب االدعاء العام يف مدينة »أنتويرب« البلجيكية 
قال  حيث  اجلزائري،  الشاب  مقتل  عقب  قضائيا  حتقيقا 
ضباط  إن  لوميرت  سفني  البلجيكية  الشرطة  باسم  املتحدث 
أحد  يف  األشخاص  مبهاجمة  الشاب  قيام  بعد  تدخلوا  الشرطة 
املقاهي، وذكر مكتب االدعاء العام يف املدينة أن ضباط الشرطة 

أصبح  معينة  حلظة  يف  أنه  مضيفا  الشاب،  تقييد  إلى  اضطروا 
الطوارئ بذلك ونقل  يرام ومت إخطار أجهزة  الشاب على غير ما 
إلى املستشفى يف حالة حرجة حيث لفظ أنفاسه األخيرة هناك.

السفارة اجلزائرية يف بلجيكا تطالب بتحقيق معمق
تصريح  يف  بالني  عمار  بلجيكا  يف  اجلزائري  السفير  قال 
للصحافة البلجيكية » هنالك عناصر يف القضية ينبغي توضيحها 
التعليق على تدخل  الصعب  احلالي من  الوقت  »، مضيفًا »يف 
ضباط الشرطة والظروف الدقيقة التي مت مبوجبها اعتقال مواطننا 
اجلزائرية  السفارة  »إن  بالقول  اجلزائري  السفير  أكرموتابع  الشاب 
أن  إلى  مشيرًا  كثب«،  عن  القضية  هذه  يف  التطورات  تتابع 
على  تداولها  يتم  التي  ذلك  يف  مبا  الفيديو،  مقاطع  »مشاهدة 
الشبكات االجتماعية ومراجعتها مع نتائج تشريح اجلثة قد تلقي 
الضوء على املناطق الرمادية القليلة احمليطة بهذه القضية املفجعة.
باريس/محمد رميتة وفوزي بن جامع

الَوعــــُي 
أَسـاُس الِبَنـاء!

عدد الوفيات بلغ 13 ضحية

إحصـاُء 587 إَصابـة َجديـدٍة 
بــ »كوفيـد 19« أمـٍس!

أحصت اجلزائر،  يوم أمس، عددا مرتفعا لإلصابات بفيروس كورونا، حيث مت تسجيل 587 إصابة 
جديدة، ليرتفع عدد املصابني بالفيروس إلى 24278 مصابا.

عن  أمس،  فورار،  جمال  الدكتور  كورونا،  فيروس  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  كشف 
تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خالل 24 ساعة األخيرة، مقابل تسجيل 246 حالة شفاء 

ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء إلى 16646 متعافيا.
ومت، يوم أمس، تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار فيروس كورونا يف البالد 

إلى 1100 هالك بالفيروس التاجي.
تتواجد 56 حالة بالعناية املركزة.

رحمة عمار

القائمة شملت أزيد من 43 ألف تاجر  

وزارة التجارة تحّدد قائمة الّتجار المعنيين بمداومة العيدوزارة التجارة تحّدد قائمة الّتجار المعنيين بمداومة العيد

بـكل مـن عيــن الدفلـــى  و املديــة  و بجايــــةبـكل مـن عيــن الدفلـــى  و املديــة  و بجايــــة

الجيــش يدّمــر الجيــش يدّمــر 1111 مخبـــأ  مخبـــأ 
للجماعات اإلرهابيــةللجماعات اإلرهابيــة

 دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، 11 مخبأ للجماعات اإلرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع، 
كما ضبطت مواد غذائية وأدوية، وذلك إثر عمليات بحث ومتشيط متفرقة نّفذتها بكل من عني الدفلى واملدية 

بالناحية العسكرية األولى، وببجاية بالناحية العسكرية اخلامسة.
كما كشف بيان وزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه يف إطار محاربة التهريب واجلرمية، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي بكل من متنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 8 أشخاص وضبطت مركبة 
رباعية الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط تستعمل يف عمليات التنقيب غير املشروع عن الذهب. 
كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،  بالتنسيق مع مصالح اجلمارك بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، 
12120 وحدة من األلعاب النارية. هذا، وأحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية همَّ بها 12 شخصا 

كانوا على منت قارب تقليدي الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية.
رحمة عمار 

خنق جزائري يف بروكسل من قبل الشرطة البلجيكية

أكرم يلقى مصير فلويد .. فمن يقتص له؟أكرم يلقى مصير فلويد .. فمن يقتص له؟



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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