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05
عنابة

إقصـاُء َمدارِس َتعليِم 
ياَقِة من االسِتفادِة  السِّ
مــن ِمنَحـة ُكـورونا

06
بجاية

ُسّكـان »تالة هيبة« 
َيغِلقـون مقـرَّ َبلدّيـة 
ُتـوجـة احتـجــاجـًا 
بَسبـِب ُنـدرِة المَياه!

08
األغواط

الُمستِفيــدوَن مـن 
قــطـِع األراِضــي 
دوَن احِتجاَجُهم ُيجـدِّ

َقريـُة »سحَبـان« بالـَواِدي.. الَهـامُش والنَّسيـان!َقريـُة »سحَبـان« بالـَواِدي.. الَهـامُش والنَّسيـان!
تعّد واحدة من أكبر التجمعات السكنية يف »ميه ونسة« غربي والية الوادي، إال أنها تتخبط يف مشاكل تنموية ال حصر لها، دفعت بسكانها إلى الهجرة بحثا عن حياة 

أفضل، ومن بقي منهم يعيش وضعا مزريا تنعِدُم فيه أبسط متطلبات احلياة ؛و تختفي فيها مؤشرات التنمية واالهتمام املركزي بانشغاالت الساكنة.

ا َمريًضا0909 كان يشتُكوَن عزلًة قاِتلًة، أزمَة عطٍش حادًة وواقًعا ِصحّيً  السُّ

ْفِريكْفِريك: على احُلكومِة َتوسيُع : على احُلكومِة َتوسيُع 
َصـــالحيــاِت الـــُواّلة بــــدَل َصـــالحيــاِت الـــُواّلة بــــدَل 
عليمـــاِت! عليمـــاِت!ُمحاصــرِتـهم بالتَّ ُمحاصــرِتـهم بالتَّ

ســــّراي:ســــّراي: اجَلاِئحــــُة أَعاقـت  اجَلاِئحــــُة أَعاقـت 
الّتنِميَة وإجنازاُت الواّلِة لم الّتنِميَة وإجنازاُت الواّلِة لم 

َتتجاوْز إحصاَء مناِطَق الّظِل!َتتجاوْز إحصاَء مناِطَق الّظِل!

بــــن  َسعــدّيـــة: بــــن  َسعــدّيـــة: 
ـوَن َرهاِئـــُن  ـوَن َرهاِئـــُن اجَلزائريُّ اجَلزائريُّ

غياِب َعدالة اإلقِليم!غياِب َعدالة اإلقِليم!
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وَمشاجُبوَمشاجُب
الَفشلالَفشل

َمناطـق الظـِل..َمناطـق الظـِل..  
ِئيُس تّبون َيترأُس ثانِي لقاٍء َيجمُع احَلكومَة بالُواّلِة يف ظرِف 6 أشهٍر الرَّ

02
َيــدعــوَن  امُلشــاِركــوَن 

احِلساباـِت  عـن  لالبِتعـاد 
يـقـــِة  الضَّ يــاسّيــِة  السِّ

ُمنّظمـات وأحزاٌب ِسياسّيٌة 
تطِلـُق »ُمبـادرَة الِقـوى 
الَوطنّيــِة لإلصــــالِح« 

أطلق عدد من األحزاب السياسية 
وجمعيات املجتمع املدني، أمس 

الثالثاء، املبادرة الوطنية لإلصالح 
بالعاصمة، بحضور عدد كبير من 
املنظمات واجلمعيات، باإلضافة 

إلى عدد من الشخصيات الوطنية 
السياسية واإلعالمية، حيث ِصيغت 

أرضية املبادرة التي ترتكز على مذكرة 
املقترحات املشتركة اخلاصة مبشروع 
تعديل الدستور، وعدد من املقترحات 

يف الشق االقتصادي واالجتماعي. 

ّيـة »َرفاِهّيـــٌة« حفـِ  األخــالُق الصُّ
 أدركــها  العصــُر الّرقمــــيُّ

من  ليس  فلسفيا  موضوعا  األخالق  اعُتبرت  لطاملا 
ومع  حوله،  ااّلتفاق  فرض  أو  فيه  اخلوض  السهل 
املرفوض  بني  فاصال  حّدا  دائما  هنالك  فإّن  ذلك 
األمر مع أخالقيات مهنة  إنسانيا، وكذلك  واملقبول 
السياسات  اختلفت  وإن  فحتى  واإلعالم؛  الصحافة 
مبادئ  هنالك  ثمة  فإّنه  العمل،  وبيئات  اإلعالمية 
ومعايير تنطلق من تصور أخالقي حتظى باإلجماع 
ذلك  تغّير  هل  لكن  الصحفي.  العمل  ممارسة  يف 
عقول  يف  املبادئ  تلك  تغّيرت  هل  أم  ؟  اإلجماع 
هل  أم  ؟  الرقمي  بالعصر  املتأثرين  الصحفيني 

أصبحت األخالق الصحفية وجهة نظر ؟ 

د. حسينة بوشيخ 	15 أقالم
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أخبار السياسة
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المشاركون يدعون لالبتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة

ُمنّظمات وأحزاٌب ِسياسّيٌة تطِلُق 
»ُمبادرَة الِقوى الَوطنّيِة لإلصالِح« 

صفية نسناس 

أمس  عقدت  التي  الندوة،  وعرفت 
أشغالها  انطالق  األوراسي،  بفندق 
جمعية  رئيس  ألقها  افتتاحية  بكلمة 
أكد  زبدي،  مصطفى  املستهلك  حماية 
ومنظمة  حزب   100 يقارب  ما  أن  فيها 
التي  املبادرة  وطنية شاركوا يف  وشخصية 
وطني  قطب  تشكيل  خاللها  من  يراد 

للدفاع عن الثوابت. 
حركة  رئيس  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
البناء، عبد القادر بن قرينة، من جهته، 
السياسي  الفعل  حرر  الشعبي  احلراك  أن 
الفساد،  مجموعات  من  واإلعالمي 
بكامل  الشعب  جهود  تالحم  أن  مؤكدا 
مكوناته وأطيافه مع اجليش أتاح إمكانية 
احلفاظ على الدولة والدميقراطية، وبفضل 
استرجاع  استطعنا  الرئاسية  االنتخابات 

اجلمهورية. 
حزب  رئيس  دعا  آخر،  جانب  من 
يف  بعيبش،  بن  الطاهر  اجلديد،  الفجر 
املبادرات  كل  دعم  ضرورة  إلى  كلمته، 
وحتمل  بالتحرك  اجلميع  ومطالبة  اجلادة 
أن  مبرزا  الوطن،  جتاه  كاملة  املسؤولية 
اجلميع.  أمام  مفتوحة  تبقى  املبادرة 
السياسي  الركود  أن  املتحدث  وأضاف 
البالد استدعى ميالد هذه  الذي تشهده 
جميع  على  املفتوحة  الوطنية  املبادرة 
الفواعل السياسية وطوائف املجتمع املدني 
دون أي إقصاء، خاصة أن اجلزائر تعيش 
مرحلة صعبة بفعل تداعيات وباء كورونا 
واالقتصادي.  االجتماعي  الوضع  على 
وتابع بن بعيبش قائال : » ال يوجد عمل 
سياسي يف البالد.. وهذه املبادرة جاءت 

للّم الشمل وتفعيل احلياة السياسية«.  
وعلى صعيد آخر، كشف عبد العزيز 

أن  املستقبل  جبهة  حزب  رئيس  بلعيد 
املزيد  يتطلب  الدميقراطي  املسار  تعزيز 
األحزاب  تغييب  دون  الوحدة،  من 
يف  االنخراط  عدم  إن  السياسية، قائال 
سيترك  الوطني  اإلصالح  قوى  مبادرة 
بالسياسة.  لها  عالقة  ال  لقوى  الساحة 
تصريحه،  معرض  يف  املتحدث،   وأكد 
السابقة  الرئاسيات  يعتبر  لم  حزبه  أن 
هدفا على اإلطالق، بل وسيلة نحو دولة 
بالبالد يف كل  والنهوض  والقانون  العدل 
امليادين. ويف هذا السياق، قال بلعيد إن 
االنتخابات الرئاسية أفرزت انتخاب عبد 
املجيد تبون رئيسا للبالد،  وعّبر عن أمله 
قاطرة  يقود  وأن  مهمته  يف  ينجح  أن  يف 

البالد لتحقيق ما ينتظره الشعب. 
وبخصوص مناقشة مسّودة الدستور، 
اتخاذ  احلزب  مناشدة  بلعيد  كشف 
جبهة  أن  مؤكدا  جريئة،  إجراءات 
املستقبل حّضرت هذه املبادرة لرأب صدع 
هذه  أن  إلى  مشيرا  السياسية،  الساحة 
وأن  شروط  بال  تكون  أن  يجب  املبادرة 
وأاّل  وأخيرا،  أوال  البالد  مصلحة  تضع 
تكون ذات حسابات سياسية ضيقة وال 

تقصي أحدا.  
للمبادرة  املعلنة  األهداف  وتتجسد 
يف بناء إطار وطني للقوى الوطنية النزيهة 
والوفية للثوابت الوطنية وحماية مكتسبات 
احلراك الشعبي وجتسيد تطلعاته، وحتصني 
ودعم  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  األمة  هوية 
مكاسب احلقوق واحلريات وتكريس قيم 
التعديل  مشروع  يف  والدميقراطية  العدالة 
وطني  لعمل  والتأسيس  الدستوري، 
االنتظام  يف  احلق  ضمان  وكذا  مشترك 
ونقابات  ومنظمات  ألحزاب  القانوني 
جديدة. كما ميكن لهذا التكتل أداء أدوار 
قنوات  وفتح  النظر  وجهات  تقريب  يف 
ومكونات  الوطنيني  الشركاء  بني  احلوار 
الساحة السياسية واملساهمة مع الفاعلني 

يف املشهد الوطني. 
الدفع  املبادرة يف  كما تتجسد أرضية 
إلنعاش  ناجعة  إجراءات  مباشرة  نحو 
هزات  يشهد  الذي  الوطني،  االقتصاد 
يف  املتمثلة  الثقيلة  التركة  بسبب  عنيفة 
تراكمات  لتزيد  النفطية  والتبعية  الفساد 

آثار جائحة كورونا الوضع سوءا. 

ثّمنت قرار الحكومة القاضي بتنصيب لجنة لتقييم أضرار الحرائق

حركُة الّنهضِة تؤّكُد  على ُمعاقبِة 
الُمتسبِّبيَن في إضراِم الَحرائِق 

دعت حركة النهضة إلى فتح حتقيق معمق وشفاف حول قضية احلرائق، 
هذه  يف  املتورطني  ومعاقبة  العام  لرأي  نتائجه  كشف  ضرورة  على  مشددة 
اجلرائم،  مثمنة اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف من احلجر الصحي، والهبة 

التضامنية والتدابير املتخذة للتكفل باملتضررين من زلزال ميلة.
الشديد  قلقها  عن  أمس  أصدرته  بيان  يف  النهضة  حركة  وأعربت 
الثروة  وأتلفت  الهكتارات،  آالف  على  أتت  التي  احلرائق  انتشار  بشأن 
قرار  أن  إلى  مشيرة  واحد،  وقت  الوطن يف  واليات  من  العديد  يف  الغابية 
احلكومة القاضي بتنصيب جلنة تقييم أضرار حرائق الغابات قرار صائب، 
أن  موضحة  احلرائق،  هذه  من  املتضررين  املواطنني  بوضعية  التكفل  بغية 
الهدف األساسي الذي ينبغي الوصول إليه هو إجراء حتقيق معمق وشفاف، 
وكشف نتائجه للرأي العام،  ومعاقبة املتورطني يف هذه اجلرائم.  واستغربت 
احلركة سبب ندرة السيولة النقدية يف مختلف البنوك ومراكز البريد يف معظم 
واليات الوطن، ما شكل صعوبة على املوظفني والعمال يف سحب مرتباتهم 
وأجورهم، وحتى منحة التضامن اخلاصة بوباء كورونا، رافضة حجة عدم 
نقص  احلركة   واعتبرت  البريد.  مراكز  على  السيولة  املركزي  البنك  توزيع 
األوكسجني يف املستشفيات،  سواء كان  النقص نتيجة تخريب اخلزانات    
لكشف  وحتقيقا  مراقبة  يستدعي  عقالنية،  بدون  استعماله  نتيجة   أو 
مالبسات هذا النقض،  وحتميل مسؤولية اجلهات املعنية، خاصة يف ظل 

تطورات الوباء، منددة بسوء توزيع املستلزمات الطبية من أدوية وأجهزة.
ما  احلجر، خاصة  من  بالتخفيف  املتعلقة  اإلجراءات  النهضة  وثمنت 
تعلق بالفتح التدريجي للمساجد والشواطئ واملنتزهات، مشيرة إلى أن ذلك 
سيخفف على املواطنني وطأة هذه اجلائحة التي طال أمدها، داعية السلطات 

إلى تفعيل آليات املراقبة، وعدم التسامح مع مرتكبي اجلرائم.
وعبرت هذه األخيرة عن مواساتها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب 
والية ميلة، والذي خلف أضرارا مادية وهلعا يف أوساط املواطنني، مثمنة 
الهبة التضامنية للشعب اجلزائري.                                 أحمد بوكليوة

موضوعه الشباب وقضايا البيئة والتنمية المستدامة
ع الُمواطِن«  َجمعّيُة »الّشباِب الُمتطوِّ
ُتنّظم الـ«ويبينار« الّدوليَّ الّثاِني

استعداداتها  آخر  املواطن  املتطوع  الشباب  الوطنية  اجلمعية  ضبطت 
فعالياته  تنطلق  والذي  الثاني،  الدولي  »الويبينار«  فعاليات  الحتضان 
اعتباًرا من اليوم األربعاء، ويناقش فيه عبر تقنية التواصل السمعي واملرئي 
لالجتماع  عن بعد، خبراء ومتخصصون من داخل وخارج اجلزائر محور غاية 

يف األهمية واحملتوى، أال هو »الشباب وقضايا البيئة والتنمية املستدامة«.
وحسب رئيس »الويبينار« الدولي األستاذ يحياوي عبد اهلل، فإنه »وبعد 
النجاح الذي حظيت به الطبعة األولى،  والتي متحور حول الشباب وتسير 
األزمات ماذا بعد أزمة كورونا«، وانطالًقا من مهامنا االجتماعية والتطوعية 
-يضيف يحياوي- جاءت فكرة الطبعة الثانية وملفها احلساس، الذي حظي 
باهتمام رسمي ممثل يف رعاية وزيرة البيئة، وهو فتح ملف دور الشريحة األكبر 
واألهم يف املجتمع،  أال وهي الشباب يف عيدهم العاملي املتزامن مع 12 أوت 
من كل سنة، وما ميكن أن تقدمه هذه الشريحة يف القضايا البيئية، وهذا 
متاشًيا واملسؤولية املشتركة بني عدة فواعل على الصعيدين الدولي والوطني 
واملجتمع  الدولة  من  كل  جهود  تظافر  من خالل  البيئة،  على  احملافظة  يف 
املدني واملواطن، وذلك من منطلق إسهامه املباشر يف حماية البيئة باعتباره 
مواطًنا، إضافة إلى إسهامه غير املباشر يف حمايتها من خالل اعتباره عضوا 
يف منظمات املجتمع املدني املعنية باملجال البيئي، غير أن الواقع يفيد بأن 
املواطن عادة ما يلعب سلوًكا سلبًيا يف مجال حماية البيئة، نظًرا إلى عدم 
تنظيم  فكرة  أجله جاءت  من  الذي  الشأن  وهو  البيئي،  بانتمائه  إحساسه 
املواطن،  لدى  البيئية  والثقافة  الوعي  مفهوم  إدراج  قصد  »الويبينار«، 
ومنحه قوة وديناميكية ملواجهة التحديات البيئية.  وأوضح محدثنا أن هذه 
البيئية، وبالتالي حتقيق التنمية  املناقشات متّكن من حتقيق مبادئ املواطنة 
املستدامة، انطالقا من اإلصالح البيئي الذي يستند إلى القوانني البيئية من 
جهة، واجلهود الرامية إلى تفعيل تطبيق تلك القوانني يف املجال الواقعي من 
جهة أخرى. و ينعقد »الويبينار«، مساء اليوم، عبر تقنية التحاور السمعي 
والبصري لالجتماع عن  بعد، ويشارك فيه لفيف من خبراء البالد العربية، 
على غرار الدكتور كمال خالص اخلبير اجلزائري املتخصص يف مجال البيئة 
والطاقات املتجددة مبداخلة حول اآلليات والقوانني املستحدثة حلماية البيئة. 
ومن اململكة األردنية الهاشمية، تشارك الدكتورة مهى الزعبي، اخلبيرة يف 
املستدامة  التنمية  حول  مبداخلة  املستدامة،  والتنمية  املناخية  التغيرات 
أبعادها ومؤشراتها. كما سيتطرق الدكتور أحمد بدوي اإلطار يف وزارة البيئة 
تتطرق  أن  على  احلديثة،  التدوير  وإعادة  املخلفات  إدارة  نظم  إلى  املصرية 
الدكتورة نهاد عواد الناشطة يف حركة الشباب العربي للمناخ بجمهورية لبنان 
إلى دور الشباب يف املنظمات الدولية للحد من التلوث.        عّمـــار قـــردود

أطلق عدد من األحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، أمس الثالثاء، المبادرة الوطنية لإلصالح بالعاصمة، بحضور عدد 
كبير من المنظمات والجمعيات المقربة من حزب البناء، باإلضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية السياسية واإلعالمية، حيث 
ِصيغت أرضية المبادرة التي ترتكز على مذكرة المقترحات المشتركة الخاصة بمشروع تعديل الدستور وعدد من المقترحات 

في الشق االقتصادي واالجتماعي، وكذا مقترحات للتكفل بالوضع الصحي في ظل جائحة كورونا. 

معاقبة كل من يهين األشخاص عبر العالم االفتراضي
نحَو إعداِد َقانوٍن يردُع الِعصاَبات الُمتناِحرة  باألْسلحِة الَبيضاِء

بلقاسم  العدل،  وزير  وصف 
قّررها  التي  األخيرة  احلركة  زغماتي، 
الرؤساء  سلك  يف  اجلمهورية  رئيس 
القضائية  املجالس  لدى  العامني  والنواب 
حيث  من  سابقاتها  عن  تختلف  بكونها 
ومن  املعتمدة.  املوضوعية  واملعايير  العدد 
بإعداد  تعليماته  أسدى  آخر،   جانب 
بكرامة  املساس  لردع ظاهرة  قانون  مشروع 
التواصل  مواقع  طريق  عن  األشخاص 
وزير  الثالثاء،  أمس  أكد،  االجتماعي. 
ألقاها  كلمة  يف  زغماتي،  بلقاسم  العدل 
خالل تنصيب رئيس مجلس قضاء اجلزائر 
اجلديد مختار بوشريط، أن احلركة األخيرة 
سلك  يف  اجلمهورية  رئيس  قررها  التي 
املجالس  لدى  العامني  والنواب  الرؤساء 
حيث  من  كسابقاتها  القضائية  ليست 
منها  املعتمدة،  املوضوعية  واملعايير  العدد 
معيار التخصص، قائال: »فالقضاة الذين 
ألول   - هم  اجلمهورية  رئيس  بثقة  حظوا 
سنوات  لعدة  تبوءوا  الذين  من   - مرة 
منصب مساعد رئيس مجلس، واكتسبوا 
كل الصفات لتبوء منصبهم بكل اقتدار، 

املؤسسة  لتعزيز  تهدف  احلركة  أن  مضيفا 
حتدي  يف  قدراتها  ورفع  القضائية، 
البالد،  تواجهها  التي  الراهنة  التحديات 
قائال »ال  الشعب،  لتطلعات  واالستجابة 
املعيار من  لهذا  ما  منا   أحد  يخفى على 
يعبر  فهو  العام،  الشأن  تسيير  يف  رمزية 
املبذول،  املجهود  مكافأة  يف  الرغبة  عن 
الوالء  على  القائمة  االعتبارات  ونبذ 
االعتبارات  من  وغيرها  واملصلحة  واحملاباة 
املقيتة التي عانيننا منها قدحا من الزمن، 
اخلّيرة  اإلرادات  شل  يف  سببا  وكانت 
وعجز القضاء عن االستجابة الحتياجات 
املتحدث  وثمن  املشروعة«.  املتقاضني 
املجالس  رؤساء  يقدمه  الذي  الدور 
زمالئهم  إزاء  العامون  والنواب  القضائية 
سنواتهم  هم يف  الذين  القضاة، ال سيما 
ونصحهم،  لترشيدهم  األولى، يف سبيل 
من  لهم  والنبراس  القدوة  يكونوا  وحتى 
املهنة  بأخالقيات  الصارم  التزامهم  خالل 
القضائي.  ودعا  العمل  وحتسني مردودية 
تأطير  لضمان  املجالس  رؤساء  الوزير 
القضاة يف إطار ما يسمح به القانون، ويف 

القضاة،  الستقاللية  التام  االحترام  ظل 
لهم،  اجلادة  الفردية  املتابعة  واملثابرة على 
النصيحة. وكشف حافظ األختام  وتقدمي 
تطبيق  تطوير  على  تعمل  الوزارة  أن 
إلكتروني مع وزارة البريد من أجل إرسال 
التبليغات إلكترونيا، وأن األرضية الرقمية 
تلقي  الوزارة مكنت من  التي استحدثتها 
553 شكوى عن طريق األرضية الرقمية،  
جرى معاجلة 342 منها عن طريق النيابة 
يف  الرد  أن  كما  نهائيا،  اإللكترونية 
املجالس القضائية على هذه الشكاوى لن 
ظاهرة  واحدا.  وبخصوص  يوما  يتعدى 
طريق  عن  األشخاص  بكرامة  املساس 
مواقع التواصل االجتماعي، قال زغماتي 
التعايش  آثار وخيمة على حسن  لها  »إن 
الوزير  وعّقب  الواحد«.  املجتمع  إطار  يف 
على ظاهرة العصابات املتحاربة باستعمال 
السيوف  غرار  على  البيضاء  األسلحة 
بإسداء تعليماته بإعداد مشروع قانون لردع 
اليقظة  الظاهرة، مشددا على ضرورة  هذه 
ومعاقبة  السيئة،  النوايا  لهذه  حد  لوضع 

املتربصني بالوطن.         أحمد بوكليوة



عّمــــار قــــردود

االستثنائية  الظروف  أثرت  قد  و 
جائحة  جراء  البالد  بها  متر  التي 
مباغتة  كانت  والتي  »كوفيد19-«، 
أو  بشكل   - غرة  حني  على  وجاءت 
بآخر - يف جتسيد االلتزامات التنموية 
األولويات  حتديد  إلى  نظرا  املعلنة 
العمومية  السلطات  لكن  الصحية. 
حرصت على احلفاظ على تقليد عقد 
النقائص  تشخيص  أجل  من  اللقاء 
االقتراحات،  تقدمي  عبر  ومعاجلتها 
وتقدمي ما ميكن تقدميه وفق اإلمكانيات 

املتوفرة.

  8.5 َمليوَن َجزائرٍي َيقُطنون 
15 ألَف َمنطقِة ظلٍّ عبَر الَوطِن!

واجلماعات  الداخلية  وزير   كشف 
احمللية، كمال بلجود، يف ماي املاضي، 
عن أنه مت إحصاء نحو 15 ألف منطقة 
ونصف  ماليني  ثمانية  يقطنها  ظل 
مليون ساكن. وأعلن وزير الداخلية عن 
انطالق أزيد من 2200 مشروع تنموي 

اخلمسة  األشهر  خالل  الظل  مبناطق 
تخصيص  مت  إنه  الوزير  األخيرة.وقال 
مليار   126 بقيمة  أولي  مالي  غالف 
دينار لـ 2000 مشروع يف مناطق الظل 
منها 500 مشروع انتهت بها األشغال 

عبر مختلف املناطق عبر الوطن.
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تّبون َيترأُس ثانِي لقاٍء َيجمُع الَحكومَة بالُوّلِة في ظرِف 6 أشهٍر

َجائحُة كوروَنا..  ِمشجُب الَفشِل 
في النُّهوِض بَمناطِق الّظِل!

الخبير القتصادي الّدولي عبد المالك سراي:
الَجاِئحُة أَعاقت الّتنِميَة وإنجازاُت الوّلِة 

لم َتتجاوْز إحصاَء مناِطَق الّظِل
 أوضح عبد املالك سراي، اخلبير االقتصادي واملالي الدولي، من جهته، 
بالدور  املكلفني  الُوالة  احلكومة جعلت من  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
اقتصادي،  متعامل  إلى  الوالي  وحولت  االقتصادي،  النشاط  يف  األساسي 
لن  بنجاعة،  محليا  الوالية  شؤون  وتسييره  مبهامه  قيامه  مؤشرات  أن  بحكم 
يرتبط بنسبة تقدم املشاريع واستهالك االعتمادات فقط، بل إن تقييم الوالي 
سيتم على أساس النشاطات ومناصب الشغل املستحدثة، باإلضافة إلى إقامة 
لألقاليم  االقتصادية  اجلاذبية  تطور  مدى  وعلى  واملؤسسات،  االستثمارات 
الوضع  لوال  قبل  من  موجوًدا  يكن  لم  دور  هو  مسؤوليتها.و  يتحملون  التي 
وتوقف  البترول  أسعار  تهاوي  جراء  البالد  تعيشه  الذي  الصعب  االقتصادي 
النشاط االقتصادي بسبب جائحة كورونا. و أضاف سراي أن وزارة الداخلية 
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية رصدت، شهر ديسمبر املنقضي، ضمن 
صندوق التضامن ما بني اجلماعات احمللية، 80 مليار دج على شطرين. وأعلن 
رئيس اجلمهورية عن تخصيص مبلغ إضايف قوامه 100 مليار دج لفائدة البلديات 
لدفع عجلة التنمية احمللية خالل شهري أفريل وماي املاضيني، متداركا بالقول 
إن األزمة الوبائية أعاقت عملية التنمية احمللية بسبب إجراءات احلجر الصحي،  
وكل ما مت إجنازه خالل األشهر الستة املاضية اقتصر على إحصاء مناطق الظل 
موضوعي  بعضها  ألسباب  بها  بالتنمية  الدفع  دون  والواليات  البلديات  عبر 

واآلخر واٍه.
 كما تسببت اجلائحة يف إلغاء أو تأجيل اإلحصاء الشامل للسكان الذي 
كان مقرًرا يف السداسي الثاني من العام اجلاري 2020، ولم يتم حتضير نصوص 
قانونية جديدة بغرض تطهير العقار الصناعي وعقلنة تسييره، فضاًل عن مشروع 
إنشاء 7 أقطاب امتياز جامعية والذي لم ينطلق هو اآلخر، ناهيك عن ميثاق 
أخالقيات اجلامعة الذي كان من املبرمج أن يدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر 
املقبل، رغم تأكيد وزير الداخلية على انطالق أزيد من 2200 مشروع تنموي 
أولي  مالي  غالف  وتخصيص  الظل  مبناطق  األخيرة  اخلمسة  األشهر  خالل 
بقيمة 126 مليار دينار لـ 2000 مشروع يف مناطق الظل،  منها 500 مشروع 
انتهت بها األشغال عبر مختلف املناطق عبر الوطن،إال أن الواقع شيء آخر. 
وأكد سراي بالقول إن اجلائحة أثرت - بشكل أو بآخر - يف جتسيد االلتزامات 
التنموية املعلنة بالنظر إلى حتديد األولويات الصحية، إال أن السلطات العمومية 
حرصت على احلفاظ على تقليد عقد لقاء احلكومة والوالة من أجل تشخيص 
وفق  تقدميه  ميكن  ما  وتقدمي  االقتراحات،  تقدمي  عبر  ومعاجلتها  النقائص 
والوالة  احلكومة  بني  اليوم  »لقاء  أن  إلى  سراي  أشار  و  املتوفرة«.  اإلمكانيات 
تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي واالجتماعي،  إشارة االنطالق يف  سيكون 
دون  القطاعات  شتى  عمل جديدة يف  منهجية  استحداث  منه  ُيتوخى  الذي 
وجتنيب  بتطبيقه  ملزمون  الوالة  وسيكون  للدولة.  االجتماعي  بالطابع  املساس 
ملزمة  واجتماعية جديدة هي يف غنى عنها، فاحلكومة  اقتصادية  أزمة  البالد 
بإمتام البرنامج السكني اجلاري إجنازه، بتسريع وتيرة اإلجناز وتسليم السكنات، 
حيث إن هناك نحو مليون وحدة سكنية كانت مسجلة إلى غاية مطلع السنة 
اجلارية مبختلف الصيغ، 70 يف املائة منها انطلقت األشغال بها. وسُيطلب من 
ينطلق يف  لم  التي  السكنات  العراقيل بخصوص  رفع كافة  العمل على  الُوالة 
إجنازها بعد، واملقدرة بنسبة 30 يف املائة، كتخصيص العقار لبناء أكثر من 35 
ألف وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار.و سيتم إشراك الُوالة يف تفعيل حركية 
التشغيل وترقيته، باعتبار اللجان احمللية لترقية التشغيل التي يترأسها الُوالة أداة 

إستراتيجية لتعزيز التنسيق على املستوى احمللي.
و من املنتظر أن يتم خالل اللقاء الثاني بني احلكومة والُوالة إعداد تقييم 
شامل آلليات التشغيل، ُبغية إعادة تنشيطها ضمن مقاربة اقتصادية جديدة، 
خاصة أن جهاز املساعدة على اإلدماج املهني وبعد 11 سنة من العمل به، أظهر 
محدوديته وفشله، ويتم حاليا إعداد آليات جديدة لإلدماج ترتكز على مقاربة 

اقتصادية تتمحور حول التكوين والتمهني إلنشاء مناصب الشغل«.
ع.ق

من المرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم األربعاء، لقاء يجمع الحكومة بالُولة بنادي الصنوبر،  
بداية من الساعة الثامنة صباًحا، في ثاني اجتماع يجمع الطرفين في ظرف 6 أشهر. هذا، وضرب الرئيس تبون موعًدا مع 

الُولة ورؤساء المجالس الشعبية الولئية ورؤساء البلديات وأعضاء الحكومة لتقديم حصيالتهم وإنجازاتهم بعد تنفيذ خارطة 
الطريق المتفق عليها، خاصة رفع الغبن عن مناطق الظل التي تفتقر إلى أبسط ظروف العيش الكريم. كما سيناقش هذا 

الجتماع الكثير من األمور الهامة األخرى كالتنمية بالوليات.

رئيس  سعدية  بن  محمد  أوضح 
دائرة سابق، يف تصريح خص به »أخبار 
الوطن«، إن اقتصار االهتمام بانعدام الغاز 
واملواصالت  النقل  أو  املاء  أو  الكهرباء  أو 
البعيدة  الريفية  القرى  على  السكن  أو 
اهتمام  هو  الكبرى  للمدن  واملتاخمة 
اهتمام  إيالء  ينبغي  ولذلك  اعتباطي، 
يف  اجلزائري  الواقع  حلقائق  وأوسع  أكبر 
كل  ليشمل  واملزري،  البائس  وضعه 
املنحط،  التعليم  مستوى  من  شيء 
املؤسسات  وبؤس  العمرانية  والفوضى 
الثقافية واإلعالمية ومن يديرها، وغياب 
األمن االقتصادي بالنسبة إلى املواطنني،  
فضاًل عن بروز كافة أشكال العنف املادي 
والرمزي يف ظل غياب شروط أخالقيات 

العيش املشترك والكرمي.
و أشار بن سعدية إلى انعدام العدالة 
يف التنمية بني الواليات، فهناك واليات 
متطلباته  بكل  احلديث  العصر  تعيش يف 
العصر  يف  تزال  لم  وأخرى  ومميزاته، 

قال  مثلما  الوسطى،  العصور  أو  البدائي 
وباتت  جراد.  العزيز  عبد  األول  الوزير 
بني  التباعد  حد  متفاوتة  التنمية  فرص 
األمر  وهو  وجهات؛ه  الوطن  واليات 
الذي أنعش عملية النزوح من الريف نحو 
املدينة وما أفرزه هذا النزوح من مشكالت 
واخلدمات  والتشغيل  والسكن  التعليم 

الصحية.
حرّيا  كان  سعدية أنه  ويرى بن 
احملليني  واملسؤولني  والوالة  باحلكومة 
بشكل  الظل  مناطق  على  القضاء 
وإعادة  قاطنيها  ترحيل  من خالل  نهائي 
تنميتها  إعادة  وليس  جديد،  من  بنائها 
و«رسكلتها« جلعلها صاحلة للعيش، رغم 
ومادًيا،   عملًيا  التحقيق  صعب  ذلك  أن 
يذلالن  التدريجي  والعمل  اإلرادة  لكن 
أرض  على  املراد  ويحققان  الصعاب 
الظل  مناطق  أصبحت  حيث  الواقع، 
بسبب  لهم  جاذبة  وغير  للسكان  طاردة 
التحتية من شبكات الطرق  البنى  غياب 

بالكهرباء  الربط  شبكات  ومّد  واملسالك 
الصاحلة  املياه  ونقص  الطبيعي،  والغاز 
مدارس  وغياب  انعدامها،  أو  للشرب 
إلى  أدى  ذلك  وكل  صحية،  ومرافق 
واضح  خلل  وظهور  اإلقليم  عدالة  غياب 

يف التوازن اإلقليمي أو اجلهوي.
احلكومة  اضطرار  سعدية  بن  توقع  و 
للسكان،  اإلحصاء الشامل  تأجيل  إلى 
الذي كان مبرمًجا يف السداسي الثاني من 
العام  من  الحق  موعد  إلى  اجلاري  العام 
هذه  أن  خاصة  املوالي،  العام  أو  احلالي 
السادسة يف  للمرة  التي ستجرى  العملية 
تاريخ اجلزائر لها أهمية أساسية باعتبارها 
أداة رئيسة يف اتخاذ القرار، بشتى أشكاله 
على  العمومية  السلطات  إلى  بالنسبة 
بسبب  وذلك  واحمللي،  املركزي  املستويني 
جائحة كورونا وصعوبة إجراء هذه العملية 
الهامة يف مثل هذه الظروف االستثنائية.
ع.ق

محمد بن سعدية.. رئيس دائرة سابق:
وَن َرهاِئــُن غيــاِب َعــدالــة  اإلقِليـــم الَجزائـــريُّ

يعتقد بشير فريك الوالي األسبق، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار 
ال  للغاية  محرج  موقف  يف  يوجدون  اجلمهورية  والة  أّن  الوطن«، 
التنمية  عجلة  دفع  حالًيا  مقدورهم  يف  ليس  ألنه  عليه؛  ُيحسدون 
إلى  مشيًرا  احلكومة،  إليه  تطمح  الذي  بالشكل  احملّلي  واالستثمار 
أن هناك معوقات وعراقيل لم تكن يف احلسبان باتت تعترض طريق 
جتسيد برنامج رئيس اجلمهورية على أرض الواقع، كاألزمة االقتصادية 
املترتبة عن تهاوي أسعار البترول واألزمة الوبائية بسبب كورونا والتي 

فاقمت املشكلة وزادت يف حدتها.
املنعقد يف  والوالة  الثاني بني احلكومة  اللقاء  أن  فريك  و أضاف 
ظرف 6 أشهر، والذي سيكون تقييمًيا بحًتا، سيضطر احلكومة إلى 
معطيات،  لعدة  بالنظر  الُوالة  مع  والتسامح  الليونة  من  بنوع  التعامل 
األربعة  األشهر  خالل  تقريًبا  شيء  كل  عطلت  اجلائحة  أن  أولها 

املاضية بسبب احلجر الصحي الذي ما زال ساري املفعول يف 29 والية 
ُيكّثف  أن  املفروض  يقول: » كان من  املتحدث  وأردف  الوطن.  عبر 
الُوالة واملسؤولني احملليني من الزيارات امليدانية إلى املناطق التي كثرت 
رئيس  منهم  طلب  مثلما  الظل  مناطق  خاصة  املواطن،  معاناة  فيها 
اجلمهورية يف اللقاء األول الذي جمع بني احلكومة والُوالة شهر فيفري 
املنقضي، وإعادة توزيع األموال العمومية لتحقيق التنمية بدل أشغال 
التحسني احلضري التي تعتبر يف وقتنا هذا تبذيرا، كتغيير األرصفة 
بينما يعاني املواطن منذ عشرات السنني من انعدام املاء والكهرباء. 
ورمبا  تقلي  الُوالة على  أجبرت  الوقائية  وتدابيره  الصحي  لكن احلجر 
إجناز  أكبر  ورمبا  الوباء.  اشتداد  مع  خاصة  امليدانية،  الزيارات  إلغاء 
حققه الوالة خالل تلك الفترة هو إحصاؤهم مناطق الظل على مستوى 
والياتهم وبذلهم جهودا معتبرة لتحويلها إلى مناطق النور، معتبرا أن 

تلك العوامل ستجعل من الرئيس متفهما لذلك ويتسامح مع الوالة. 
لكن، ذلك ال يعني منحهم فرصة أخرى بعد التقييم األولي الذي 
سيكون صارًما، وتوقع املتحدث حركة يف سلك الوالة تشمل خاصة 

الوالة الذين أثبتوا فشلهم خالل األشهر الستة املنصرمة.
الُوالة وتضعهم  بأن احلكومة تراهن - اآلن - على  فريك  أفاد  و 
يف الواجهة، أمام حتمية ترقية النشاط االستثماري من منطلق إداري 

بحت.
الوالة،  أغالل  لفك  احلكومة  سراي  دعا  ثانية،  جهة  من 
احلّد  خالل  من  نهاًرا  جهارا  البيروقراطية  عليهم  متارس  إياها  معتبرا 
فالصالحيات  املستثمرين،  نفوذ  مواجهة  يف  الوالة  صالحيات  من 
احلكومة  وعلى  االستثمارية،  العملية  ضمن  للوالة،  جًدا  محدودة 
الذين  هم  والئية  حكومات  رؤساء  وجعلهم  صالحياتهم  توسيع 
يقررون ويأمرون وينفذون وليس االكتفاء بتلقي تعليمات فوقية فقط. 
ولن يتأتى ذلك إال بتوفير احلماية القانونية لهم من أصحاب املصالح 

واللوبيات من خالل إصدار قانون أساسي.
ع.ق

الوالي األسبق بشير فريك:
عليماِت! على الُحكومِة َتوسيُع َصالحياِت الُوّلة بدَل ُمحاصرِتهم بالتَّ
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أحمد بوكليوة

للترقية  الوطنية  املؤسسة  دعت 
كافة  لها،  بيان  يف  العقارية، 
الواقعة  السكنات  من  املستفيدين 
للتقرب  املعنية  السكنية  باألحياء 
مستوى  على  التجارية  مصاحلها  من 
املديريات اجلهوية ومديريات املشاريع، 
اإلجراءات  كل  استكمال  قصد 
اإلدارية واملالية، محددة هذه األحياء 
التي سيتم توزيعها يف األيام القادمة، 
والتي تتوزع عبر التراب الوطني، وهي 
علي  عموميا  ترقويا  مسكنا   114 حي 
عمران 6 على مستوى مديرية املشاريع 
مسكنا   476  /36 وحي  بالرويبة، 
ترقويا عموميا ماكوتا عني البنيان على 
مستوى مديرية املشاريع بأوالد فايت، 
وكذا املديرية اجلهوية وسط غرب بعني 
 /60 حي  العاصمة،  اجلزائر  النعجة 
ببالطو  عموميا  ترقويا  مسكنا   260
مديرية  مستوى  على  السويدانية 
املشاريع بأوالد فايت يف الوالية ذاتها. 
 وستمس عميلة التوزيع أيضا حي 
باألربعاء  عموميا  ترقويا  مسكنا   80

والية  املشاريع  مديرية  مستوى  على 
ترقويا  مسكنا   82 وحي  البليدة، 
مستوى  على  القصر  ببلدية  عموميا 
وحي  بجاية،  والية  املشاريع  مديرية 
عموميا  ترقويا  مسكنا   300  /150
املديرية  مستوى  على  مستغامن  بوالية 
وحي  وهران،  بوالية  غرب  اجلهوية 
بوالية  عموميا  ترقويا  مسكنا   218
املشاريع  مديرية  مستوى  على  تيارت 

بوالية تيارت، وحي 16 مسكنا ترقويا 
مستوى  على  البيض  بوالية  عموميا 
وحي  تيارت،  والية  املشاريع  مديرية 
عمومي  ترقوي  مسكن   200  /  40
املديرية  مستوى  على  الوادي  بوالية 
 369  /  28 وحي  جنوب،  اجلهوية 
مسكنا ترقويا عمومي بوالية األغواط 
على مستوى املديرية اجلهوية جنوب.

12 جامعا فقط يتسع لـ 1000 مصٍل 
سلطات الوادي تراسل الوزارة األولى 

الحتساب ساحات المساجد
كشفت مصادر عليمة لـ »أخبار الوطن« أن مصالح والية الوادي راسلت 
الوزارة األولى ووزارة الداخلية بخصوص ضرورة األخذ بعني االعتبار الساحات 
غير املغطاة واملوجودة يف املساجد عند حتديد طاقة استيعابها. وجاءت مراسلة 
السلطات احمللية بالوادي للمصالح املركزية بعد أن مت إحصاء 12 مسجدا يف 
اجتماع  حددها  التي  الفتح  إعادة  شروط  فيهم  تتوفر  الوالية  بلديات  عموم 
املجلس األعلى األمن قبل نحو أسبوع، واملتمثلة يف اتساع الطاقة االستيعابية 
للمسجد أللف مصٍل. وحسب ما أستفيد به من املصادر ذاتها، فإن مراسلة 
مصالح والية الوادي تأتي نظرا إلى خصائص مساجد الوالية، كونها صغيرة 
املساحة وال تزيد طاقة استيعابها القصوى عن 500 مصٍل. وهذا ما يفسر أنها 
كثيرة العدد إذ حتتل الوادي الرتبة الثانية على املستوى الوطني بأكثر من 700 
مسجد موزعة عبر ثالثني بلدية. كما عبرت مصالح والية الوادي عن تخوفها 
مما قد يخلفه فتح 12 مسجدا فقط السبت املقبل، من حالة اكتظاظ شديد 
5 أشهر من غلقها،  العبادة، بعد ما يفوق  خاصة مع اشتياق املصلني لدور 
السلطات  وتأمل  هذا،  املستجد.  كورونا  لفيروس  تفٍش  من  عنه  ينجر  وما 
الساحات  اعتماد  يف  لطلبها  األولى  الوزارة  مصالح  تستجيب  أن  يف  احمللية 
اجلانبية املوجودة داخل املساجد يف احتساب طاقتها االستيعابية، ما يسمح 
برفع عدد دور العبادة التي تستوعب األلف مصٍل املقررة للفتح على مستوى 
الوادي. ومعلوم أن بيوت اهلل يف والية الوادي تتوفر على مساحات غير مغطاة 
داخلها تستعمل يف العادة كمواقع آلداء صلوات الصبح واملغرب والعشاء يف 

فصل الصيف.
رشيد شويخ

الممثل السامي لالتحاد األوروبي المكلف بالخارجية:
الجزائر لم تفرض أّي قيود على التنقل 

في مخيمات تندوف
 دحض، مجددا، املمثل السامي لالحتاد األوروبي املكلف بالشؤون اخلارجية 
والسياسة األمنية، »جوزيب بوريل«، االدعاءات الكاذبة لعضو البرملان األوروبي، 
النائب اإليطالية »سيلفيا ساردوني« )ليغا( احملسوبة على املجموعة السياسية لليمني 
املتطرف »الهوية والدميقراطية« حول »قيود مزعومة مفروضة على التنقل« يف مخيمات 

الالجئني الصحراويني بتندوف. 
و يف رده على سؤال كتابي للنائب اإليطالية »سيلفيا ساردوني  أوضح »بوريل« 
وبعثة  واملفوضية  اخلارجي  للعمل  األوروبية  املصلحة  لدى  املتاحة  »املعلومات  أن 
االحتاد األوروبي باجلزائر العاصمة ال تسمح بتأكيد األفعال املبلغ عنها«. وأشار بعد 
ذلك إلى أن »إجراءات وقاية وحجر صحي مت اتخاذها مبدينة تندوف ويف مخيمات 
»سلطات  أن  الصدد  هذا  يف  مؤكدا  »كوفيد19-«،  وباء  انتشار  الحتواء  الالجئني 
املخيمات الصحراوية فرضت حجرا صحيا إلزاميا على جميع األشخاص الوافدين 
إلى املخيمات منذ تاريخ 7 مارس املاضي«. كما ذكر رئيس الدبلوماسية األوروبية 
يف  قامت  الصحراوية،  املخيمات  سلطات  مع  وبالتعاون  اجلزائرية،  »السلطات  أن 
مبرزا  تندوف«،  مستوى  على  صحي  بحزام  املخيمات  بإحاطة   2020 مارس   18
أن »اجليش اجلزائري وضع مستشفى عسكريا مجهزا كليا باألجهزة الطبية ملكافحة 
»كوفيد19-««. و أضاف أن »هذه اإلجراءات كانت فعالة ألنه ال توجد أي حالة 
إصابة باملخيمات الصحراوية بالرغم من تسجيل 28 حالة مؤكدة مبدينة تندوف«، 
تندوف  املخيمات وبني  التنقل بكل حرية داخل  »بإمكان األشخاص  بأنه  جازما 
واملخيمات«، وأن عمليات مراقبة فقط تتم عند مدخل مدينة تندوف.          وأج

العاصمة
 الـ BNA يطلق نشاط الصيرفة 
اإلسالمية بوكالتي حسين داي واسطاوالي

“الصيرفة  نشاط  الثالثاء، عن إطالق  أمس  اجلزائري،  الوطني  البنك  أعلن   
اإلسالمية” يف وكالتني إضافيتني بالعاصمة، وما حسني داي واسطاوالي. وحسب 
وكالة األنباء اجلزائرية، فقد مت إطالق نشاط الصيرفة اإلسالمية على مستوى وكالتي 
حسني داي والعاصمة بعدما كانت وكالة ديدوش مراد وسط العاصمة األولى التي 
يطلق فيها النشاط. وأشار البيان ذاته إلى أن هذه اإلجراءات تدخل يف إطار جتسيد 
وتنفيذ إستراتيجية البنك الوطني اجلزائري الهادفة إلى تعميم »الصيرفة اإلسالمية« 
التدريجي  التعميم  هذا  أن  البنك  بيان  وأوضح  الوطن.  عبر  وكاالتها  جميع  على 
والتدفق  الكبير  اإلقبال  بعد  جاء  البنك  وكاالت  عبر  اإلسالمية  الصيرفة  لنشاط 
امللحوظ على مستوى وكالة ديدوش مراد. وأبرز البنك الوطني اجلزائري أنه يعتزم 
على مستوى  اإلسالمية،  الشريعة  ملبادئ  املطابقة  املنتجات  تسويق  تعميم  تسريع 
وكاالته عبر كامل التراب الوطني مبعدل ال يقل عن 5 وكاالت أسبوعيا بداية من 16 
أوت. وسينشر البنك - حسب البيان ذاته- بيانات إعالمية عبر الصحافة وصفحاته 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي عالوة، على موقعه اإللكتروني إلثراء كل 

جديد عن نشاط الصيرفة اإلسالمية.
ابتسام بوكثير

على المعنيين استكمال اإلجراءات اإلدارية لتسّلم المفاتيح

الـ »Lpp« ستسّلم عدة مشاريع 
خالل األيام المقبلة

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن األحياء المعنية بعملية تسليم مفاتيح سكناتها الترقوية العمومية في األيام 
القليلة القادمة، وفي عدة واليات من الوطني،.

لوالية  العقارية  الوكالة   ألغت 
بالنسبة  التأخير  غرامات  اجلزائر 
التجارية  احملالت  مستأجري  إلى 

والسكنية.
وأفاد اإلعالن الذي نشرته الوكالة 
»فايسبوك«  الرسمية  صفحتها  على 
كافة  بأن  مديرها  طرف  من  واملوقع 

مستأجري احملالت السكنية والتجارية 
دفع  يف  تأخروا  والذين  لها،  التابعة 
مستحقات اإليجار بسبب اإلجراءات 
السلطات  طرف  من  املتخذة  الوقائية 
العمومية ملكافحة تفشي اجلائحة، لن 

تطبق عليهم غرامات التأخير.
كافة  الوكالة  دعت  كما 

الوحدات  من  للتقرب  املستأجرين 
للوكالة من أجل وضع جدول  التابعة 
اإليجار،  مؤخرات  لدفع  شهري 
حتت  ستبقى  مصاحلها  وأكدت  أن 
أي  عن  لإلجابة  املستأجرين  تصرف 

استفسار.
محمـد رضوان

الوكالة العقارية لوالية الجزائر: 
إلغاء غرامات التأخير لمستأجري المحالت التجارية والسكنية

سجلت وحدات احلماية املدنية، 
 22960 املاضي،  األسبوع  خالل 
استغـاثة  مكاملات  تلقّيها  إثر  تدخال، 
التدخالت  هذه  املواطنني.  طرف  من 
أنشطة  مجاالت  مختلف  شملت 
احلماية املدنية سواء املتعلقة بحوادث 
اإلجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
وتغطية  احلرائق  إخمــاد  الصحي 

األجهزة األمنية ملختلف التظاهرات.
أمس  يوم  الصادر  البيان  وحسب 
املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  عن 
تدخــال   11283 تسجيل  مت  فإنه 
الصحي،  اإلجالء  بعمليات  خاصا 
أسعف أعوان احلــماية املدنيـة خاللها 
إلى  ومريضا  جريحا   10952 وأجلوا 
 2093 نّفذوا  كما  املستشفيات. 
أدت  مرور  حادث   1182 إثر  تـدخـال 
 1462 وجرح  شخصا   32 وفاة  إلى 
إلى  ونقلهم  إسعافهم  جرى  آخرين، 
املراكز االستشفائية. وأشار البيان إلى 
أن  أثقل حصــيلة سجلت يف واليــة 

 30 وجرح  أشخاص   03 بوفاة  اجللفة 
إلى  وحتويلهــم  إسعافهم  مت  آخرين 
 19 وقوع  إثـر  االستشفائية  املراكز 

حادث مرور. 
ويضيف البيان أن وحدات احلماية 
تدخال   4069 أجرت  قامت  املدنية 
حريقا،   2994 بإخـــماد  سمحت 
منها املنزلية والصناعية وحرائق أخرى 
مــختلفـة. وذكر البيان ذاته أن جهاز 
واحملاصيل  الغابات  حرائق  مكافحة 
نفسها  الفترة  خالل،  أمد  الزراعية 
نشب  122 حريقا  منها  233 حريقا، 
يف  نشبت  حريقا   38 الغابات،  يف 
42 حريقا طالت األحراش  األدغال، 
زراعية.  محاصيل  طالت  حريقا  و31 
وأدت هذه احلرائق مجتمعة إلى تلف 
 4845 الغابات،  من  هكتارا   2946
هكتارا   2289 األدغال،  من  هكتارا 
من احلشائش وكذا 21180 ربطة تنب 

و6354 شجرة مثمرة و1909 نخلة.
 5515 ذاتها  املصالح  كما سجلت 

مختلفة،  عمليات  خصت  تدخـال 
وإنقاذ  إسعاف  عملية   5009 وتغطية 

أشخاص كانوا يف خطر.
املتعلقة  النشاطات  بخصوص  أما 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  بالوقاية 
املدنية،  احلماية  وحدات  فنّفذت 
التراب  كافة  عبر  نفسها  الفترة  خالل 
لفائدة  611 عملية حتسيسية  الوطني، 
حتثهم  والية،   48 عبر  املواطنني 
وتذكرهم بضرورة احترام قواعد احلجر 
االجتماعي،  التباعد  وكذا  الصحي 
عملية   638 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة 
مست  والية   48 عبر  عامة  تعقيم 
عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة 
حيث  والشوارع،  السكنية  املجمعات 
للحماية  العامة  املديرية  خصصت 
 2711 العمليتني  لهاتني  املدنية 
رتبهم،  مختلفة  مدنية  حماية  عون 
إسعاف  سيارة   444 إلى  باإلضافة 

و337 شاحنة ذات مضخة.
محمد رضوان

اختلفت بين إخماد 2994 حريقا وإنقاذ 17423 شخصا
الحماية المدنية تسجل 22960 تدخال خالل أسبوع



ف سليم

كل  باتوا  املواطنني  من  املئات 
البريد  أمام  طويلة  طوابير  يشكلون  صباح 
املركزي)القباضة الرئيسية( بوسط املدينة 
بالبلديات  البريد  مراكز  محيط  ويف 
واألحياء من أجل سحب أموالهم لكنهم 
السيولة  بغياب  يصطدمون  مرة  كل  يف 
ورمبا  طويلة  لساعات  االنتظار  وبالتالي 
دون  البريد  عمال  دوام  أوقات  تنتهي 

مجيئ السيولة.
مند  بها  جتددت  الرئيسية  القباضة 
الصباح الباكر من يوم أمس الثالثاء طوابير 
أموالهم  سحب  أجل  من  املواطنني  من 
سواء عبر الشابيك أو عن طريق املوزعات 
إثنني  موزعني  بها  األخيرة  للنقودو  األلية 
منها واحد معطل مند أشهر. وزبائن بريد 
عن  عبروا  الشرائح  مختلف  ومن  اجلزائر 
الوضع  هذا  إستمرار  من  الشديد  تذمرهم 
أشعة  حتت  قضاءها  يتم  طويلة  بساعات 
الراتب  على  احلصول  بغرض  الشمس 
املطاف  بهم  ينتهي  وأحيانا  الشهري 
على  احلصول  دون  منازلهم  الى  بالرجوع 

الراتب بعد وقوفهم ألكثر من 5ساعات يف 
الطوابير جراء غياب السيولة املالية والكل 
الظاهرة  هذه  وراء  األسباب  عن  يتساءل 
املستمرة مند عشية العيد األضحى. من 
بلديات  يف  املواطنني  من  العديد  جهتهم 
يشتكون  واحلجار  عمار  وسيدي  البوني 
عن  للنقود  األلية  املوزعات  توقف  من 
الكافية  األموال  غياب  بسبب  العمل 
مراكز  مسؤولي  بعض  يفضل  حيث 
الشابيك دون وضعها  البريد بضخها عبر 
يف املوزعات األلية بحجة أن سكان تلك 

املوزعات  ونشاط  لها  حاجة  يف  املنطقة 
بلديات  من  القادمني  املواطنني  سيمكن 
األموال  سحب  من  مجاورة  واليات  أو 
املركز  بها  التي  اجلهة  أبناء  على حساب 
هؤالء  أعتبره  التصرف  وهذا  البريدي 
املواطنني بالغير مقبول. ويف سياق متصل 
قام مؤسسة بريد اجلزائر بعنابة بغلق املركز 
إمتشاف  بسبب  مركز  بالبوني  البريدي 
حالتني مؤكدتني بفيروس كورونا املستجد 
باملركز  كبيرة  إكتظاظ  ما تسبب يف حالة 

البريدي الثاني. 

برميي  عنابة  والية  والي  خصص 
ميناء  إلى  ميدانية  الدين خرجة  جمال 
من  لعرض  إستمع  أين  البحري  الصيد 
مديرة امليناء التجاري حول اإلستراتيجية 
اجلديدة ملؤسسة تسيير هذه الهياكل من 
إستعجالي  عمل  برنامج  تسطير  خالل 
لتحسني ظروف العمل والنهوض بقطاع 
الصيد البحري زيادة إلى عرض مختلف 
الصيد  مجال  يف  املهنيني  إنشغاالت 
البحري ومجهزي السفنحيث وعد الوالي 
الصيادين التكفل بها خاصة يف ما تعلق 

الذي  الضغط  لتخفيف  الرسو«  مبخطط« 
البحري.وللعلم أن  يشهده ميناء الصيد 
الصيدية  واملوارد  البحري  الصيد  مديرية 
كانت يف عدة مناسبات ألتقت باملهنيني 
وممثلي  البحري  الصيد  تسيير  ومؤّسسة 
عن غرفة الصيد إلى جانب كل شركاء 
برنامج  دراسة  إعادة  أجل  من  القطاع 
مخّطط الرسو على مستوى موانئ الصيد 
تنظيم  إطار  يف  وذلك  بالوالية  البحري 
البحري على  أكبر فعالية لوحدة الصيد 
إلى تسهيالت  يؤدي  مما  املوانئ  مستوى 

الراحة  وتوفير  التجارية  املعامالت  يف 
واملهنيني  للصيادين  بأريحية  والعمل 
لإلشارة  الشعبة.  هذه  يف  واملستثمرين 
أن ميناء الصيد يف عنابة يعد أكثر نشاطا 
وفعالية على املستوى الوطني حيث أنه 
باملائة  بـ10  يقدر  متوسطا  إنتاجا  ميثل 
يروج  حيث  الوطني  اإلنتاج  معدل  من 
ملختلف أنواع األسماك كما يتوفر امليناء 
 5519 بتعداد  صيد  وحدة   638 على 

بحارا.
ف سليم

قالمة
استالم 50 قسما تحضيرا للدخول 

المدرسي 
إجراء  مراكز  تنظيم  إلى  عبلة  كمال  السيد  قاملة  والية  والي  أمر 
التعليم  لشهادتي   2020/2019 الدراسية  للسنة  الرسمية  االمتحانات 
الوقاية،  شروط  كل  وتوفير  يلزم،   مبا  وحتضيرها،  والبكالوريا،  املتوسط 
واملرافقة الطبية والنفسية، ناهيك عن التحضير للدخول املدرسي،و تسيير 
نهاية السنة اجلامعية، والدخول اإلجتماعي، حيث مت استالم مايفوق 50 
قسم توسعة من برنامج الوالية إلجناز 96 قسم متس أكثر من 20 مدرسة 
مبناطق الظل بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات النحلية لسنة 
2019. وتنفيذا لقرارات السلطات العليا للبالد فيما يتعلق بفتح املساجد 
إجراءات  من  الفتح،  وشروط  تتوافق  التي  املساجد  بتحديد  امر  حيث 
وتدابير وقائية، مع احترام الشروط ووقوف جلان وجمعيات املساجد على 
تطبيقها والتقيد بها إزاء املصلني.إلى جانب تأطير املساجد بخاليا مكون 
من أعوان حماية مدنية ومصالح أمنية،  كشافة إسالمية،  وجمعيات، 
انتقال  لتفادي  الالزمة  الوقائية  باالجراءات  وإعالمهم  املصلني  إلرشاد 
بحصر  تعليمات  قاملة  والية  والي  وأعطى  هذا  املسجد.  داخل  العدوى 
التكفل  الصحية،لتعزيز  باملؤسسات  املتوفرة  اإلمكانات  كل  واستغالل 
باملصابني بالوباء على مستوى املستشفى املرجعي، وذلك خالل اجتماع 
موسع للجنة الوالئية املكلفة بتنسيق العمليات القطاعية للوقاية ومكافحة 
الوباء، كما أمر بالوقوف على سير املراكز اجلديدة املرجعية ومراكز التوجيه 
املؤسسات  وتأمني  كوفيد19.،  مبرضى  والتكفل  الستقبال  الصحي، 
للتكفل  التجهيزات  إقتناء  مواصلة  مع  الصحة،  وممارسي  االستشفائية، 

باالحتياجات املسجلة على مستوى املستشفى املرجعي كوفيد19.
كما تطرق االجتماع الى االنتهاء من عملية تسديد الشطر الثالث من 
منحة 10 الف دينار جزائري مع دعوة الفاعلني من املجتمع املدني، هالل 
تكثيف  إلى  احياء  جلان  جمعيات،و  اسالمية،  جزائري،كشافة  احمر 
احلمـالت التحسيسية والتوعوية خاصة يف بعض املواقع التي تشهد حركة 
الساحات  الشوارع،  تعقيم  عمليات  الى جانب  الليلة،  بالفترة  وجتمعات 

العمومية واملقرات اإلدارية.
خديجة بن دالي

تبسة
سكان منطقة »قابل البراغيث« 

يطالبون بفك العزلة
املزرعة  لبلدية  إقليميا  التابعة  البراغيث«  »قابل  سكان منطقة  طالب 
لتجسيد  احمللية  السلطات  بالتفاتة  تبسة،   الوالية  عاصمة  غرب  جنوب 
وإخراجهم  عليهم  الغنب  فك  شأنها  من  التي  ملنطقتهم  التنموية  املشاريع 
من العزلة املفروضة عليهم منذ سنوات رغم نداءاتهم املتكررة، مستنكرين 
مقدمتها  يف  ويأتي  مضت،  عقود  منذ  حتملوها  ملعاناة  املتواصل  التجاهل 
غياب املاء الشروب والكهرباء، وهما عنصرين جد مهمني يف تواصل احلياة 
الطبيعية يف هذه املناطق الريفية، حيث يلجأ هؤالء إلى اقتناء صهاريج املياه 
مجبرين لسد حاجتهم للماء التي تبقى ال تكفي كون احلاجة لهذه املادة 
احليوية كبيرة، مبدين يف السياق ذاته تخوفهم من مياه تلك الصهاريج التي 
ال تتعرض للمعاينة معرضني بذلك للخطر خصوصا تلك العائالت الفقيرة 
وامليسورة احلال التي ال تقوى على اقتناء املياه املعدنية لألطفال والرضع، 
الكهرباء  أنهم يعيشون أوضاع جد مزرية جراء غياب  هذا وأضاف هؤالء 
حياتهم  ملواصلة  كرمية  حياة  توفير  الوالية  والي  بذلك  مناشدين  الريفية، 
املناسبات،  الوالية »موالتي عطاهلل« يف عديد  والي  وأكد  الطبيعية. هذا 
أن املصالح الوالئية تعمل جاهدة على جتسيد العديد من املشاريع التنموية 
من أجل النهوض مبناطق الظل وفك العزلة عنها وحتسني ظروف العيش من 

أجل دمجها يف املجتمع ضمن أولويات سياسة البالد.
فيروز رحال
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عنابة
ممتهنو الصيد البحري يطالبون بتسوية »مخطط رسّو القوارب« 

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

قسنطينة 
 توقيف سارقي 150 مليون سنتيم من حي بوالصوف

متكنت قوات الشرطة لألمن احلضري السابع بأمن والية قسنطينة، من توقيف ثالثة أشخاص عن تهمة تكوين جمعية أشرار 
لغرض اإلعداد الرتكاب جناية ضد األموال، السرقة حتت طائلة التهديد باالعتداء بالسالح األبيض السرقة حتت طائلة التهديد 
باالعتداء بالسالح األبيض، باستغالل ظرف الليل. حيثيات القضية تعود لساعة متقدمة من مساء يوم اخلامس من شهر اوت 
اجلاري أين تقدم ضحية رفقة أربعة أشخاص رافقوه ينحدرون من إحدى واليات وسط البالد، للتبليغ عن تعرضه لفعل السرقة حتت 
طائلة التهديد باألسلحة البيضاء من قبل ثالثة أشخاص كان على اتصال مع أحدهم على أساس صفقة بيع وشراء مركبة، ليتفاجأ 
بتهديده وسرقة املبلغ املالي منه، مباشرة قوات الشرطة ملناوبة أمن الوالية مرفقني بقوات الشرطة لألمن احلضري السابع قامت بفتح 
حتقيق يف القضية ونشر األبحاث والتحريات التي مكنت من الوصول إلى هوية الفاعلني وإيقافهم تواليا ليتم حتويلهم ملقر املصلحة 

احملققة أين مت اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدهم وبعد االنتهاء من إجناز ملف إجراءات جزائية مت تقدمي املعنيني أمام النيابة احمللية.
خديجة بن دالي

تعليم  مدراس  أصحاب  أعرب 
بسبب  الشديد  أسفهم  عن  السياقة 
التي  التضامنية  املنحة  من  إقصائهم 
خصصتها السلطات العموميةللمتضررين 
من تدابير احلجر الصحي. وحسب نداء 
السياقة  الوطنية ملدراس تعليم  اإلحتادية 
العام للتجار  املنضوية تخت لواء االحتاد 
النقل  لوزير  املوجه  اجلزائريني  واحلرفيني 
يف  واملؤرخ   39/2020 لرقم  واحلامل 

أخبار  حتوز)  والدي   2020 ال10اوت 
اإلحتادية  فإن  منه  نسخة  على  الوطن( 
تبدي أسفها العميق من إستثناء مدارس 
تعليم السياقة من املنحة التضامنية التي 
خصصتها السلطات العليا يف البالد ممثلة 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  يف 
للمتضررين من كوفيد 19 والتي قدرت 
ما ينص  للشهر حسب  الف دج  ب30 
 20/211 رقم  التنفيذي  املرسوم  عليه 

والذي   2020 جويلية   30 يف  الصادر 
املساعدة  هاته  منح  ضرورة  على  يؤكد 

حسب مواده األولى والثانية. 
االحتادية  دعت  السياق  ذات  ويف 
وزير  السياقة  تعليم  ملدراس  الوطنية 
النقل إلى التدخل العاجل لكي يتسنى 
من  اإلستفادة  السياقة  تعليم  ملدارس 

حقهم الذي ينص عليه القانون. 
ف سليم

إقصاء مدارس تعليم السياقة من منحة المتضررين من الجائحة

أزمة السيولة توقف الموزعات اآللية

طوابير بمراكز بريد عنابة
 بسبب شّح األموال

ما تزال أزمة السيولة المالية »مستمرة« في مراكز البريد بوالية عنابة، لتستمر معها معاناة المواطن، رغم كل التطمينات 
واإلجراءات المعلن عنها من طرف مؤسسة بريد الجزائر لتدارك الوضع. 
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كرمي تقلميمت

أن  احملتجون  يقول  الشأن  هذا  ويف   
بسبب  يوم  بعد  يوما  تسوء  وضعيتهم 
عن  النظر  بغض  الشرب  مياه  أزمة 
الكمية  أن  حيث  األخرى،  النقائص 
التي يحصلون عليها يوميا يف حنفياتهم 
تكفي  ال  وهي  دقيقة   15 عن  تزيد  ال 
أو  االستحمام  أما  للشرب،  حتى 
عن  للبحث  مجبرون  فإنهم  الغسيل 

مصادر أخرى، ونظرا لهذه املعاناة التي 
التي  الضائقة  وأمام  حياتهم  نغصت 
توجة  بلدية  مقر  غلق  قرروا  بهم  حتيط 
عسى ولّعل أن تستجيب لهم السلطات 
من  أضحى  الذي  املطلب  لهذا  احمللية 
أولويات األمور، ومن جهته فإن رئيس 
يف  ندرة  بوجود  أقر  الذي  توجة  بلدية 
السبب  وأعزى  للشرب  الصاحلة  املياه 
مياه  منسوب  يف  املسجل  النقص  إلى 
الرئيسي  توجة  منبع  يف  وحتى  اآلبار 

األمطار.  سقوط  وقلة  اجلفاف  بسبب 
تالة  قرية  بّشر سكان  ذاته  السياق  ويف 
هيبة والقرى املجاورة بأن هناك مشروع 
آبار  ستة  حفر  يف  ويتمثل  اإلجناز  قيد 
ومن  عليها،  املوافقة  متت  وقد  جديدة 
طاقة  من  رفع  يف  تساهم  أن  املنتظر 
ساعات  بتمديد  تسمح  التي  التخزين 
تزويد السكان باملياه الصاحلة للشرب مبا 

يلبي حاجياتهم.

بومرداس
حجــز 5 قناطير من اللحوم البيضاء 

و300 لتر من حليب 
حجزت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة ألمن والية بومرداس 
اللحوم  من  قناطير   5 قرابة  مؤخرا،  التجارة،  مديرية  مع مصالح  بالتنسيق 

البيضاء الفاسدة و300 لتر من احلليب امللوث بوسط مدينة بومرداس.
اخلرجات  إطار  يف  العملية  متت  فقد  املصالح،  لذات  بيان  وحسب 
بعاصمة  املتواجدة  التجارية  احملالت  مستوى  على  املشتركة  التفتيشية 
الوالية، حيث أفضت إلى حجز كميات معتبرة من املواد الغذائية الفاسدة 
اللحوم  من  قنطار   4.5 من  أزيد  يف:  متثلت  لالستهالك  موجهة  كانت 
البيضاء، إلى 40 كلغ من أحشاء الدجاج، 15 كلغ من نوع حميس، 10 
كلغ من بقية زالبية مجمدة، 10 لترات من زيت املقلي املسترجع باإلضافة 

إلى 300 لتر حليب بقر طازج ملوث، كان مخزنا يف ظروف غير صحية.
وعليه باشرت مصالح األمن مبعية أعوان مديرية التجارة عملية إتالف 
احملجوزات الفاسدة التي متس أساسا بصحة املستهلك، مع اتخاذ اإلجراءات 

القانونية يف حق املخالفني.
سميرة مزاري

بومرداس
القبـض على قتلة الشاب »زيدان«

بومرداس،  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  متكنت 
املرحوم  راح ضحيتها،  التي  القتل  على مخططي جرمية  القبض  إلقاء  من 
هداج  أوالد  بلدية  من  واملنحدر  سنة،   38 العمر  من  البالغ  »ق.زيدان«، 

غربي الوالية.
قاعة  تلقي  إلى  تعود  املصالح،  لذات  بيان  حسب  القضية،  حيثيات 
اإلرسال نداء عبر اخلطوط اخلضراء، مفاده وقوع شجار على مستوى حي 
سعيداني اجلياللي ببلدية أوالد هداج، على إثرها تنقلت عناصر الضبطية 
القضائية إلى عني املكان، ليتم معاينة وجود الضحية السالف الذكر مصاب 
عليه  االعتداء  بعد  داخل مسكنه،  ملقى  أنحاء جسمه  عبر  بعدة جروح 

بأسلحة بيضاء من طرف أشخاص مجهولني.
وبعد فتح حتقيق يف القضية باالستعانة بتقنيات الشرطة العلمية والتقنية 
أسفرت التحريات، وفق البيان ذاته، عن إلقاء القبض على مخططي اجلرمية 
وهم 4 أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بني 22 و28 سنة، 

مقيمني بالعاصمة.
حيث وبعد إجناز ملفات قضائية يف حق املشتبه فيهم،، مت تقدميهم أمام 
اإلعداد  لغرض  أشرار  تكوين جمعية  بتهمة  املختصة،  القضائية  اجلهات 

جلناية القتل العمدي مع سبق اإلصرار والترصد.
على  أسبوع،  منذ  اهتزت،  قد  هداج  أوالد  بلدية  أن  اإلشارة  وجتدر 
له  الشاب »زيدان« متأثرا بطعنات وجهها  وقع جرمية شنعاء راح ضحيتها 
أشخاص مجهولون بواسطة سالح أبيض، وهي احلادثة التي خلفت حالة 

من الهلع بني أوساط املواطنني بالبلدية.
سميرة مزاري

وهران
اإلطاحة بشبكة تصنع مؤثرات 

عقلية  مقّلدة
متكنت مصالح الشرطة بوهران من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من 

أربعة أشخاص أنشأت ورشة سرية لصناعة وتقليد املؤثرات العقلية 
وقد متت هذه العملية »النوعية« من طرف مصالح األمن احلضري 17 
استغالال ملعلومات مفادها قيام مجموعة أشرار بتحويل مسكن بأحد أحياء 
وسط مدينة وهران الى ورشة سرية لصناعة وتقليد املؤثرات العقلية من نوع 
»اكستازي« باستعمال مواد طبية ومزجها مبواد كيميائية مضرة بالصحة مع 

إعادة ترويجها يف وسط الشباب   وفق نفس املصدر.
فيما  القضية  يف  األربعة  املتورطني  توقيف  من  الشرطة  متكنت  وقد 
مهيأة  مغشوشة  قرص   150 ضبط  عن  املسكن  تفتيش  عملية  أسفرت 
سائل  قارورة  منها  األقراص  هذه  تصنيع  تستعمل يف  طبية  ومواد  للترويج 
بنفسجي ومعجون من نفس اللون وعلب مواد صيدالنية فارغة ومسحوق 
أبيض ومعجون أسنان فضال عن معدات كانت تستعمل يف هذا النشاط 

اإلجرامي ومبلغ مالي يقدر ب 6 أالف دج.
وقد مت حترير إجراء ضد املوقوفني الذين تتراوح أعمارهم ما بني 19 و33 

سنة، سيحالون مبوجبه الى العدالة. 
ق.م

السنه  البيض هاته  انتاج والية  بلغ 
قنطار  ألف   260 مايقارب  احلبوب  من 
موزعة على مساحة محصودة قدرت 11 
الفالحية  احمليطات  مبختلف  ألف هكتار 
واخليثر  البنود  محيط  غرار  على  البيض 
وبريزينة وبوقطب حسب مديرية املصالح 
السنة  بالبيض. االنتاج هاته  الفالحية 
املصالح  مديرية  وصفته  البيض  بوالية 
الى  بالنظر  واملعتبر  باجليد  الفالحية 
اجلفاف الذي عرفته والية البيض السنة 

اجلارية والذي اثر على جهود الفالحني 
وقلص من انتاج الفالحني الى مايقارب 
االربعني باملائة. ويعاني اغلب الفالحني 
باملاء  التزود  مشكل  من  البيض  بوالية 
يعانون  كبيرة  إدارية  تعقيدات  ظل  يف 
اآلبار  حفر  رخص  على  للحصول  منها 
خاصة  البيض  واليه  مناطق  مبختلف 
الشمالية منها مايعيق تطوير شعبة انتاج 
هدا  يف  وتطويرها..  بالواليه  احلبوب 
اآلبار  حفر  رخص  مشكل  عن  الصدد 

مبديرية  االنتاج  مصلحة  مسؤول  صرح 
ان  الى  بالبيض  الفالحية  املصالح 
للمياه  الوطنية  بالوكاله  مرتبط  املشكل 
والتي  سعيدة  بواليه  مقرها  يوجد  التي 
املياه  توفر  على حسب  التراخيص  متنح 
اخلاصة  الشرب  آبار  على  تأثيرها  وعدم 
باملواطنني مايجعل امللف معقد ويخضع 
تطوير  تعيق  التي  املعطيات  لعديد 

الفالحة بوالية البيض. 
نورالدين رحماني

البيض
إنتاج 260 ألف قنطار من الحبوب هذا الموسم

لم يجد سكان قرية تالة هيبة، بتوجة في والية بجاية، أمامهم للتعبير عن غضبهم إزاء جفاف حنفياتهم وندرة المياه 
الصالحة للشرب سوى غلق مقر بلديتهم، مؤكدين عدم فتحه إال إذا حلت هذه األزمة التي يعانون منها منذ سنوات. 

األمني  أن  الوطن  أخبار  علمت 
بجاية  بوالية  النقل  لفيدرالية  العام 
املنضوية حتت لواء االحتاد العام للعمال 
بوشريط  القادر  عبد  السيد  اجلزائريني 
بأنه  احمللية،  للصحافة  كشف  قد 
بني  ما  النقل  نشاط  استئناف  تقرر 
البلديات، الريفي واحلضري بداية من 
 2020 أوت   12 بتاريخ  األربعاء  اليوم 

على مستوى الوالية.
خالل  عليه  االتفاق  مت  والقرار 
جلسة عمل التي عقدت لهذا الغرض 
النقل ملختلف خطوط  بحضور مندوبي 
النقل بالوالية، مؤكدا أنه سيتم احترام 
التدابير الصحية الوقائية بكل صرامة، 
واألقنعة  الكمامات،  حمل  تلزم  التي 
تعقيم  مع  التعقيم،  مراهم  واستعمال 
على  حفاظا  دورية  بصورة  املركبات 

والسائقني  جهة  من  الركاب  سالمة 
وأشار  أخرى،  جهة  من  واملعاونني 
استئناف  يف  احلاصل  التأخير  أن  إلى 
بعض  مرده  املاضية  األيام  يف  النشاط 
اإلجراءات التي وضعتها الوزارة الوصية 
احلافالت  أصحاب  ترض  لم  التي 
بعدم  املتعلقة  تلك  الذكر  سبيل  على 
جتاوز نسبة االمتالء 50 باملائة للحافلة 
مربح  غير  اعتبروه  أمر  وهو  الواحدة، 
وهذا  الضرورية.  النفقات  يغطي  وال 
احلياة  إعادة  شأنه  من  اجلديد  االتفاق 
إيجابا  ينعكس  الذي  النقل  قطاع  إلى 
كما  الوالية،  سكان  يوميات  على 
الديناميكية  تعزيز  إلى  يهدف  أنه 
مختلف  تفعيل  بفضل  االجتماعية 
ويأتي  بالنقل،  الصلة  ذات  األنشطة 
القاضي  الدولة  قرار  مع  بالتزامن  هذا 

بني  ما  النقل  قطاع  عن  القيود  برفع 
التجارية  األنشطة  بعض  و  الواليات، 
كاملقاهي واملطاعم واملتنزهات ومحالت 
 15 تاريخ  من  بداية  والتسلية  الترفيه 
أن  شأنه  من  ما  وهو  اجلاري،  أوت 
كبوت  بعد  االجتماعية  احلياة  ينعش 
جائحة  بسبب  شهور  لعدة  دامت 
كوفيد 19- –، إن قرار استئناف نشاط 
مستوى  على  النقل  وسائل  مختلف 
يعتبر  كونه  املواطنون  ثّمنه  الوالية 
تساهم  التي  األساسية  الركائز  إحدى 
وإعادة  احمللية  التنمية  عجلة  دفع  يف 
الروح لعائالت عمال قطاع النقل التي 
بقيت بدون مداخيل طيلة مدة احلجر 

الصحي. 
كرمي تقلميمت

بجاية
استئناف النقل بين البلديات ابتداء من اليوم

احتجوا بسبب ندرة مياه الشرب

سكان  تالة هيبة يغلقون مقر
 بلدية توجة ببجاية
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أخبار السر ايا

أعلنت وزارة الطاقة واملناجم التونسية أنه تقرر تخفيض جزئي يف أسعار 
بعض املواد البترولية للشهر اخلامس على التوالي.

وأكد بيان الوزارة أن قرار التخفيض الذي أقّرته اللجنة الفنية املكلفة 
بضبط أسعار منتوجات النفط اجلاهزة يبدأ سريانه ابتداًء من اليوم 
الثالثاء املوافق لـ 11 أوت 2020. وقد مّت تخفيض سعر البنزين اخلالي 

من الرصاص بثالثني مليما، ليصبح سعره 1915 مليما للتر، كما خّفض 
سعر “الغازوال” بال كبريت بـ 25 مليما ليصبح سعره 1700 مليم للتر، 
اإلضافة إلى تخفيض سعر بيع “الغازوال العادي” بـ 20 مليما ليصبح 

سعره 1470 مليما للتر، يف حني لم يطرأ أي تعديل على باقي أسعار املواد 
البترولية. جدير بالذكر أن هذا التخفيض يعّد اخلامس على التوالي يف 
تونس منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بني وزير الطاقة واملناجم واالنتقال

 أعلن الرئيس الروسي، »فالدميير بوتني«، صباح أمس، عن تسجيل أول لقاح 
ضد فيروس كورونا يف روسيا.

ولفت الرئيس بوتني االنتباه إلى أن اللقاح الروسي اجلديد املضاد لفيروس 
كورونا فّعال ويشكل مناعة مستقرة. وقال »بوتني« إن وزارة الصحة الروسية 
وافقت على تسجيل لقاح كورونا محلي الصنع، مؤكدا أن ابنته أخذت لقاح 

كورونا الّروسي.
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء احلكومة، عبر تقنية “فيديو 
كونفرنس”: “بلغني أنه مت تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح 
ألول مرة يف العالم”. وأضاف »بوتني« أن هذا اللقاح اجتاز كل االختبارات.

تفيد اإلحصاءات بأن 10  % فقط من سكان العالم يستخدمون 
اليد اليسرى بدل اليمنى )الشخص الواحد منهم يسمى األعسر(، 

ما يجعل العلماء يبحثون باستمرار عن سبب ندرة وجود الُعسر لدى 
البشر.

وعلى الرغم من عدم متكن أي شخص من شرح سبب هذا بشكل قاطع، 
إال أن هناك الكثير من الفرضيات التي مت بناؤها ألكثر من قرن، 

حتاول تقدمي تفسير لهيمنة اليد اليسرى لدى عدد ضئيل من سكان 
العالم. ويحتفل العالم باليوم العاملي للُعسر سنويا يف 13 أوت تكرميا 
ألولئك الذين يستخدمون يدهم اليسرى يف حياتهم اليومية، وبهدف 

تثقيف الناس حول الصفات التي يتميز بها الشخص األعسر.
وتعرض الُعّسر عبر التاريخ للتمييز اجلائر، وعلى الرغم من أن 
النظريات اخلاطئة حول مستخدمي اليد اليسرى تالشت مبرور 

الوقت، إال أن اختالفهم عن بقية سكان العالم ما يزال يطرح العديد 
من األسئلة احمليرة حول هذه امليزة.

ُض أسعاَر الَمحروقاِت لخامِس َمّرٍة!  ُتوَنس ُتخفِّ

البيئُة تحتضُن الُصحفّييَن!

ابنـــُة بوِتيــــن َتتلّقـــى األعَسـر.. محــلَّ ِدراسـة فـي َيومـِه الَعالمـيِّ
لقــــاَح ُكـــورونــا

 شهدت والية النعامة، أول أمس، انطالق فعاليات الدورة التكوينية لفائدة ممثلي 
مختلف املؤسسات اإلعالمية والوطنية، وبتأطير من املعهد الوطني للتكوينات 

البيئية. هذه الدورة التكوينية موجهة لفائدة اإلعالميني احملليني بوالية النعامة 
من خالل االعتماد على تقنية التواصل السمعي واملرئي للتحاضر عن بعد، والتي 

تندرج يف إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة املمضاة ما بني وزارتي االتصال والبيئة.
وأوضحت كلثوم حفيان مديرة دار البيئة بوالية النعامة أن البرنامج التكويني 

سيجرى عن بعد على مدار 10 أيام، حتت إشراف خبراء ومتخصصني من املعهد 
الوطني للتكوينات البيئية، حيث سيتم التطرق إلى مواضيع هامة على غرار 

اإلنتاج النظيف، آفاق التنمية املستدامة والتوعية البيئية.

بعد خمسة أشهر من الغياب عن الساحة السياسية بسبب جائحة كورونا، استطاعت أحزاب سياسية وجمعيات 
ممثلة عن املجتمع املدني والعديد من الشخصيات الوطنية واإلطارات االنضواء حتت مبادرة أطلق عليها »القوى 
الوطنية لإلصالح«، التي عقدت لقاء يوم أمس اُلثالثاء بفندق األوراسي بالعاصمة، لإلعالن عن املبادرة رسميا. 

ياســــَي! ِقــَوى اإلصـالِح َتكِســر الحجــَر السِّ

عِميم! الّدكُتوراه إال لَمن أَبى.. ظلُم الّتصنيِف أم َفوضى التَّ
ما يزال فتح موضوع نظام املسابقات اجلامعية األخير يسيل الكثير من احلبر، وإن استقر العديد من 
املتابعني على أن املقصود به هو إلغاء التصنيف. يف حني، أشارت تعليقات بعض من أبناء القطاع إلى 
كون نظام مسابقات الدكتوراه األخير لم يكن َيَسُع عدد الطلبة املتسابقني، فيكتفي مثال بالتصنيف 
)أ( أو )ب(، وهو ما جعل قاعات املسابقة قد تقتصر على 3 مترشحني مقابل 3 مناصب. يف املقابل، 

يبقى فتح املسابقة للكل  نظاما ال يشجع على املنافسة يف مرحلة املاستر ويجعل من عملية الرسوب 
أمرا غير ممكن. وقد يفشل أمام االمتحان أفضل الطلبة بينما ينجح يف االمتحان نفسه رجل سياسي 
لم يدخل محاضرة قط. كما أن عملية تسيير املسابقة ستصبح صعبة يف ظل عدد املتسابقني، كونه لم 

يكن أحد ليرسب  قبل  البكالوريا أو بعدها إال القليل. ولهذا، جند الكم يفوق النوع وسوق العمل ال 
يتوافق ومخرجات اجلامعة، والدولة تتحمل عبئا ماليا جراء هذا الكم. 
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نورين ع

مقر  أمام  وقفة  نظموا  الذين  احملتجون 
متكني  بضرورة  الوالية  والي  طالبوا  الوالية 
التي  قطعة   2000 املستفيدين من حصة 
عقود  من  الطعون  عملية  الى  خضعت 
معربني  االرضية،  قطعهم  وتوتيد  امللكية 
التحقيقات  عمر  اطالة  من  تذمرهم  عن 
التي جتاوزت حسبهم 10 أشهر منذ اجراء 
 1500 الزالت  حني  القرعة،يف  عملية 
املستفيدين  عن  اإلفراج  يتم  لم  قطعة 
املستفيدون  يرفعه  منها، ونفس اإلنشغال 
من 3000قطعة أرض ببلدية أفلو، حيث 
اإلدراية  االجراءات  بطء  عن  كشفوا 
التهيئة  إجراءات  وبطء  العقود  لتسليم 
وربط التجزئات مبختلف الشبكات. ويعود 

ملف قطع األراضي إلى سنة 2014 حيث 
اإلجراءات  يف  أنذاك  السلطات  شرعت 
اإلدارية والتقنية لتوزيع هذه احلصص من 
قطع األراضي وبقي امللف يسير ببطء كبير 
نتيجة التعقيدات واملشاكل التي اعترضته 
السيد  الوالية  تقنيا وإداريا. وكشف والي 
جتاوزات  تسجيل  عن  عبدالقادر  برادعي 
هذه  من  املستفيدين  قائمة  يف  خطيرة 
القطع ببلدية االغواط ويف إجراءات القرعة 

األمر الذي دفعه إلى فتح حتقيقات شاملة 
ومعمقة حول هوية املستفيدين من 2000 
قطعة وعرضهم على البطاقة الوطنية مؤكدا 
أن هناك أطرافا تناور بامللف وتسعى خللق 
أفلو  ببلدية  أما  أغراضها،  لتحقيق  البلبلة 
امام  وهي  قليلة  حسبه  اخلروقات  فكانت 
العدالة للفصل فيها، وأكد أنه فور االنتهاء 
من التحقيقات ودراسة كل الطعون سيتم 

منح العقود للمستفيدين. 

أدرار
الشروع في إنجاز مشروع الصرف 

الصحي بقصر تالة 
انطلق بقصر تالة ببلدية اوقروت يف الوالية املنتدبة تيميمون، وبحضور 
مسؤولني محليني ومنتخبني وأعضاء جلنة احلي وأعيان القصر مشروع إجناز 
شبكة الصرف بعد طول انتظار ووعود ومعاناة لعقود مع املطمورات الفردية، 
واجلماعية لصرف املياه املستعملة والتي عرفت انتشارات واسعة. املشروع 
سينجز يف غضون شهرين بحسب البطاقة التقنية وهو ما استحسنه الساكنة 
وأعضاء جلنة احلي الذين ابدوا استعدادهم للمساهمة يف تنفيذ املشروع من 
خالل مساعدة املقاولة املكلفة باإلجناز خصوصا يف الشوارع واالزقة الضيقة 
ونقل  والردم  احلفر  عمليات  يف  الكبيرة  اآلالت  استخدام  يصعب  حيث 
االنابيب. حيث من املنتظر سيشهد القصر برمجة ثالث عمليات األولى 
متتد على مسافة 1 كم وأما الثانية التي ستتكفل بها البلدية متتد ملسافة 4 
كم واألخيرة ستستفيد منها السكنات الريفية هذا وقد طالب سكان هذه 
يتم  حتى  املشروع  هذا  إجناز  متابعة  بضرورة  احمللية  السلطات  من  األحياء 

استالمه وفق اآلجال احملددة.
عبداهلل مجبري

ي المنازل  الشرطة تقبض على ِلصَّ
احلضري الثالث بأمن  لألمن  التابعة  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
والية أدرار من وضع حد لسارقني كانا ميتهنان السرقة من داخل املنازل حتت 

طائلة التهديد.
أحدى  بها  تقدمت  رسمية  شكوى  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
طرف  من  العائلي  داخل مسكنها  من  تعرضها للسرقة  املواطنات مفادها 
مجهولني والتي مست حلي من املعدن األصفروهاتف نقال متعدد الوسائط 
إضافة الى العديد من األغراض، مع التعدي على صاحبة املسكن وتهديدها 
بالقتل من خالل سالح ابيض، قوات الشرطة وفور تلقيها الشكوى باشرت 
أحد  على  التعرف  للفاعلني ليتم  للوصول  والتحري  البحث  عمليات 
محكمة  خطة  رسم  ذلك  بعد  ليتم  مباشرة  فيهما،  املشتبه  األشخاص 
لتوقيف املشتبه به وحتويله إلى مقر االمن الستكمال التحقيق مع استرجاع 
املنسوبة  باألفعال  بحوزته ليعترف  وجدت  التي  املسروقة  االغراض  بعض 
إليه، كما مت التعرف على الشريك الثاني يف الفعل االجرامي وتوقيفه اين مت 
تقديهما أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة أدرار حيث صدر يف حق 

املتهمني أمر ايداع احلبس املؤقت. 
عبداهلل مجبري

اليزي
 مطالب بإنشاء فرع للتعليم والتكوين 

عن بعد 
تعالت األصوات املطالبة بإنشاء فرع للديوان الوطني للتعليم والتكوين 
التي  الكبيرة  املتاعب  بسبب  اليزي  بوالية  مؤخرا   ONEFD بعد  عن 
يكابدها الطلبة لغرض االلتحاق او استخراج وثيقة فامللحقة الوحيدة التي 
تتواجد بارض الوالية ال تويف بالغرض حسب حديثهم ل أخبار الوطن وال 
متلك صالحيات واسعة كاستخراج شهادات إثبات املستوى وال متلك ختم 
أيضا األمر الذي سبب حسبهم متاعب التنقالت على مسافة 1400 كلم 
الستخراج وثيقة فقط متسائلني عن دورالسلطات وشعارها يف تقريب اإلدارة 

من املواطن. 
املطالبة بإنشاء مركز والئي باليزي من شانه حسبهم املساهمة يف إعداد 
خاصة  الدراسي  مشوارهم  واملتابعة  االلتحاق  والطالبات  الطلبة  من  كبيرة 
على  التنقالت  ويالت  من  يعاني  زال  وال  عانى  الذي  النسوي  العنصر 
املسافات البعيدة وباإلضافة الى زيادة نسبة امللتحقني لتعليم والتكوين عن 
االولى  والوزارة  الوطنية  التربية  وزير  املوجه  للنداء  االستجابة  بعد يف حال 
إلنشائه خاصة ان الوالية مترامية األطراف وبها مقاطعتني كل من جانت 
والدبداب فاملشروع حسب الساكنة يحمل افاق مستقبلية لساكنة ويساهم 
الذي  التعليمي  املستوى  قولهم على محدودية  نهائبا على حد  القضاء  يف 
التي  التنقالت  ومشكل  البعد  ذهبت ضحية  التي  االسر  من  الكثير  الزم 
اثقلت كاهلها. وكما يجمع الساكنة ان التبعية ملركز التعليم عن بعد لوالية 
ورقلة لم يعد مجدي حسبهم وان األوان الستفادة الوالية من مركز يتمتع 
لفلذات  وحماية  الساكنة  للمطالب  استجابة  وهذا  الصالحيات  بكامل 

أكبادهم ولضمان مستقبلهم. 
براهيم مالك

جّدد المستفيدون من قطع األراضي 
باألغواط احتجاجهم، وطالبو ا السلطات 
بمنحهم عقود االستفادة عاجال، االلتزام 

بالوعود التي قطعتها لهم.

 طالبوا بمنحهم عقود االستفادة عاجال

المستفيدون من قطع األراضي 
باألغواط يجددون احتجاجهم

ورقلة  
تكاثر مخيف للقوارض بالرويسات والسكان متخوفون

حلي  اجلنوبية  املناطق  سكان  الزال 
جنوب  وحي  الشعبي  الغربية  سكرة 
ببلدية  واألشوال  الزياينة  منطقتي 
الهلع  من  يوميات  يعيشون  الرويسات 
شهده  مخيف  تكاثر  جراء  والرعب 
للقوارض  الرويسات  بلدية  جنوب 
اعدادها  باتت  حيث  السامة  العمالقة 
باآلالف. هذه القوارض السامة وجدت 
النفايات  من  اطنان  تراكم  يف  ضالتها 
الردوم  وبقايا  البناء  وركاب  املنزلية 
حيث تشهد هذه املنطقة خاصة الواقعة 
املخصص  االجتنابي  الطريق  مبحاذاة 
3عقود  الى  عقدين  ومنذ  الثقيل  للوزن 
وركام  النفايات  اطنان  تزايد  الزمن  من 
احليوانات  شجع  ما  البناء  وبقابا  الردم 

العيش  على  انواعها  مبختلف  الضالة 
والتكاثر يف طل صمت مطبق وغير مبرر 
من  فالحون  افاد  كما  محليا  للمسؤولني 
متباينة  تصريحات  يف  الرويسات  بلدية 
بخصوص  بورقلة  الوطن  اخبار  ليومية 
تفشي هذه القوارض بشكل كبير ناهيك 
املبير والتي عاثت فسادا يف  عن حجمها 
بسلتينهم وقضت على جنبات واسعة من 
خسائر  لهم  سبب  ما  املوسمية  زراعاتهم 
استعملوا  انهم  افادوا  كما  باجلملة  مادية 
هذه  على  للقضاء  الهاصة  وسائلهم 
منها  قتلوا  ما  وكثيرا  اجلشعة  املفترسات 

فائقة  بسرعة  تتكاثر  انها  غير  الغشرات 
عاجزون  جعلهم  ما  جدا  كبيرة  وبأعداد 
أنهم  مؤكدين  نهائي  بشكل  ابادتها  عن 
بضرورة  الوصية  اجلهات  طالبوا  لطاملا 
التدخل البادة هذه اآلفة إال ان نداءاتهم 
هته  كتابة  لغاية  صاغية  آذانا  جتد  لم 
السطور ويف نفس السياق افاد سكان احلي 
بأقصى  الهش  للسكن  املوجه  السكني 
يعيشون  انهم  الرويسات  بلدية  جنوب 
هذه  زحف  من  خوفا  ونهار  ليال  الرعب 
خاصة  مساكنهم  الى  السامة  القوارض 
وان العشرات من السكان قد تسللت الى 

خاصة  الطعام  بقايا  عن  بحثا  منازلهم 
الردوم  تلك  مبحاذاة  يقع  احلي  هذا  وان 
الهدف  جعلهم  ما  البناء  بقايا  واكوام 
من  السامة  القوارض  هذه  لغزو  األول 
من  متفرقة  احياء  سكان  افاد  جهتهم 
منطقة الزياينة وكذا جنوب حي سكرة 
هذه  وصلتها  قد  احياءهم  ان  الشعبي 
القوارض السامة منذ مدة وهم يتهوفون 
الصحي  الصرف  مشاعب  تغزو  ان  من 
موقوتة  قنبلة  لتصبح  هناك  وتتكاثر 
القوارض  هذه  وان  خاصة  للسكان 
السامة معروف انها تنقل امراضا فتاكة 
كالطاعون االسود وغيرها من االمراض 
الطفيلية الفتاكة كما افاد عارفون بتلشأن 
احمللي بحنوب بلدية الرويسات ان اصل 
هذه القوارض قد يكون من الصني وميكن 
ان ميون قد مت حتميله يف حاويات مؤسسات 
مشروعات  عدة  لها  التي  الصينية  البناء 
على  ورقلة  مدينة  بحنوب  استيراتيجية 
رأسها مشروع سكنات عدل التي تعكف 
وهو  مؤسسة صينية  األخيرة  ملساته  على 
ما يجعل هذه القوارض على درجة عالية 
يستدعي  ما  وهو  واخلطورة  السمية  من 
بشكل استعجالي محاربة اوكارها قبل ان 
بورقلة جراء  تتفشى كارثة صحية أخرى 

هذه احليوانات املخيفة.
زاهية سعاد

جانت
تنامي ظاهرة سرقة أغطية البالوعات الحديدية

للقلق  مثيرة  ظاهرة  مؤخرا  انتشرت 
تتعلق بوجود قنوات صرف الصحي بدون 
أغطية مبختلف أحياء مدينة جانت خاصة 
يشكل  بات  الذي  األمر  للوادي  احملاذية 
خطرا حقيقيا وتعرض حياة املواطن للخطر 
وحسب مصادر أخبار الوطن فان جل هذه 
البالوعات احلديدية تتعرض لسرقة ويعاد 
الصرف  قنوات  لتبقى  جديد  من  بيعها 
الصحي مكشوفة وسط الطرقات مشكلتا 
خطرا على املارة ومستعملي الطريق على 
يف  يتسبب  مما  جانت  واد  بالوعات  غرار 

كارثة بيئية تهدد صحة اجلميع. وحسب 
يطاق  ال  أصبح  األمر  فان  املنطقة  سكان 
والتي  الظاهرة  تنامي  تزايد  مع  خاصة 
حول  كبيرة  أوساخ  وتراكم  جتمع  خلفت 
غالبا  والتي  املكشوفة  البالوعات  تلك 
رمي  إلى  الساكنة  بعض  اليها  يلجا  ما 
يؤدي  الذي  األمر  فيها  مباشرة  األوساخ 
كريهة  روائح  وانبعاث  انسدادها  الى 
نهيك عن الصعوبات التي يواجهها عمال 
أثناء تصليحها  التطهير يف كل مرة  ديوان 

وتهيئتها حسبهم. 

ديوان  يف  مسؤل  اكد  جهتها  ومن 
البلدية  مصالح  إبالغ  مت  قد  انه  التطهير 
الذي  باألمر  املعنية  السلطات  وجميع 
ينذر بكارثة بيئية يف حالة عدم احتوائها 
ما  كثيرا  انه  ويضيف  املناسب  الوقت  يف 
كبيرة  صعوبات  الديوان  أعوان  يواجه 
التسربات  عمليات  وتنشيط  تسريح  يف 
تنجر  التي  األوساخ  تراكمات  بسبب 
لسرقة  تعرضت  بالوعات  وجود  عدم  عن 

والتخريب يف كثير من النقاط. 
براهيم مالك
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مرتادو أسواق الوادي يشتكون قّلة النظافة 
املراقبة  النظافة والصحة، فسوق اخلضر والفواكه بحي الكوثر، على وجه التحديد تنعدم فيه  الوادي ألدني شروط  تفتقر جميع األسواق الشعبية مبدينة 
الصحية،  فاخلضر تعرض فوق الرمال املبللة باملياه الباطنية الناجمة عن ظاهرة صعود املياه ويشتريها املواطن وهو ال يدري أنها محملة باجلراثيم يف ظل غياب فرق 
املراقبة التي من شأنها ثني التجار بيع سلعهم وفق شروط غير صحية، خاصة يف ظل تفشي وباء كورونا املستجد،  ومما يفاقم اخلطر الصحي على املشترين وجود 
برك ومستنقعات بالقرب من سوق ليبيا للخضر والفواكه والتي تنبعث روائحها الكريهة داخل السوق الذي بات اليوم مهدد بظاهرة صعود املياه،  كما أن السوق 
اليومي غير مهيأة وغير مهيكلة فالفوضى والشجار مظهر شبه يومي داخل السوق نتيجة غياب آليات تضبط التجار سيما املوسمني فاألطفال والكبار يبيعون جنبا 
إلى جنب بعيدا عن آليات الرقابة واملتابعة التي تضمن للتاجر احلقيقي رزقا دائما ويحفزه على مواصلة النشاط قصد إنعاش القطاع،  أما السوق األسبوعي الذي 
يضم سوق املاشية وطاوالت بيع األلبسة واألواني فتنعدم فيه شروط التهيئة فتجد السلع سريعة التلف والوجبات اخلفيفة تباع بالقرب من أماكن بيع الدواب 
واملاعز،  ناهيك عن ضعف تأطير هؤالء التجار لغياب أماكن ومساحات مخصصة لكل نشاط جتاري،  ومما يزيد من تخوف املستهلكني هو الطاوالت املوسمية 
التي تباع فيها جميع السلع الغذائية بدون رقابة واضحة تثبت أنها صحية لكون أثمانها منخفضة كثيرا عن سعرها يف الدكاكني مما يوحي بوجود شكوك حولها. 
رشيد شويخ
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إلى  لها،   الوطن  أخبار  زيارة  سحبان خالل  قرية  سكان  أشار  و 
أن  القرية، ذلك  التنقل حتى داخل  يتلقونها،  خالل  التي  الصعوبة 
طبيعة شوارع القرية الرملية التربة واملترامية األطراف،  ال تسمح إال 
لسيارات الدفع الرباعي التي يندر وجودها فيها،  بالوصول إلى بيوت 
املرضى  نقل  إلى  األهالي  ويلجأ  احلوامل،  والنساء  واملرضى  املصابني 
يف األسرة حتى يتم توصيله،  الطريق الرئيسية املعبدة يف القرية أين 
تتواجد وسائل النقل، والتي يف اغلبها سيارات نقل غير شرعية أو ما 
يعرف ب«الفرود » التي ال تصل أجرتها إلى أكثر من 400 دج إذ ما 
أراد أهل املريض إيصال مريضهم إلى مركز بلدية ميهونسة وأكثر من 
1000 دج إذ ما كانوا ينون التنقل إلى مدينة الوادي، ليبقى هاجس 
اخلارجي  بالعالم  القرية  تربط  التي  العمومية  النقل  وسائل  انعدام 
هاجس حقيقا لألهالي خاصة وأن عدد قليال جدا منهم ميتلك سيارات 
بأكثر  ونقل جيرانهم  القانون  إلى مخالفة  يضطرون يف غالب األحيان 

من سعة مركباتهم. 

 سكنات هّشة وحصة البناء الريفي غير كافية!
احد  يقول  أخرى  قصة  فتلك  القرية  يف  السكن  مشكل  عن  أما 
بنيات  هي  القرية  مساكن   %  95 من  أكثر  أن  فرغم  سحبان  أعيان 
هشة منجزة مبواد بناء محلية،  تضررت كثير بفعل األمطار الغزيرة التي 
مسكن  من  أكثر  انهار  حيث  املاضي  الشتاء  يف  املنطقة  على  تهطلت 
انهيار كليا،  إال أنها لم تستفد إال من 42 إعانة يف إطار برنامج السكن 
املعنية  للسلطات  2014 رغم مراسلتهم  الريفي ذلك خالل سنة هذا 

والوعود التي تلقوها منه.

 أزمة عطش حادة عمرها سنوات! 
ويتفق سكان قرية سحبان على أن مشكلة املياه من اعقد املشاكل 
التي تؤرق حياة سكان القرية، حيث أوضحوا بأن منبع املياه،  والذي 
يتزودون منهم باملياه منذ سنني عديدة أضحت مياهه غير كافية بحكم 
ألطراف  تصل  ال  أنها  إذ  القرية،   تعرفه  الذي  العمراني،   التوسع 
يلجؤون  سكانها  جعل  مما  األخيرة  السنوات  يف  تشكلت  التي  القرية 
إلى حفر اآلبار التقليدية يف مساكنهم، الستعمالها يف الشرب وباقي 
املنزلية األخرى وأشار السكان أنهم لم يتلقوا أي دعم  االستعماالت 
هذه  يف  اجلافيل  وضع  أجل  من  مساعدة  أي  احمللية  السلطات  من 
اآلبار،  خاصة وان مناطق غير بعيدة عن القرية شهدت إصابات بداء 
التيفؤئيد،  كما اشتكى السكان من رديئة نوعية املياه التي قالوا أنها ال 
تصلح حتى لشرب احليوانات ذلك أنها حتوي على نسبة كبيرة من امللح 
واملعادن،  وراسل السكان اجلهات املختصة حسب تصريحاتهم،  كما 
الصرف  مشروع شبكة  من  قريتهم  استثناء  من  السحبانيون  استغرب 
الصحي الذي استفادت منه الوالية يف إطار القضاء على مشكلة صعود 
املياه خاصة وان قرى أخرى تابعة لبلديات قريبة منهم استفادت من 

املشروع وناشدوا الوالي إضافة القرية يف البرنامج اإلضايف للمشروع. 

 تغطية صحية هزيلة والشباب بال عمل!
كما تعاني القرية من انعدام التغطية الصحية فهيكل قاعة العالج 
عقد  انتهى  أن  بعد  شهور  من  أزيد  قبل  إغالقه  مت  املوجودة  الوحيدة 
املمرض الذي كان يشتغل فيه يف إطار عقود ما قبل التشغيل،  وأشار 
األهالي إلى أنهم يجدون صعوبات جمة يف احلصول على العالج خاصة 
فيما يخص تلقيح الرضع،  إذ تصطف األمهات ومعهن صغارهن على 

جانبي الطريق املؤدية إلى مركز البلدية على أمل الوصول إلى مركزها 
الطبي لتلقيح أبنائهن هناك وذلك حتت أشعة الشمس تتجاوزها درجتها 
اخلمسني صيفا،  ويف برودة شديدة شتاءا والعواصف الرملية يف فصلي 

اخلريف والربيع. 

عزلة خانقة.. ومرافق منعدمة! 
وانعدام  عزلة  من  بدوره  القرية  شباب  يعاني  متصل  شان  يف  و 
تتواجد  القرية  فان  اللعب  ساحة  فباستثناء  الشبابية  للمرافق  كلي 
الشباب يف  ويفضل  للعبث،   أصبحت عرضة  مهملة  دار شباب  بها 
هذه األوضاع قضاء وقت فراغهم يف لعب » اخلربقة » كما أن الشباب 
يعيشون يف بطالة قاتلة،  رغم أن عدد غير قليل منهم يشتغل يف الرعي 
والفالحة وهما احلرفتني الوحيدتني التي ميتهنها السكان،  ويف الشأن 
االقتصادي للقرية أيضا،  وأوضح عدد من السكان أنهم لم يستفيدوا 
من أي دعم فالحي من اجل النهوض بثروة نخيل البعلي التي أصحاب 
وجودها يف وادي سوف يقتصر على هذه املنطقة فقط بعد أن اكتسحت 
املياه الصاعدة اغلب منطقة وادي سوف وطالبوا يف هذا الشأن أن تدعهم 

الدولة وأن ال تضع العراقيل التي وصفوها بالبيروقراطية يف طريقهم من 
اجل استمرار هذه الثروة التي بدأت يف االندثار خاصة وان عدد كبير 

من أشجار نخيل البعلي شاخت وأصبح من الضروري تشبيبها.

كان يشتُكوَن عزلًة قاِتلًة، أزمَة عطٍش حادًة وِصحًة َمريضًة السُّ

َقريُة »سحَبان« بالَواِدي..  ُهنا َفقدْت الَحياُة َمعناها!

تعّد واحدة من أكبر التجمعات السكنية في »ميه ونسة« غربي والية الوادي،  إال أنها تتخبط 
في مشاكل تنموية ال حصر لها،  دفعت بسكانها إلى الهجرة بحثا عن حياة أحسن، قرية سحبان 

واحدة بين عشرات القرى التي يبحث سكانها عن الحياة التي فقدوها منذ سنوات.

إجالء 87 جزائريا من السنغال وموريتانيا إلى الوادي
مت إجالء 87 مواطنا جزائريا كانوا عالقني يف موريتانيا والسنغال، يف ساعة متأخرة من ليلة اإلثنني إلى الثالثاء نحو مطار قمار الوادي الدولي. 

وكانت وزارة اخلارجية قد برمجت رحلة جوية من مطار داكار العاصمة السنغالية نحو مطار الوادي، بعد أن مت ترحيل الرعايا اجلزائريني العالقني يف موريتانيا 
برا إلى العاصمة السنغالية، وجرى استقبال املواطنني اجلزائريني يف ظروف جيدة، ووفرت لهم مصالح والية الوادي، كل ما يلزم من رعاية صحية،  حيث مت 
مراقبة دراجات حرارتهم فور وصلهم ألرض الوطن،  ثم نقلوا نحو فندق لوس، حيث سيمكث هؤالء 07 أيام كحجر صحي، وسيخضعون للرقابة الصحية، و 
يجري الكشف ما إن كانوا مصابني بكوفيد 19، ليتم بعدها نقلهم نحو واليتهم التي ينحدرون منها.يذكر أن والية الوادي جرى ترحيل 306 مواطنا عالقا يف 

السعودية ثم 250 جزائريا عالقا يف مصر،  خالل شهر جويلية املاضي.
رشيد شويخ
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بايرن ميونخ يثير 
غضب نجوم برشلونة

أوروبا،  يف  القدم  كرة  عشاق  يترقَّب 
اجلمعة  يوم  املرتقبة،  املواجهة  العالم،  وحول 
يف  ميونخ،  وبايرن  برشلونة  بني  املقبل، 
ويعد  أوروبا.  أبطال  دوري  بطولة  نهائي  ربع 
باللقب هذا  للفوز  املرشحني  أبرز  الفريقان من 
العام االستثنائي، وسط ترشيحات قوية لفوز 
وفاز  قوًيا  موسًما  قدم  الذي  البافاري  الفريق 
بالدوري والكأس يف أملانيا، بعكس برشلونة، 
هذا  محلًيا.  الوفاض  خالي  خرج  الذي 
لبرنامج  فوفًقا  برشلونة،  العبي  يزعج  األمر، 
البلوغرانا  جنوم  فإنَّ  اإلسباني،  »الشيرجنيتو« 
ميونخ  بايرن  بأنَّ  يتردد  ما  بسبب  غاضبون، 
البافاري  الفريق  كفة  وأن  عليهم،  سيتغلب 
أن  املقرر  ومن  املقبلة.  املباراة  يف  مرجحة 
للبرتغال،  املقبل،  اخلميس  برشلونة،  يغادر 
استعداًدا للمواجهة املقررة يف مدينة لشبونة. 
جتاوز  عقب  النهائي  لربع  صعد  برشلونة  كان 
على  ميونخ  بايرن  تغلب  بينما  نابولي،  عقبة 

تشيلسي يف دور الـ16.

الدوري األسكتلندي 
مهدد بالتوقف

من  األسكتلندية  احلكومة  حذرت 
املمتاز  للدوري  اجلديد  املوسم  إيقاف  إمكانية 
لكرة القدم بعد انتهاك بولي بولينغولي مدافع 
الصحي.  وشارك  احلجر  لقواعد  سيلتيك 
بولينغولي )25 عاما( يف تعادل سيلتيك 1-1 
دخول  دون  الفارط  األحد  يوم  كيلمارنوك  مع 
حجر صحي عقب عودته من إسبانيا. وقدم 
يف  أخطأ  إنه  وقال  اعتذارا  البلجيكي  املدافع 
تقدير املوقف وأكد سيلتيك أنه سيفتح حتقيقا. 
امس  بيان  يف  األسكتلندية  احلكومة  وقالت 
وسلطات  النادي  مع  حاليا  »نتناقش  الثالثاء 
مت  »إذا  وأضافت  احلقائق«.  لتبني  القدم  كرة 
التأكد من وقوع حالة أخرى خطيرة بكرة القدم 
األسكتلندية وانتهاك البروتوكوالت واملخاطرة 
بالصحة العامة ستكون اخليارات محدودة أمام 
احلكومة ولكن ستدرس وقف استئناف اللعب 
ضد  أبردين  مباراة  وتأجلت  أسكتلندا«.  يف 
سانت غونستون التي كانت مقررة يوم اجلمعة 
 19 بكوفيد  الالعبني  من  اثنني  إصابة  بعد 

وعزل ستة العبني.

ليفربول يضم نجم اليونان تسيميكاس
األيسر،  الظهير  مع  تعاقده  ليفربول،  أعلن 
صفوف  من  قادما  تسيميكاس،  كوستاس 

أوملبياكوس اليوناني، بعقد طويل األمد.
إن  رسمي،  بيان  يف  اإلجنليزي  النادي  وقال 
عاًما،  الـ24  صاحب  الدولي  اليوناني  الالعب 
ديسمبر  يف  أوملبياكوس،  مع  مرة  ألول  لعب 
مع  مباراة   86 تسيميكاس  وخاض   .2015
الفريق اليوناني، يف جميع املسابقات، وساهم يف 
تتويجه بلقب النسخة األخيرة من الدوري احمللي. 
يف  اجلدد  لزمالئه  كوستاس  ينضم  أن  املقرر  ومن 
ليفربول، قريًبا، لالستعداد للموسم اجلديد حتت 

قيادة مدربه األملاني، يورغن كلوب. وودع أوملبياكوس مؤخرا الدوري األوروبي على يد 
وقال  النهائي.  ربع  الذي صعد ملالقاة إشبيلية اإلسباني يف  وولفرهامبتون اإلجنليزي، 
هنا،  لوجودي  وفخور  جًدا  سعيد  »أنا  ليفربول:  ملوقع  تصريحاته  تسيميكاس، خالل 
البرمييرليغ كثيًرا وأشاهده،  العالم، وسأبذل قصارى جهدي.. أحب  ناٍد يف  فهو أكبر 
اللعب هنا كان حلًما لي منذ الصغر«. وتابع: »مع الكثير من العمل والتركيز على ما 
أفعله، وما يريده املدرب، سأكون يف أعلى مستوى.. أريد مساعدة ليفربول على الفوز 
بالبرمييرليغ مرة أخرى، ودوري أبطال أوروبا أيضا«. ومن املُقرر أن يرتدي املدافع الشاب، 

القميص رقم 21.

النادي الملكي يرفض التعاقد مع موهبة 
برشلونة  الجديدة

»بيدري«  غونزاليس  بيدرو  كشف 
تفاصيل  اجلديد،  برشلونة  العب 
رفض ريال مدريد، التعاقد معه. وقال 
تصريحات  عاما(، خالل   17( بيدري 
اإلسبانية:  »سبورت«  صحيفة  نقلتها 
إلجراء  ذهبت  ثالثة  أو  عامني  »قبل 
اختبارات يف ريال مدريد، وكنت هناك 
قالوا لي يجب أن  ملدة أسبوع، لكنهم 
أواصل العمل، ورفضوا التوقيع معي«. 
حني  املاضي،  العام  »يف  وأضاف: 
الس  مع  التحضيري  املوسم  بدأت 
باملاس وقبل أن أنتهي كنت قد وقعت 

لبرشلونة الذي كان حلمي منذ أن كنت طفال، وأرى أنه من األفضل أن البارسا اتصل 
بي وحصلت على هذه الفرصة«. وتابع: »اإلعارة؟ سأقبل بها إذا لم تسنح لي الفرصة 
للمشاركة هنا، وهناك عروض من فرق أملانية جيدة جًدا، وال أمانع يف اللعب يف اخلارج، 
واملهم أن أستمر يف اللعب واملشاركة«. وأمت: »البد من العمل بجد للبقاء هنا، ودعونا 
نرى ما إذا كانت لدي الفرصة لتحقيق حلمي الذي كان معي منذ أن كنت طفال«. 
ويعد بيدري أحد أهم املواهب الشابة يف إسبانيا، ما جعله من العناصر البارزة يف منتخب 

حتت 19 سنة، ويلعب بقدمه اليمنى، ويجيد يف وسط امللعب وكجناح أيسر.

مدرب اليبزيغ، ناغليسمان:
»سنتخطى أتلتيكو مدريد«

أكد مدرب اليبزيغ، جليان ناغليسمان، أن كل 
الالعبني يؤمنون بإمكانية النجاح، وتخطي مواجهة ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى 
أن الفريق يعمل لتحويل هذا االعتقاد إلى واقع.

وقال ناغليسمان، يف تصريحات لوسائل إعالم 
النادي: »هناك روح جيدة واألوالد يستمتعون«، ولم يبد 
اهتماما بشأن ثبوت إصابة العبي منافسه، انخل كوريا 

وشيمي فرساليكو بفيروس كورونا. وأضاف: »ليس لديها 
أي تأثير على استعدادنا بأي حال. لن جنعل هذه األنباء 
تؤثر فينا. سنستمر بشكل طبيعي وتركيزينا على مباراة 
اخلميس«. وتابع: »يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب 

فعله. األندية أبلغت ومت تطبيق البروتوكول. هناك الئحة 
سارية، وإذا انحسر األمر يف حالتني فلن يكون لهما تأثير 
على مباراة اخلميس«. وكثف الفريق األملاني تدريباته، 
مؤكدا أن ذلك ضروريا لكي يثبت الالعبني أنفسهم يف 

األيام املقبلة. وختم: »سنسعى إليجاد وتيرتنا، التي جتمع 
بني الهجوم والديناميكية وإحباط هجمات املنافس«.

وزير الصحة األلماني يرفض 
عودة الجماهير

أكد وزير الصحة األملاني، ينز شبان، اول أمس، أنه 
ال ميكنه أن يتخيل إمكانية عودة اجلماهير للمالعب، يف 

سبتمبر املقبل، خالل مباريات دوري الدرجة األولى.
وقال شبان، عبر حسابه على »تويتر«، بعد محادثات 

مع وزراء الصحة يف الواليات الفيدرالية الـ16 ألملانيا 
»اآلالف من املشجعني يف املالعب، هذا ال يتوافق مع 

املعدل احلالي للعدوى«. وأضاف »نشعر بأنه يتوجب علينا 
أن نتحلى باليقظة.. يف الوضع الراهن، وجود اجلماهير 

يف املدرجات سيكون إشارة خاطئة«. وعقد وزراء الصحة 
يف الواليات األملانية اول أمس مؤمترا عبر الهاتف، يف هذا 

الصدد.
وقالت مصادر مقربة، إنه مت االتفاق على أن عودة 

اجلماهير ملالعب كرة القدم، ال متثل أولوية يف هذه املرحلة 
من أزمة فيروس كورونا. ويف األسبوع املاضي، وافقت 

رابطة الدوري األملاني على معايير مبدئية لعودة اجلماهير 
بتذاكر مخصصة، دون السماح بالوقوف يف املدرجات، 

أو حضور جماهير الفرق الزائرة، أو تناول املشروبات 
الكحولية.

نادي بوردو ينفصل بالتراضي 
عن مدربه باولو سوزا

إنفصل نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم، بالتراضي 
عن مدربه البرتغالي باولو سوزا الذي كان مرتبطا معه بعقد 

حتى 2022 وحل محله بجان لوي غاسي.
وابرم غاسي )66 عاما( عقدا ملدة عامني يف مكان 

خليفته سوزا الذي اسندت له مهام االشراف على العارضة 
الفنية لبوردو يف مارس 2019.

كما عني بوردو -الذي أنهى املوسم امللغى بسبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد يف املركز ال12 - مدافعه 
السابق أالن روش )52 عاما( كمدير رياضي بدال من 
اإلسباني إدواردو ماسيا الذي أقيل من منصبه يف 24 

جويلية املاضي.
وقدم سوزا )49 عاما( استقالته بالتراضي بعد أن 
أعرب يف بداية الصيف احلالي عن رغبته يف الرحيل 

بسبب عدم تلبية طلباته بخصوص تعزيز الفريق وخالفاته 
مع اإلدارة.

وسبق للتقني غاسي ان درب بوردو كمساعد للمدرب 
لوران بالن بني 2007 و2010 قبل أن يستلم املنصب 

ذاته يف املنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان وصوال الى 
االشراف على مونبلييه )2017( وسانت إتيان )-2017

.)2019

القسم الرياضي

الـ16  دور  إياب  يف  مدريد،  ريال  وخسر 
سيتي  مانشستر  أمام  أوروبا  أبطال  لدوري 
التي خسر بها يف  النتيجة  1-2، وهي نفس 

الذهاب أيًضا، ليودع البطولة مبكًرا.
اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
فإنَّ ما يتردد بشأن االستغناء عن زيدان غير 
صحيح، واملدرب الفرنسي ال مُيكن املساس به 

يف »سانتياغو برنابيو«.
مؤخًرا  الريال حتدثت  إدارة  أنَّ  إلى  وأشار 
على  اعتماده  عدم  سبب  حول  زيدان  مع 
وأوضح  املباريات.  يف  الالعبني  بعض 
مدريد سيضطر  ريال  أنَّ  اإلسباني،  البرنامج 
لالستغناء عن غاريث بيل وخاميس رودريغيز 

وذكر  يريدهما.  ال  زيدان  ألن  الصيف،  هذا 
تدرك  امللكي  النادي  إدارة  أن  »الشيرجنيتو« 
جيًدا رغبة بيل يف عدم مغادرة ريال مدريد. 

مدريد  ريال  قاد  زيدان،  الدين  زين  أن  يذكر 
املوسم،  هذا  اإلسباني  بالدوري  للتتويج 

وكذلك كأس السوبر اإلسباني.

بعد أن قادها للتتويج بالدوري اإلسباني

إدارة ريال مدريد ترفض التفريط في زيدان
كشف تقرير إسباني، امس الثالثاء، عن مصير 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال 

مدريد، خالل الموسم المقبل.
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محمد هشام

تصريح  يف  محياوي،  وعبر 
للصحافة عقب انتهاء أشغال اجلمعية 
ترتيب  إلعادة  ارتياحه  عن  العامة، 
ظل  بعدما  للنادي،  الداخلي  البيت 
األخير بدون رئيس ومجلس إدارة طيلة 
املوسم املاضي، مؤكدا بأن هذه اخلطوة 
ستجنب املولودية عقوبات محتملة من 
التسيير  ملراقبة  الوطنية  املديرية  طرف 
واملالية التابعة لالحتاد اجلزائري للعبة.

وكانت هذه املديرية، التي يرأسها 
إدارة  أخطرت  قد  عبدوش،  رضا 
بإعداد  ملزمة  بأنها  الوهراني  النادي 
ملف كامل يحتوي على ما ال يقل عن 
النادي  18 وثيقة للحصول على إجازة 
التي  اجلديدة  القوانني  وفق  احملترف، 
أقرتها ''الفاف'' من أجل إعادة النظر يف 

مسار االحتراف يف اجلزائر.
كما اعتبر محياوي، الذي سبق له 
رئاسة النادي يف أول موسم لالحتراف 
باجلزائر )2011-2010(، بأن انتخابه 
على رأس مجلس اإلدارة وكذا انتخاب 
الطريق  مجلس جديد لإلدارة سيمهد 
لشراء  حتسبا  وطنية  مؤسسة  لقدوم 
أغلبية أسهم الشركة الرياضية ملولودية 
عليه  يلح  الذي  املطلب  وهو  وهران، 
يف  أنصار،  أو  مسيرين  سواء  اجلميع، 

النادي.
املسعى،  هذا  ضمن  ويدخل 
محافظ  تعيني  املتحدث،  نفس  وفق 
إعداد  مهمة  له  أوكلت  للحسابات 
منذ  الرياضية  للشركة  املالية  التقارير 
املوسم  غاية  إلى   2010-2011 موسم 

املنصرم.
وسبق ملجلس إدارة مولودية وهران 
السابق، بقيادة أحمد بلحاج، امللقب 
يف  منصبه  من  املستقيل  ب''بابا''، 
جانفي  يف  وقع  وأن   ،2018 جوان 
اتفاق  بروتوكول  على  السنة  ذات  من 

البحري  للنقل  ''هيبروك''  مؤسسة  مع 
األخير  رعاية  أجل  من  للمحروقات 
لفريق عاصمة الغرب اجلزائري، إال أن 
الرؤساء  ملختلف  املالية  التقارير  غياب 
النادي منذ  الذين تداولوا على رئاسة 
يف  تسبب  االحتراف  عالم  دخوله 

تعطيل إمتام العملية لغاية اآلن.
السابق  الرئيس  دعا  جهته،  من 
الذي  بلحاج،  أحمد  »للحمراوة«، 
مجلس  يف  عضوا  املرة  هذه  انتخب 
الصفوف  لتوحيد  اجلديدة،  اإلدارة 
من أجل إعادة بريق النادي، مبديا يف 
نفس الوقت استعداده الكامل ملساعدة 

املولودية لتحقيق األهداف املرجوة.
أمس  أول  مت  أنه  بالذكر،  جدير 
رئيًسا  محياوي،  الطيب  انتخاب 
خالل  وهران،  مولودية  لنادي  جديًدا 
التي  للمساهمني  العامة  اجلمعية 
الغرب  عاصمة  فنادق  بأحد  انعقدت 

اجلزائري.
ويعود محياوي إلى رئاسة الشركة 
للنادي  األسهم  ذات  الرياضية 
إدارتها  على  أشرف  بعدما  الوهراني، 

ويخلف   ،2010-2011 موسم  يف 
محياوي أحمد بلحاج، امللقب بـ''بابا'' 
استقالة  على  سنة  من  أكثر  بعد 
شاغًرا  املنصب  بقي  حيث  األخير، 

طوال املوسم الكروي املنصرم.
وفضال عن انتخاب رئيس جديد، 
للمساهمني  العامة  اجلمعية  خالل  مّت 
اإلدارة  ملجلس  جدد  أعضاء  تعيني 
الرئيسني  من  يتكون  أضحى  الذي 
بلحاج  أحمد  للنادي،  السابقني 
نصر  إلى  إضافة  جباري،  ويوسف 
بن  الدين  وشمس  بسجراري  الدين 
سنوسي )ممثل النادي الهاوي( وسفيان 

بن عمار وخير الدين شريف.
الرئيس  منصب  شغور  ظل  ويف 
على  أشرف  األخير،  املوسم  خالل 
إدارة شؤون احلمراوة، املتوسط الدولي 
الوزاني  شريف  الطاهر  سي  السابق، 
وأنهت  للشركة.  عاًما  مديًرا  بصفته 
الثامن،  الصف  يف  البطولة  املولودية 
فيما أقصيت من منافسة كأس اجلزائر 

يف الدور ثمن النهائي.

الرئيس الجديد لمولودية وهران، الطيب محياوي:

»مستقبل شريف الوزاني سيفصل فيه 
مجلس اإلدارة الجديد«

تأجيل الجمعية العامة العادية لشباب قسنطينة  
قرر مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة، امس الثالثاء، تأجيل اجلمعية 
العامة العادية للمساهمني بالشركة احملترفة للنادي، إلى إشعار الحق، بسبب 
عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان مجلس إدارة شباب قسنطينة، قد دعا 
كافة املساهمني إلى عقد جمعية عامة عادية، للمصادقة على التقريرين املالي 
واألدبي ملوسم 2019ـ2020. وشهت اجللسة حضور 5 مساهمني، يتقدمهم 
محمد  السابق  والرئيس  األسهم،  غالبية  صاحب  »اآلبار«  مجمع  ممثل 
العادية،  العامة  اجلمعية  حضور  عن  مساهمني   3 تغيب  بينما  بواحلبيب، 
املساهمني  بدعوة  الشباب  إدارة  تبقى مجهولة. وسيتكفل مجلس  ألسباب 
لعقد جلسة ثانية يف أجل أقصاه شهر من تاريخ امس، على أن يتم اعتماد 

نتائجها مهما كان عدد احلضور.

بعد صعود النادي إلى الرابطة األولى
المكتب المسير لوداد تلمسان يعلن عن 

نهاية مهمته
تلمسان،  لوداد  االسهم  ذات  الرياضية  للشركة  املسير  املكتب  أعلن 
الصاعد اجلديد إلى الرابطة األولى لكرة القدم، برئاسة نصر الدين سليمان، 
عن نهاية مهمته يف انتظار عقد جمعية عامة يف األيام املقبلة لتعيني الفريق 
املسير اجلديد للنادي. وصرح نصر الدين سليمان يف هذا السياق قائال »لقد 
للنادي جياللي  الرياضية  الشركة  الرئيسي يف  املساهم  تكليفنا من طرف  مت 
بن أحمد لقيادة الفريق خالل موسم 2020-2019، وهو ما قمنا به بنجاح 
بعد صعود الوداد إلى الرابطة األولى، حيث أن إعالن االحتاد اجلزائري لكرة 
القدم، مؤخرا عن نهاية املوسم الكروي قبل األوان يعني أن مهمتنا انتهت 
عندما  الترتيب  يف  الثالث  املركز  يحتلون  ''الزيانيون''  وكان  األخرى«.  هي 
توقفت البطولة يف جولتها ال23 يف مارس املنصرم على خلفية تفشي فيروس 
إلى  املؤهلة  األربع  البطاقات  من  واحدة  باقتطاع  لهم  سمح  ما  وهو  كورونا، 

ساحة الكبار، وفق قرار املكتب الفدرالي للفاف األخير.
موسم  نهاية  يف  غادرها  التي  األولى  الرابطة  إلى  الوداد  بالتالي  ويعود 
أنه سقط  إلى درجة  الوقت األمرين  2013-2012، حيث عانى منذ ذلك 
لست  »شخصيا  الشأن  هذا  يف  سليمان  الثالثة.وتابع  الدرجة  إلى  حتى 
متحمسا لرئاسة النادي مجددا، أشعر أنني أديت واجبي على أكمل وجه 
قمنا  لقد  األولى،  ثم  الثانية  الرابطة  إلى  الوداد  صعود  يف  ساهمت  بعدما 
بإعداد التقرير املالي الذي أرسلناه إلى محافظ احلسابات وفور انتهاء األخير 
رئيس  اختيار  خاللها  سيتم  التي  العامة  اجلمعية  سنجري  مراجعته  من 
ومجلس إدارة جديدين«.وأوضح نفس املتحدث أيضا بأن إدارته انتهت من 
إعداد بروتوكول اتفاق ستعرضه على الالعبني للتوقيع عليه ويتعلق بتقليص 
هؤالء ألجورهم املتعلقة بالفترة التي توقفت فيها املنافسة، أي أكثر من أربعة 
أشهر، مذكرا يف هذا الصدد باملشاكل املالية التي واجهت النادي طوال املوسم 
سيما يف ظل افتقاره ألي ممول رسمي ما جعلنا نواجه متاعب كبيرة يف الوفاء 
بالتزاماتنا جتاه الالعبني والطاقم الفني. من جهة أخرى، أكد رئيس الوداد 
بأن مستقبل املدرب عزيز عباس، الذي حقق صعوده الثاني على التوالي إلى 
الرابطة األولى بعدما كان وراء ارتقاء نادي مقرة يف الصائفة املاضية، ستفصل 

فيه اإلدارة املقبلة للنادي، واألمر نفسه ينطبق على الالعبني.       م.هشام

بونجاح وبراهيمي ينافسان عفيف على 
لقب هداف الدوري القطري

اشتد الصراع على لقب هداف الدوري القطري املوسم احلالي، بعد دخول 
الكثير من الالعبني يف دائرة املنافسة احلقيقية، يف ظل إمكانية تعويض فارق 
األهداف غير الكبير، يف املباراتني املتبقيتني من عمر املسابقة. الصراع هذا 
أن العب  خاصة  السابقة،  املواسم  عن  كبير  حد  إلى  مختلفا  يبدو  املوسم 
قطري يتصدر ترتيب الهدافني حتى اآلن، يف حني أن أغلب السنوات األخيرة 
صدراة  ويعتلي  األجانب.  احملترفني  النجوم  أحد  إلى  اللقب  يذهب  كان 
الهدافني بالدوري القطري، الدولي أكرم عفيف، هداف نادي السد، وأفضل 
العب يف آسيا العام املاضي، برصيد 14 هدفا. ولكن يبدو أن فرص عفيف 
للفوز باللقب لن تكون سهلة، يف ظل املطاردة اجلزائرية املكثفة له، من قبل 
أكثر من العب جزائري من العيار الثقيل، جميعهم يسعون للظفر باللقب. 
الدولي  بالفريق  املتنافسني اجلزائريني ألكرم عفيف، زميله  ويأتي على رأس 
اجلزائري، بغداد بوجناح هداف املوسم املاضي، وصاحب الرقم القياسي يف 

تاريخ الدوري القطري، بتسجيل أكبر عدد أهداف يف موسم واحد.
بوجناح ال يفصله عن أكرم سوى هدف وحيد، وهو نفس رصيد مواطنه 
اجلزائري، ياسني براهيمي، جنم الريان، الذي واصل قيادة فريقه بنجاح هذا 

املوسم، وحافظ على آماله يف املنافسة على درع الدوري.
األهداف  من  الرصيد  بنفس  العبني   3 يتنافس  الثالث،  املركز  ويف 
هني العب  وسفيان  الوكرة،  جنم  يطو  بن  محمد  اجلزائريان  وهم  هدفا،   11

الغرافة، واإليراني رامني راضئيان العب الشحانية.

يوم  القبائل،  شبيبة  إدارة  أعلنت 
جوبا،  أغييب  مع  تعاقدها  االثنني، 
صانع ألعاب جنم بن عكنون، ليصبح 
فترة  خالل  النادي  صفقات  رابع 

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
صفحته  عبر  النادي،  وقال 
الرسمية على »فيسبوك« »يسر شبيبة 
العبها  وصول  عن  يعلن  أن  القبائل 
التحويالت،  فترة  خالل  الرابع، 
بن  جنم  ألعاب  صانع  جوبا  أغييب 
24عاما  صاحب  جوبا  ووقع  عكنون« 
على عقد لثالثة مواسم، يف حني لم 

يعلن النادي عن قيمة الصفقة.

شبيبة  فريق  أن  بالذكر،  جدير 
التحويالت  سوق  بقوة  دخل  القبائل 
من  كل  مع  تعاقد  حيث  الصيفية، 
مهدي فراحي 23 سنة القادم من رائد 
القبة، باإلضافة إلى العريف حذيفة 19 
لنادي  الشبانية  الفئات  العب  سنة 
 22 حدوش  وإلياس  األربعاء،  أمل 
البيضاء،  الدار  شباب  مدافع  سنة 
من  حدوش،  احملوري  املدافع  ويعد 
الذي  العاصمة،  احتاد  فريق  خريجي 
الدار  املوسم املاضي إلى شباب  غادره 
البيضاء، قبل أن يرسم التحاقه بشبيبة 

القبائل.

مجلس  أعلن  أخر،  جانب  من 
شريف  بقيادة  القبائل،  شبيبة  إدارة 
مالل، عن تعيني الثنائي، كمال عبد 
منصبي  يف  مقبل،  وماليك  السالم، 
املدير الرياضي، واملدير اإلداري، على 

الترتيب.
بيان  القبائلي، يف  النادي  وكشف 
عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«، 
سد  أجل  من  جاء  القرار،  هذا  أن 
على  الفريق  منها  يعاني  التي  الفجوة 
الالعب  رحيل  منذ  املستوى،  هذا 

السابق كمال ماراك.
محمد هشام

أبرم أربعة صفقات

شبيبة القبائل يدخل بقوة سوق التحويالت الصيفية

صرح الرئيس الجديد لمجلس إدارة مولودية وهران، الطيب محياوي، بأن أعضاء هذا المجلس الذين تم انتخابهم في الجمعية 
العامة للمساهمين التي عقدت مساء أمس االثنين هم وحدهم المخول لهم بتقرير مستقبل الدولي السابق سي الطاهر شريف 

الوزاني  الذي تكفل الموسم الفارط بالجانبين اإلداري والفني للنادي الناشط في الرابطة األولى المحترفة.
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تأثر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  على غرار باقي 
القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا ، ومن بني اإلجراءات 
الوقائية التي اتخذتها الدولة غلق املؤسسات اجلامعية كإجراء 
إمتام  وعدم  الدراسية  السنة  أّثر على مسار  ممّا  وقائي  احترازي 
املوسم اجلامعي ، وبقيت السنة اجلامعية معلقة ، لكن ترأس 
السيد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون يوم أمس  االجتماع 
الدوري ملجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل املرئي 
بحث   ، االجتماع  هذا  أعمال  جدول  وتضمن   ، بعد  عن 
برامج بعث وتنمية عدد من ملفات بعض  ودراسة ومتابعة  
القطاعات االقتصادية يف إطار املقاربة االقتصادية واالجتماعية 
أعماله  جدول  الرئيس  خصص   ، عليها  واملصادقة  اجلديدة 
لدراسة وبحث عدد من امللفات ذات الصلة بالدخول اجلامعي 
وكيفيات استكمال السنة اجلامعية 2019 - 2020 والتحضير 
إلى  ـ  ،  داعيا    2021 - 2020 املقبل   للدخول اجلامعي 
للدروس  التدريجي  االستئناف  ضرورة  االعتبار  بعني  األخذ 
إصالحات  إلجراء  العالي  التعليم  وزير  الرئيس  وّجه  كما   ،
هيكلية وعميقة للقطاع ، يف اآلجال القريبة وضمن أوسع إطار 
تشاوري ممكن ، من ضمنها التفكير الشامل إلصالح منظومة 
اخلدمات  وحتسني  النفقات  عقلنة  عبر   ، اجلامعية  اخلدمات 
املقدمة للطلبة ، من اإليواء إلى النقل ، و ضرورة فتح التكوين 
يف املاستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبني يف ذلك ، دون أي 
انتقاء مسبق ، السيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد 
يشكل حال مناسبا إذا ما مت دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا 
األقمار الصناعية الوطنية ، وعليه ميكن القول أن القرار اتخذ 
بالظرف احلالي ألزمة  القراءة ؛ شق يتعلق  شقني من حيث 
كورونا وهو تأكيد رئيس اجلمهورية بضرورة الفصل يف ضرورة 
خاص  وبروتوكول  الدراسية  السنة  إلنهاء  بروتوكول  تبني 
بالدخول اجلامعي اجلديد -2021 2020 ، وعن الشق الثاني 
االنطالق  كوابح  حتديد  يف  جميعا  تصب  فهي  القرارات  من 
باإلصالحات  عنها  عبر  والتي  اجلزائرية  للجامعة  بالنسبة 
وزير  رئيس اجلمهورية  نقرأ هنا تكليف  العميقة أي  الهيكلية 
تضم  طريق  خارطة  بإعداد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
اإلصالح اإلداري والبيداغوجي مبا يضمن حتقيق أهداف نظام 
ل م د التي تضمن تكوينا نوعيا لضمان اندماج مهني أحسن، 
واالقتصادي  االجتماعي  على محيطها  اجلامعة  انفتاح  وكذا 
، كما تضمن ارتباط نوعية التعليم بالنجاح يف احلياة العامة 
تباينت  هذا  من  انطالقا  للجميع  يتيحها  التي  واالستفادة 
مؤيد  ورّد وبني  أخذ  اجلامعيني  بني  آراء األساتذة  واختلفت 
ومعارض ويف اجلهة املقابلة يقف آخرون موقفا وسطا الهم من 

هؤالء وال مع أولئك . 
الدكتور خالد جوادي  أستاذ التعليم 

العالي 
بّرر الدكتور جوادي خالد أستاذ 
التعليم العالي مبعهد علوم وتقنيات 
والرياضية   البدنية  النشاطات 
باملسيلة برمجة وزارة التعليم العالي 
و  للدراسة  التدريجي  العودة  قرار 

بداية  الثاني  السداسي  استكمال 
حيث   ،2020 اوت   23 تاريخ  من 

ميكن  ال  مبدئيا   : بقوله  جوادي  أكد 
مراعاة  مع  ذلك  من  أكثر  الدخول  تأخير 

ما  حرفيا  املقترحة  البروتوكوالت  تنفيذ  و  السالمة  شروط 
جميع  طرف  من  املسؤولية  حتمل  و  املبادرة  كذلك  يتطلب 
املنتسبني ملنظومة التعليم العالي ، ألنه ال يعقل أن يستمر هذا 
اإلغالق ، بل أصبح من الضرورة تعّودنا على التعايش مع هذا 
الوباء و تقدمي منوذج ميكن أن تقتدي به باقي القطاعات ، هذا 

من جهة العودة للدراسة.
ويف سياق ذي صلة برفع شروط املشاركة و السماح جلميع 
حاملي املاستر باملشاركة يف مسابقة الدكتوراه أكد جوادي بأن 
األمر ينظر له من عدة زوايا ، فيها ما هو سلبي و ما هو إيجابي 
، معترفا أنه بقرار اجلهات املسؤولة  يف البالد تكون قد وقعت 

امضاء شهادة وفاة نظام ل . م. د يف انتظار البديل.
علوم  مبعهد  والرياضية  البدنية  التربية  منهجية  أستاذ 
يف  ثنائية  قراءة  قّدم  والرياضية  البدنية  النشاطات  وتقنيات 

القرار بشقيه اإليجابي و السلبي وعليه يرى  :
الجانب اإليجابي

املاستر على  املساواة بني جميع حاملي شهادة  مبدأ  توفر 
اعتبار أن عملية التقومي و الترتيب يف املاستر عليها الكثير من 
املأخذ منها عدم الشفافية و النزاهة يف منح العالمات ، افتقار 
معظم االمتحانات بفترة املاستر للقدرة التمييزية بني مستويات 
لعملية  أفضل  جو  بتوفر  األساتذة  عن  الضغط  رفع   ، الطلبة 

التدريس و التقومي.
و  تقنية  زاوية   يف  جوادي  فلّحصها  السلبية  اجلوانب  أّما 
تتطلب  العدد  زيادة  ، ألن  الدكتوراه  مبسابقة  تتعلق  تنظيمية 
يف  األوراق خاصة  تصحيح  إلى  احلراسة  من  مضاعفا  جهدا 

ظل هذه اجلائحة.
يراهما  أساسيني  شرطني  جوادي  قّدم  ذاته  السياق  ويف 
أنهما األنسب ، األول هو: السماح جلميع طلبة املاستر الذين 
إن  و  11.50  حتى  املاستر  فترة  التراكمي يف  معدلهم  يفوق 
االمتحان  دخوله  بعد  املعدل  على  حصله  قد  الطالب  كان 
االستدراكي ألن االمتحان االستدراكي يعتبر حقا من حقوق 
الطالب ، أما الشرط الثاني هو عدم السماح للطلبة الذين مثلوا 
التأديب باملشاركة يف املسابقة خاصة يف قضايا  أمام مجالس 

أخالقية.
الدكتور مصطفى عبيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 

بجامعة المسيلة
 أكد الدكتور عبيد أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر بجامعة 
غرار  على  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  أن  املسيلة 
باقي القطاعات تأثرت بجائحة كورونا ، ومن بني اإلجراءات 
الوقائية التي اتخذتها الدولة غلق املؤسسات اجلامعية كإجراء 
إمتام  وعدم  الدراسية  السنة  أّثر على مسار  مما  وقائي  احترازي 
وعليه   ، معلقة  اجلامعية  السنة  وبقاء  اجلامعي  املوسم 
للدراسة حاليا بات ضرورة  العودة  قرار  اعتبر عبيد 
ملّحة وال بّد من إنهاء املوسم وإجراء االمتحانات 
وامتحانات  واألهلية  كالبكالوريا  الرسمية 
السداسي الثاني واالستدراكية يف اجلامعة ،  
تبقى الطريقة فقط البد من أخذ االحتياطات 
 .... وتعقيم   جسدي  تباعد  من  الالزمة 
بالنسبة للبكالوريا واألهلية ، أما االمتحانات 
الوصية  والوزارة  اجلامعات  فإدارات  اجلامعية 
لذلك  جدا  هامة  وقائية  مشاريع  حضرت  قد 
، وهي تتابع ذلك بجدية واهتمام ويقظة حرصا 
على اختتام املوسم اجلامعي الفارط وبداية املوسم 

اجلامعي اجلديد ، مشّددا على ضرورة الفصل يف ضرورة تبني 
بالدخول  وبروتوكول خاص  الدراسية  السنة  بروتوكول إلنهاء 
نفسه  الوقت  يف  مشيرا   ،  2020  2021- اجلديد  اجلامعي 
إلى أن هناك طرق كثيرة إلنهاء املوسم وبداية املوسم اجلامعي 

اجلديد، من الطريقة الروتينية إلى طرق أكثر وقائية.
يف سياق آخر لم يبتعد الدكتور عبيد عن مقترحات زميله 
جوادي فيما يتعلق بترشح جميع الطلبة ملسابقة الدكتوراه ، 
موضّحا أن القرار أمر منصف جدا وفيه تكافؤ للفرص وإذكاء 
خدمة  يلي  مبا  االلتزام  شرط  مع  الشريفة  العلمية  للمنافسة 
للبحث العلمي :  أن تكون املشاركة ألصحاب معدالت 12 
فما فوق بجمع املعدلني النهائيني الليسانس واملاستر، أن تكون 
دكتوراه الطور الثالث معادلة للماجيستير كما كان معموال به 
سابقا ، وال أدري حلد اآلن سبب القفز على ذلك ومعادلتها 
بالدكتوراه. خاصة وأن الكل يعلم أن من حصل على دكتوراه 
الطور الثالث فقد حصل على املاجستير وليس على الدكتوراه. 
وهذه التسمية )دكتوراه الطور الثالث( كان معموال بها سابقا 
دكتوراه  شهادة  حاملي  يواصل  ثم  املاجستير،  تعني  وكانت 
الطور الثالث مبعدل 12 من عشرين )اجلمع بني سنة الدراسة 
النظرية ونقطة املذكرة مع مراجعة شبكة التقومي السنة النظرية 
عادية(  مقاييس  امتحانات  شكل  يف  التقييم  وترك  احلالية، 
البحث حلصولهم على دكتوراه العلوم ، يفتح الترشح للمسابقة 
أصحاب  مرور  دون  كالسيكي  وليسانس  املاستر  طلبة  لكل 
جديد  من  املاستر  إلى  الدخول  على  كالسيكي  الليسانس 
، يترشح ملسابقة الدكتوراه من طلبة النظام الكالسيكي من 
حصل على معدل 11 من 20 باعتبارهم أعمق حتصيال وتكوينا 
من طلبة ل م د ، وهذه حقيقة ال ينكرها أحد ، ليس طعنا 
التدريس احلالية  يف طلبة ل م د ولكن بفعل طبيعة منظومة 
مقابل  محتوياتها  واكتظاظ  وسداسيتها  املقاييس  كثرة  من 
حصص معدودة ، وبفعل حذف سنة دراسية بأكملها وهي 
السنة الرابعة ليسانس ، مراجعة منهج الدراسة يف الليسانس 
يف  الدراسة  سنوات  عدد  يف  النظر  إعادة  أي  ومنهاجها... 
، حذف  بثالثة  االكتفاء  وعدم  أربعة  إلى  برفعها  الليسانس 
بدل  إلجنازها  األقل  على  كلها  سنة  تفريغ  أو  املاستر  مذكرة 
اجنازها يف 4 أشهر أو أقل ، مراجعة محتويات املقاييس وعدد 
املقاييس سنوية وليست سداسية  احملاور واحملاضرات ، جعل 

ليكتمل تكوين الطالب.
عبيد أكد يف خضم استعراضه ملقترحاته قائال بأن ما تقدم 
به لم يقصد به إال العدل واالنصاف وليس انتقاصا من أحد 
وال تزكية ألحد ، وإمنا هو رأي شخصي محض ، هدفه خدمة 
البحث العلمي يف اجلزائر وتطويره والرقي به ، وهو هنا يقصد 

العلوم اإلنسانية عموما والتاريخ خصوصا.
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قرار العودة للدراسة وفتح التكوين في الماستر والدكتوراه 

أساتذة جامعيون ...يثمنون القرار 
ويباركون الخطوة ولكن بشرٍط ...
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إشـــــهــــــــــار

الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
والية  البلــــــــــــيــدة

مديرية التقنيين و الشؤون القانونية
مصلحة التنظيم العـــــام                                      البليدة في : 25 جانفي 2018

مكتب االنتخابات و الجمعيات
رقم : 02/ 2018

نموذج إشهاري إلنشاء جمعية محلية 
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ12 يناير 2012  المتعلق 
بالجمعيات  و المرسوم التنفيذي رقم 15/74 المؤرخ  في 16/ 02/ 2015  المحدد ألحكام القانون األساسي النموذجي المطبق 

على الجمعيات و النوادي الرياضية الهاوية، تم إنشاء الجمعية الوالئية
 المسماة  : أمل شبيبة األربعاء

المعتمدة  تحت رقم : 02  بتاريخ 25 جانفي 2018
الرئيس )ة( : عليش حميد

المقر : قاعة األروقة باألربعاء

الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
والية  البلــــــــــــيــدة

مديرية التنظيم و الشؤون العامة  
مصلحة التنظيم العـــــام                          

مكتب االنتخابات و الجمعيات
رقم : 13/2020/ج/دي

 وصل إستالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 يناير 2012  المتعلق بالجمعيات  و ردا على مذكرة 

التعديالت المؤرخة في 23/12/2019 ، المتعلقة بتغيير تشكيلة المكتب التنفيذي للجمعية الدينية المسماة :
           الجمعية الدينية لمسجد الفتح حي تبرانت األربعاء

  المعتمدة تحت رقم : 96 بتاريخ 08/10/1989
الكائن مقرها : مسجد الفتح حي تبرانت األربعاء

يشرفني أن أحيطكم علما بموافقتنا على تجديد مكتب الجمعية المحلية الوالئية التي يترأسها
السيد : إسماعيل علي .

و بالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة 02 من القانون السالف الذكر.
البليدة في 17 جوان 2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية  :البليدة

 دائرة :بوفاريك
بلدية : الصومعة 

رقم/006/م ا ع/ 2020
وصل تسجيل التصريح بتاسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي  

بمقتضى القانون 12.06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 جانفي 2012 تم هذا اليوم 22 جويلية 
تسليم وصل التصريح بتاسيس الجمعية المحلية  االجتماعية المسماة :

جمعية لجنة حي مركز الغرابة – الصومعة 
الكائن مقرها :شارع بوغاللي نور الدين  مركز الغرابة – الصومعة  )والية البليدة(

رئيس الجمعية :رباحي محمد
تاريخ و مكان االزدياد:22/08/1983 بوفاريك 

العنوان: شارع بوكرت احمد مركز – الغرابة – الصومعة )والية البليدة(

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 الدائــــرة االداريــــــة للشراقـــــة

بلديــــــــــة  أوالد فـــــــايت

إعـــالن عـــن المنــــح المــــؤقت لعقود الطلبية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية  :البليدة

 دائرة :اوالد يعيش 
بلدية : اوالد يعيش

نمودج اشهاري لتاسيس جمعية محلية 
  طبقا الحكام القانون 06-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع ثقافي – اجتماعي  

قامت الجمعية المحلية   
المسماة : جمعية النور السياحية و الثقافية 

المعتمدة بتاريخ 20 جويلية 2020 تحت رقم 49 بتاسيس هيئتها القيادية بموجب 
وصل اشعار رقم ...... مؤرخ في .....

الرئيس :صبري اسامة 
المقر: حي 1652 مسكن عمارة 3 رقم 08

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية  :البليدة

 دائرة :بوفاريك
بلدية : بوفاريك
مكتب الجمعيات

الرقم:12-2020-
وصل التسجيل التصريح بتاسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي 

                *** لجنة حي***
بمقتضى القانون 12/06المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 /01/ 2012 تم هذا اليوم 29/07/2020 

تسليم وصل التصريح بتاسيس الجمعية المحلية  االجتماعية المسماة :
جمعية لجنة حي ***ماحي بوفاريك***

الكائن مقرها :حي ماحي رقم 35 بوفاريك
رئيس الجمعية :بن حباس انيس 

تاريخ و مكان االزدياد:18/12/1972 محمد بلوزداد الجزائر 
العنوان: حي ماحي رقم 35 بوفاريك

يمكن  للمتعهد الذي يحتج على
 أجل 10أيام إبتداءا من تاريخ
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كرمي تقلميمت
 

التي  الصحي  احلجر  فترة  شكلت 
البشرية  للنفس  حماية  الدولة  أقرتها 
يف  كبيرا  حتّوال   19 كوفيد  جائحة  بسبب 
سلوكيات األفراد واملجتمع وكانت صعبة 
االجتماعية  اآلثار  نتيجة  اجلميع،  على 
األزمة،  هذه  خّلفتها  التي  واالقتصادية 
على  بصمتها  تركت  التي  بينها  ومن 
بصورة  مست  التي  تلك  ،هي  االنسان 
مباشرة اجلانب النفسي، حيث أدت إلى 
أمراض  وظهور  عائلية،  خالفات  نشوب 
نفسية متعددة، مما يتطلب تدخال عاجال 
الذين  هؤالء  إلعانة  املختصني  قبل  من 
من  الناجمة  األزمة   هذه  ضحايا  كانوا 
انتشار فيروس كورونا املستجد ، ولكن يف 
املقابل الحظ املختصون يف الطب  تراجع 
يعانون  الذين  األشخاص  عدد  يف  معتبر 
الذين  باستثناء  مختلفة   أمراض  من 
يعانون من األمراض املزمنة ، ولّعل املؤشر  
انخفاض  الوضعية  هو  هذه  على  الدال 
املستشفيات  مستوى  على  املرضى  عدد 
،وحتى  اجلوارية  الصحية  والعيادات 
بالنسبة للعيادات اخلاصة ، وما يفسر أن 
فترة احلجر الصحي وغلق املقاهي واملطاعم 
واخلفيفة  السريعة  األكالت  ومحالت 
يف  تتسبب  التي  اإلصابات   من  قلصت 

تصيب  ما  غالبا  التي  األمراض  مختلف 
العضوية  األجهزة  وبقية  الهضمي  اجلهاز 
 ، للغاية  إيجابي  الصحي  املؤشر  وهذا   ،
حيث يساهم يف تقليص فاتورة التكاليف 
بالنسبة  املجاني  العالج  عن  املتوخاة 
مداخيل  وتراجع  العمومية  للمستشفيات 
للبعض  دفع  ما  وهو   ، اخلاصة  العيادات 
 )) نافعة  )) رب ضارة  مبقولة  لالستشهاد 
، كما أن التغير الكبير الذي مّس اجلانب 

أدى   ، وتقاليده  عاداته  يف  االجتماعي 
الثقافية  العوامل  تغييرات يف  إلى حدوث 
التي تعتبر جانبا هاما التي تشكل عناصر 
جديدة يف يوميات األفراد ، إن اإلجراءات  
الصحية االحترازية والوقائية التي ضبطتها 
احلفاظ  تستهدف  كانت  العلمية  اللجنة 
ما خلق  وهو   ، االجتماعية  الصحة  على 
نتائج مرضية  إيجابيا أعطى  وضعا صحيا 
رغم تسجيل بعض النقائص التي جاءت 

وعدم  البعض  واستهتار  تراخي  نتيجة 
امتثالهم لقواعد السالمة الصحية. ويف هذا 
السياق توحي الساحة الصحية من خالل 
املبذولة  املجهودات  أن  اجلديدة  املعطيات 
تكريس  يف  ساهمت  ملموس  بشكل 
الثقافة الصحية يف الوسط االجتماعي من 
جهة وإحداث تغيرا إيجابيا يف سلوكيات 

املجتمع مبا يخدم املنفعة العامة .

 بجاية

تراجع الضغوط النفسية التي سادت 
خالل فترة الحجر الصحي

شباب جزائري يشجع على التخييم بدل االستعمال المفرط لالنترنت
 تنصح مبادرة  راقب ما يفعله طفلك مع االنترنت بوضع قواعد 
واضحة تلتزم بها األسرة بأكملها، مثل تناول العشاء معا والقيام 
عائلي  وقت  وتخصيص  ذكي  هاتف  استخدام  دون  باألشياء 
العلم  مع  األسبوع،  نهاية  والهاتف يف عطلة  االنترنت  من  خال 
أن األطفال يالحظون جيدا مدى التزام اآلباء أنفسهم بالقواعد. 
وميكن استيضاح مثل هذه النقاط عبر مالحظات يتم تعليقها على 

الثالجة على سبيل املثال.
وحتذر املبادرة من أن املستوى العالي جدا من استهالك النترنت 
يشير إلى وجود خلل يف احلياة الواقعية والبيئة االجتماعية. وغالبا 
ما يكون هذا افتقارا إلى املشاركة االجتماعية، فضال عما سينتج 
لألطفال  خاصة  واخلصوصية،  البيانات  حماية  يف  مشاكل  من 

والشباب.
وترى املبادرة أن األنشطة يف العالم احلقيقي كرحالت التنزه 
والتخييم حتظى برغبة كبيرة بني األطفال واملراهقني اليوم، وميكن 

أن تكون بديال مناسبا لقضاء املزيد من الوقت أمام هاتفه.
 كرمي تقلميمت
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فلسفيا  موضوعا  األخالق  اعُتبرت  لطاملا 
ليس من السهل اخلوض فيه أو فرض ااّلتفاق 
حوله، ومع ذلك فإّن هنالك دائما حد فاصل 
بني املرفوض واملقبول إنسانيا، وكذلك األمر مع 
أخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم، فحتى وإن 
اختلفت السياسات اإلعالمية وبيئات العمل، 
فإّنه ثمة هنالك مبادئ ومعايير تنطلق من تصور 
العمل  ممارسة  يف  باإلجماع  حتظى  أخالقي 
أم  ؟  اإلجماع  ذلك  تغّير  لكن هل  الصحفي. 
الصحفيني  عقول  يف  املبادئ  تلك  تغّيرت  هل 
أصبحت  هل  أم  ؟  الرقمي  بالعصر  املتأثرين 

األخالق الصحفية وجهة نظر ؟ 

رفــــاهيـــة  األخـــــالق !
  ال ُننكر اليوم الصعوبات والّتعقيدات التي 
وقاعات  العمل  ميادين  يف  الصحفيني  تواجه 
اإلعالمية  بالسياسات  واصطدامهم  التحرير، 
اخلاضعة للضغوط من خارج املؤّسسة اإلعالمية 
ومديري  الّتحرير  لرؤساء  الشخصّية  ولألمزجة 
وانتمائه،  حاجته  أو  رؤيته  حسب  كل  الّنشر 
حُتِل  ال  والصعوبات  الّتعقيدات  هذه  ولكن 
مبهنتهم  يربطهم  أخالقي  عقد  من  الصحفيني 
واإلنسانية  املهنية  وبضمائرهم  وبجمهورهم 

أيضا . 
املادية  املشكالت  عن  احلديث  أصبح  لقد 
واالجتماعية والقانونية للصحفيني يف بلد مثل 
التزامهم  ضرورة  عن  احلديث  يسبق  اجلزائر، 
أصبح  البعض  أّن  حتى  املهنة،  بأخالقيات 
عن  حديث  أّي  يسّفه  أو  ذلك  من  يتوّجس 
األخالقيات يف ظل الوضع املادي واالجتماعي 
املزري للصحفيني، فتصبح هذه األخيرة رفاهّية 
لم يحن وقتها بعد !. وبالطبع فإّن عدم حتصيل 
احلقوق املشروعة يؤدي بالصحفي إلى االنتكاس 
أال  لكن  ينبغي،  كما  دوره  أداء  عن  والتراجع 
الوضعية  أسباب  عن  أيضا  الّتساؤل  بنا  يجدر 
آخر،  جانب  من  الصحفيون  إليها  آل  التي 
انحدار  يساهم  ألم  ؟  املهنية  األخالق  وهو  أال 
األخالقيات يف غزو املهنة من الدخالء الذين 
والدارسني؟  املكّونني  الصحفيني  محّل  حلوا 
مقابل  حتى،  أجر  دون  العمل  يرضون  ألنهم 
طريق  عن  عليها  يحصلون  أخرى  مكاسب 

الذي  والنفوذ  االجتماعية  العالقات  شبكات 
هذا  يؤدي  ألم  الصحفي؟  العمل  لهم  يتيحه 
الوضع إلى استحالة تكتل وتضامن الصحفيني 
يف نقابة جتمهم وتدافع عن حقوقهم؟ إلى درجة 
الصحفيني  تشتت  تعتبر  أصبحت  السلطة  أّن 
املهنة  تنظيم  عدم  يف  رئيسا  سببا  وضعفهم 
األخالقي  االنهيار  يؤدي  ألم  احلقوق؟  ونيل 
على مستوى الصحفيني كأفراد إلى بلوغ عناصر 
املؤّسسات  يف  القرار  سّدة  إلى  املهنة  حتترم  ال 
يف  اإلعالمية  املمارسة  واقع  إّن   اإلعالمية؟ 
الّتساؤالت  هذه  كل  بأّن  يقول  اليوم،   اجلزائر 
ُتفضي إلى أجوبة باإليجاب عّما يحصل، وأّنه 
يجب أن ُيوجد ذلك احلد الفاصل بني ما يجوز 
أخالقيا وما ال يجوز، وبني ما ميكن أن ننسبه 
الصحافة  على  وتغُوله  وحتكمه  الّنظام  لسيطرة 
منظومة  انهيار  يندرج ضمن  ما  وبني  واإلعالم 
األخالق الصحفّية أو اعتبارها شيئا من املاضي 
داسه قطار املعلومات الفائق السرعة الذي حتّول 
واإلعالم  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف عصر 

الشبكي إلى مكوك فضائي. 

معاييــر ال تقبــل  المســـاومـة
منّسق  قول  حد  على  اليوم  نعلم  نحن    
الكاتب  األخالقية،  للصحافة  الدولية  املبادرة 
..األمناط  أّن  وايت«  إيدن   « والصحفي 
يف  الصحافة  متويل  تؤّمن  التي  االقتصادية 
من  كثير  ويف  معّطلة،  أصبحت  قد  املاضي 
هل  لكن  لإلصالح..،  قابلة  غير  األحيان 
جعلها  أو  األمناط  لهذه  االستسالم  ينبغي 
فشلهم  الصحفيون  عليها  يعّلق  شّماعة 
األخالقي؟ أم هل ينبغي على الصحفيني رفع 
الّتحدي األخالقي لكسب أكثر من معركة، يف 
عالم لم تعد األخبار تنقُصه ولكن تنقُصه الدقة 

واألمانة والّنزاهة. 
املقِترنة  اجلودة  حتّدي  هو  اليوم  الّتحدي  إّن 
بالرغم  األولى  بالدرجة  اإلعالمية  باألخالق 
من صعوبة احلفاظ على القواعد واملعايير حتت 
السائدة  االجتاهات  أو  السياسي  الّتحيز  ضغط 
والعجز  املصالح  وتضارب  الّنمطية  والصور 
االقتصادي من خالل حتكم األنظمة يف موارد 
اإلشهار،  رأسها  وعلى  اإلعالمية  املؤّسسات 

الّتمسك  أّن  غير  اجلزائر.  يف  حاصل  هو  كما 
الشرف  مواثيق  مختلف  تقّرها  التي  باملبادئ 
املهني للمؤّسسات اإلعالمية عبر العالم يبقى 
طوق النجاة أمام الصحافة والصحفيني يف كل 
مكان، على حد ما تذهب إليه مبادرة الصحافة 
الّتمسك  أّن  ترى  التي  األخالقية،  الدولية 
اآلخرين  واحترام  اإلنسانية  والروح  باحلقائق 
والشفافّية واإلقرار باألخطاء هي مبادئ أساسّية 

ينبغي أن يتقّيد بها اجلميع. 
املعايير األخالقية، هي  فإّن  ويف احلقيقة، 
أيضا مبادئ أساسية يف العمل اإلعالمي مثل 
املهارات  تعلم  من  تبتدأ  التي  الـــــِدقــــــة 
احلقائق  على  واحلصول  اخلبر  لنقل  األساسّية 
بطريقة صحيحة وتقدميها يف سياقها الصحيح، 
وتنتهي إلى الصدق واملصداقية يف القول. وهي 
تعني  التي  األمانة  عن   كثيرا  تبتعد  ال  أيضا 
ابتزازها  ثم  املصادر..،  ُمراوغة  أو  ِخداع  عدم 
وحق  الرد  حق  احترام  كذلك  ومساومتها.. 
واالبتعاد  اخلطأ  بتصحيح  والّتعجيل  الّتصحيح 
اخلدمة  بتوفير  وااللتزاُم  الّتعصب؛   عن 
املفيدة  املعلومات  تقدمي  خالل  من  العمومية 
التغطية  يف  والّتنوع  والّتوازن  املجتمع،  ألفراد 
اإلعالمية مبا يشمل جميع املجاالت والفئات، 
وعدم  والتعليق  والرأي  اخلبر  بني  والفصل 
مجال  والعمل يف  الصحفي  العمل  بني  اجلمع 
إال  لألفراد،  اخلاصة  احلياة  واحترام  اإلعالن؛ 
إذا توّفر للصحيفة مبّرر يتعّلق باملصلحة العامة.
ابتزاز  وعدم  مثال  واحملاكم  اجلرائم  قضايا  )يف 
أماكن  يف  لتصويرهم  األشخاص  مالحقة  أو 
املسبقة؛  موافقتهم  على  احلصول  دون  خاصة 
واحترام املعايير املتعّلقة بتغطية قضايا األطفال 
قبل  أوليائهم  من  واالستئذان  واملراهقني 
تصويرهم أو محاورتهم. ونبذ الّتمييز العنصري 
وعدم  املواقع؛  أو  لألحداث  الّنمطية  والّتغطية 
يعرفها  معلومات  أّي  من  الشخصية  االستفادة 
من  آخرين  ألشخاص  تسليمها  أو  الصحفي 
شأنهم استغاللها بعيدا عن األهداف السامية 
هو  اليوم  األخالقية  باملعايير  فااللتزام  لعمله. 
الضمان اجلوهري للحفاظ على مكانة الصحافة 

والصحفيني .

األخالق الصحفية في مواجهة تحدي اإلنترنيت
ال شك أّن كثيرا من املمارسات التي بات 
اليوم  أنفسهم  يعتبرون  صحفيون  يستهِجُنها 
مخضرمون- عملوا بني عصرين- ، قد تعّمقت 
على  الرقمي  للمحتوى  الكبير  االنتشار  بفعل 
شبكة اإلنترنيت، وأصبح الصحفي متأثرا أكثر 
من أّي وقت مضى باألساليب اجلديدة يف املواقع 
اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعي، فقد 
يهتم  ال  الذي  الرديء  احملتوى  انتشار  تفاقم 
باملعايير املهنّية وال يعيُرها أدنى اهتمام، وانبرى 
والتأهيل  واملعرفة  للّتكوين  يفتقدون  أشخاص 
الكايف للكتابة من خلف الشاشات الذكية، بل 
إنك جتدهم يكتبون يف كل شأن وُينجزون عدة 
مسؤوليات أكبر من قدراتهم. ناهيك عن تراكم 
الضغوط املهنّية على من يعملون يف مثل تلك 
املواقع اإلخبارية التي ال تهتم كثيرا مبستوى من 
يكتب، فتجد تداخال وتراكما يف املهام يؤدي 
على  الدقة  مراعاة  وعدم  اجلودة  انخفاض  إلى 
وجه اخلصوص. كما أّن غياب العمل املؤّسسي 
أيضا له دور كبير يف تلك النقائص التي تستمر 
وتتكّرس أكثر فأكثر بفعل استنساخ منط العمل 
توّظف  التي  املواقع  تلك  يف  واملتشابه  اخلاطئ 
الّتصادم  إلى  إضافة  احملّررين.  من  قليال  عددا 
العمل،  الدقة يف  السرعة وضرورة  بني حتمية 
فسباق املواقع اإلخبارية عبر الشبكة ال يتوّقف 
ال  ونشرها  األخبار  ُصنع  ودوامة  واحدة  حلظة 
يسابق  الصحفي  أو  احملّرر  يجعل  مما  تتوّقف، 
كبيرا  اهتماما  يعير  ال  لكنه  والزمن،  نفسه 
للدقة مثال، فتجد أنه ال يهتم لدقة األسماء، 
األحداث،  سيرورة  أو  والتواريخ،  األماكن  أو 
يف  لكنها  مهم.  غير  تفصيل  له  بالنسبة  ألنها 
والرداءة  االستسهال  تكّرس  ممارسات  احلقيقة 
يوما بعد آخر، أما انتهاك احلياة اخلاصة وتصوير 
الناس يف أوضاع غير مقبولة فأصبح من »تقاليد 
يشجعها  من  جتد  التي  الصحفي«  العمل 
اإلعالم  براغماتية  أو  السبق  بحجة  ويدعمها 
اإلعالم،  يف  املواطن  حق  خلف  تتخّفى  التي 
وبهذا تصبح األخالق الصحفية  وجهات نظر 

أكثر منها مبادئ ومعايير ال تقبل املساومة. 
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أقالم

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

عندما تصبح املهنّية وجهة نظر .. 

األخالق الصحفية » رفاهية« 
أدركها  العصر الرقمي
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   أّيها الَكتبُة َتوقُفوا؛  
فَما عاَد للَقلِم َصيٌت أو 
َصوٌت؛  َتوُت احَلقيقُة 

فكيِر،  يف َغياِهب التَّ
وَتنتِحُر احُلرّيُة على 

األسُطِح الَبيضاِء. 
.و ما عاَد للَمقاِم 

َمقاٌل. . َتوقُفوا فقْط 
مُت ُيزاِحم  علَّ الصَّ

جيَج؛ وَينتِبُه إليه! الضَّ
    َتوّقُفوا، َفقد باَت 
من الَغباِء الِكتابُة 
عن احُلرّيِة وأنتم 

ُسجناٌء يف َدواِخلُكم، 
ُمرتِعبون، َعاِبُثون، 

ماُروَن أمام أبواِب 
جِن نحَو مراِبِع  السِّ
الُعبودّيِة، َتِملوَن 

روَن  ياِفطاِت الَعاِر وُتبرِّ
للّسجاِن َصريَر 

األبواِب احَلديدّيِة 
وَصقيِع امَلكاِن. َماُضون 

على ُظهوِر َخيٍل ما 
َعادْت َتصهُل  ُمنكِفَئًة 

وَباِسطًة ُظهوَرها 
اكِبني، راِغبًة يف  للرَّ
ُعشٍب يابٍس على 

أطراِف الِقفار! 
َتوّقفوا، َفقط  ألّنُكم 

ُتواِجهون َطواِحنَي 
الَهواِء؛  فـ »الْتُروَباُدور« 
ما عاَد ُيراِوُد اجَلميالِت 

على األرِض امُلقّدسِة، 
باَع َصوَته، واْختَفت 

ة يف أِزَقة  أحلاُنه احلرَّ
الُقصوِر؛  وبنَي َجداِئل 

باَيا؛ ما عاَد  الصَّ
»الْتُروَباُدور« ُيِخيف 
امُللوَك وال ُيطرُبهم؛  
َفقد تاَه يف َساحاِت 

الُعبودّيِة، وباَع الكماَن 
مِن وأحياًنا  بَبخِس الثَّ

بال َثمِن!
    َمن ِمنُكم رفَع 

َعِقيرَته إلى الّسماِء؟ 
َمن ِمنُكم رفَض البيَع 
راَء؟ َمن ِمنُكم  والشِّ

استلَّ َسيفُه وَلم ُيِعدُه 
إلى ِغمدِه بعد َمنصٍب 

َووعٍد ُبهتاٍن؟ وَمن 
ِفيَنا ما يزاُل َيتِطي 
نا  جواَد احُلرّيِة؟ فكلُّ
َنبيُع بالّصمِت وبَرننِي 
يناِر؛ َنبيُع امَلبادَئ  الدِّ

يف ُسوِق الَهذياِن 
واألجساَد يف أسواِق 
الّنخاسِة؛  وَبينُهما 

هامُة وامُلروءُة  َتضيُع الشَّ
واألخالُق.. وحنَي 

َتضيُع األخالُق َتضيُع 
احُلرّيُة!

بلسان تويقر عبد العزيز

مع  بالتنسيق  الوطنية،  التربية  وزارة  وجهت 
واملسابقات،  لالمتحانات  الوطني  الديوان 
بإعالم  تقضي  املراكز  لرؤساء  تعليمات 
مراكز  يف  بالوجود  البكالوريا  مترشحي 

االمتحان ساعة قبل انطالقه. 
كشفت الوزارة، يف تعليمتها يوم أمس الثالثاء، 
من  األعوان  لتمكني  جاء  اإلجراء  هذا  أن 
وكذا  احلراري،  بالكاشف  الطلبة  فحص 
التي  القاعات  على  التعرف  من  متكينهم 
بني  أن  وأضافت  االمتحان.  فيها  يجتازون 

كواشف  ثالث  توفير  ستتبع  التي  اإلجراءات 
أعوان  يستعمله  امتحان  مركز  كل  يف  حرارة 

لكشف حرارة كل تلميذ. 
نائب  تعيني  أيضا،  املتخذة  اإلجراءات  ومن 
املراقبة  بعملية  سيتكفل  الذي  املركز  رئيس 
الصحية للتالميذ ،كما سيتم تكليف 4 أعوان 
الصباحية  الفترتني  خالل  أي  فترة  كل  يف 
 ، االمتحان  تعقيم قاعات  واملسائية من أجل 

وكذا تهويتها.
 صفية نسناس

سيتم  أنه  السياحة،  وزارة  أكدت، 
جميع  يف  صحي  بروتوكول  اعتماد 
فتح  بدء  السياحية، مع  األنشطة 
واستئناف  السياحية  املؤسسات 

نشاطها يوم 15 أوت اجلاري.
كشفت، يوم أمس، وزارة السياحة يف 
بيان لها أنه سيتم اعتماد بروتوكول 
صحي يف جميع األنشطة السياحية، 
تنفيذا لقرارات السلطات العمومية 

احلجر  من  اخلروج  إلى  الرامية 
ومرنة،  تدريجية  وبصفة  الصحي، 
الصحي  البرتوكول  أن  إلى  مشيرة 
إلزامي على كل األنشطة السياحية 
السياحية،  املؤسسات  جميع  ويف 
التوصيات  اعتماد  سيتم  حيث 
العلمية  اللجنة  من طرف  الـمقدمة 
جائحة  انتشار  ومتابعة  لرصد 
على  تنص  والتي  كورونا،  فيروس 

التي  الصحية  للقواعد  دليل  إعداد 
كل  إلى  بالنسبة  لها  االمتثال  يتعني 
نظام معزز  وكذا على وضع  قطاع، 
وقاية  قصد  الصحية،  للمراقبة 
واألفراد  الزبائن  صحة  وحماية 
املؤسسات  مستوى  على  العاملني 
الفندقية، ويف الفضاءات املخصصة 

لألنشطة السياحية.
أ .  ب.

فـي انِتـَظار 
مــِت..! الّصـَ

فيما هلَك 10 مرضى بـ«كوفيد 19« 

الجزائـُر ُتحِصــي 492 
إصابــًة جِديدًة يوَم الّثالثاِء

بفيروس  اجلديدة  اإلصابات  عدد   واصل 
كورونا يف اجلزائر، أمس الثالثاء، التراجع، 
والسكان  الصحة  وزارة  به  أفادت  حسبما 

وإصالح املستشفيات.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف   
يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية 
 492 تسجيل  عن  فورار،  جمال  اجلزائر، 
إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد 

املصابني إلى 36204 أشخاص.
خالل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث  وحسب 
آخر 24 ساعة هالك 10 مرضى متأثرين 
إجمالي  ليرتفع   ،»19 »كوفيد  بـ  بإصابتهم 
عدد الوفيات إلى 1322 حالة، منذ انتشار 

الوباء يف اجلزائر.
خ. د

تطبيقا لإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا

ياحّيِة  يـاَحـة: بُروتوكــوٌل ِصحـيُّ َسُيعتَمـد في جميـِع األنِشَطة السِّ وزارُة السِّ

سُيخَضعون للفحِص بالكاِشف احَلرارّي 

إلـزاُم ُمترِشحـّي الَبكـالورَيا بااللِتَحـاق إلـزاُم ُمترِشحـّي الَبكـالورَيا بااللِتَحـاق 
بالَمــراكِز ساعـة قبــل االمِتَحـــاِن بالَمــراكِز ساعـة قبــل االمِتَحـــاِن 

إنهــاُء مهــاِم الُمديــِر الَعــام لِرئـاســِة إنهــاُء مهــاِم الُمديــِر الَعــام لِرئـاســِة 
الُجمهـورّيِة والُمفتـِش العـاِم لِوزاَرة الَعــدِلالُجمهـورّيِة والُمفتـِش العـاِم لِوزاَرة الَعــدِل

 تضمن العدد األخير من اجلريدة الرسمية إنهاء مهام عبد احلميد جموعي بصفته مديًرا لإلدارة 
العامة برئاسة اجلمهورية، مبوجب مرسوم رئاسي مؤرخ يف الـ29 جويلية املاضي.

كما أوضح العدد األخير من اجلريدة الرسمية أّنه مبوجب مرسوم رئاسي آخر، مؤرخ يف الـ16 جويلية 
إدماجه  العدل، إلعادته  لوزارة  القادر حمدان بصفته مفتًشا عاًما  أيًضا مهام عبد  ُأنهَيت  املاضي، 
العامة  باملفتشية  ومفتًشا  قاضًيا  بصفته  بوعايشة  قدور  إحالة  إلى  باإلضافة  األصلية،  رتبته  يف 

للوزارة على التقاعد.
خ.د.

قطاع الّصحة فقد أزيد من 70 ُمنتسبا، بن بوزيد:

ِنسبُة األسّرِة الُمستغّلِة َبلغت 39 % فقط!
قال وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أمس الثالثاء عند نزوله ضيفا على اإلذاعة 
الوطنية، إنه مت تسجيل استقرار يف الوضع الصحي يف البالد ، وأن املستشفيات عبر الوطن باتت يف أريحية ولم تعد 

تشهد ضغطا كبيرا، كما سجل يف الوقت نفسه تراجعا طفيفا يف عدد اإلصابات.
وأضاف بن بوزيد أن القطاع الصحي يتوفر على 19 ألف سرير، ونسبة 36 باملائة فقط منها مستغلة وهذا ما يجعل 
املستشفيات تشهد أريحية يف هذا املجال. وباملناسبة، ذكر الوزير بالتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة الذين 

تويف منهم أكثر من 70 منتسبا للقطاع، بينما أصيب بالفيروس نحو 4000 عامل منهم.
وفيما يخص االعتداءات على عمال القطاع املسجلة يف الفترة األخيرة، قال الوزير: »إن هذه الظاهرة لم تعد موجودة، 
كما أن القوانني التي صدرت يف هذا الشأن أعطت ثمارها«. ويف الوقت ذاته، ثّمن بن بوزيد وعي املواطنني بضرورة 
السلوكيات  هذه  واعتبر  التباعد اجلسدي،  مسافة  واحترام  الكمامة  استعمال  غرار  على  الوقاية  بإجراءات  االلتزام 

مؤشرا إيجابيا على حصر انتشار الفيروس ، غير أنه شدد على عدم التراخي وأخذ احليطة واحلذر.
كما تطرق الوزير إلى قضية اللقاح املرتقب، وأوضح أن اجلزائر تترقب إنتاجه، وأنه سيكون متوفرا للشعب اجلزائري 
فور تسويقه. غير أن هذا – يضيف الوزير - يخضع لعدة شروط منها فعاليته،حيث وقال: »إن اللقاح الروسي هو 

األقرب - حتى اآلن - غير أن تسويقه لن يكون قبل شهر أكتوبر املقبل على أقصى تقدير.
محمـد رضوان

البليدة :

 َتوقيـــُف الُمتـوّرطيــَن فــــي ِشَجـــار 
باألسِلــَحة الَبيضـــاِء بُبوِعينـــــان

متكنت عناصر املناوبة القضائية ألمن دائرة بوعينان، بوالية البليدة، من توقيف أربعة أشخاص تورطوا يف شجار 
باألسلحة البيضاء.

وذكر املصدر الذي أورد اخلبر أن العملية متت إثر معلومات وصلت إلى عناصر املناوبة، مفادها استقبال مصلحة 
االستعجاالت الطبية باملؤسسة االستشفائية لبوعينان أربعة أشخاص مصابني بجروح. وعليه، فتحت املصالح حتقيًقا 
يف القضية، تبنّي من خالله أّن املعنيني ضلعوا يف شجار استعملوا فيه أسلحة بيضاء، وذلك على مستوى الطريق 

العام بوسط املدينة.
كما مت استغالل شريط فيديو متداول عبر وسائل التواصل االجتماعي يبنّي الوقائع، ليتم إجناز ملف قضائي ضد 

املشتبه فيهم وتقدميهم أمام العدالة أين صدر يف حق أربعة منهم أحكام قضائية متفاوتة.
خالد دحماني



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 

 

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

