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الَجاِمعـُة  َكحِضـانـٍة
طالئعية،  بوظيفة  اجلامعة  تقوم 

مصدر  تكون  أن  ويفترض  تنويرية 
إلنتاج  مؤهلة  التاريخية،  التحّوالت 
ثمَّ  ومن  وتفعيلها،  وتسويقها  األفكار 
ليكون  املجتمع  ترقية  يف  اإلسهام 
بحضورها  وذلك  ومحّصنا،  واعيا 
يف  التأثير  على  وطاقتها  الفعلي 

القرارات واحمليط اخلارجي!

05
قسنطينة

ُنّظــار الثَّانويـاِت 
ـون أمـام َمقرِّ  َيحتجُّ
ُمديــرّيِة التَّربيـِة

06
غليزان

َكشــٌف اخِتيـاريٌّ 
لَفيـروِس ُكورونا 
لَفائدِة الُمواِطنين! 

08
أدرار

 الُمجَتمــع الَمدنـيُّ 
يدُعــو إلعفـــاِء 
الُمواِطنيَن من َتسديِد 
َفاتـورِة الَكهربـاء.

02
لالسِتعداِد  َدعا 

الّدسُتور على  لالسِتفَتاء 

الّرئيــُس تّبون 
يَتوّعُد الَمسؤوليـَن 
الُمتقــاِعسيـن! 

على هامش افتتاح الّلقاء 
التقييمي »احلكومة – الوالة«، 

يوم أمس بقصر األمم، أّكدد رئيس 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
على أهمية محاسبة املسؤولني 

املتقاعسني يف تلبية مطالب 
املواطن. وألّح على ضرورة التحلي 
باإلرادة الستعادة ثقة املواطن. 

طِح! طِح!َفضاِئُح االسِتثمار بالْجلَفة َتطُفو على السَّ َفضاِئُح االسِتثمار بالْجلَفة َتطُفو على السَّ
يشوُب قطاع االستثمار بوالية اجللفة فضائح كبيرة، على غرار باقي القطاعات األخرى؛ حيث إن معظم املناطق الصناعية 

والنشاطات املوزعة عبر بلديات الوالية لم تقدم إلى اآلن مؤشرات تساعد يف حتريك عجلة التنمية، أو خلق مناصب عمل للشباب!

َمناطٌق ِصناعّيٌة َخاويٌة على ُعروِشها وَبطالٌة َخاِنقة09

بيِة وَسنِّ َقانوٍن َيحِمي امَلرضى َمطالٌب بإنَشاِء َهيئٍة َوطنّيٍة مُلتاَبعِة األخَطاِء الطِّ
    15001500 خطأ طبي خالل السنوات العشر األخيرة خطأ طبي خالل السنوات العشر األخيرة

بن َزِواي:بن َزِواي:  االلَفراُغَفراُغ    الَقانونيُّالَقانونيُّ  
َيحِرُم َضحايا  األخطاِء َيحِرُم َضحايا  األخطاِء 

بيـــِة  ُحقوَقهـــم بيـــِة  ُحقوَقهـــمالطِّ الطِّ

1500 حالَة َخطٍأ طبيٍّ 
نواِت  ُسجَلت خالَل السَّ

الَعشرِة األَخيرِة.
 

برَكاِنــــي: برَكاِنــــي:   الِعمـادُة الِعمـادُة 
َتتـلّقـــــــى  آالَف َتتـلّقـــــــى  آالَف 

كاَوى   َشهـــرًيا! كاَوى   َشهـــرًيا!الشَّ الشَّ

ُبوعبدُبوعبد اهلل: اهلل: َينبِغي  َينبِغي 
ســــنُّ  َقانـــوَنـــي ســــنُّ  َقانـــوَنـــي 

بيِة  بيِة امَلسئولّيِة  الطِّ امَلسئولّيِة  الطِّ
وِحمايـــِة  حــقِّ                     وِحمايـــِة  حــقِّ                     

امَلـريــــِض!امَلـريــــِض!

0303

فيفي  قفـِصقفـِص  االّتهـاِماالّتهـاِم!!
أطّباٌء أيًضا ..أطّباٌء أيًضا ..

د. السعيــــد  بوطـاجيـــــن 	أقــــالم15
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دعا لالستعداد لالستفتاء على الدستور

تبون يتوعد المسؤولين المتقاعسين

صفية نسناس 

التي  الكلمة  يف  الرئيس،  حذر 
التقييمي،  اللقاء  أشغال  بها   افتتح 
بعض املسؤولني احملليني من التظاهر أمام 
املواطن،  بشؤون  باالهتمام  الكاميرات 
التلفزيون  مستشهدا مبا مت بثه أمس عبر 
تالعب  تكشف  صور  من  العمومي، 
مسؤولني محليني بتوفير متطلبات احلياة 
فقط،  الكاميرا  عدسات  أمام  الكرمية 
التأخير  املسؤولني عدم  مؤكدا على كل 
للمواطنني  سواء  كورونا  منح  صب  يف 
متسائال  الطبي،  السلك  من  أفراد  أو 
تطبيق  يف  احلاصل  التأخر  سبب  عن 
هذا  كان  وإن  التعليمات،  من  الكثير 
املضادة،  الثورة  إطار  يف  يدخل  التأخير 
تعطيل  بخصوص  حدث  مبا  مستشهدا 
بعمال  اخلاصة  االسثتنائية  املنح  صب 

قطاع الصحة. 
أن  كلمته،  يف  الرئيس،  وأضاف 
من  ومقصودة  مستهدفة  باتت  اجلزائر 
الذي  الوقت  الفاسد يف  املال  قوى  قبل 
للمشبوهني  فريسة  املواطن  فيه  أصبح 
يف  تزال  ما  التي  الفاسدة،  وأموالهم 
املجتمع.وأكد يف هذا السياق أن بعض 
الفاسد،  باملال  متشي  تزال  ما  األمور 
للخارج  مالية  حتويالت  مبثال  مستشهدا 

والتي تخص رجل األعمال ملمحا إلى 
السجن،  يف  يوجد  الذي  حداد  علي 
ومن  األوامر؟  أعطيت  كيف  متسائال 

نفذها؟!
التغيير  معركة  أن  كشف  كما 
كلمته  موجها  العراقيل،  رغم  متواصلة 
صعبة  ظروف  يف  يعملون  الذين  للوالة 
وقد تكون استثنائية، إال أنه ال مناص 
اجلزائر  قطار  أن  مؤكدا  املواصلة،   من 
يعود  العالم  يف  قطار  يوجد  وال  انطلق 
للوراء- بحسبه.  ويف سياق آخر، دعا 
إلى  والوالة  احلكومة  أعضاء  الرئيس 
االستعداد ملرحة االستفتاء حول املشروع 
هو  الذي  الدستور  لتعديل  التمهيدي 
االقتراحات،  جمع  مرحلة  يف  حاليا 

طالب  الذي  التغيير  أن  تأكيده  مجددا 
مشيرا  سلمي،   تغيير  هو  احلراك،   به 
انتقالية  مرحلة  يف  الطامعني  أن  إلى 
البحر هم مخطئون  واملخططني من وراء 
ألن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء. 
كما أعرب الرئيس عن طموحه يف إعداد 
سيتم  نصا  أن  معلنا  توافقي،  دستور 
نشره الحقا يتضمن اقتراحات اجلميع، 
وكل مادة تتضمن كل االقتراحات ليتم 
بعدها األخذ باقتراحات األغلبية، الفتا 
االنتباه إلى أنه بعد القيام بهذه العملية 
سيصبح تعديل الدستور مشروعا أما يف 
جمع  مرحلة  يف  »فنحن  احلالي  الوقت 

االقتراحات«. 

قال إن عائدات الدولة تراجعت بـ 40 بالمائة 
عطار: قطاع الطاقة تكبد خسائر بـ 125 

مليار دينار
 أكد وزير الطاقة عبد املجيد عطار أن االقتصاد العاملي عموما وسوق النفط باخلصوص 
يعرفان وضعا صعبا وغير مستقر بسبب انتشار وباء »كوفيد 19«، وهو ما أثر على االقتصاد 
والوالة  احلكومة  لقاء  خالل  األربعاء،  أمس  يوم  الوزير،  واستعرض  والعاملي.   الوطني 
الدولة  عائدات  أن  إلى  مشيرا  واملتوسط،  القصير  املدى  على  الطاقة  قطاع  إستراتيجية 
مليار   125 الطاقة خسر  قطاع  أن  كما  كورونا،  جائحة  بسبب  باملائة   40 بنسبة  تراجعت 
الطاقة سطرت  وزارة  بأن  وأفاد عطار  باملائة.    7 بلغت  والطلب  النمو  نسبة  أن  غير  دينار، 
جملة من التدابير على غرار خفض االستثمار ونفقات التسيير واحلفاظ على مستوى إنتاج 
الطاقة والتوزيع، كما مت تسطير إستراتيجية إلنعاش االقتصاد وتنفيذ سياسة تنموية مستقلة 
عن الريع النفطي، باإلضافة إلى توجيه املوارد وإنتاج احملروقات لرفاهية املواطن وخلق ثروات 

جديدة، وفرص العمل.                                                             صفية نسناس
  

قال إن الجزائر تخسر الكثير من األموال 
شيتور يدعو الستغالل الطاقات البديلة القتصاد متين 

أهمية  على  شيتور،  الدين  شمس  املتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  أّكد 
ألقاها خالل  اقتصاد متني.  وأردف شيتور،  يف كلمة  البديلة من أجل  الطاقات  استغالل 
لقاء تقييمي جمع احلكومة والوالة، يوم أمس األربعاء، أن اجلزائر تخسر الكثير من األموال، 
باإلضافة  األموال،  البديلة السترجاع هذه  والطاقات  الشمسية  الطاقة  استغالل  إلى  مشيرا 

إلى ضرورة استحداث حقول لهذه الطاقات.                                             صفية ن

لفائدة 8.7 ماليين مواطن يقطنون مناطق ظل
 َرصُد 207 ملياَر ديناٍر لَتمويِل أزيِد من 

11 ألَف عملّيٍة جَوارّيٍة 
أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، عن رصد 207 مليار دينار جزائري لتمويل 11815 
وزير  أمس،  كشف،  الظل.  مبناطق  مواطن  مليون   8.7 عن  يزيد  ما  لفائدة  جوارية  عملية 
دينار  مليار   207 تخصيص  عن  بالوالة،  احلكومة  اجتماع  خالل  بلجود،  كمال  الداخلية 
جزائري لتمويل 11 ألف و815 عملية جوارية لفائدة ما يزيد عن 8.7 مليون مواطن مبناطق 
الظل، حتقيقا لألهداف املسطرة يف تطبيق توصيات االجتماع األخير. وأوضح  بلجود أنه مت 
االنتهاء من إجراء 1256 عملية  مببلغ إجمالي قدره مليون دينار، والتي مست 208 عمليات 
170 عملية تخص حتسني  العزلة،  بفك  تتعلق  293 عملية  الشرب،  مبياه  بالتزويد  متعلقة 
ظروف التمدرس، 136 عملية تتعلق بالتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، 91 عملية 
تخص  عملية  و60  اجلوارية  بالصحة  بالتكفل  تتعلق  عملية   73 العمومية،  اإلنارة  تخص 
إصالحات جوارية وترفيهية للشباب.كما كشف املتحدث عن وجود 5280 عملية قيد اإلجناز 
حاليا مببلغ إجمالي يقدر بـ 95 مليار دينار، شملت 4205 مناطق ظل يستفيد منها أكثر من 
3.8 مليون مواطن، حيث مت متييز 368 عملية تفوق نسبة إجنازها 80 باملائة، و368 عملية 
تراوحت نسبة اإلجناز بها بني 50 و80 باملائة.                                     أحمد بوكليوة

انتقد تثاقل المسّيرين في تحقيق الوعود
جّراد يأمُر بَتجسيِد اإلصالَحاِت عاجاًل! 

 دعا الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس األربعاء، إلى االستعجال يف جتسيد اإلصالحات 
وإتاحة البدائل. أعرب الوزير األول، عبد العزيز جراد، يوم أمس خالل مداخلته التي ألقاها 
يف اللقاء الذي جمع احلكومة بالوالة يف قصر األمم، عن تضايقه من بطء وتيرة اإلصالحات، 
وطول مدة إتاحة البدائل راد على مداخلة وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، قائال: 
»إذا كنت تتحدث عن املدى املتوسط،  فأنا عندي االستعجال يف حل األمور، وأن تطرقك 
لعدم حيازتنا على الطاقة والطبيعة الكالسيكية، يجب أن يكون بالتطرق الستعمال البدائل 
فورا«، داعيا كافة احلضور إلى تغيير األشياء عاجال.  وفيما يخص استعمال السير غاز، ألح 
الوزير األول على ضرورة تعميم استعماالته، قائال:«يجب على كل الوزارات التوجه يف مواردها 
إلى تعميم استعمال سير غاز يف حظائرها«، مشددا على ضرورة تعميم استعماله يف سيارات 
الواليات والبلديات والدوائر«. وأوضح الوزير األول أن املواطنني ينتظرون إمتام ما وعدوا به بإجناز 
طاقات متجددة على مدى 5 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنه ينتظر يف احللول اليومية، ويجب 
تطبيقها حينا، قائال »إنه لن يتم تنظيم اجتماع يف ملتقيات أخرى لتقييم األشياء بل لتقييم 

األشغال املنجزة والتي سنكون بصدد إجنازها«.                                أحمد بوكليوة

وزارة التربية تعلن عن عمليتين لتخفيف المحفظة 
أزيُد من ِمليوَني ِتلميٍذ سُيجروَن امِتَحاَني 

»الِبيام« والَبكاُلوريا
 قال وزير التربية،  محمد واجعوط، إن الوزارة عكفت على وضع عمليتني لتخفيف وزن 
للموسم »-2020 2021«.   املقبل  املدرسي  الدخول  بداية من  لتالميذ االبتدائي،  احملفظة 
باجلزائر  األربعاء،  أمس  يوم  الوالة  مع  احلكومة  لقاء  خالل  ألقاها  كلمة  يف  الوزير،  وأكد 
تخفيف  من  والتي ستمكن  االبتدائي،  التعلم  مخطط حصص  إعداد  مت  قد  أنه  العاصمة، 
الكتب، وبالتالي تخفيف وزن احملفظة، باإلضافة إلى تزويد أساتذة االبتدائي بأدوات عمل 
املدرسة  مشروع  إطالق  يف  الثانية،  العملية  البيداغوجية.   وتتمثل  أعمالهم  يف  تساعدهم 
النموذجية الرقمية، بداية من الدخول املقبل »-2020 2021«، من خالل تصميم وتطوير 
5 لوحات رقمية، واحدة لكل سنة يف االبتدائي، تضم مجموعة من الوظائف لتسيير الكتب 
على  مقبلون  تلميذا  و124  ألف  و61  مليونني  إن  الوزير  قال  األرقام،  وبلغة  الرقمية.  
الـ5 من شهر  اجتياز امتحاني شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا، مذكرا أنه ومنذ 
أفريل املاضي، مت الشروع يف بث دروس على قنوات التلفزيون لتالميذ األقسام النهائية، 
مجددا التزامات دائرته الوزارة بإجبارية التعليم لضمان التعليم اإللزامي لألطفال غير 
املتمدرسني واملتسربني من سن السادسة إلى 16 سنة.                             ص.ن

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية محاسبة المسؤولين المتقاعسين في تلبية مطالب المواطن، ملحا على 
ضرورة التحلي باإلرادة الستعادة ثقة المواطن، وذلك على هامش افتتاح اللقاء التقييمي »الحكومة » الوالة«، يوم أمس 

بقصر األمم. 

اإلصالحات ركزت على النشاط الجمركي وتوزيع العبء الضريبي
 ِوزارُة الَمالّيِة ُتبرِمج رْقمنَة الِقطاع وَترشيِد النَّفقاِت الَعامِة

عبد  بن  أمين  املالية،  وزير  أكد 
التي  املالية  أن اإلصالحات  الرحمان، 
إرساء  تهدف  إلى  املالية،  وزارة  باشرتها 
الشفافية ورقمنة القطاع، وترشيد النفقات 
العامة وتعزيز الرقابة على استعمال املوارد 
العمومية وكذا حتسني مناخ االستثمار.  

بن  أمين  املالية  وزير  أمس،  أوضح، 
مع  احلكومة  لقاء  خالل  الرحمان،  عبد 
شمل إدارة  الذي  اإلصالح  أن  الوالة، 
القانوني  اإلطار  صياغة  أعاد  اجلمارك 
اجلمارك  نشاط  ينظم  الذي  والتنظيمي 
ركز  حيث  اجلمارك،  إدارة  تنظيم  وإعادة 
على تعزيز أنظمة مكافحة ورقمنة النشاط 
تقدما  يشمل  أنه  إلى  مشيرا  اجلمركي، 
نشر  خالل  من  معاينته  ميكن  ملحوظا 
اإللكتروني  املوقع  على  اخلدمات  بعض 

على  مراهنا  للجمارك،  العامة  للمديرية 
نظاما  ستتيح  اإلصالحات  هذه  أن 
لنشاط  رقميا  تسييرا  يوفر  للمعلومات 
أن  الرحمان  عبد  بن  اجلمارك.  وكشف 
وزارة املالية تعمل، يف هذا الصدد،  على 
املستويات من أجل خلق ديناميكية  كل 
قواعد  إرساء  أجل  ومن  وفعالة،  جديدة 
بالقيام  احمللية  للجماعات  تسمح  وآليات 
هدف  املسؤول  وأبرز  املؤسساتي.  بدورها 
املواطن  من  اإلدارة  تقريب  يف  قطاعه 
على امتداد كامل التراب الوطني، وذلك 
يف  تتمثل  واضحة  إجراءات  خالل  من 
بالضرائب  اخلاصة  اجلديدة  الهياكل 
وأمالك الدولة واخلزينة وكذا القباضات.

اإلجراءات  املتحدث    واعتبر 
وتبسيط  القطاع  ورقمنة  النوعية 

اإلجراءات اإلدارية للمواطن تشكل أحد 
أن   مؤكدا  للقطاع،  الكبرى  االنشغاالت 
البيروقراطية السلبية  تعيق املسار احلسن 
معربا  التنموي،  واحلس  اإلداري  للعمل 
اجلبائية  العدالة  حتقيق  يف  هدفه  عن 
والضريبة من خالل التوزيع العادل للعبء 
الضريبي إذ مت املباشرة يف إصالح رئيسي 
اجلبائي  اإلصالح  يف  أساسا  متثل  أول 
إلى  باإلضافة  اجلبائية  اإلدارة  وتنظيم 

إصالح نظام امليزانية.
إدارة  املتحدث،  حول إصالح  وأفاد 
أمالك الدولة، بأنه يهدف أساسا لتحسني 
أمالك  واستعادة  وجناعتها  أدائها  مستوى 
باستمرار  سيتيح  الذي  والعقار  الدولة 

رقمنة وثائق عقارية وترقية االستثمار.
أحمد بوكليوة

تسجيل 6 آالف مناقشة اختلفت بين مذكرات الماستر والّدكتوراه
عليِم عن ُبعٍد َبن ِزّيان ُيراِهن على َتفعيِل ِنظاِم التَّ

عبد  العالي،  التعليم  وزير  كشف 
التي  اإلجراءات  عن  زيان،  بن  الباقي 
اجلامعية  السنة  الستكمال  اتخاذها  مت 
املقبل  للدخول  واالستعداد  احلالية، 
أمس،  أوضح،   .»2021  2020-«
وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان 
التي  احلالية  االستثنائية  الوضعية  أن 
كورونا  وباء  تفشي  جراء  البالد  تعرفها 
القطاع،  على غرار  أثرت على وضعية 
بالقطاع  ودفعت  األخرى،  القطاعات 
على  ترتكز  بديلة  حلول  ابتكار  إلى 
من خالل  بعد  عن  التعليم  منط  تفعيل 
الوسائط املتاحة، مشيرا إلى أن احلصيلة 

الغالبية  أن  أبرزت  القطاع  أعدها  التي 
العالي  التعليم  ملؤسسات  العظمى 
مابني  املاضي  مارس   12 عند  أجنزت 
املسطرة يف  البرامج  من  باملائة  و65   50
مختلف املواد واألطوار التعليمية. وثمن 
فرق  قبل  من  املبذولة  اجلهود  زيان  بن 
التكوين والفرق البيداغوجية من خالل 
والتي  بعد،  التكوين عن  آليات  تفعيل 
مكنت من إجناز ما يفوق 80 باملائة من 
البيداغوجية  البرامج  من  املتبقي  اجلزء 
من  أكثر  تسجيل   عن  كاشفا  املعنية، 
6 آالف مناقشة ما بني مذكرات املاستر 
وعلمية  بيداغوجية  وأعمال  والدكتوراه 

متت  حيث  اجلامعي،  بالتأهيل  تتعلق 
هذه املناقشات إما حضوريا مغلقة أو عن 
بعد. وأكد املتحدث أنه سيتم االنطالق 
واخلدماتية  اجلامعية  املرافق  تهيئة  يف 
ما  حسب  املادية  الشروط  وحتضير 
أن  »ميكن  قائال:  الضرورة،  تقتضيه 
حصريا  البيداغوجية  األنشطة  تستأنف 
 23 ابتداء من  التعليم عن بعد،  بنمط 
النشاطات  استئناف  أن  علما  أوت، 
احلضوري  النمط  وفق  البيداغوجية 
يوم  عقده  املقرر  الوزاري  االجتماع  بعد 

السبت 15 أوت 2020«.
أحمد بوكليوة



عّمـــار قــــردود

السلطات  على  املتتبعون  وُيعيب 
واحد  جانب  من  املوضوع  العليا عالجها 
واملُتهم  »اجلالد«  املواطنني  واعتبار  فقط 
والطبيب واملمرض هما »الضحايا«، بينما 
جميع  من  املشكل  عالج  بها  حرّيا  كان 
جوانبه ومعاقبة األطباء واملمرضني الذين 
يف  ويتسببون  املرضى  عالج  يف  يقّصرون 

أخطاء طبية تطالهم.
قانون  اجلاري  أوت  مطلع  فقد دخل 
بعد  التنفيذ  حّيز  الطبية  األطقم  حماية 
ونشره  تبون  الرئيس  قبل  من  توقيعه 
تدابير  ويتضمن  الرسمية،  اجلريدة  يف 
قانونية لتوفير احلماية جلميع املستخدمني 
واخلاصة  العامة  الصحية  باملؤسسات 
واجلسدية،  اللفظية  االعتداءات  من 
يف  املتورطني  ضد  عقابية  وإجراءات 
واملنقولة  العقارية  األمالك  تخريب 
شبكات  واستغالل  الصحة،  ملؤسسات 
بكرامة  للمس  االجتماعي  التواصل 

املريض وحرمة املوتى.

 تسجيُل نحَو 20 ألَف ُشبهِة َخطٍأ 
طبيٍّ في الَجزاِئر 

مهنيو  فيه  يطالب  الذي  الوقت   ويف 
القطاع الصحي واملرضى - على حد سواء 
وحقوق  الطبية  املسؤولية  ُيحدد  بقانون   -
ُتطالب  مقاسه،  لكن كلٌّ على  املرضى، 
وجمعيات  منظمات  املقابل -  يف   -
الدفاع عن الضحايا بقانون يحمي املرضى 
وتضاعف  الطبية  األخطاء  تفاقم  إثر 
اإلهمال  من  واملتضررين  الضحايا  عدد 
األخطاء  ضحايا  وتقدر منظمة  الطبي. 
خطأ  شبهة  ألف   20 نحو  الطبية وقوع 
طبي، تشمل مختلف التدخالت الطبية 
خصوصًا يف العمليات اجلراحية وعمليات 

الوالدة بسبب اإلهمال والتقصير.

حايا َيرفُضون   50 % من الضَّ
اللُّجوَء إلى الَقضاِء بَسبِب انعداِم َقانوٍن 

َيحِميهم!
 وكشف تقرير نشرته املنظمة اجلزائرية 
لضحايا األخطاء الطبية عن رفض 50 يف 
القضاء  إلى  اللجوء  الضحايا  من  املائة 
باإلضافة  يحميهم،  قانون  غياب  بسبب 
على كون البّت يف القضايا يتطّلب سنوات 
طويلة، وقد استغرقت بعض القضايا 14 
أو  األطباء  ببراءة  عادة  وتنتهي  عامًا، 
املالية  املبالغ  تسديد  املستشفيات  رفض 

التي تقرها احملكمة تعويضًا للضحايا.
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أوضح إبراهيم بن زواي عضو باملنظمة 
يف  الطبية،  األخطاء  لضحايا  اجلزائرية 
أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
العمومية  السلطات  تعامل  على  الدليل 
الكيل مبكيالني هو سرعة سنها  بسياسة 
قوانني رادعة حتمي األطباء من اعتداءات 
املواطنني يف زمن قياسي، مقابل تهاونها 
املواطنني  حتمي  ردعية  قوانني  سّن  يف 
واملرضى خاصة ضحايا األخطاء الطبية. 
وعلى سبيل الذكر، فإن املنظمة اجلزائرية 
لضحايا األخطاء الطبية حتصلت يف أوت 
التصريح  تسجيل  وصل  على   2019
 5 يفوق  ما  بعد  للمنظمة،  التأسيسي 
على  التأسيس  ملف  إيداع  من  سنوات 

مستوى وزارة الداخلية.

بيِة يفوُق عدُد  عدُد َضحايا األخطاِء الطِّ
َضحاَيا الُحروِب!

 وكشف بن زواي »أن منظمة الصحة 
عن  املاضي  سبتمبر  يف  كشفت  العاملية 
كل  العالم  يف  أشخاص  خمسة  وفاة 
يف  ترتكب  طبية  أخطاء  بسبب  دقيقة 
من  أكثر  هؤالء  عدد  أن  أي  العالج، 
العاملية  املنظمة  وتأمل  احلروب!  ضحايا 
يف لفت االنتباه بشكل كبير إلى موضوع 

الرعاية الصحية غير اآلمنة يف العالم.
ضحايا  عدد  أن  زواي  بن  وأضاف 
يف  سواء  اجلزائر،  يف  الطبية  األخطاء 
بلغ  اخلاصة،  العيادات  أو  املستشفيات 
20 ألف حالة منها أزيد من 1500 حالة 
فقط،  األخيرة  العشر  السنوات  خالل 
اختلفت بني تشّوهات وعاهات مستدمية 
اآلثار  عن  فضاًل  جسدية،  إعاقات  أو 
معظم  أن  إلى  مشيًرا  الصعبة،  النفسية 

اخلاطئ  بالتشخيص  ترتبط  األخطاء 
باإلضافة  املناسبة،  األدوية غير  وكذلك 
أطرافا  تطال  خاطئة  بتر  عمليات  إلى 
على  جترى  جراحة  عمليات  أو  سليمة، 
الدماغ والتي ميكن أن جترى على اجلانب 
اخلطأ من الرأس. أما عن أسباب العالج 
اخلاطئ، فيرى بن زواي »أنها تكمن يف 
من  الكثير  يف  الصارم  الهرمي  التسلسل 
ال  حيث  الطبي،  املجال  يف  املؤسسات 
يجرؤ املوظفون الصغار على قول أي شيء 
األخطاء خوفًا  إخفاء  املوظفون  يفضل  أو 

من االنتقام.
ضحايا  ارتفاع  إن  زواي  بن  وقال 
األولى  بالدرجة  يرجع-  الطبية  األخطاء 
الناجتة  واألخطاء  الطبي  اإلهمال  إلى   -
فكثير  السريع،  والكسب  اجلشع  عن 
من  مرضاهم  ُيوجهون  األطباء  من 
اخلاصة،  عياداتهم  نحو  املستشفيات 
ويتسبب هذا النقل يف وفاة وتأزم حاالت 

مرضية معينة. 
بإصدار  احلكومة  زواي  بن  وطالب 
الطبية،  األخطاء  مرتكبي  لردع  قوانني 
ومرافقني  مصالح  ورؤساء  أطباء  من 
الفراغ  أن  معتبًرا  كاملمرضني،  لألطباء 
القانوني ال ميّكن ضحايا األخطاء الطبية 
من حقوقهم، بسبب نقص أدلة اإلدانة، 
الكثير  تعليق  عنه  أسفر  الذي  األمر 
القضايا  من  العديد  وغلق  امللفات  من 
األخرى، ما جعل نسبة كبيرة من ضحايا 
القضاء  إلى  يلجؤون  ال  الطبية  األخطاء 
ألخذ حقهم ألنه - لألسف - ال ميكنهم 
»إّنه  يقول:  املتحدث  وأردف  ذلك.  من 
قانوني واضح يحدد  يف ظل غياب نص 

مع  التعاطي  يجري  الطبية  املسؤوليات 
جزائية  كقضايا  الطبية  األخطاء  ملفات 
قانون  إلى  باالستناد  القضاء  فيها  ينظر 

العقوبات اجلزائية !«.
حقوق  بتحديد  زواي  بن  وطالب 
تكفل  يحقق  قانوني  إطار  يف  املرضى 
مبا  واملستشفيات،  الصحية  املؤسسات 
األساسية  وحقوقهم  سالمتهم  يضمن 
بني  ومن  العالج.  جودة  ملواصفات  وفقًا 
احلقوق: احلق يف إعالم املرضى مبختلف 
واملنجزة  املقترحة  والعالجات  الكشوف 
وإشراك  الضرورية،  الوقائية  واألعمال 
املتوفرة  باإلمكانات  إعالمه  عبر  املريض 
لعالجه،  املمكنة  والوسائل  والطرق 
احملتمل  من  التي  املضاعفات  خصوصًا 
باإلضافة  املمكنة،  واملخاطر  وقوعها، 
إلى إلزامية احلصول على املوافقة املسبقة 
والصريحة من املريض على تلقي العالج 
إلى جانب وضع مسار للتسوية بالتراضي 
واملؤسسات  واملتضررين  الضحايا  بني 
من  للمتضررين  يسمح  مبا  الصحية 
املقصودة  غير  الطبية  واألخطاء  احلوادث 
التعويضات  على  باحلصول  املتعمدة،  أو 
املستوجبة. كما نبه املتحدث إلى ضرورة 
فرض إلزامية اللجوء إلى االختبار الطبي 
لتحديد املسؤولية الطبية من خالل جلنة 
خبراء يتم تعيينها إلى جانب إقرار صيغة 
املرتبطة  األضرار  عن  بالتعويض  للتكفل 
واخلاص،  العام  القطاعني  يف  بالعالج 
تقاسم األعباء بني مختلف  على أساس 
صندوق  إحداث  خالل  من  الفاعلني 

خاص للتعويضات.
ع.ق

بيِة وَسنِّ َقانوٍن َيحِمي الَمرضى َمطالٌب بإنَشاِء َهيئٍة َوطنّيٍة لُمتاَبعِة األخَطاِء الطِّ

أِطباٌء.. أيًضا في َقفِص االِتَهام!

العضو بالمنظمة الجزائرية لضحايا األخطاء الطبّية إبراهيم بن زواي:
بيِة ُحقوَقهم الَفراُغ الَقانونيُّ َيحِرُم َضحايا األخطاِء الطِّ

العضو بجمعية وطنية ُتعنى بحقوق المرضى وضحايا األخطاء الطبية 

عبد القادر بوليلي:
ِمن َباب اإلنَصاِف َينبِغي َسنُّ قانوٍن َيحِمي 

بيِة! الَمرضى وَضحايا األْخطاِء الطِّ
أشار عبد القادر بوليلي، عضو جمعية وطنية ُتعنى بحقوق املرضى وضحايا األخطاء 
الطبية، من جهته، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، إلى أن االعتداء على األطباء 
منها  الطبية  وخاصة  الوطن  مؤسسات  على  االعتداء  أن  كما  ومذموم  مرفوض  أمر  هو 
مرفوض وغير مقبول، ولكن - لألسف - جميع اجلهات تضع احلق واللوم على املواطن 
املرضى  ملف  وفتح  لإلنصاف  دعا  أنه  إال  االعتداء  تبرير حاالت  بوليلي  ورافض  فقط. 
االستعجاالت  ومصالح  أقسام  يف  األطباء  من  كاف  عدد  بـتأمني  بوليلي  وطالب  حقا. 
حيث كثيرا ما يسجل وجود أكثر من عشر حاالت مستعجلة مقابل طبيبني فقط يقومان 
مبعاجلة جميع احلاالت، وذلك لتفادي قدر املستطاع أي احتكاك أو مشاكل جراء تأخر 
الوافدين على مصالح  األطباء يف معاجلة احلاالت االستعجالية بسبب الكم الهائل من 
إلى جانب األطباء  أن يكون هناك طبيب قدمي  أنه يجب  بوليلي  االستعجاالت.  وأكد 
يتم تعيني أي طبيب  إنه يف أي دولة ال  اجلدد باالستعجاالت، لكي يوجههم، حيث 
إال إذا كان عنده خبرة وجتربة يف التعامل مع احلاالت الطارئة، والتي يكون فيها مرافقي 
املريض الذي حالته الصحية خطيرة يف وضع نفسي صعب بسبب خوفهم على مريضهم، 
الطبيب مبصلحة  وجود  أن عدم  إلى  وأشار محدثنا  عواقبه وخيمة.  تكون  قد  وأي خطأ 
املستشفى  ومصالح  أقسام  يف  عنه  البحث  إلى  يؤدي  مكتبه  يف  حاضرا  االستعجاالت 
هنا  من  تبدأ  وبالتالي  املمرض،  أو  الطبيب  على  غضبًا  مرافقيهم  أو  املرضى  فيستشيط 
املشادة الكالمية قد تفضي إلى االعتداء على الطاقم الطبي. وأفاد بوليلي بأن الرئيس تبون 
أعلن، يف آخر حوار تلفزيوني له، أن األطباء هم حتت احلماية الكاملة للدولة والشعب، 
مستخدمي  تستهدف  التي  اإلجرامية  األعمال  مع  بصرامة  التعامل  على ضرورة  وشدد 
ردعية  قوانني  بسّن  ُنطالب  اجلزائريني سواسية  باب كل  ومن  هنا  ونحن  الصحة،  قطاع 
ضد كل طبيب أو ممرض أو منتسب للسلك الطبي يتعرض بالسوء للمرضى أو مرافقيهم، 
وإدانة كل طبيب مسؤول عن خطأ طبي معني راح ضحيته مريض ما، لتحقيق العدالة 
وعدم إعطاء األطباء الفرصة الرتكاب مجازر بشعة يف حق مرضاهم. واعتبر بوليلي طول 
السرعة يف  فترة االنتظار وعدم  املريض وعدم وجود مكان لالستراحة خالل  انتظار  فترة 
اجلراحية  والضمادات  مثاًل  احلقن  توفر  وعدم  املرضية،  للحالة  املعالج  الطبيب  استجابة 
- يف بعض األحيان - ودفع املواطن لشرائها من الصيدليات، عوامل تشكل يف مجملها 
املواطنني  املالسنات بني  ووقوع بعض  مرافقه،  أو  املريض  أسباب مباشرة إلثارة عصبية 
واألطباء قد تتطور إلى االعتداء املباشر كالتشابك باأليدي ورمبا تسوء احلال إلى أخطر من 
ذلك. وأشار بوليلي إلى أن عدم تعاون األطباء مع املرضى أو ذويهم، السيما ممن هم من 
الشرائح الفقيرة يف املجتمع يخلق أجواء من التوتر بني املواطنني والطبيب.               ع.ق

رئيس عمادة األطباء الجزائريين الّدكتور بقاط بركاني:
ا! كاَوى شهِريًّ َنتلَقى آالَف الشَّ

أدلى  تصريح  يف  اجلزائريني،  األطباء  عمادة  رئيس  بركاني،  بقاط  الدكتور  أوضح 
وجسدية  لفظية  اعتداءات  من  نسجلها  التي  احلاالت  »كل  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به 
على األطباء تقع ضمن أقسام ومصالح االستعجاالت. ومن هنا، نقترح تنظيم دورات 
تكوينية وتأهيلية لألطباء يف هذه األقسام، حول التعامل مع املرضى ومرافقيهم؛ فالعالقة 
املرفوعة  الشكاوى  أكثر«.  وبخصوص  ليس  اإلنسانية  الطبية  اخلدمة  هي  الطرفني  بني 
املواطنني واملرضى، قال بركاني إن »العمادة تتلقى شهرًيا آالف  ضد األطباء من طرف 
تتلقاه  مما  املائة  يف   05 إن  تأسيسها، حيث  يتم  منها  فقط  قليلة  نسبة  لكن  الشكاوى، 
األمر  وهو  املمرضني،  أو  األمن  أعوان  العمادة من شكاوى تخص مالسنات وقعت مع 
»حدوث  بركاني  وأرجع  صالحياتنا«.  من  ليس  باعتباره  فيه،  التدخل  ميكن  ال  الذي 
ارتكاب  فالطبيب ليس منزًها عن  املتوفرة لألطباء،  قلة اإلمكانات  إلى  الطبية  األخطاء 
خطأ طبي بحكم أنه بشر يخطئ ويصيب«، مشيًرا إلى أن »معظم األخطاء الطبية املسجلة 
إلزام  أو اخلاص«، مؤكًدا على  العام  القطاع  العمليات اجلراحية سواء يف  ترتكب خالل 
»ضحايا األخطاء الطبية بإيداع شكوى على مستوى العمادة، قبل التوجه إلى القضاء، 
حتى يأخذ القانون مجراه يف حق األطباء املخالفني«. و أشار بركاني إلى أن القانون هو 
الفيصل يف حالة وقوع خطأ أو تقصير من قبل الطواقم الطبية، وال يجوز أن يكون العنف 

هو األسلوب واحلل األمثل ملعاجلة هذه القضايا.
ع.ق

رئيس سابق للجنة الّصحة بالبرلمان الدكتور محمد بوعبد اهلل:

بيِة  َينبِغي سنُّ َقانوَني الَمسئولّيِة الطِّ
وِحمايِة حقِّ الَمريِض!

أما الدكتور محمد بوعبد اهلل، رئيس جلنة الصحة سابًقا بالبرملان، فطالب بــضرورة 
سن قانون املسؤولية الطبية وحماية حق املريض يستهدف الصالح العام وحماية املرضى 
واألطباء على حد سواء«، واعتبره من »القوانني الهامة وامللحة، والتي ستساهم يف حل 
مشكلة متعلقة باألطباء واملرضى، فيما يتعلق بتحديد اخلطأ الطبى والتقصير واإلهمال 
الذي يترتب عليه مسؤولية جنائية، واملضاعفات التي يتحملها الطبيب، على أن ينص 
مقدم  مع  والتحقيق  الشكاوى  لتلقى  الطبية  للمسؤولية  عليا  جلنة  إنشاء  على  القانون 
اخلدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى اخلدمة الطبية على التأمني اإلجبارى للعاملني 
التعويضات  املتضرر على  املريض  الطبية، كي يحصل  املسؤولية عن األخطاء  لديه ضد 
املالية املناسبة«. وأرجع بوعبداهلل ما يقع من حاالت اعتداء على األطباء إلى جملة من 
األسباب، يأتي يف مقدمتها ضغط العمل والتوتر وكذلك - وهذا أمر مهم جًدا - استفزاز 
بعض األطباء واملمرضني للمواطنني واملرضى من خالل تصرفات سلبية اجتاههم، كعدم 
االهتمام بهم وال مباالتهم وتقصيرهم يف تقدمي العالج لهم أو تسببهم يف أخطاء طبية ُتسفر 

عن عاهات مستدمية أو حتى املوت. 
ع.ق

ما انفّك المسؤولون يؤكّدون أنهم لن يتسامحوا مع المعتدين على األطقم الطبية والعتاد الطبي بالمستشفيات، حتى 
جاءت جائحة »كوفيد19-« لتفضح هشاشة الوضع الصحي، رغم أن الطاقم الطبي وشبه الطبي تجّند من أجل إنقاذ األرواح 
ومعالجة المصابين وتخفيف حجم الكارثة الوبائية، لكن إقدام بعض المواطنين على االعتداء على األطقم الطبية وشبه طبية 
ماديا ومعنويا أقام الدنيا ولم ُيقعدها، فتم سن قوانين ردعية ضد كل من تسّول له نفسه االعتداء )اللفظي - الجسدي( على 

األطباء وأفراد السلك الطبي. 

نواِت الَعشرِة األَخيرِة! 	 1500 حالَة َخطٍأ طبيٍّ ُسجَلت خالَل السَّ
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ابتسام بوكثير

عبد  تورط  القضية  وتخص 
إلى  عائلته  أفراد  رفقة  هامل  الغني 
ووزراء  سابقني  ووالة  مسؤولني  جانب 
هامل  احملكمة  سابقني. وبرأت 
التصريح  عدم  تهمة  من  الغني  عبد 
12 سنة  بـ  عليه  باملمتلكات وحكمت 
نافذة بخصوص باقي التهم. أما زعالن 
بعام  عليه  احلكم  مت  فقد  الغاني،  عبد 
حبسا نافذا واإلبقاء على الغرامة املالية.
ومصادرة  بحجز  احلكم  مت  كما 
عائلة  من  املتهمني  ومنقوالت  ممتلكات 
النفاذ  موقوفة  حبسا  وبسنة  الهامل، 
هامل  أما  هامل.  زوجة  عناني  لسليمة 
أميال وهو ابن هامل عبد الغني فقد مت 
نافذة.  سنوات   8 إلى  عقوبته  خفض 
سنوات   7 بـ  مراد  هامل  على  وحكم 
احلكم  مت  فقد  شفيق  هامل  أما  نافذة. 

عليه بـ 5 سنوات نافذة.
ومت احلكم على هامل شهيناز بسنتني 
فيما  التنفيذ،  موقوفة  سنة  منها  حبسا 
محمد،  رحاميية  على  احلكم  تأييد  مت 
بخصوص  بوعميران  تبرئة  جرت  فيما 
العقوبة  وجعل  الوظيفة  استغالل  سوء 

التنفيذ. أما غالي موسى  كلها موقوفة 
والي تيبازة السابق، فقد مت احلكم عليه 
بـ4 سنوات حبسا نافذا، فيما مت تبرئة 
الوالي األسبق لوالية وهران عبد املالك 
العمومية  الدعوة  وانقضاء  بوضياف، 

بالنسبة إلى كل من صبان وبوضياف.
وجهت  قد  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
بالثراء  تتعلق  عديدة  تهم  للمتهمني 
وحتريض  األموال  وتبييض  مشروع  غير 

استغالل  على  عموميني  موظفيني 
على  احلصول  أجل  من  نفوذهم 
استغالل  إساءة  إلى  باإلضافة  منافع، 
عبد  خلدون  تبرئة  مت  الوظيفة. كما 
ومعلم  بوهران  الصناعة  مدير  الرحيم 
وشنيني  لوهران  الدولة  أمالك  مدير 
ناصر. و للتذكير، فان وكيل اجلمهورية 
يف  العقوبة  تشديد  التمس  وأن  سبق 

حق املتهمني.

في لقاء جمع وزير الصحة بالسفير الروسي
محادثات جزائرية - روسية القتناء 

لقاح كورونا 
الرحمان بن  املستشفيات، عبد  والسكان وإصالح  الصحة  وزير   حتادث 
بوزيد، مع سفير فيدرالية روسيا باجلزائر »اغور بالييف«، حيث تطرق معه إلى 
مدى جاهزية اللقاح لدى املخابر الروسية، ومدى التقدم الذي أحرزه املركز 

الوطني للبحوث املكروبيولوجية الروسي يف إنتاج هذا اللقاح. 
وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة يوم أمس األربعاء أن اللقاء الذي حضره 
فيه  ُتطِرق  مصباح  إسماعيل  املستشفيات  بإصالح  املكلف  املنتدب  الوزير 
العالم حاليا جراء تفشي جائحة كورونا  التي يشهدها  الوبائية  الوضعية  إلى 
بتعليمات رئيس اجلمهورية  الشأن  الوزير يف هذا  »كوفيد19- »، حيث ذكر 
القاضية بأن تكون اجلزائر من بني الدول األوائل القتناء اللقاح ضد فيروس 

كورونا املسبب جلائحة »كوفيد19-«وذلك حفاظا على صحة املواطنني. 
مدى  إلى  اجلانبني،  بني  جرت  التي  احملادثات  خالل  التطرق،  مت  كما 
هذا  يف  الروسي  السفير  أبرز  حيث  الروسية،  املخابر  لدى  اللقاح  جاهزية 
اإلطار التقدم الكبير يف مجال إنتاج اللقاح من طرف املركز الوطني للبحوث 
تسجيله  عن  اإلعالن  مت  الذي  جماليا«،  »مركز  الروسي  املكروبيولوجية 

وسيكون متوفرا يف السوق الدولية أواخر سنة 2020 وبداية 2021. 
للصيدلة  العامة  املديرة  حضرتها  التي  احملادثات  هذه  تناولت  كما 
وتعزيز  توسيع  إلى  اجلزائر  باستور  ملعهد  العام  واملدير  الطبية  والتجهيزات 

مجاالت التعاون الثنائي يف امليدان الصحي. 
باملناسبة، أعرب سفير فيدرالية روسيا باجلزائر على امتنانه باالستقبال 
احلار الذي حظي به، مشيدا بالعالقات اخلاصة والعريقة التي تربط البلدين. 
صفية نسناس

محكمة سيدي  امحمد 
تأجيل محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة

طليبة  الدين  بهاء  السابق  النائب  محاكمة  األربعاء،  أمس    أجلت، 
مصدر  من  علم  ما  - حسب  الشهود  غياب  بسبب  محمد  مبحكمة سيدي 
الدين  بهاء  السابق  الوطني  الشعبي  املجلس  نائب  إيداع  مت  وقد  قضائي. 
االستماع  بعد  احلراش  بسجن  املؤقت  احلبس  املاضي  أكتوبر   17 يف  طليبة 
املذكورة، حيث إن  التحقيق باحملكمة  إليه يف قضايا فساد من طرف قاضي 
اخلفي  و«التمويل  األموال«  »تبيض  بينها  من  تهم  بعدة  متابع  األخير  هذا 

لألحزاب« و«شراء األصوات« خالل تشريعيات 2017.
و يذكر أن نواب املجلس الشعبي الوطني كانوا قد صوتوا يف جلسة مغلقة 
يوم 25 سبتمبر من 2019 على رفع احلصانة البرملانية على بهاء الدين طليبة 

ب، عد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ األختام.

جهاز مكافحة الحرائق أخمد 65 حريقا
هالُك 4 أشخاص غرقا خالل الـ 24 

ساعة األخيرة
تدخال  األخيرة 2899،  24 ساعة  املدنية، خالل  احلماية   سجلت وحدات 
احلماية  مديرية  عن  أمس  يوم  صدر  بيان  وأوضح  الوطن.  من  مختلفة  مناطق  يف 
املدنية أنه فيما يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، نفذت 
عبر 15 والية  حتسيسية  58 عملية  نفسها  الفترة  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات 
 16 عبر  تعقيم  عملية   93 إجراءها  إلى  باإلضافة  املواطنني،  لفائدة  بلدية(   38  (
والية )56 بلدية(، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية 
 359 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  والشوارع، حيث خصصت 
عون حماية مدنية مختلفة رتبهم، 55 سيارة إسعاف و45 شاحنة، باإلضافة إلى 

تخصيص أجهزة أمنية لتغطية 23 إقامة موجهة للحجر الصحي بـ 10 واليات.
إثر  تدخال   145 نفسها،  الفترة  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  نّفذت  كما 
تسجيل حوادث سير عبر عدة واليات. وخّلفت هذه احلوادث وفاة 09 أشخاص 
قبل  احلوادث  مكان  إسعافهم يف  مت  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  آخرين   181 وإصابة 
حتويلهم إلى املستشفيات احمللية. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية 
أم البواقي، بوفاة 04 أشخاص وإصابة 06 آخرين بجروح، باإلضافة إلى تسجيل 
04 تدخالت إثر وقوع حوادث سير. من جهة ثانية، مت تسجيل 04 حاالت غرق 
على مستوى والية سكيكدة، متثلت يف وفاة شاب عمره 20 سنة غرق بشاطئ وادي 
القط ببلدية الفلفلة، وهالك شاب يبلغ 18 سنة بوالية معسكر غرق يف حوض مائي 
ببلدية سيدي قادة. كما تويف غرقا شخص يبلغ عمره 21 سنة بوادي الشلف ببلدية 
بن عبد املالك رمضان يف والية مستغامن. وبوالية الشلف، سجلت وفاة شخص ذي 

42 سنة غرق بشاطئ القطار ببلدية املرسى.
أخمد  فقد  الزراعية،  واحملاصيل  الغابات  أما بخصوص جهاز مكافحة حرائق 
حرائق   08 الغابات،  يف  نشبت  حريقا   36 منها  حريقا   65 نفسها  الفترة  خالل 
أتت  و07 حرائق  واألحراش  احلشائش  نشبت يف  21 حريقا  األدغال،  نشبت يف 
على محاصيل زراعية. هذا، وأدت هذه احلرائق الـ 65 إلى إتالف 441 هكتارا من 
الغابات، 84 هكتارا من األدغال، 213 هكتارا من احلشائش وكذا 1600 حزمة 

تنب و3402 شجرة مثمرة و300 نخلة محروقة.                     محمد رضوان

أصدرت أحكاما تراوحت بين 5 و8 سنوات في حق األبناء

المحكمة تقضي بحبس هامل 12 سنة نافذة
فصلت غرفة االستئناف لمجلس قضاء العاصمة، أمس األربعاء، في قضية المدير العام األسبق لألمن الوطني عبد الغني هامل، 
بعد محاكمة دامت أسبوعا كامال، شملت قضايا فساد تتعلق بحصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف 

واليات الوطن.

عشية  العمومي،  التلفزيون  بّث 
توقيع  مجريات  املنقضي،  الثالثاء 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
رؤساء  من  عدد  مهام  إنهاء  مراسيم 
رؤساء  من  عدد  وتوقيف  الدوائر 
البلديات، مع إحالتهم على التحقيق 
على خلفية عدم إجناز مشاريع مسطرة 
مبناطق الظل. و كان رئيس اجلمهورية 
الثامن  يف  وقع،  قد  تبون  املجيد  عبد 
إنهاء عدد  مراسيم  اجلاري،  أوت  من 
بكل  األمر  ويتعلق  الدوائر  رؤساء  من 
أوالد  دائرة  رئيسة  نابي  نادية  من 
محمود  الشلف،  بوالية  القادر  عبد 
البطمة  فيض  دائرة  رئيس  غريب، 

رئيس  خيضر  رضا  اجللفة،  بوالية 
وفتحي  وهران،  بوالية  السانية  دائرة 
الرمكة بوالية  بلمصطفى رئيس دائرة 
رؤساء  توقيف  جرى  غليزان. كما 
رئيس  أسماؤها:  التالية  البلديات 
السانية  دائرة  الشحمي  سيدي  بلدية 
سوق  بلدية  رئيس  وهران،  بوالية 
غليزان،  بوالية  الرمكة  دائرة  األحد 
بوالية  القادر  عبد  أوالد  بلدية  رئيس 
الشلف، ورئيس بلدية أم لعظام دائرة 
اجللفة. وأورد  بوالية  البطمة  فيض 
كل  أحيل  قد  أنه  العمومي  التلفزيون 
رؤساء البلديات املعنيون على التحقيق 
التي  التصرفات  هذه  خلفية  على 

املواطنني، باإلضافة  ارتكبوها يف حق 
إلى عدم إجنازهم مشاريع مبناطق الظل.
مهام  إنهاء  مت  اإلطار،  هذا  ويف   
لقطاعي  الفرعية  األقسام  مسؤولي 
السكن واألشغال العمومية يف الدوائر 
بوالية  القادر  أوالد عبد  دائرة  التالية: 
بوالية  البطمة  فيض  دائرة  الشلف، 
بوالية  دراج  أوالد  ودائرة  اجللفة، 

املسيلة. 
مهام  إنهاء  مت  ذاته،  السياق  يف  و 
الفرعي  القسم  عن  األول  املسؤول 
بوالية  الرمكة  لدائرة  املائية  للموارد 

غليزان. 
صفية نسناس

على خلفية عدم إنجازهم مشاريع في مناطق الظل 
تبون ينهي مهام رؤساء دوائر ويوقف رؤساء بلديات عّدة

البريد  وزير  بومزار  إبراهيم  كشف 
أنه  والالسلكية  السلكية  واملواصالت 
إلى  أدت  جتاوزات  عدة  تسجيل  مت 
على  النقدية  السيولة  توزيع  تذبذب 

املكاتب البريدية.
البريد  وزير  األربعاء،  أمس  قدم، 
والالسلكية  السلكية  واملواصالت 
إبراهيم بومزار مؤشرات السيولة املالية، 
البريد  مكاتب  متويل  ظروف  وكذا 
أنه  مؤكدا  األموال،  تبييض  ومحاربة 
إلى  أدت  جتاوزات  عدة  تسجيل  مت 
على  النقدية  السيولة  توزيع  تذبذب 
املكاتب البريدية، كاشفا عن تسجيل 
متت  التي  االختالالت  من  جملة 
بشكل متزامن، حيث مت القيام بأكثر 
من 2600 عملية سحب نقدية ملبالغ 

تتعدى مليونني دينار عن كل عملية، 
أشخاص  قبل  من  األحيان  بعض  يف 
املصرفية،  التعامالت  من  محظورين 
عمليات  بعدة  أفارقة  رعايا  قام  حيث 
جزائريني  أعوان  من  بتواطؤ  سحب 
هذه  أن  مضيفا  الوطن،  بشمال 
والدور  تتنافى  املشبوهة  املمارسات 
العام  املرفق  يلعبه  أن  يجب  الذي 
وبصفة  التكفل  خالل  من  البريدي، 
أولية بعمليات السحب التي تقوم بها 
من  مواطنينا،  من  العظمى  الغالبية 

أجور ومعاشات ومنح. 
من  كبير  عدد  أجرى  كما   
األشخاص املسنني املولودون بني 1911 
نقدية  سحب  عمليات  و1930 عدة 
مببالغ تتراوح بني 500 ألف دينار وأزيد 

تعدت  حيث  دينار،  مليون   20 من 
املبالغ املسحوبة قيمة 4 ماليير سنتيم، 
أثار شبهات خطيرة وأدى  األمر الذي 
إلى تذبذب عمليات السحب، خاصة 
وأنه مت سحب مبلغ 4 ماليير دينار على 
مشيرا  واحد،  بريدي  مكتب  مستوى 
إلى أن األشخاص أنفسهم قاموا بعدة 
عمليات سحب نقدية يف اليوم نفسه، 
تتراوح قيمتها بني 15 مليون دينار و40 
مليون دينار، مبا ال يتناسب مع طبيعة 
حساباتهم البريدية اجلارية، باإلضافة 
سحب  عمليات  إجراء  تسجيل  إلى 
متكررة مببالغ تفوق 5 ماليني دينار يف 

ظرف خمسة أيام.
بوكليوة أحمد

في إطار التحقيقات التي ُفتحت.. بومزار:
كشفنا تجاوزات أّدت إلى تذبذب توزيع الّسيولة النقدية



خديجة بن دالي

2020- املدرسي  بالدخول  املتعلقة 
االمتحانات  تأمني  مقاطعة  مع   ،  2021
الرسمية وذلك رفضا منهم العتماد القوائم 
بالترقية  مطالبني  التوظيف  يف  االحتياطية 
 ، كورونا  جائحة  ظل  يف  االستثنائية 
منددين باإلجراءات الترقيعية واالستثنائية 
الوظيفة  تعليمة  بسبب  املدروسة،  غير 
على  باالعتماد  تقضي  التي  العمومية 
بيان  التوظيف.ويف  يف  االحتياطية  القوائم 
نسخة  الوطن  أخبار  جريدة  تلقت  سابق 
منه، رفع نظار الثانويات بقسنطينة عريضة 
الوظيفة  مراسلة  ضد  واحتجاج  رفض 
20 جويلية  املؤرخة يف   824 رقم  العمومية 
القوائم  باستغالل  ترخص  والتي   2020
االحتياطية للمسابقة املهنية بعنوان 2019 
ومراسلة األمانة العامة لوزارة التربية الوطنية 
جويلية   22 يف  واملؤرخة   T70 رقم  حتت 
املتعلقة  الترتيبات  أهم  حتدد  والتي   2020
باالمتحانات  اخلاصة  االحتياطية  بالقائمة 
لعدة  وذلك   2019 بعنوان  املنظمة  املهنية 
اعتبارات منها تكريس نظام غير قانوني من 
استغالل  يف  األستثنائية  الرخصة  خالل 
رخص  عن  بدورها  الناجتة  االحتياط  قوائم 
لنظار  الوصية  الوزارة  وتهميش  استثنائية 
وعدم  اجتماعى،  كشريك  الثانويات 

من  املقررة  الترتيبات  مختلف  يف  إشراكهم 
والرتب،  األسالك  باقي  غرار  على  طرفها 
املسابقة  إجراء  إلمكانية  اقتراحهم  مع 
الوقائية  اإلجراءات  بروتوكول  وفق  املهنية 
املعتمدة  النهائية  االمتحانات  إجراء  مبراكز 
األساسي  التعليم  شهادتي  امتحانات  يف 
والباكالوريا دورة سبتمبر 2020، كما ندد 
البيان بسياسة اإلقصاء املنتهجة من طرف 
الوزارة يف حق رتبة النظار وجعلها من الرتب 
اآليلة للزوال من خالل حرمانها من تصنيف 
الرئاسى  املرسوم  تطبيق  وذلك  محترم 
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يضيف  هذا  يومنا  إلى  النور  يرى  لم  التي 
جتاهل  من  احملتجون  اشتكى  كما  البيان. 
الثانويات  نظار  تأهيل  إلى  اللجوء  أمكانية 
بصفة  القانونية  الشروط  يستوفون  الذين 
اجلائحة  ظل  يف  العجز  لتغطية  استثنائية، 

برخصة استثنائية على غرار باقي الرخص 
من  الثانويات  نظار  وطالب  االستثنائية. 
اإلجراءات  يف  النظر  باعادة  التربية  وزير 
التي  الثانويات  نظار  رتبة  وإنصاف  املتكررة 
ال متلك فرصة الترقية إال لرتبة مدير ثانوية 
ميلكون  الذين  الرئيسيني  األساتذة  بعكس 
لرتبة استاذ مكون باالمتحان  الترقية  حلى 
ثانوية  مدير  لرتبة  وكذلك  والتاهيل  املهني 
عن طريق ما أسموه برخص العار، مطالبني 
الترقيعية  السياسة  عن  بالتوقف  الوصاية 
لنظام  التام  والتوقيف  القطاع،  تسيير  يف 
التسجيل  اعتماد  مع  االستثنائية  الرخص 
على قوائم التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية 
تتوفر  ممن  للنظار  الكايف  العدد  توفر  باعتبار 
لتغطية  املطلوبة  والشروط  الكفاءة  فيهم 
الشغور رخصة استثنائية يف هاته اجلائحة.

بعنابة  العنب  واد  بلدية  كشفت 
عن عقد 14 جمعية اجتماعية وخيرية 
مؤخرا جمعياتها العامة متهيدا للحصول 
على اإلعتماد للشروع يف ممارسة النشاط 

اجلمعوي بشكل رسمي.
املنتدبة ذراع  الوالية  مصالح ديوان 
تقيدا  أنه  أفادت  لها  بيان  ويف  الريش 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  بتعليمات 
احمللية والتهيئة العمرانية وتثمينا للهبة 
أبان  التي  للشعب اجلزائري  التضامنية 
كورونا«ومتابعة  أزمة«  خالل  عنها 
املجتمع  تأطير  حول  الوزارة  توصيات 
اللجاني  التمثيل  خالل  من  املدني 
املقاطعة،  إقليم  عبر  اجلمعوي  والعمل 
بدار  اإلدارية  املقاطعة  مصالح  أقدمت 
مصالح  بحضور  الريش  ذراع  الشباب 

املنتدبة  واملديرية  العنب  واد  بلدية 
القضائي  واحملضر  والرياضة  للشباب 
العامة  اجلمعيات  إنعقاد  مراسيم  على 
و2  حي  جلنة   11 منها  جمعية   14 ل 
جمعية خيرية و1 جلنة دينية مسجدية 
من جمعية  كل  العملية  حيث مست 
مسكن   500 حي  اجلديدة  اجلزائر 
عايب  حي  االزدهار  جمعية  خرازة، 
 1000 حي  جمعية   ، وسط  عمار 
بن  اجلديدة  املدينة  اجتماعي  مسكن 
املنظر  جمعية   ، عودة  بن  مصطفي 
اجلميل حي 837 مسكن عدل املدينة 
اجلديدة بن مصطفي بن عودة ،جمعية 
جمعية  عمار،  عايب  حلي  املستقبل 
الريش،  ذراع  اخليرية  الذهبية  االنامل 
جمعية االمل حلي 700 مسكن خرازة 

املدينة  مسكن   1000 الفتح  ،جمعية 
اجلديدة بن مصطفي بن عودة ، االرتقاء 
اخليرية واد زياد ، جمعية االنوار ملنطقة 
حلي  األنوار  جمعية  لبكاكرة،  الظل 
املهندسني إلحياء  2 ، جمعية  خرازة 
بن  بن مصطفي  اجلديدة  املدينة  عدل 
عودة ،جمعية إحتاد أحياء وادي العنب 
ملسجد  مسجدية  دينية  جلنة   ، مركز 
2500 مسكن عدل املدينة اجلديدة بن 
السياق  نفس  بن عودة. ويف  مصطفي 
ذراع  اإلدارية  املقاطعة  تنقلت مصالح 
الريش إلى منطقة الظل لبكاكرة بوادي 
لعقد  القضائي  احملضر  رفقة  العنب 
لبكاكرة  احلي  للجنة  العامة  اجلمعية 

بعني املكان.
ف سليم

قسنطينة
السلطات المحلية تهدم واجهات محالت 

غير نظامية 
العمران بتهدمي واجهات  قامت يوم أمس بلدية قسنطينة رفقة شرطة 
احملالت املتواجدة باحملطة الشرقية للمسافرين املقابلة مللعب الشهيد حمالوي 
والتي شيدها أصحابها بصفة غير قانونية يف حني قام بعض التجار بتوسيع 
تهدمي  من  التجار  وتذمر  هذا  احملطة.  صورة  تشويه  إلى  أدى  ما  محالتهم 
هاته املساحات والواجهات بدون سابق انذار او استدعاء من طرف املصالح 
البلدية مصرحني بأن جائحة كورونا قد ساهمت يف إفالس العديد منهم 
على اعتبار أن هاته احملالت مغلقة منذ 6 اشهر األمر الذي أحالهم على 
البطالة رفقة العمال. مضيفني أنه يف وقت وجب التكفل بهم ومرافقتهم 

ماديا ومعنويا تفاجؤوا بقرار البلدية بتهدمي واجهات احملالت.
خديحة بن دالي

برج بوعريريج
الشروع في تعقيم المساجد تحضيرا 

لفتحها
للمصلني  مجددا  فتحها  إلعادة  بوعريريج  برج  والية  مساجد  تستعد 
15 من  السبت  يوم  اهلل  بيوت  فتح  إعادة  قرار احلكومة رسميا  بعد  وذلك 
الشهر احلالي بعد أكثر من خمسة أشهر من اإلغالق بسبب فيروس كورونا 

املستجد. 
بوعريريج  ببرج  الوالية  مساجد  تتخذ   ، املساجد  عديد  غرار  وعلى 
التذكير  تتضمن  مبلصقات  االستعانة  خالل  من  االجراءات  من  العديد 
البروتوكول  مع  يتناسب  مبا  الصالة  أماكن  ترسيم  وكذا  الوقاية  بتدابير 
على  ونصف  متر  مبسافة  واملتمثل  االجتماعي  التباعد  الحترام  الصحي 

األقل من كل اجلهات. 
قد  بوعريريج  برج  بوالية  واالوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية  وكانت 
تعقيم  واملتضمنة  املساجد  فتح  اعادة  اجراءات  تضمنت  مذكرة  أصدرت 
كلي وتنظيف للمساجد من طرف جلان املساجد والقائمني عليها ال سيما 
واالقسام  الوضوء  اماكن  على  اإلبقاء  مع   ، واملمرات  واالسطح  السجاد 
القرآنية مغلقة باإلضافة الى منع استعمال مكيفات الهواء واملراوح ، كما 

تضمنت التعليمة منع دخول النساء واالطفال االقل من 15 سنة. 
صفاء كوثر بوعريسة

عنابة
المعتدي على النساء في قبضة األمن

متكنت مصالح األمن بوالية عنابة من توقيف شاب عشريني متورط يف 
جرمية سرقة إمرأة بوسط املدينة.

وحسب مصادرنا فإن املشتبه فيه قام بسرقة حقيبة يد للضحية عنوة يف 
إحدى زوايا شارع إبن خلدون املعروف بإسم )قومبيطا( املزدحم باملتسوقني 
لتقوم الضحية بالصراخ طالبة النجدة لتوقيف السارق الذي فرا هاربا عقب 
الذين كانوا بالقرب من  املواطنني  العديد من  إرتكابه للجرمية يف حني أن 
مواقع  على  لنشرها  النقالة  بهواتفهم  اللص  بتصوير  قاموا  احلادثة  مسرح 
األمن  عناصر  طرف  من  عليه  القبض  يتم  أن  قبل  اإلجتماعي  التواصل 

وحتويله على مقر األمن مع إسترجاع املسروق.
ف سليم
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أخبار الداخل

عنابة
14 جمعية بذراع الريش تعقد جمعياتها العامة

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

الدينية  الشؤون  مديرية  قامت 
األحد  أمس  عنابة  لوالية  واألوقاف 
الرحمة  ملسجد  وتعقيم  تنظيف  بعملية 
فيروس  من  الوقاية  إجراءات  ضمن 
املصلني  إلستقبال  حتسبا  »كورونا« 
باملسجد إبتداءا من يوم السبت املقبل.

تنفيذا  أنه  مصادرنا  وحسب 
اخلاصة  األولي  الوزارة  لتعليمات 
عبر  املساجد  لفتح  بالتحضيرات 
تفقد  بزيارة  الوالي  قام  الوطن،  واليات 
مستوى  على  الكائن  الرحمة  ملسجد 
أخر  ملعاينة  عنابة  ببلدية  امليناديا  حي 

من  مصادر  وكانت  به.  التحضيرات 
مت  أنه  واألوقاف  الدنية  الشؤون  مديرية 
التي  للمساجد  املقترحة  القائمة  ضبط 
واملعنية  وأكثر  مصلي   1000 ل  تتسع 
مت  والتي  املصلني  أمام  تدريجيا  بفتحها 
أجل  من  الوصية  اجلهات  إلى  إرسالها 
رسميا.  بالفتح  املعنية  املساجد  تعيني 
السلطات  شرعت  الصدد  هذا  ويف 
لتعقيم  حملة  يف  عنابة  لوالية  احمللية 
قبل  التدريجي  بالفتح  املعنية  املساجد 
بها  تتكفل  الذي  األمر  للصالة  فتحها 
نظيفة(  )عنابة/  ومؤسسة  البلديات 

املساجد  أبواب  على  وتعليق  وضع  مع 
للمصلني  تبني  التي  الوقائية  الالفتات 
شروط الوقاية من فيروس كورونا كارتداء 
يف  والوضوء  السجادة  وجلب  الكمامة 
من  وغيرها  اجلسدي  والتباعد  املنزل 
التدابير اإلحترازية وحسب ذات املصدر 
األسبوع  هذا  يتم  أن  املقرر  من  فإنه 
املعنية  املساجد  أسماء  عن  الكشف 
ال15أوت  يف  الصلوات  خالل  بالفتح 
التذكير  مع  الوزارة  قبل  من  اجلاري 

بشروط الوقاية من فيروس كوفيد 19.
ف سليم

تعقيم وتنظيف مسجد »الرحمة« الستقبال المصلين 

طالبوا بالترقية االستثنائية في ظل جائحة كورونا

نّظار الثانويات بقسنطينة يحتجون 
أمام مقر مديرية التربية

احتج، يوم أمس، نّظار الثانويات بقسنطينة أمام مقر مديرية التربية بالوالية، وذلك بعد أيام فقط من إصدارهم بيانا 
هددوا فيه بالدخول في حركات احتجاجية ومقاطعة جميع األعمال اإلدارية.
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حواش.أ

من  كان  الذي  املسبح  وضعية 
 2018 سنة  نهاية  مع  تسلمه  املنتظر 
وتيرة  وتسجل  مكانها  تراوح  تزال  ال 
واجه  أن  بعد  االجناز  عملية  يف  بطيئة 
احترام  عدم  يف  تسببت  عراقيل  عدة 
جدول التسليم على غرار وضعية املوقع 
جدل  محل  صار  والذي  عليه  املشيد 
 50 من  استهالكه ألكثر  بعد  وتساؤل 
العثور  املشروع عقب  ميزانية  من  باملئة 
أمتار  أربعة  بعد  مياه جوفية على  على 
املكلفة  اجلهة  اضطر  ما  باملوقع  فقط 
كبير  مبلغ  تخصيص  إلى  باالجناز 
املسبح  إلجناز  سميكة  أرضية  إلعداد 
املعايير  عن  تساؤالت  عدة  طرح  ما 
والذي  املوقع  اختيار  اعتمدت يف  التي 
للميزانية  كبير  استهالك  إلى  أدى 
كبير  تأخر  تسجيل  إلى  إضافة  احملددة 
املشروع  واستكمال  التشييد  عملية  يف 
الذي  األمر  له  احملدد  التوقيت  وفق 
بعث  إلعادة  إضافة  ميزانية  تطلب 
املشروع من جديد األمر الذي مت حسب 
والذي  احمللية  والرياضة  الشباب  مدير 

حيز  ودخوله  املسبح  بإمتام  سيسمح 
حيث  اجلارية  السنة  نهاية  مع  اخلدمة 
رياضي  مرفق  من  الوالية  ستستفيد 
عاملية سيكون مكسب  مبعايير  عمومي 
إلى  إضافة  للرياضيني  هام خاصة  جد 
توفره على مرافق جوارية تقدم خدماتها 

للعائالت العباسية. 
من جهته صرح رئيس جلنة الشؤون 
الشعبي  باملجلس  الرياضية  الثقافيةو 
فادحا  نقصا  تشهد  الوالية  أن  الوالئي 

مضيفا  الرياضية  املرافق  حيث  من 
بحجم  والية  أن  املعقول  غير  من  أنه 
سيدي بلعباس تفتقر بشكل كبير ملثل 
سواء  متنفسا  تعد  التي  املرافق  هذه 
وضع  كما  العائالت  أو  احمللي  للشباب 
استغالل  عدم  حول  استفهام  عالمة 
املسبح الشبه االوملبي باملدرسة اجلهوية 
للرياضة والتي يعد مكسبا هاما الوالية 
يف حني أنه لم يستغل حتى الساعة وال 

يزال يغلق أبوابه امام الشباب احمللي.

بومرداس
فتح 22 شاطئا من أصل 47

 شاطئا محروسا
بداية  بومرداس،  لوالية  التقليدية  والصناعات  السياحة  مديرية  قررت 
أمام  فقط  22 شاطئا  فتح   ،2020 أوت   15 لــ  املوافق  املقبل  السبت  من 

املصطافني، عوض 47 شاطئا التي كانت مفتوحة املوسم الفارط.
ويتعلق األمر، حسب أعلنت عنه، أمس، مديرية السياحة والصناعة 
التقليدية لبومرداس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك« بافتتاح 22 شاطئا عبر 12 بلدية ساحلية تتوزع كاآلتي: بلدية 
بومرداس بــ 5 شواطئ، زموري 4 شواطئ، رأس جنات 3 شواطئ، بودواو 
البحري 3 شواطئ، كما يرتقب فتح شاطئ واحد بكل من بلديات قورصو، 

سيدي داود، دلس، أعفير، الثنية ولقاطة.
مستوى  على  كورونا  فيروس  من  الوقاية  تدابير  توفير  ملدى  وبالنسبة 
إجراءات صارمة لضمان  إلى ضبط  ذاته  املصدر  أشار  املفتوحة،  الشواطئ 
التباعد االجتماعي، وتسخير عناصر الشرطة والدرك الوطنيني ملراقبة مدى 
تقيد املواطنني املتوافدين على الشواطئ باالجراءات الوقائية عالوة عن تغرمي 

املخالفني لهاته االجراءات.
لبومرداس،  التقليدية  والصناعات  السياحة  مديرية  وفق  سيتم،  كما 
تسخير عدد معتبر من أفراد احلماية املدنية وأعوان حراسة الشواطئ حصريا 
املصطافني طيلة موسم  وراحة  أمن  بالفتح، لضمان  املعنية  الشواطئء  عبر 

االصطياف لهذه السنة.
وجتدر اإلشارة أن املصالح املعنية قد باشرت، يف األيام القليلة املاضية، 
تخللتها  احمللي،  املستوى  على  الشواطئ  وتنظيف  لتهيئة  واسعة  حمالت 
بتوفير  تعلق  ما  الضرورية، السيما  املرافق  مبختلف  وتزويد  تزيني  عمليات 

مراكز لألمن واحلراسة على مستوى الشواطئ.
سميرة مزاري

37 حريقا تأتي على 40 هكتارا 
من الثروة الغابية

تسببت احلرائق التي اندلعت، منذ أول أمس، يف عدة مناطق بوالية 
بومرداس يف إتالف ما يزيد عن 40 هكتارا من الثروة الغابية، مبا فيها الغطاء 

النباتي، األحراش وكذا األشجار الغابية.
أحصت مصالح احلماية املدنية لبومرداس، بداية من أول أمس االثنني، 
اندالع 37 حريقا حريقا عبر عدة بلديات، حيث أتت ألسنة اللهب على 
املصادر  ذات  حسب  قدرت  واألحراش،  الغابات  من  شاسعة  مساحات 

بأزيد من 40 هكتارا من الغطاء النباتي واألشجار الغابية.
ببلدية  الواقعة  بنورة  منطقة  من  بكل  احلرائق  موجة  سجلت  وقد 
تيجالبني،  بلديات  أعالي  إلى  باإلضافة  بالناصرية،  أمغنينان  اخلروبة، 
إخمادها  واستمرت عملية  وبني عمران،  موسى  أوالد  تيمزريت،  قدارة، 
مكافحة حرائق  وفرق  املدنية  احلماية  بتضافر جهود  أمس،  يوم  غاية  إلى 
الغابات التابعة حملافظة الغابات، وكذا املواطنني الذين أبوا إال أن يشاركوا 

يف عملية اإلخماد.
سميرة مزاري

مستغانم
 الحرائق تلتهم 32 هكتارا من المساحة 

الغابية في 24 ساعة 
ببلدية سيدي علي  الشواشي  أول أمس حريق مهول بغابة  ليلة  شب 
تسبب يف احتراق 31 هكتار من املساحة الغابية. أين تدخل أعوان الرتل 
علي  لسيدي  املدنية  احلماية  وحدتي  مبساعدة  الغابات  ملكافحة  املتنقل 
البلدية وسكان املنطقة إلخماد احلريق، كما  وعشعاشة ومبساعدة مصالح 

مت إجالء 15 عائلة كانت يف خطر بسبب ألسنة اللهب والدخان الكثيف.
ودائما باجلهة الشرقية من الوالية التي تتمركز بها املساحة الغابية اندلع 
اليوم بغابة الشيخ بن الدين ببلدية أوالد بوغالم،  حريق آخر مساء نفس 
ألتهمت خالله النيران أكثر من هكتار من بتلك الغابة املطلة على البحر. مت 
السيطرة على احلريق بعد تدخل أعوان احلماية املدنية لعشعاشة ومشاركة 

السلطات احمللية والسكان.
الغابية  الثروة  تهدد  وأضحت  خطرا  تشكل  احلرائق  وأصبحت  هذا 
ألتهمت  املاضي،  بداية شهر جوان  منذ  40 حريقا  تسجيل  بعد  بالوالية 

فيها النيران 7. 12 هكتار من املساحات الغابية التي تعد رئة الوالية. 
بن سعدية. ن

للصحة  العمومية  املؤسسة  نظمت 
اجلوارية غليزان، وبالتنسيق مع مديرية 
الوطني  املدنية ومصالح األمن  احلماية 
أيام حتسيسية وكشف اإلختباري سريع 
عن كوفيد 19 لفائدة املواطنني يف فضاء 

مفتوخ وسط املدينة. 
من  أيام  لعدة  ستستمر  املبادرة 
خصص  مكثف  عملي  برنامج  خالل 
العملية  على  يشرف  طبي  طاقم  لها 
عمليات  مباشرة  خالل  من  ومتابعتها 
الكشف السريع لكل مواطن يرغب يف 

كورونا  فيروس  من  التأكد من سالمته 
خصوصا بعد أن شهدت الوالية الكثير 
من اإلصابات بهذا الفيروس املستجد. 
محمد  السيد  تصريحات  وحسب 
العمومية للصحة  زروقي مدير املؤسسة 
كشف  الوطن  ألخبار  بغليزان  اجلوارية 
بعض  على  ستعمم  املبادرة  هذه  أن 
خرجات  مصاحله  وبرمجت  البلديات 
بن  امحمد  سيدي  بلدية  من  كل  يف 
وبلدية  اجلمعة  وادي  وبلدية  عودة، 
تشخيص  هو  منها  والغرض  داود،  بن 

وتقدمي  إختيارية  بطريقة  االصابات 
للتعامل  الالزمة  والتوجيهات  النصائح 
مع أي حالة اصابة تكتشف او لتفادي 
مت  أنه  املدير  ويضيف  االصابة.  هذه 
منذ  حالة   400 من  أكثر  تشخيص 
إستحسانا  لقيت  التي  املبادرة  بداية 
ان  شأنها  ومن  املواطنني  وسط  كبيرا 
تقرب املصالح االستشفائية اكثر فأكير 
للمواطنني وتسهيل عملية الكشف عن 

الفيروس املستجد.
ب.أمني

غليزان
كشف اختياري لفيروس كورونا لفائدة المواطنين

ما يزال سكان سيدي بلعباس ينتظرون تدعيم الوالية بمرافق رياضية عمومية تساهم في خلق فضاء ترفيهي للشباب والعائالت، 
على غرار المسبح شبه األولمبي بحي بوعزة الغربي الذي سجل تأخرا كبير في عملية اإلنجاز، وهذا لكسر الروتين الذي 

يطوقهم تزامنا وموجهة الحرارة العالية المسجلة هذه الصائفة، فضال عن غلق الشواطئ. 

نصابها  إلى  االمور،  عادت 
باملجلس الشعبي الوالئي بغليزان، بعد 
صادق  عادية  غير  دورة  إلى  اإلحتكام 
على  األعضاء  أغلبية  خاللها  من 
بعد   ،2020 لسنة  اإلضافية  امليزانية 
األولى  اإلستثنائية  الدورة  فشلت  أن 

لعدم إكتمال النصاب القانوني. 
املتصارعة  األطراف  تركت  وأخيرا 
جانبا  واخلالفات  النزاعات  كل 
املاضي  اإلثنني  صبيحة  وإجتمعوا 
الشعبي  للمجلس  املداوالت  بقاعة 
الوالئي وصادقوا على امليزانية اإلضافية 
اللجنة  عليها  وصادقت  أعدتها  التي 
بعض  تضمنت  التي  قبل  من  املالية 

إقتراحات األعضاء. 
اجللسة  هذه  خالل  الهدوء  وساد 
الشعبي  املجلس  رئيس  ترأسها  التي 
وبحضور  مختاري  محمد  الوالئي 
السيدة والي الوالية » نصيرة براهيمي 
حدث  ما  توضيح  حاولت  التي   ،«

خالل الفترة السابقة وما عاشته الوالية 
الدورة  بسبب  من صراعات وخالفات 
العادية التي لم تنعقد يف وقتها وأشارت 
إلى أنها لم تقم إال بواجبها وفق ما ميليه 
القانون املسير للوالية من خالل الدعوة 
على  للمصادقة  عادية  غير  دورة  لعقد 
اإلداري  واحلساب  اإلضافية  امليزانية 
على  واكدت  املاضية،  املالية  للسنة 
انها تعمل جاهدة على ضمان إستقرار 
املواطن  وراحة  التنمية  وتفعيل  الوالية 

الغليزاني وال تسمح بغير ذلك. 
بعض  الوالية  والي  ووجهت 
خالل  من  املجلس  لهيئة  اإلنتقادات 
البيانات التي أصدرها بخصوص عددم 
برمجة  يف  املتبعة  اإلجراءات  قانونية 
أي  من  وتبرأت  اإلستثنائية  الدورة 
تقم  ولم  القانون  إستعمال  يف  تعسف 
إال مبا يخوله لها القانون كمسؤولة اولى 

على الوالية. 
املجلس  ؤئيس  يرد  لم  جهته  من 

رئيس  إنتقادات  على  الوالئي  الشعبي 
أحد   « علي  عليان   « األرندي  كتلة 
اجللسة  خالل  املعارضني  األعضاء 
والذي لم يتردد يف إتهامه بتعطيل عقد 
التنمية  وتعطيل  اإلستثنائية  الدورة 
مشيرا  حدث  ما  مسؤولية  وحتميله 
للمصادقة  برمجت  الدورة  هذه  أن  إلى 
التراشق  امليزانية اإلضافية وليس  على 
بالكالم وصرح الخبار الوطن أن ما كان 
يهمه هو املصادقة على مشروع امليزانية 
اإلضافية التي أعدتها جلنة املالية وإعتبر 
وأن  عابرة  سحابة  مجرد  حدث  ما  أن 
صراعات مألوفة بني السياسيني داخل 
املجالس املنتخبة وقال أنه يتفهم ما قام 
به خصومه ومع ذلك شكر اجلميع على 
احلضور للدورة غير العادية ومصادقتهم 
على امليزانية ومواصلة العمل من أجل 

الصالح العام. 
ب.أمني

 نواب المجلس الوالئي يصادقون على الميزانية اإلضافية

مشاريع لم تَر الّنور بعد

نقص فادح في مرافق التسلية بسيدي بلعباس
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أخبار السر ايا

حّذر خبراء االقتصاد من أنه إذا لم 
يتم اتخاذ أي إجراء ملواجهة الوضع 
على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى 
االستدانة اخلارجية سيصبح أمرا 
ال مفر منه. وأشار هؤالء إلى أن 

االقتصاد اجلزائري يواجه تداعيات 
انتشار فيروس كورونا املستجد مع 

انخفاض قيمة الدينار وارتفاع 
التضخم وتوقف الشركات عن العمل، 
وكل هذا يحصل جنبا غلى إلى جنب 

مع انخفاض عائدات النفط. 

يطرح الكثير من النشطاء واملهتمون بالشأن العام يف والية اجللفة تساؤالت 
عدة، مفادها هل واليتهم تشملها دائرة اهتمام احلكومة أم ال؟! سّر هذا  
التساؤل تسيير العديد من املديريات التنفيذية الوالئية بالنيابة وأخرى 

يديرها مدراء طالتهم إجراءات تأديبية وعقابية، حيث ما تزال 07 مديريات 
تسير بالنيابة ألزيد من 05 أشهر مضت.

رغم أن بقاء هذه املديريات كالصحة واجلامعة والتربية وكذا الشباب 
الرياضة باإلضافة إلى التجارة وديوان الترقية والتسيير العقاري على هذا 

احلال قد يؤثر سلبا على التسيير، إذ إن غياب االستقرار الوظيفي من 
شأنه أن يجعل املدير يتصرف يف حدود النيابة املمنوحة له، حسب اعتقاد 
ر  الكثير من اخلبراء اإلدارة والقانون. جدير بالذكر أن هذه املديريات تسيَّ

يف ذكرى وفاة الروائي الطاهر 
وطار، عاد الكاتب ليصنع 

احلدث بإحياء النقاشات حول 
إنتاجه، وهو الذي كان يحيي 
احلوارات ويغذيها حيا، فتم 
العودة إلنتاجه »عرس بغل«، 

و«الزلزال«، وصوال إلى »الشهداء 
يعودون هذا األسبوع«.

بحلول الذكرى، عاد الروائي 
ليفتح النقاش حول وضع 

اجلاحظية من بعده، ومصيرها 
وإنتاجها، فأين رجال الثقافة 

اليوم من رجاالتها األمس؟

االقِتصـــاُد الَجزاِئــرّي.. الَسبيــُل َتِضيــق! 

ر أمِريـــكا  ُتحـــــذِّ
 مــــن »َداِعـــــش«! 

ـار ُيذكُر بـ »َعرس الَبغِل« و«الِزلزال«   ُمديرّيـاٌت تسيَّـر بالنِّياَبـة وطَّ
وأخـَرى ُيِديــرها ُمعاَقبــون

حذرت دراسة أميركية 
حديثة من أن تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( ما يزال 
ميثل »تهديدا مستمرا« يف 

ليبيا، وميكن أن يطل برأسه 
مرة أخرى »ما لم يتم إنهاء 

الصراع طويل األمد يف البالد. 
وأضافت الدراسة املطولة 

التي أجراها معهد الدراسات 
اإلستراتيجية يف الكلية 

احلربية للجيش األميركي أن 
داعش يرّص صفوفه ويوّسع 
قدراته بهدوء«، مشيرا إلى أن 
»التنظيم املتشدد قد يصبح 

طرفا قويا ويشكل حتديا مرة 
أخرى يف ليبيا. 

غزى خبر قرار فتح الشواطئ واملنتزهات 
السبت املقبل مواقع التواصل االجتماعي، 

إذ تداول الفايسبوكيون عبر صفحاتهم 
مختلف التحضيرات ملواكبة موسم 
االصطياف الذي لم يتبق من َنَفِسه 

الكثير.
وتراوحت املنشورات بني اجلانب الفكاهي 

وبني التحضير اجلدي لغزو مرتقب 
للشواطئ، وهو ما دفع آخرون للتحذير 
من الغرق يف االندفاع وضرب بالتدابير 

الصحية عرض احلائط، ما يعني العودة 
إلى نقطة الصفر! 

واِطــئ..  الشَّ
أليـَس الّسبُت 
بَقـِريـــب؟!

ُروِسيـــا َتحـنُّ للَحــرِب الَبـــاِردة!
قال »فالدميير بوتني«، خالل ندوة صحفية عقدها يوم الثالثاء املوافق لـ 11 أوت 

اجلاري، إن اللقاح الذي أنتجته روسيا يوفر »مناعة دائمة« ضد الفيروس التاجي 
املستجد )NCorN(، وكشف أن بالده تلقت طلبية بأكثر من مليار جرعة تقدمت 

بها 20 دولة، إلى حّد عقِده الندوة تلك! 
كشف املسؤول األول يف مبنى الكرملني أن )Sputnik V( »سبوتنيك 5« هو 

االسم التجاري الذي سيحمله لقاح كورونا الذي طّورته روسيا، التي كانت سباقة 
إلى إيجاد حل ملعضلة »كووفيد 19«، يف إشارة إلى »سبوتنيك 5« أول قمر صناعي 

أطلقه الروس سنة 1960!
فهل اغتنمت روسيا اجلائحة لترسل إشارات فتح فصول جديدة من حرب باردة 

بائدة، أم تراها حّنت ملجد خّطت سطوره بأجنم وأقمار؟!
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زاهية سعاد

بقصر  السكان  اصوات  تعالت  وقد 
مدينة  ساكنة  عموم  من  وحتى  ورقلة 
ورقلة مطالبني باعادة االعتبار لهذا املعلم 
التاربخي ونفض الغبار عليه حفاظا على 
الصحة  على  وحفاظا  جهة  من  جماليته 
العامة من جهة اخرى حيث يشهد هذا 
املكان توافد املئات من الباعة الفوضويون 
اسعار  ان  ذلك  املشترين  من  واآلالف 
هذا السوق تعرف انخفاضا مقارنة بباقي 
هذا  ان  غير  ورقلة  مدينة  بلديات  اسواق 
حيث  مزية  جد  حالة  يف  بات  السوق 
تراكمت به قناطير واطنان من القمامات 

طاوالت  عن  املنجرة  البيع  وبقايا 
بيع  وطاوالت  والفواكه  واكشاشالهضر 
املرخصة  غير  احلمراء  البيضاء  اللحوم 
بقاياهم  من  اصحابها  يتخلص  والتي 
األوبئة  بتفشي  مبالني  غير  املكان  بهذا 
املوالي  اليوم  واألمراض عند عودتهم يف 
املكان  جعل  ما  النشاط  نفس  ملزاولة 
نظرا  والتقزز  االشمئزاز  على  يبعث 
احشاء  والفواكه  اخلضر  بقايا  لتراكم 
السوق  املتعفنة يف كل جنبات  الدجاج 

اسواق  يشبه  لالشمئزاز  مثير  منظر  يف 
انواع  فرق  مع  الصينية  ووهان  يف  اللحوم 
العارضني  وجنسية  املعروضة  اللحوم 
بهذه  القاطنني  جعل  ما  وهو  واملشترين 

يطالبون  السوق  لهذا  املخاذية  السكنات 
الفوضويون  الباعة  كل  بطرد  الوالية  والي 
وتخليصهم من ضجيجهم وتنظيف املكان 

وارجاعه الى سابق عهده.

ورقلة 
تنصيب نائب عام ورئيس مجلس قضاء 
مت صبيحة أمس بقاعة اجللسات الكبرى مبجلس قضاء ورقلة تنصيب كل من 
النائب العام ورئيس مجلس قضاء ورقلة ويتعلق األمر بالسيد بلعطرة عبد القادر 
نائبا عاما ملجلس قضاء ورقلة والسيد طالب محمد بن بوزيد رئيسا لذات املجلس 
وقد حضر عملية تنصيب الرجلني على اعلى هيئة قضائية بالوالية كل من والي 
والية ورقلة واألمني العام العسكري وممثل الناحية العسكرية الرابعة وقائد سالح 
الدرك الوطني بالوالية ورئيس امن والية ورقلة وذلك باشراف عم ممثل وزير العدل 
حافظ االختام سلطاني محمد الصالح وهو رئيس قسم باحملكمة العليا باالضافة 
هذا  وينتدرج  بغرفتيه  الشعب  ونواب  ورقلة  قضاء  اجلمهورية مبجلس  وكالء  الى 
التنصيب يف اطار احلركة الوسعة التي اجراها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 

يف قطاع العدالة خالل االيام القليلة املنصرمة
زاهية سعاد

إليزي
القبض على شخصين امتهنا السرقة

من  اليزي  والية  امن  مصالح  متكنت 
سرقة  يف  مختصة  أشرار  جمعية  تفكيك 
املنازل مكونة من شخصني يبلغا من السن 
عدة  أيديهم  طالت  حيث  سنة  و23   19

مساكن بالوالية 
ضحية  راح  قد  امني  مصدر  وحسب 
السطو على  مت  مواطنني  اجلمعية عدة  هذه 
األشهر  خالل  محتوياتها  ونهب  منازلهم 

تلقي مساكنهم  املواطنني حول  تلقي شكاوي  بعد  املصدر  املاضية وأضاف ذات 
على  أسفرت  والتي  دقيقة  حتريات  بفتح  املختصة  الشرطة  قوات  قامت  للسرقة 
ومنزلية  كهر  أجهزة  من  املسروقات  جميع  واسترجاع  الشخصني  على  القبض 
األصفر  املعدن  من  ومسوغات  تلفاز  وشاشات  ذكية  محمولة  نقالة  وهواتف 
14 الف دينار جزائري وأسلحة بيضاء كانت  باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 
تستعمل ألداء اجلرمية. ومن املنتظر تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 

اليزي ومحاكمتهم.
براهيم مالك

رجال أعمال يتبرعون بتجهيزات طبية 
لمستشفى  تارقيوانتميضي

العاملة يف مجال  الفنية الكبرى  بادر رجال أعمال يف شركة األشغال 
البترول اكوسكو بوالية اليزي بتقدمي هبة حتتوي على جتهيزات طبية ومعدات 
االستشفائية  العمومية  املؤسسة  لفائدة  طبية  وآسرة  اصطناعية  تنفس 
تارقيوانتميضي بالوالية وهذا يف إطار دعم للجهود املبذولة ملكافحة فايروس 
والطاقم  للمرضى  اخلدمات  أحسن  تقدمي  يف  ومساهمتا  املستجد  كورونا 

الطبي. 
اتصال  لهم  كان  األعمال  رجال  فان  الوطن  أخبار  علمته  ما  وبحسب 
مسبق بالطبيب العامل مبصلحة كوفيد لغرض معرفة النقائص التي يعاني 
وهي  اقتنائها  بعد  عليها  االضطالع  بعد  كهبة  وتقدميها  املستشفى  منها 
بغرفة اإلنعاش  والتي تضم أجهزة خاصة  التي مت االستفادة منها  العملية 
احلماية  وسائل  إلى  وباإلضافة  طبية  وأسرة  القلب  وتخطيط  والتنفس 

والتعقيم وأقنعة طبية واقية FFP2 وألبسة ونظرات واقية. 
التضامنية  العملية  أن  اكوسكو  لشركة  العام  املدير  أكد  جهتها  ومن 
األمر  ويتعلق  جانت  مستشفى  األيام  قادم  يف  أيضا  وستمس  متواصلة 
حسب املتحدث باألدوات التي تشهد نقصا كبيرا يف السوق احمللية لغرض 
اميناس  وعني  وجانت  اليزي  مبنطقة  املستشفيات  لصالح  منها  االستفادة 
وهذا لغرض الوصول الى خدمة عمومية اجتماعية تصب يف صالح العامل 
واملريض باملستشفيات ولغرض التغلب على اجلائحة التي يواجهها العالم 

اجمع. 
براهيم مالك

تسجيل 70 قضية إجرامية شهر جويلية
سجلت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية أدرار خالل شهر جويلية املنصرم مجموعة من القضايا متثلت يف 24 قضية 
25 قضية  25 شخص حلت منها23 قضية، كما سجلت نفس املصلحة  املاسة باألشخاص تورط فيها  خاصة باجلنايات واجلنح 
خاصة باجلنايات واجلنح املاسة باملمتلكات تورط فيها17 شخص، يف السياق ذاته مت تسجيل07 قضايا خاصة باجلنايات واجلنح ضد 
الشيء العمومي تورط فيها 08 أشخاص حلت جميعها، فيما يخص اجلرائم االقتصادية واملالية مت تسجيل05 قضايا حيث تورط 
فيها09 أشخاص حلت جميعها. كما سجلت فرقة مكافحة املخدرات التابعة لنفس املصلحة قضيتني خاصتني باملخدرات واملؤثرات 

العقلية تورط فيها06 أشخاص حلت جميعها مت على إثرها حجز 60 قرص من املؤثرات العقلية وحجز57.35 غرام رانتج القنب.
عبداهلل مجبري

يشهد السوق الدائري للخضر والفواكه الواقع بقلب قصر ورقلة العتيق حالة 
يرثى لها من اإلهمال والالمباالة، حيث انتشرت األكشاك القصديرية وأكشاك 
القصب في كل جنبات السوق، الذي كان إلى غاية عقدين أو ثالثة عقود تحفة 

معمارية جميلة نظرا لشكله الدائري المتميز!

يشهد تدهورا كبيرا وتراكم أطنان من النفايات 

مطالب بإعادة االعتبار للسوق 
الدائري بقصر ورقلة

أدرار 
 مطالب بإعفاء المواطنين من تسديد فاتورة الكهرباء

اجلمعيات  من  العشرات  ناشد 
األول  الوزير  أدرار  بوالية  املدني  املجتمع 
املناطق  سكان  إلعفاء  التدخل  بضرورة 
اجلنوبية من تسديد فواتير الكهرباء خالل 
القياسية  االرتفاعات  بعد  الصيف  فصل 

التي شهدتها املناطق املذكورة. 
درجات  مرات  عدة  لتجاوز  ونظرا 
أدرار  والية  يف  درجة   48 عتبة  احلرارة 
يؤدي  الذي  األمر  الصيف  فصل  خالل 
الواسع  االستهالك  إلى  باملواطنني 
االالت  استعمال  خالل  من  للكهرباء 
وطالب  للتكيف.  تستعمل  التي  املنزلية 
أدرار  مدينة  أحياء  جمعيات  تكتل 
السلطات العليا للبالد إعفاء املواطنني من 
تسديد فواتير الكهرباء لثالثة أشهر احلارة 
باملنطقة نظرا لتكلفة الباهضة التي ستثقل 
للوزير  موجهة  رسالة  يف  وجاء  كاهلهم. 
األول حتوز أخبار الوطن على نسخة منها 
أن الكثير من العائالت من ذوي الدخل 
احملدود واملعدوم عبرت عن امتعاضها من 

نسيان  دون  الكهرباء  فواتير  يف  االرتفاع 
،واالنقطاعات  للتيار  الكبير  الضعف 
وأضاف  املناطق.  بعض  تعرفها  التي 
أن درجة  املوقع من عدة جمعيات  البيان 
احلرارة بتاريخ 2 جويلية من السنة اجلارية 
كانت والية أدرار احتلت املراتب األولى 
العائالت  من  بالكثير  ماأضطر  عامليا 
بشكل  الهوائية  املكيفات  استعمال  إلى 
االرتفاع  نتائجها يف  لتكون محصلة  دائم 
الرهيب يف فاتورة الكهرباء الذي المحالة 
واألرامل  الهشة  الفئات  منها  ستعاني 
وأرباب العائالت ذوي الدخل الضعيف. 
التي متر بها  التي تأثرت باألزمة الصحية 

البالد جراء جائحة كورونا. 
ويف نفس السياق جدد سكان بلدية 
ومتسكهم  مطلبهم  أدرار  جنوب  رقان 
الكهرباء  الفواتير  تسديد  من  بإعفائهم 
عن  ناهيك  الصيف  فصل  خالل 
يف  عرفها  الذي  واالنقطاع  التيار  ضعف 
باألجهزة  أضرارا  أحلق  مما  الذروة  أوقات 

يعانون  الذين  السن  وكبار  الكهرومنزلية 
الدموي  كالضغط  املزمنة  األمراض  من 

والسكري. 
للشأن  املتتبعون  بعض  حمل  كما 
الشعبي  املجلس  يف  املنتخبني  احمللي 
بخصوص  يتدخلوا  لم  الذين  الوطني 
هذه القضية التي أصبحت تتكرر يف كل 
عن  املعنية  اجلهات  تكتم  وسط  صيف 
احلرارة  لدرجات  احلقيقية  األرقام  إعطاء 
لوحصل  وأكدوا  اجلنوبية  املناطق  هذه  يف 
املناطق  هذه  العتبرت  ذلك  عكس 
منكوبة ممايستوجب قانون خاص يتكيف 
شؤون  لتسيير  القاهرة  الظروف  هذه  مع 

املواطنني والعمال.
ويف انتظار تدخل السلطات التنفيذية 
قرار  واتخاذ  الوضعية  هذه  على  للوقوف 
أوإلغاء  مواطنني  على  بالتخفيف  تاريخي 
يبقى  املرحلة  هذه  يف  الفواتير  تسديد 

الساكنة يعانون األمرين.
عبداهلل مجبري

ورقلة
سوق التمور بتقرت تغرق في مياه الّصرف الصحي

بالوالية  الساكنة  أصوات  تعالت 
املنتدبة تقرت بورقلة منددين باحلالة التي 
االحياء  بعديد  الصحي  قنوات  إليها  آلت 
طالتها  التي  تقرت،  ريغ  وادي  بعاصمة 
يف  سوداء  نقاطا  شكلت  عديدة  أعطاب 
هذه  ابرز  ولعل  املنطقة  بهذه  الري  قطاع 
الذي  التمور  سوق  هو  السوداء  النقاط 
مدة  منذ  املستعملة  للمياه  تسربا  يشهد 
طويلة دون ان حترك اجلهات الوصية ساكنا 

املستعملة  املياه  شكلت  ذالكحطث  ازاء 
مصدر  باتت  قذرة  ومستنقعات  بركا 
والقوارض  السامة  احلشرات  لتكاثر  خطير 
كما  الكريهة  الروائح  تفشي  عن  ناهيك 
وقد صب األهالي بهته اجلهة كل غضبهم 
باملقاطعة  الري  قطاع  على  القائمني  على 
تسييرها  ضعف  بسبب  توقورت  االدارية 
للقطاع وعدم تدخلها يف حاللت التسربات 
حملوا  كما  األحياء  من  بعدد  القذرة 

املسؤولية  القطاع  لذات  الوالئية  االدارة 
توزيع مشاريع  الذريع يف  ازاء فشلها  كاملة 
القطاع خاصة قطاع الصرف الصحي سواءا 
بعاصمة الوالية ورقلة او باملقاطعة االدارية 
توقورت مطالبني السلطات العليا يف البالد 
حوضي  لتخليص  رأسيا  التدخل  بضرورة 
الذي  الكابوس  هذا  من  وتوقورت  ورقلة 

طال أمده ولم يجدوا له طريقا للحل.
زاهية سعاد
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َمناطٌق ِصناعّيٌة َخاليٌة على ُعروِشها ُمقاِبل َبطالٍة َخاِنقة 

َفضاِئُح االسِتثمار بالْجلَفة 
طِح! َتطُفو على السَّ

يشوُب قطاع االستثمار بوالية الجلفة فضائح كبيرة، على غرار باقي 
القطاعات األخرى؛ حيث إن معظم المناطق الصناعية والنشاطات الموزعة 

على بلديات الوالية ال تظهر عليها معالم تساعد على تحريك عجلة 
التنمية وتمنح مناصب عمل للشباب!

 مطالب بمحاسبة »مستثمري« الورق 	
 75 % نسبة البطالة وسط الشباب 	

ربورتاج : الطاهر دحمان

مناطق النشاطات خاوية على عروشها
رغم ما حتتويه املناطق الصناعية والنشاطات على 
على  وتوفرها  إستراتيجية  ومواقع  كبيرة  مساحات 
كتوصيل  املستثمر  يحتاجها  التي  املتطلبات  جميع 
الطرقات أين استنفزت  الغاز والكهرباء وايضا تعبيد 
اخلزينة العمومية املاليير قصدها تهيئتها ، لكن هذا 
حترك  منوذجية  مناطق  تكون  بأن  لها  يشفع  لم  كله 
للشباب. حيث تشهد  وتوفر مناصب شغل  التنمية 
على  تتربع  التي  اجللفة  ببلدية  الصناعية  املنطقة 
من  ازيد  الى  موزعة  هكتارا  ال240  تتجاوز  مساحة 
150 مستثمرا لكن دخولك فال وجود ألي مستثمر 
احلال  نفس  عروشها  على  خالية  أراضي  قطع  مجرد 
ينطبق على املنطقة الصناعية ببلدية عني وسارة التي 
مستثمرا«   72 على  موزعة  هكتارا   185 مساحة  بها 
ماعدا مصنع واحد للحليب » ، واألمر نفسه ينطبق 
على مناطق النشاطات ببلديتي حاسي بحبح ومسعد 
 95 مبساحة  نشاطات  منطقة  بها  التي  األخيرة  هذه 
هكتارا موزعة على 29 مستثمرا« ماعدا مصنع واحد 

برغم   « احلجارة  مصنع  وهو  الواقع  األرض  على  التي 
كإنتاج  زراعية  عدةثروات  من  البلدية  هذه  حتتويه  ما 
فاكهة املشمش والرمان وايضا ثروات حيوانية كتربية 
املواشي باإلضافة إلى الصناعات التقليدية كالقشابية 

والبرنوس.
تسهيالت لمستثمري الورق

التصريحات  من  العديد  نقلت   « الوطن  »أخبار 
السلطات  خاللها  من  تطالب  اجللفاوي،  بالشارع 
الوالئية وعلى رأسها املسؤول األول والي الوالية، قصد 
اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ضد أشباه املستثمرين 
الذين استفادوا من تسهيالت وأخذوا عليها عقارات 
 ، الواقع  أرض  على  مشاريعهم  جتسيد  دون  وقروض 
بيد  ضرب  بضرورة   ، املواطنني  تصريحات  وأكدت 

خالل  من  املناطق  هذه  تفعيل  وإعادة  حديد  من 
وتشجيع  منذ سنوات وجلب  العالقة  امللفات  حتريك 
مستثمرين قادرين على إعطاء القيمة املضافة للوالية 
مشاريع  خلف  ومنه  للشباب  عمل  مناصب  وتوفير 

استثمارية جادة لتنمية الوالية.
أزمة بطالة حادة.. والشباب ضائع!

مايزال شبح البطالة يطارد شباب اجللفة ، حيث 
تسجل نسبة عالية ومخيفة بلغت هذه السنة 75% 
وهو   ، الوصية  السلطات  احصائيات  اخر  بحسب 

الشغل  واقع  اجلدل حول  من  الكثير  اثار  مخيف  رقم 
التسهيالت للمستثمرين  الكثير من  يف منطقة وفرت 
انها  اال  الصناعية  باملناطق  شاسعة  مساحات  مقابل 
من  الشباب  من  الكثير  يشتكي  فيما  خاوية  الزالت 

ازمة بطالة حادة أثرت سلبا على حياتهم اليومية يأتي 
تساهم  التي  االستثمارية  املشاريع  غياب  ظل  هذا يف 
وبشكل كبير يف توفر فرص عمل للشباب. ويبقى أمل 
سكان اجللفة وشبابها قائما للنظر يف قطاع اإلستثمار 

وتطهيره.
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مانشستر سيتي ينضم 
إلى سباق التعاقد مع 

ألكانتارا
لم يخف مسؤولو بايرن ميونخ رغبة العب 
الرحيل  يف  ألكانتارا  تياغو  اإلسباني  الوسط 

عن ملعب أليانز أرينا بنهاية املوسم احلالي.
فإن  بيلد«،  »سبورت  وبحسب صحيفة   
بالغ  بحزن  أرينا  أليانز  ملعب  غادر  ألكانتارا 
ثمن  يف  املاضية،  تشيلسي  مواجهة  عقب 
نهائي دوري أبطال أوروبا، لكونها األخيرة له 

داخل معقل الفريق البافاري.
الوشيك  ألكانتارا  رحيل  يعد  ولم   
بايرن،  مدرب  فليك،  هانز  أيد  بعدما  سًرا، 
الرئيس  رومينيغه،  هاينز  كارل  تصريحات 
صاحب  اقتراب  بإعالنه  للنادي،  التنفيذي 
اإلجنليزي  الدوري  أندية  أحد  عاًما من  الـ29 

املمتاز.
ويعد ليفربول األقرب للظفر بتوقيع الدولي 
اإلسباني، يف ظل رغبة املدرب األملاني يورغن 

كلوب يف الفوز بخدماته هذا الصيف.
مانشستر  بأن  أيًضا  الصحيفة  وأفادت   
العب  مع  التعاقد  سباق  إلى  انضم  سيتي 
برشلونة السابق، بطلب من املدرب اإلسباني 

بيب غوارديوال.
مع  التعاقد  طلب  قد  غوارديوال  وكان   
البافاري  للفريق  مدرًبا  تعيينه  فور  ألكانتارا 
عام 2013، إذ يحظى الالعب بثقة مواطنه، 
بقدراته.  بشدة  املعجبني  أحد  يعد  الذي 
سيتي  املان  جانب  من  االهتمام  هذا  ويأتي 
النجم  رحيل  اقتراب  ألكانتارا، يف ظل  بضم 
االحتاد  ملعب  عن  سيلفا  ديفيد  اإلسباني 

بنهاية مشوار الفريق يف دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يعيد فتح ملف أنسو فاتي  
قال تقرير صحفي، امس األربعاء، إن مانشستر 
يونايتد مصمم على التعاقد مع العب برشلونة، يف 

امليركاتو الصيفي اجلاري.
وحاول مانشستر يونايتد االستفسار عن موقف 
أنسو فاتي منذ عدة أسابيع، إال أن برشلونة رفض 
وبعد  واآلن  بيعه.  حول  محادثات  يف  الدخول 
متسك بوروسيا دورمتوند بنجمه جادون سانشو، عاد 

اليونايتد لفتح ملف فاتي من جديد.
فإن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 
مانشستر يونايتد سأل مرة أخرى عن إمكانية ضم 

أنسو فاتي، إال أن رد برشلونة لم يتغير بأنه غير معروض للبيع، حيث يسعي البلوغرانا لتمديد 
عقده ورفع قيمة الشرط اجلزائي فيه. ويضع مسؤولو مانشستر يونايتد التعاقد مع جناح رفيع 
لبناء مشروع جديد للعودة مرة أخرى للمنافسة  أولوياتهم، مع وجود اجتاه  املستوى علي رأس 
على البطوالت، إال أن األمر يبدو معقًدا بعد أزمة فيروس كورونا.وكانت الرغبة األولى لدى 
مانشستر يونايتد هي التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورمتوند مقابل 120 مليون أورو، 
على أن يصبح أحد أعلى الالعبني أجًرًا يف العالم، إال أن قرار دورمتوند باإلبقاء عليه ومحاولة 

جتديد عقده، سترفع قيمته إلى 300 مليون أورو، ما بني سعره وراتبه.
ورغم ذلك فإن برشلونة يتعامل مع رغبة اليونايتد يف ضم سانشو بهدوء، ومازال متمسًكا 
بعدم التفريط يف الالعب الشاب. وميتد عقد فاتي حتى صيف 2022 والشرط اجلزائي به 170 
مليون أورو، ولذلك يسعى برشلونة لتمديده ورفع قيمة الشرط اجلزائي يف أسرع وقت ممكن. 
وأكدت الصحيفة أن فاتي يشعر بالراحة يف برشلونة، ويثق يف حصوله على فرصته كاملة مع 
الفريق األول، ورغم أنه كان ينتظر املشاركة أمام نابولي لبضع الدقائق، إال أنه يدرك أيًضا أن 

سيتني راهن عليه كثيًرا يف أوقات سابقة.

غالطة سراي يحسم مستقبل فالكاو
مهاجمه  أن  التركي  سراي  غالطة  نادي  أكد 
الكولومبي املخضرم راداميل فالكاو باق يف صفوفه 
رئيس  وأوضح  راتبه.  خفض  على  االتفاق  عقب 
امس  سبور(  )آ  إلذاعة  جنكيز  مصطفى  النادي، 
األربعاء »فالكاو وافق على خفض راتبه، سيستمر 
التركية قد  الصحافة  املقبل«. وكانت  املوسم  معنا 
تناولت مستقبل »النمر« البالغ من العمر 34 عاما 
إمكانية  عن  وحتدثت  املاضية،  األسابيع  خالل 
ميامي  إلنتر  والتوقيع  سراي  جالطة  عن  رحيله 
جنوم  من  لعديد  الشكر  النادي  ووجه  األمريكي. 
الفريق بعد موافقتهم على خفض رواتبهم، وبينهم 
جراء  موسليرا،  فرناندو  األوروغوائي  احلارس 

املشكالت االقتصادية التي يواجهها جالطة سراي واملجال الرياضي بعد جائحة كورونا.
ترافقا يف صفوف  أن  توران، حيث سبق  أردا  الوسط  مع العب  مجددا  فالكاو  وسيلعب 

أتلتيكو مدريد بني 2011 و2013.
وسجل فالكاو 11 هدفا املوسم املنصرم يف 23 مباراة مع غالطة سراي يف الدوري، والذي 

تعرض خالله ألكثر من إصابة.

برشلونة يصر للتخلص من كوتينيو
عن  األربعاء،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
البرازيلي  العبه  من  للتخلص  برشلونة  أمام  الوحيد  اخليار 
 28( كوتينيو  إعارة  وتنتهي  الصيف.  هذا  كوتينيو  فيليب 
عاًما( إلى بايرن بانتهاء املوسم اجلاري، ومن املقرر أن يعود 
إلى برشلونة، الذي يرفض بدوره اإلبقاء عليه بني صفوفه، 
لبيع  برشلونة  وسعى  لبيعه.  مناسب  عرض  إيجاد  وينتظر 
كوتينيو قبل 30 جوان إلعادة التوازن حلساباته، بعد األزمة 
االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا لكنه فشل يف ذلك. 
إيريك  يزال  فال  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  وبحسب 
ناٍد جديد  يبحث عن  لبرشلونة،  الفني  السكرتير  أبيدال، 
لكوتينيو، لينتقل إليه هذا الصيف كبيع نهائي. ومع ذلك 
قد يبدو من املستحيل بيع الالعب البرازيلي هذا الصيف، 
يف ظل معاناة جميع األندية بسبب أزمة كورونا. وختمت 
إعارة  لقرار  برشلونة  يلجأ  أن  املمكن  من  بأنه  الصحيفة 

الالعب مرة أخرى.

بيرلو يبعثر أوراق فيدال
بأن  األربعاء،  امس  كتالوني،  صحفي  تقرير  أفاد 
التشيلي أرتورو فيدال، العب وسط برشلونة، قد يرحل هذا 
إلى يوفنتوس. ويرتبط فيدال )33 عاًما( بعقد مع  الصيف 
البارسا، حتى الصيف املقبل، وترددت العديد من األنباء 
حول إمكانية رحيله، قبل انطالق املوسم اجلديد، بيد أنه 
نفاها بنفسه. لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، 
قالت إن تولي أندريا بيرلو قيادة يوفنتوس، أثار العديد من 
السابق،  ناديه  إلى  فيدال  عودة  احتمالية  حول  التكهنات 

الذي لعب بألوانه بني 2011 و2015.
البيانكونيري، قد  بيرلو على رأس  وأوضحت أن وجود 
يدفع فيدال إلعادة ترتيب أوراقه، خاصًة أنهما لعبا سوًيا يف 
صفوف السيدة العجوز، ويرتبطان بعالقة قوية للغاية. ومن 
املعروف أن إنتر ميالن مهتم كذلك بالنجم التشيلي، حيث 
سبق للمدرب أنطونيو كونتي العمل معه أيًضا يف يوفنتوس.
الفرصة  هو  احلالي  الصيف  أن  فيدرك  برشلونة،  أما 
فيدال.  وراء  من  مادية  استفادة  لتحقيق  الباقية،  الوحيدة 
أي  البارسا  لدى  توجد  ال  الرياضية،  الناحية  من  لكن 
مشكلة يف بقاء العبه، يف املوسم املقبل، خاصًة أنه يعتني 

بلياقته جيًدا وفًقا لـ«موندو ديبورتيفو«.

المدير الفني إلشبيلية اإلسباني، لوبيتيجي:
»سنقدم أفضل ما لدينا أمام 

مانشستر يونايتد«
اإلسباني،  إلشبيلية  الفني  املدير  لوبيتيجي،  جولني  ثَمن 
اإلجنليزي،  وولفرهامبتون  على  الصعب  فريقه  انتصار  من 
بدوري  النهائي  للدور نصف  والتأهل  أمس،  اول  نظيف  بهدف 
حتتاج  وكانت  للغاية«  »صعبة  كانت  املباراة  أن  مؤكدا  أوروبا، 
الفريق  أوكامبوس،  لوكاس  األرجنتيني  النجم  وقاد  لـ«الصبر«. 
األندلسي لبلوغ نصف نهائي األوروبا ليج بهدفه القاتل يف شباك 
وولفرهامبتون خالل مباراة الفريقني على ملعب )إم إس يف أرينا( 
مبدينة دويسبورغ األملانية. وأوضح لوبيتيجي يف تصريحات عقب 
اللقاء: »املباراة كانت صعبة نظرا لتشابة طريقة لعب الفريقني، 
مباراة  يف  اجلميع  شاهده  عما  اختلفت  لعبنا  وطريقة  وأفكارنا 
هدف،  باقتناص  ستكون  املباراة  أن  ندرك  »كنا  وتابع  روما«. 
اللحظة  انتظار  يجب  كان  املنافس.  وبإنهاك  بالصبر،  وبالتحلي 
الهدف.  واستحقينا  تصاعديا،  كان  أدائنا  أن  اعتقد  املناسبة. 

الفريق يريد ويؤمن ويعمل حتى النهاية«.
وتطرق مدرب منتخب إسبانيا األسبق للمواجهة املقبلة يف 
تخطى  الذي  اإلجنليزي،  يونايتد  مانشستر  أمام  النهائي  نصف 
عقبة كوبنهاغن الدمناركي بصعوبة بهدف نظيف بعد متديد املباراة 
لشوطني إضافيني. وقال يف هذا الصدد »علينا التركيز حاليا على 
اليونايتد فريق مذهل،  املواجهة املقبلة، أمام مانشستر يونايتد. 
وأحد أعرق األندية يف العالم، وميتلك قائمة كبيرة من الالعبني. 
علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، ألن اللعب أمام فريق بهذا احلجم 
كبير،  منافس  أمام  النهائي  نصف  يف  اآلن  نحن  سهال.  ليس 

ولكن طموح وأحالم العبي فريقي ال ميكن املساس بها«.
يف  الناجح  مشواره  ملواصلة  األندلس  إقليم  كبير  وسيسعى 
البطولة التي يحمل الرقم القياسي يف الفوز بها )5 مرات(، باحثا 
عن لقبه السادس، واألول منذ آخر تتويج له بالثالثية التاريخية 

املتتالية يف 2016.

القسم الرياضي

يوفنتوس  رغبة  عن  عديدة  أنباء  وترددت 
ألكسندر  الفرنسي  املهاجم  مع  التعاقد  يف 
تدعيم  أجل  من  آرسنال،  الكازيت، العب 
قيادة  بيرلو  أندريا  تولي  الفريق، عقب  هجوم 
البيانكونيري. ومن املرجح أن يرحل الكازيت 
موقفه  وأن  الصيف، خاًصة  آرسنال هذا  عن 
يف  مؤكد،  غير  أساسي  بشكل  اللعب  من 
أوباميانغ.وبحسب  إميريك  بيير  تواجد  ظل 
يوفنتوس  فإن  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة 
عرض على آرسنال 3 العبني الختيار أحدهم 
لتضمينه يف الصفقة، وهم غونزالو هيغواين، 
روميرو. وكريستيان  كوستا،  ودوغالس 
يحصل  هيغواين  أن  الصحيفة،  وأضافت 
على راتب مرتفع للغاية، لن تستطيع خزينة 
آرسنال حتمله، وبالتالي فإن التفكير يف ضمه 
عاًما(،   29( لكوستا  بالنسبة  مستبعد.أما 

جيدا  خيارا  يكون  قد  أنه  الصحيفة  فأكدت 
ملدرب آرسنال رغم امتالك اجلانرز للعديد من 

الالعبني املميزين يف اجلانب الهجومي.
هو  روميرو  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تبادلية  صفقة  يف  للدخول  األقرب  الالعب 
من  آرسنال  يعاني  حيث  يوفنتوس،  من 
وسيسعى  الدفاع،  خط  يف  عددي  نقص 

املركز  ذلك  تدعيم  إلى  أرتيتا  ميكيل  املدرب 
بيع  إلى  آرسنال  جدد.ويسعى  بالعبني 
العديد من الالعبني هذا الصيف قبل اإلنفاق 
على ضم العبني جدد مثل أينسلي ميتالند 
جيندوزي،  وماتيو  أوزيل،  ومسعود  نيلز، 
مخيتريان،  وهنريك  وسوكراتيس، 

وكوالسيناك، ولوكاس توريرا.

لضم الفرنسي ألكسندر الكازيت

يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية على آرسنال
كشف تقرير صحفي إنجليزي، امس األربعاء، 

عن صفقة تبادلية محتملة بين آرسنال 
ويوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

وقبل قاضي التحقيق مبحكمة سيدي 
امحمد اول أمس، اإلفراج التلقائي عن 
ألسباب  حلفاية  وفهد  سعداوي  نسيم 
رهن  وضع  قد  حلفاية  وكان  صحية، 
احلبس املؤقت مع وكيل الالعبني، نسيم 
سعداوي، املتابع من جهته بتهم الرشوة 
والتشهير  مباراة  نتيجة  على  والتأثير 
للغير،  الشخصية  باحلياة  واملساس 
هاتفية  مكاملة  تسجيل  إلى  باإلضافة 

بدون إذن.
ويواجه املتهمان عقوبة السجن تتراوح 
من سنتني إلى 10 سنوات. ويأتي مثول 
مختلف األطراف املعنية بالقضية، عقب 
الشكوى التي تقدمت بها وزارة الشباب 

والرياضة ضد مجهول.

بعد فهد حلفاية

اإلفراج المؤقت عن المناجير نسيم سعداوي
أسامة ديبش سادس المستقدمين في 

شبيبة القبائل
أبرمت إدارة شبيبة القبائل، بقيادة شريف مالل، صفقتها السادسة 
خالل امليركاتو الصيفي احلالي، بتعاقدها مع الالعب أسامة ديبش بعقد 

ميتد ملدة 3 مواسم.
يوم  »فيسبوك«  على  الرسمي  موقعها  عبر  »الكناري«  إدارة  وأعلنت 
الرئيس مالل،  اقتناع  بعد  األكابر  فريق  إلى  ترقيته  مت  ديبش  أن  الثالثاء 
بقدرة الالعب على تقدمي اإلضافة، خاصة وأن ديبش يعد من أبناء النادي 
الذي ألتحق به خالل سنة 2016، اين كان ينشط مع فئة أقل من 21 

سنة، يف منصب وسط ميدان هجومي.
يف سياق متصل، ويف إطار تعزيز صفوفها، استعدادا للموسم اجلديد، 
تعاقدت أيضا شبيبة القبائل مع الالعب، فالحي حاج حبيب، بعقد ميتد 

ملدة 3 مواسم.
وينشط فالحي الذي يبلغ من العمر 23 سنة، يف منصب جناح أمين، 
الرديف جلمعية  بفريق  بعدها  إلتحق  الوهرانية،  املدرسة  تكوينه يف  تلقى 
املوسم  مباراة   12 يف  شارك  فالحي  أن  الكناري،  إدارة  وأكدت  الشلف، 
املاضي وسجل 3 أهداف، كما أنه تقمص ألوان املنتخب الوطني لفئة أقل 

من 20 سنة و 23 سنة.
جدير بالذكر، أن أسامة ديبش يعتبر املستقدم السادس، بعد كل من 
فالحي حاج حبيب 23 سنة القادم من جمعية الشلف، مهدي فراحي 
23 سنة القادم من رائد القبة، باإلضافة إلى العريف حذيفة 19 سنة العب 
العب  سنة   22 حدوش  وإلياس  األربعاء،  أمل  لنادي  الشبانية  الفئات 

شباب الدار البيضاء، وأغييب جوبا 24 سنة العب جنم بن عكنون.
م.هشام

هيثم بومدين أول إستقدامات »العميد«
بعقد  اجلزائر  مولودية  فريق  يف  بومدين،  هيثم  الشاب،  الالعب  وقع 
إحترايف ميتد ثالث مواسم كلملة قادما من الفريق الرديف لشبيبة سكيكدة.
خالل  العميد  إستقدامات  أول  بومدين  هيثم  الالعب  ويعتبر  هذا 
امليركاتو الصيفي احلالي، يف حيت تستعد اإلدارة العاصمية لإلعالن عن 

قائمة املسرحني.

الرابطة المحترفة تطالب »الفاف« 
بتقديم منحة التتويج لشباب بلوزداد 

وأولمبي المدية
خالل  مدوار،  الكرمي  عبد  القدم،  لكرة  احملترفة  الرابطة  رئيس  طلب 
اجتماع املكتب الفدرالي من الالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، بتقدمي منحة 
لشباب بلوزداد وأوملبي املدية املتوجني على التوالي بلقبي البطولة احملترفة 

األولى والثانية، بسبب غياب ممول.
يلي »يف غياب ممول  ما  الرسمي  الفدرالية على موقعها  الهيئة  وقالت 
للبطولتني احملترفتني األولى والثانية، تطلب الرابطة من الفاف تقدمي منحة 

للناديني املتوجني. ستدرس هذه األخيرة امكانية حتقيق هذا الطلب«.
وتوج شباب بلوزداد بلقب البطولة بعد اعتماد أعضاء اجلمعية العامة 
البطلة  القاضي بتحديد األندية  الثالث لالستشارة الكتابية  للفاف اخليار 
بسبب  للمنافسة  النهائي  التوقف  عن  الناجت  النزول،  وإلغاء  والصاعدة 

جائحة كورونا.
التي  األولى  املرتبة  الثانية يف  الرابطة  بطولة  املدية  أوملبي  أنهى  بينما 
تلمسان  ووداد  سكيكدة  شبيبة  رفقة  االعلى  للقسم  الصعود  له  تضمن 

وسريع غليزان.
لتحضيرات  الرابطة  رئيس  تطرق  الفدرالي،  املكتب  اجتماع  وخالل 
احلفل املخصص لتوزيع الكؤوس لألندية املتوجة، ملحا على أن القرارات 
االربعاء  يوم  طارئة  األخير يف جلسة  الفدرالي  املكتب  املتخذة من طرف 
كانت   ،2019-2020 ملوسم  النهائي  التوقف  منها   ،2020 جويلية   15

يف محلها.
من جهة أخرى، و بخصوص النزاعات الناجتة عن الوضعية الصحية 
احلالية، أشار رئيس الهيئة املسيرة للمنافسة بأن مخططا سيتم وضعه يف 
الالعبني  ممثلي  و  احملترفة  األندية  لقاءات مع  لتنظيم  املقبلة  القليلة  األيام 
الوطنية  الغرفة  رئيس  حمودة،  يوسف  احملامي  بحضور  الفرق(  )قائدي 
لتسوية النزاعات، ورمبا رؤساء الرابطات، من أجل إيجاد حلول للمشاكل 

املطروحة.
امللفات  لتسيير  معلوماتي  برنامج  تصميم  عن  مدوار  أعلن  أخيرا، 
واملدربني،  19 سنة(  و   17  ،15  ،13 )أقل من  الشبانية  للفئات  اإلدارية 
يف  واجهتها  التي  العديدة  املشاكل  بتفادي  واألندية  للرابطة  سيسمح  مما 

وقت سابق.

تتويج شبيبة الخروب للفتيات باللقب الوطني لموسم »2019-2020«
للموسم »2020-2019« بعد خمسة أشهر عن  القدم  النسوية لكرة  الوطنية  البطولة  للفتيات بلقب  توجت شبيبة اخلروب 
تعليق املنافسة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.وقدم رئيس الرابطة الوطنية للكرة النسوية، جمال كاسحي، خالل اجتماع 
املكتب التنفيذي للفاف، الترتيب النهائي الذي يسمح نادي شبيبة اخلروب اللقب، أمام اجلمعية الرياضية لألمن الوطني مبجموع 
مثلما  مقابل )35ر2(  نتيجة )37ر2(  تعطي  والتي   )17 مقابل  لعبت )19  التي  املباريات  دليل  باعتماد   )40 مقابل  نقطة   45(
توضحه الهيئة الكروية.من جهة أخرى، أكد محمد سعد الكاتب العام للفاف، بأن االحتاد الدولي لكرة القدم بصدد دفع مبلغ 
500 ألف دوالر، كمساعدة للكرة القدم النسوية، يف إطار التضامن ضد جائحة كورونا، وهي مساعدة ستخصص حسب برنامج 

محدد ومنظم.

احملترف  النادي  إدارة  مجلس  صادق 
الرابطة  يف  الناشط  البرج،  أهلي  لفريق 
املالي  التقريرين  على  األولى،  احملترفة 
واألدبي للشركة الرياضية للسنة املنصرمة 
وصادق  عادية.  عامة  جمعية  خالل 
التقريرين  أعضاء اجلمعية باألغلبية على 
»منور  الرياضية  للشركة  واألدبي  املالي 
البيبان« للسنة املنصرمة 2019 أي السنة 
31 ديسمبر(  إلى  1 جانفي  اجلبائية )من 
350 مليون  حيث قاربت املصاريف مبلغ 

ذات  وأضاف  الفترة.  هذه  خالل  دج 
املصدر بأنه مت انعقاد هذه اجلمعية العامة 
القانوني  النصاب  اكتمال  بعد  العادية 
عيسى  هم  أعضاء  أربعة  غياب  رغم 
راجح  و  مباركية  الكرمي  وعبد  عفافصة 
احلواس  الهاوي  النادي  ورئيس  بلوهري 
تسريح  مت  آخر،  صعيد  وعلى  رماش. 
احلارس الشاب ابن الفريق زكريا بوحلفاية 
تنازل على  بطلب من هذا األخير حيث 
أخذت  فيما  العالقة  مستحقاته  من  جزء 

قضية الالعب اإليفواري إيسال دياموندي 
األخير  هذا  أقدم  أن  بعد  آخرا  منعرجا 
الدولي  االحتاد  أمام  شكوى  تقدمي  على 
على  احلصول  مطالبا  »فيفا«  القدم  لكرة 
مستحقات عقده الذي ينتهي يف 2023 
كاملة والتي تناهز 100 مليون دج حسب 
ذات املصدر الذي ذكر بأن الالعب التحق 
بالفريق البرايجي قادما من وفاق سطيف 
خالل امليركاتو الشتوي للموسم املنصرم.
م.هشام

أهلي برج بوعريريج

أعضاء الجمعية العامة يصادقون على التقريرين المالي واألدبي

إستفاد وكيل أعمال الالعبين، نسيم سعداوي، من اإلفراج المؤقت، بعد ساعات فقط من اإلفراج على المدير العام السابق 
لفريق وفاق سطيف، فهد حلفاية، الذي وضع رهن الحبس االحتياطي يوم 7 جوان الماضي في قضية ترتيب المقابالت 

المزعوم والتي تم تسريبها بتسجيل صوتي على مواقع التواصل االجتماعي، من اإلفراج المؤقت، حسب ما علم من 
مصدر قضائي.

لالحتادية  الفدرالي  املكتب  قرر 
توكيل  اعطاء  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
الوطنية  للرابطات  احلاليني  للرؤساء 
انعقاد  غاية  إلى  هيئاتهم  لتسيير 
اجلمعيات العامة االنتخابية، حسب ما 
موقعها  على  الكروية  الهيئة  عنه  أعلنت 

الرسمي.
ولم تتمكن الرابطات الوطنية املذكورة 
من تنظيم جمعياتها العامة العادية والتي 
بسبب  باالنتخابية،  متبوعة  ستكون 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
الفدرالي  املكتب  اجتماع  فخالل 
املنعقد يوم االثنني، قدم كل من رئيس 
علي  هواة،  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة 
اجلهات،  بني  ما  رابطة  مالك،  ورئيس 
بطوالت  وضعية  مجبر،  بن  يوسف 
لضرورة  مطوال  تطرقا  حيث  هيئتهما، 

حتتل  أندية  عدة  بني  للفصل  التحكيم 
مناصفة نفس املرتبة، مما يتطلب اللجوء 
لبعض املواد القانونية وأيضا لعامل النقاط 

احملصل عليها يف املقابالت امللعوبة.
صيغة  مس  الذي  التغيير  اطار  ويف 
محترفة  أولى  رابطة  بإنشاء  املنافسة، 
بفوجني  للهواة  ثانية  ورابطة  فريقا  ب20 
أشارت  فريقا،   18 منهما  كل  يضم 
للهواة  ثانية  رابطة  مشروع  بأن  »الفاف« 
مع  االجتماع  خالل  اعتماده  سيتم 
رؤساء الرابطات اجلهوية ورؤساء األندية 
التي تعتبر نفسها مظلومة، بحكم قوانني 

التحكيم التي مت تطبيقها.
وتوضح »الفاف« بأن األندية احملترفة 
التي ستنشط ضمن القسم الثاني هواة، 
بإمكانها االحتفاظ باإلجازة احملترفة ملدة 
موسمني، يف انتظار استعادة هيئتها من 

ال  الهاوية  األندية  بأن  مشيرة  الهواة، 
املطالبة  األحوال  من  حال  بأي  ميكنها 
مستوى  على  احملترفة  األندية  بإجازة 

الرابطة الثانية.
صعدت  التي  األندية  وبخصوص 
بأن عليها  تلح »الفاف«  للقسم األعلى، 
االستجابة لدفتر الشروط اخلاص بإجازة 
احملترف، منها إنشاء شركة رياضية ذات 
أسهم، يف حال تصفية الشركة القدمية.

»الفاف«  تتأسف  الذي  الوقت  ويف 
بعض  من  االستقرار  ضرب  حملاوالت 
األندية  كل  مبرافقة  تعهدت  األوساط، 
وأنها  الهواة،  لصنف  العودة  تريد  التي 
األندية  بعض  إرادة  على  ستسهر 
بإجازة االحتراف مثلما  مؤقتا  االحتفاظ 
لكرة  الدولي  االحتاد  قوانني  عليه  تنص 

القدم.

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

»الفاف« تسمح لرؤساء الرابطات بمواصلة مهامهم
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مساهمات

النعامة: بقلم األستاذ واإلعالمي سالمي إبراهيم 
 

  إنها الشخصية األكثر إثارة يف تاريخ الثورة 
اجلزائرية املجيدة،  قاد معارك ساخنة ضد العدو 
الفرنسي يف املنطقة السادسة وكان دائما مميزا يف 
قادة  انتباه  فلفت  النصر،   نحو  للمعارك  قيادته 
معركة  وأهم  معا،   والفرنسي  اجلزائري  اجليش 
خسائر  الفرنسي  بالعدو  واحلق  فيها  شارك 
أصيب  حيث  بالبسباسة  املعروفة  تلك  فادحة 
الرائد سليماني سليمان  فيها واعتقد اجلميع ان 
آنذاك من طرف  وترصد  الذي كان محل بحث 
بلونيس،   حركة  أمثال  وعمالئها  فرنسا  جيوش 
قد انتهى إلى األبد لكن مشيئة اهلل كانت اكبر 
وعاد الرائد سليمان األكحل من جديد إلى جو 
املعارك اين ساهم وأفشل مهمة االنقالب الذي 
دبره العقداء للتخلص من الراحل هواري بومدين 
وكانت ملسات هذا الرجل يف الدفاع عن اجلزائر 
قاده  الذي  الفيلق  خالل  من  وملموسة  واضحة 

نحو احلدود املغربية اثر أزمة احلدود. 
كانت  األكحل  سليمان  ومسيرة  حياة 
ان  عيان  شهود  ويذكر  اجلزائر  تاريخ  يف  حاسمة 
الرائد سليماني سليمان استطاع لوحده وبفضل 
قوة قراراته ومكانته وكلمته املسموعة آنذاك من 
مدبرة  كانت  التي  االنقالب  محاوالت  إفشال 

ضد الرئيس هواري بومدين. 
الوالئي  األمني  يقول  الصدد  هذا  ويف   
ان  مختار  مخلط  للمجاهدين  الوطنية  للمنظمة 
سليماني  للرائد  يشهد  السادسة  الوالية  تاريخ 
يف  الفائقة  وبقدرته  العسكرية  باحلنكة  سليمان 
وبقهره  الفرنسي  العدو  قوات  ضد  املعارك  ادارة 
ألتباع اخلائن بلونيس باملنطقة الثانية،  فالرجل 
لم تنقطع معاركه منذ 1956 باملنطقة ونذكر منها 
كشواهد للتاريخ منها كمني ضاية الفرس يف 25 
مارس   29 يف  بودنزير  ومعركة   1957 جانفي 
 1958 9 جويلية  مناعة يف  ومعركة جبل   1958
ومعركة   1958 اوت   1 يف  الرمال  قلتة  ومعركة 
 1959 مارس   9 يف  والثانية  األولى  الباطن  وجه 
1960 وعملية  21 جانفي  البسباسة يف  ومعركة 

مركز بومهيدي يف نفس الشهر عام 1962. 

 كمين وادي حمدي قرب سيدي عامر 
فيها  شارك  التي  احلربية  العمليات  بني  من 
األولى  األشهر  خالل  سليمان  سليماني  الرائد 
عملية جدًر قرب عني املالح ودرمل قرب الهامل 
بوالية املسيلة وبعد ذلك انتقل سليماني سليمان 
الى الصحراء هذه املنطقة التي كانت حتت قيادة 
الشهيد عاشور زيان وكان ضمن كتيبته الشهيد بن 
احلاج،  ويف اكتوبر من عام 1956 شارك املجاهد 
سليماني سليمان يف كمني وادي احلمدي قرب 
سيدي عامر ومتكن يف هذه العملية من اإلطاحة 
األول  مالزمها  بأسر  وقام  كاملة  عسكرية  بفرقة 
الفرنسي رفقة جنوده الفرنسيني وغنم أسلحتها. 
  يف شهر جانفي ومن عام 1957 بخنق قروز 
الفرقة نصب كمينا  قرب عني غراب ومع نفس 
التحرير  جيش  يومها  وغنم  الفرنسي  للجيش 
رشاشا من نوع فامبار ويف فيفري من عام 1957 
وباملكان املسمى ضاية الفرس قرب أمجدل قامت 
احلاج  بن  يترأسها  التي  العسكرية  الفرقة  نفس 
تابعة  كاملة  فرقة  على  يومها  القضاء  مت  بكمني 

للجيش الفرنسي وغنمت أسلحتها املتنوعة. 

معركة  فايجة بحرارة   قرب مدينة الجلفة 
باملكان   1958 عام  من  ديسمبر   25 يوم  ويف 
قاد  اجللفة  مدينة  قرب  بحرارة  فايجة  املسمى 
ضد  شرسة  معركة  سليمان  سليماني  املجاهد 
 1959 5 مارس من عام  الفرنسي،  ويف  اجليش 
املنطقة  قائد كومندو  زرزي  الشهيد أحمد  نصب 
الثانية كمينا لفرقة اجليش الفرنسي كانت متجهة 
مبناسبة  باستعراض  للقيام  بوسعادة  مدينة  الى 
زيارة اجلنرال ماسيو للمدينة،  فأبيدت عن أخرها 
فقرر  بالفرار،   آلذوا  جنودها  من  ستة  باستثناء 
اجلنرال ماسيو االنتقام جلنوده وتوجه يوم 7 مارس 
قرب  الباطن  وجه  جبل  الى  السنة  نفس  من 
الكتيبة األولى ويف  أمجدل فكانت يف استقباله 
هذه املعركة والتي بدأت مع طلوع الفجر ودامت 
وكانت  اليوم  نفس  من  الشمس  غروب  حتى 
فيها حسب  فادحة. حيث شارك  العدو  خسائر 
من  جندي   190 حوالي  بلقاسم  زروال  املجاهد 
الوالية  من  كومندوس  وكتيبة  السادسة  الوالية 

الرابعة بـ 120 جنديا من الوالية الرابعة 

معركة قعيقع...البسباسة
سليمان  سليماني  الرائد  املعركة  هذه  قاد 
قرادة يف  بلقاسم  نائبه  رفقة  وحنكة  بسالة  بكل 
املجاهدين  عدد  بلغ  1960،  حيث  جانفي   21
العدو  قوات  اما  فردية،   بأسلحة  مجاهد   150
جندي   5000 عددها  فاق  فقد  الضخمة 
مدججة بالطائرات ومدافع وأسلحة فردية حيث 
املعركة  يوم  ميز  ما  فيها.و  النابام  استعمال  مت 
فرسان  كتابه  يف  زروال  بلقاسم  إليه  أشار  مثلما 
وبالرغم  ثلوج كثيفة  األولى، سقوط  يف اخلطوط 
الرائد سليماني  رفقاء  ان  اال  املوجود  الفارق  من 
وقتلوا عدد كبير من  بسالة  قاوموا بكل  سليمان 
جنود فرنسا واسقطوا طائرة ومت حرق مجموعة من 
الشاحنات. و يف اواخر سنة 1960 حضر معركة 
النسافة بأوالد سليمان مع العقيد محمد شعباني 
ودامت هذه املعركة يوما كامال،  ويف شهر جانفي 
1962 زحف املجاهد سليماني سليمان على رأس 
كتيبة على مركز بومهدي قرب ً أمجدل ً وقضى 

على كثير من احلركة وغنم أسلحتهم. 

الرائد سليماني سليمان في سطور 
بن  الدين  بن  سليمان  سليماني  الرائد  ولد 
 1931 الدين حيمور عام  وام اخلير بنت  سليمان 
وتربى  النعامة  والية  املشرية  دائرة  بالبيوض 
الثورة  ابطال  كمعظم  بسيطة  بدوية  عائلة  وسط 
التحق  التجنيد  سن  بلوغه  وحني  التحريرية،  
اخلبرة  اكتسب  حيث  الفرنسي  اجليش  بصفوف 
الصينية،   بالهند  الفرنسية  احلرب  اثناء  القتالية 
وبعد رجوعه الى اجلزائر عام 1956 كانت الثورة 
الوطني،   التراث  بكامل  االنتشار  يف  بدات  قد 
بوادي  الفرنسي  اجليش  مركز  من  الفرار  فقرر 
الشهداء  رفقة  املسيلة  والية  سرور  دائرة  الشعير 
بأسلحتهم  محملني  وعسوس  السعيدي  رويني 
الشعير حيث  بوادي  امليمونة  الى جبل  متجهني 
فاستقبلهم  هناك  متمركزا  التحرير  جيش  كان 
النمامشة  أوراس  لوالية  الثالثة  الناحية  مسؤول 
عام  ذلك  وكان  الباقي  عبد  بن  احلسني  الشهيد 

 .1956
من  العشرات  سليمان  سليملني  الرائد  قاد 

جيدا  يعرف  وكان  والساخنة  احلاسمة  املعارك 
كيف يخرج منها منتصرا ويحقق النصر،  وتبقى 
ديسمبر   21 بتاريخ  وقعت  التي  الثلجة  معركة 
1960 مبنطقة البسباسة بوالية اجللفة راسخة يف 
األذهان أين جرح الرائد سليمان األكحل بجروح 
بليغة بعد إصابته بشظايا قنبلة بظهره ومت نقله الى 
استقبله  اين  املسيلة  بوالية  سرور  بن  مستشفى 
الشريف  محمد  السادسة  الوالية  طبيب  وعاجله 
ارض  الى  للشفاء  متاثله  بعد  ليعود  الدين  خير 

املعارك. 

اهم المسؤوليات التي تقلدها:  
1957 الى  قائد الكتيبة األولى من عام   -

 1958

- مسؤول الناحية األولى من 58 إلى 1959 
املنطقة  ومسؤول  عسكري  اول  ضابط   -

بالنيابة من عام 1959 الى 1961. 
فيلق  رأس  على  االستقالل  بعد  عني   -
عسكري اثر أزمة احلدود مع اململكة املغربية. 

- عني قائد للقطاع العسكري لوالية املدية 
ثم القطاع العسكري لوالية الشلف. 

 28 ويف  التقاعد  على  بعدها  احيل   -
ديسمبر 1980 تويف اثر حادث مرور ببلدية عني 

الذهب والية تيارت 
من  أألولى  زوجات  اربعة  الرائد  تزوج 
األغواط والثانية من بوسعادة والثالثة من جلفة 
والرابعة من وهران واجنب منهن 07 ذكور و10 

بنات. 
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شهادات حّية حول مسيرة الرائد سليماني سليمان: 
*الحاج عمر كبير األمين البلدي لقسمة المجاهدين بالمشرية: 

الرائد سليماني سليمان بطل من ابطال اجلزائر الذين شاركوا يف الثورة اجلزائرية بكل اخالص،  
وكان له دور فعال يف املنطقة السادسة،  وقاد العديد من املعارك بكل بسالة وهو يستحق التنويه 

ببطوالته املجيدة. 
* عرباوي محمد رئيس جمعية كتابة التاريخ بالمشرية:  

كأمني منظمة أبناء الشهداء ورئيس جمعية كتابة التاريخ باملشرية يبقى الهدف األساسي هو 
تذكر رموز الثورة اجلزائرية وما قدمه أبطالها،  والثورة اجلزائرية كان لها رجال أدوا واجبهم النضالي 
يف ساحات املعارك ومن بينهم الرائد سليماني سليمان املعروف بالنمر األسود ورسالتنا اليوم هي 
موجهة إلى الشباب الذين ال يعرفون ما قدمه الثوار للجزائر وما أعطوا من تضحيات جسام،  هو 
االهتمام بتاريخ الثورة املجيدة وتبقى رسالتنا احلث على التواصل وبعث رسالة الشهداء يف نفوس 

األجيال املستقبلية. 
* الحاج براني الشيخ مجاهد:  

مسيرة املرحوم املجاهد سليماني سليمان هذه الشخصية العسكرية الفذة التي كان لها كلمتها 
خالل الثورة املجيدة، لم توف حقها بعد وحان الوقت لتلقني األجيال احلالية التاريخ احمللي املتعلق 

مبسيرة ثوار املنطقة. 
* مرابط أمحمد مجاهد: 

سليماني سليمان من بني املجاهدين املخلصني الذين قادوا الثورة الى احلرية وهذا من خالل 
املعارك التي قادها بكل حنكة وبسالة وهو يستحق التنويه مبا قدمه يف سبيل الثورة اجلزائرية املجيدة. 

 * سليماني عبد القادر شقيق الرائد سليماني سليمان:  
الرائد سليماني سليمان الذي رافق عظماء الثورة اجلزائرية أمثال العقيد شعباني وعمر إدريس 
والراحل هواري بومدين كان إنسان وطني حتى النخاع،  قاد املعارك بكل حماس وكانت أمنيته 

دائما هي حرية اجلزائر وحتقيق االستقالل. 

الّنمر األسود الرائد سليماني سليمان 

الّرجل الذي كثرت حوله الّرويات وأفشل انقالب 
قادة عقداء الجيش ضد الرئيس الهواري بومدين
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إشـــــهــــــــــار

إشـــــهــــــــــار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

واليـــــــة  :البليـــــــدة
 دائـــــــرة :اوالد يعـــــيش 
بلديـــــــــة : اوالد يعيــــش

نمــودج اشهـــــاري لتاسيــس جمعيـة محليـــة 
  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 :تـــبري اســــــامة 
المقر: حي 1652 مسكن عمارة 3 رقم 08

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة السكن و العمران و المدينة 

ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية الشلف 
رقم التعريف الجبائي :001502090677429

إعالن عن استشارة 
رقم:2020/02
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كرمي تقلميمت

برزت يف السنوات األخيرة على الساحة االجتماعية 
أوقاتها لتقدمي  التي كرست  عديد من اجلمعيات اخليرية 
والتي   ، واملعّوزة  احملتاجة  والعائالت  للفقراء  العون  يد 
سلوكيات  يف  والتآزر  التضامن  ثقافة  غرس  يف  ساهمت 
التي  كورونا  جائحة  فترة  ولّعل   ، واجلماعات  األفراد 
التي  اللحظة  كانت  و  الواقع  أرض   على  نفسها  فرضت 
االجتماعي  املشهد  على  للبروز  اجلمعيات  هذه  شجعت 
إيجابية  نتائج  للغاية ، وقد حققت  ، فكان دورها فعال 
واألقنعة  الكمامات  صناعة  يف  وشاركت   ، للغاية 
واأللبسة الواقية ضد كورونا املستجد ، كما كان لبعض 
هذه اجلمعيات الشرف يف تصنيع بعض الوسائل الواقية 
واملراكز  االستشفائية  للمؤسسات  مجانا  قدمتها  التي 
وحتى   ، بجاية  والية  مستوى  على  اجلوارية  الصحية 
أصحاب احلرف اليدوية ساهموا بدورهم يف تفعيل اجلهد 
التضامني بكل تلقائية وأريحية ثم ركزت هذه اجلمعيات 
األضحى  عيد  أيام  خالل  املبذول  جهدها  امتام  على 
من  حلظات  تعيش  املستفيدة  العائالت  جعل  مما  املبارك 
البهجة والفرح ، إن متتني الروابط االجتماعية ميثل أرقى 
السلوك احلضاري ملا له من فوائد سوسيولوجية  ينعكس 
املجتمع  ، ومن بني هذه  أفراد  إيجابا على سيكولوجية 
هذا  تكريس  يف  احملوري  الدور  لها  كان  التي  اجلمعيات 
السلوك الرفيع والسامي ذات الطابع االجتماعي ، جمعية 
بسمة مبشاركة جمعية جزائر اخلير ومبعية جمعيات أخرى 
منها جمعية زاد امليعاد ، حيث كان التنسيق بينها يف أوج 
ما يكون كون  أن الهدف املنشود هو إعانة العائالت املعّوزة 
ومساعدة متضرري أزمة كورونا كما توسع نطاق هذا الفعل 
األخوي  التآزري ليشمل العديد من املستفيدين  مبناسبة 
قدمت  جمعية  الصدد  هذا  املبارك ،ويف  األضحى  عيد 
»بسمة »لوالية بجاية بالتنسيق مع مكتب جمعية جزائر 
اخلير ببجاية حصيلة أعمالها املسجلة خالل فترة كورونا 

والتي دامت أكثر من أربعة أشهر وتتلخص فيما يلي :
-  توزيع طرود غذائية للعائالت احملتاجة عبر بلديات 
الوالية من بداية احلجر الصحي إلى يومنا هذا دون انقطاع 
واستفادت منه حوالي 200 عائلة خاصة يف شهر رمضان 

املعظم
-  توزيع 25 قفة غنية باملواد الغذائية واخلضر والفواكه 
عوائل  لفائدة  املبارك  الفطر  عيد  قبل  اللحم  إلى  إضافة 

الفقراء واملساكني بالتنسيق مع بعض أئمة املساجد
والتكفل  املرضى  لبعض  مادية  مساعدات  تقدمي    -

ببعض حاجياتهم من األدوية )أدوية نادرة ومجانا(
-  توزيع 25 قفة غنية باملواد الغذائية واخلضر والفواكه 

خالل عيد األضحى املبارك 
-  توزيع 06 كباش كأضاحي لفائدة عوائل األيتام

من  للعديد  جودة  ذات  مستعملة  ألبسة  توزيع    -
العائالت خاصة يف القرى واملداشر

- التنسيق مع نشطاء بعض اجلمعيات اخليرية احمللية 
تطوعية  بجاية( يف حمالت  -بلدية  امليعاد  زاد  )جمعية 
كورونا-خاصة  -وباء  الصحية  األزمة  حول  وحتسيسية 

حمالت التبرع بالدم.
مجال  يف  والناشطة  اخليرية  جمعيات  كذا  وجود  أن 

توطيد البر واالحسان، ال شك أن ذلك يعزز من حصانة 
املجتمع وينشر ثقافة التضامن والتآخي ويعبر عن حقيقة 
سالمة ذلك املجتمع سلوكا وثقافة، واملجتمع بدوره يثمن 
األمل  تزرع  فتئت  ما  التي  اخلالقة  املبادرات  هذه  مثل 
أفراد  فرد من  وتبعث االبتسامة يف وجه كل  النفوس  يف 
إليها كل من ميلك  نبيلة ميضي  املجتمع، تلك هي غاية 
روحا نقيا يسعى من خاللها العروج إلى مدارك السموات 
العلى حيث املالئكة والفيض اإللهي  الذي يحيط بكل 
شيء .وما أحوج بالدنا إلى تكريس فعل اخلير وتثبيت  
معاني اإلنسانية يف يوميات األفراد واجلماعات .ولإلشارة 
تلك  لتحقيق  دوما  تسعى  ونظيرتها  بسمة  جمعية  فإن 
يحقق  الذي  امللموس  امليداني  بالعمل  السامية  املعاني 
وخالل   ، واملعّوزة  الفقيرة  والعائالت  الضعفاء  حلم 
واللوازم   األدوات   لتوزيع  حمالت  ستنظم  معدودة  أيام 
املدرسية وألبسة على أبناء تلك العائالت اليسيرة الدخل  

، والهدف من ذلك هو متكني الطفل اجلزائري ألن يلتحق 
الطمأنينة   متأل  و  خوف  أو  خجل  دون  الدراسة  مبقاعد 
جسده الصغير وتغمر نفسه بالراحة والسكينة ، والعمل 
جار حاليا جلمع ما ميكن جمعها من أهل البر واإلحسان 
وباب العمل التطوعي مفتوح على مصراعيه يقول رئيس 
من  يشكر كل  بدوره  الذي  »«عمر.ت««  بسمة  جمعية 
شارك من قريب أو من بعيد يف هذه املبادرات الطيبة التي 
حقيقية  سعادة  إنها  وبهجة  ورونقا  متانة  املجتمع  تزيد 
السالم  اهلل  وأدام  وسالم  أمن  يف  اجلميع  يعيش  حينما 

على وطننا احلبيب  .

بجــــــــــــاية

جمعيات خيرية تفاعلت بإيجابية لتكريس روح 
التضامن واألخوة في المجتمع
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

      تقوم اجلامعة بوظيفة طالئعية، 
مصدر  تكون  أن  ويفترض  تنويرية، 
إلنتاج  مؤهلة  التاريخية،  التحّوالت 
ثم  ومن  وتفعيلها،  وتسويقها  األفكار 
ترقية املجتمع ليكون واعيا  اإلسهام يف 
الفعلي  بحضورها  وذلك  ومحصنا، 
وطاقتها على التأثير يف القرارات واحمليط  

اخلارجي.
     ذاك ما متّيزت به اجلامعات على 
املستوى الدولي، ويف البلدان التي تعّول 
املهّم  من  أنه  نعتقد  ال  النخبة.  على 
هيبة  على  دالة  متثيلية  عّينات  إعطاء 
مؤسسات أسهمت يف توجيه الصيرورة 
بفضل تقاليدها وأصالتها ومعرفة ماهية 
أكثر  يبدو  األخير  العنصر  إّن  وجودها. 
املقّومات  أحد  إنه  حيث  من  أهمية 
تستثمر  التي  املؤسسة  لهذه  القاعدية 
النخب.  وإنتاج  والعقل  البحث  يف 
لكن كلمة نخب تبدو حشوا يف سياقنا 
احلالي ألنه ال ميكننا احلديث عن العلم 
جائزة  يعتبر  عدمي  سياق  يف  والبحث 

نوبل ال حدث.
     لقد جّردت اجلامعة من رمزيتها 
املؤسسات  إن  التأثيرية.  قوتها  وفقدت 
التي ال تنتج سوى الشهادات والبطالني 
عليها  املتعارف  املواصفات  عنها  تسقط 
هذه  من  التأكد  أردنا  وإذا  أكادمييا. 
بدراسات  القيام  وجب  املتردية  احلالة 
واقع  ومقارنة  املنطق  على  مؤسسة 
اجلامعة مبثيالتها يف العالم العربي، دون 
سياسية  أطرافا  تخدم  لفظية  جعجعة 
عملت  لقد  مضللة.  أكاذيب  متّرر 
على  األخيرتني  العشريتني  يف  الوصاية 
وجعلها  معناها  من  املؤسسة  هذه  إفراغ 
خردة ألنها لم تعتبرها هيئة قادرة على 

اإلسهام  ثم  ومن  شخصيتها،  تكريس 
يف التحّوالت واقتراح املشاريع والبدائل 

املمكنة.
والرؤى  والتجارب  املعارف       
مع  معناها  فقدت  نفسها  والبدائل 
النظام األوليغارشي الذي قّوض البلد، 
توفير  اجلامعة  استطاعت  وإن  حتى 
هذه املمكنات فإنها ستظل فائضة عن 
احلاجة، ألن هناك، من منظور السلطة، 
إنها  من حيث  تأثيرا  أكثر  مضادة  قّيما 
أهم من املعرفة والثقافة والبحث والرؤى 
املتقدمة، ذلك أن األنظمة واملجتمعات 
وهي  براغماتية،  معايير  على  تتكئ 
وال  الستقرارها،  مناوئا  العقل  تعتبر 
قيمة له يف ظل تكريس اجلهل املقدس 

كمعيار يضمن دميومتها.
    ليس لنا أن نتحدث عن أي إنتاج 
ألسباب متعّددة، ومنها إذالل البحث 
أن  أّما  اجلوار.  بدول  مقارنة  والباحثني 
مسألة  فتلك  مؤثرة  نخبة  ظهور  ننتظر 
السريالي  التفكير  من  ضربا  وهمية، 
علينا  لذا  بالّراهن.  له  عالقة  ال  الذي 
أن نبحث عن النخبة يف جهة أخرى، 
عبر  تقزميها  مّت  التي  اجلامعة  عن  بعيدا 
السنني، إلى درجة حتويلها إلى حضانة 

خاصة بالكبار واملنكوبني.
     ثّمة مسخ تقّوى مع التهميش يف 
ظل تبوأ أنظمة ال تقرأ، إلى أن غدا هذا 
املكان املقّدس يف األعراف العاملية فضاء 
عدمي اجلدوى. ما يعني أن اجلامعة لم 
التعليمية  العملية  خارج  مرجعية  تعد 
بضعف  مباشرة  عالقة  لها  التي 
هذا  يعّد  املزورة.  والشهادة  التحصيل 
السياسية  املمارسات  نتائج  من  الوضع 
النفعية التي أحكمت قبضتها على هذه 

املؤسسة التي دمرها التقشف واملنظمات 
الطالبية ونظام األل. أم. دي، وهيمنة 
اإلدارة على اجلانب العلمي باستفادتها 
العلمية  والعطل  واالمتيازات  الريع  من 
زرع  إلى  إضافة  البحث،  على حساب 
جامعة يف كل دّوار المتصاص غضب 
الالزمة  الهياكل  توفير  دون  الشارع، 
املؤسسة  هذه  غدت  لقد  للتدريس. 
بؤرة صراعات من أجل توّلي مسؤوليات 
لتصفية  أو  مادية،  ملقاصد  إدارية 
الشهادات  عن  بحثا  أو  حسابات، 
والترقيات، أو لتعويض النقص مبحاربة 

الباحثني احلقيقيني.
    ال يدّل خطاب اجلامعة على أدنى 
لظهور  مؤهلة  مشاريع  أو  فلسفي  تفكير 
نخبة نوعية، وللتدليل على هذا املأزق 
الذي تسببت فيه الدولة، ميكننا حتليل 
النقاشات واحلقول املعجمية املتواترة يف 
مدى  وسنكتشف  اجلامعية،  األوساط 
هذا  وداخل  للجدل،  الفظيع  االنحسار 
احلقل املعجمي احملدود تتحّرك اللوبيهات 
والتفكير  املتنامية  واملصالح  واجلهويات 
مرآة  اجلامعة  أصبحت  هكذا  القبلي. 
واجلماعات  والنحل  واملِلل  لألحزاب 
الضاغطة، وغدا اجلامعيون فئران جتارب 
املعالم، ما  يف ظل غياب رؤية واضحة 

عدا رؤية النظام املناوئ للمعرفة.
       قد يبدو هذا الطرح متشائما، 
واجلامعة  الوصاية  على  متحامال 
املنكوبة، ودليل ذلك وجود باحثني ذوي 
سمعة اخترقت احلدود القومية. وذلك 
القامات  عن  كثيرة  واألمثلة  صحيح، 
مختلف  يف  اجلامعة  أنتجتها  التي 
مهمشة،  عاشت  لكنها  مراحلها. 
اإلحباط  جّراء  انكسارها  إلى  أّدى  ما 

باملهانة والالجدوى، باستثناء  والشعور 
منفصلة  وعاشت  العزلة  قاومت  أسماء 
عن املجتمع املهتم مبسائل أخرى، غير 
الشأن العلمي الذي لم يعد قادرا على 
إعالة الفرد واحلفاظ على كرامته، ومن 
ثّم هجرة األدمغة إلى بلدان تقّدر العلم.
       ليس من مهامنا تقدمي حلول 
لهذا الوضع الذي آلت إليه هذه املؤسسة 
أفلست،  اجلامعة  أن  املؤكد  الفاشلة. 
وبدل التأثير يف الشارع والقبيلة أصبحت 
مجسدة  ومنفذة،  تابعة  بهما،  متأثرة 
ملساعي »اجلماعة« احلاكمة. وإذا كانت 
هذه »النخبة« تتأّثر بإغراءات »اجلماعة« 
فتلك  لها،  امتدادا  لتكون  وتعمل 
أّما إن بحثنا عن  مشكلة يتعذر حّلها. 
احلقائق فيمكن قراءة املراحل التاريخية 
للكشف عن العالقة التي مّيزت ثالوث 
اجلامعة واملجتمع واجلماعة. لقد سعينا 
إلى تغليب السياسي، يف شكله الفظ، 
كما مّت تغليب أطراف على أطراف حملاربة 
دون  هذا  ترميم  الصعب  ومن  العقل، 
تغيير جذري ملنطق األنظمة وأخالقها.

أخالقية  املشكلة  تبدو         
وما  الذات  معرفة  األولى:  بالدرجة 
تريد أن تكونه، إما العقل وإما األموال 
وعند  املبرمج،  واجلهل  واالختالسات 
يف  خاصة  األدوار،  تتضح  احلد  هذا 
بني  للتمييز  مؤهلة  غير  مجتمعات 
على  التأكيد  ضرورة  مع  األولويات، 
األخالق كقيمة مرجعية. لقد حققت 
أهمية  البحث  أولت  عندما  ذاتها  األمم 
واملجتمع  اجلماعة  لترقية  خاصة 
واجلامعة. أما اآلن فال أحد يقوم بدوره، 
لكّل منطقه وإمبراطورتيه، ولكل جامعة 

حصتها من العبث والفشل.
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بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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   َها نحُن ُنحَرم   َتغطيَة لقاِء 
الّرئيِس بُوّلة اجُلمهوريِة ؛ و 
َيجِري إقصاُء »َشبكِة أخباِر 
الَوطِن« من إيصاِل امَلعلومِة 
من َمصدِرها إلى امُلواطِن؛ 

ُنحَرم من َحٍق ُدستوريٍّ   هذِه 
 ، املّرَة  ليَس ِبقراٍر ِسياسيٍّ

صاليٍة  و إّنا بسبِب أزمٍة اتِّ
ولة ، و  َتعيُشها ُمؤّسساُت الدَّ
يغيُب فيها اجِلدُّ  يف العمِل 

، و َترتفُع فيها َدرجاُت 
النِتقائّيِة و السِتهاَنة إلى 
ستوِر. حدِّ العتداِء على الدُّ

    إّن أزمَة الّتصاِل امُلؤّسساتيِّ 
التي َتغرُق فيها البالُد غالًبا 
ما كاَنت سبًبا  يف الحِتقاِن 

الّذي َيحدُث بني امُلواِطن من 
لطِة من ِجهٍة  جهٍة،  و السُّ

أخَرى ، بفعِل ُمارساٍت يعَجُز 
أصحاُبها عن َتقديِر َحجِم 

ي َيتسّببون ِفيه  رِر،  الذِّ الضَّ
مارساٍت َخارقٍة للَقواننِي. ِبُ
    َلم يكْن امُلشِكُل مطروًحا 

ي ُترِسل  مع الِوزارة األوَلى التِّ
لَنا َطلباِت اعتَماِد أطُقِمنا 
حفّيِة يف األحداِث و  الصُّ
ي ُتشرف  امُلناسباِت   التِّ

َعليها أو َتدُخل   يف نطاِق 
اخِتصاِصها ، غيَر أّن هِذه املّرَة 
لم يجِري   األمُر كما َعهدَناُه 
صاُل بَخليِة اإلعالِم  فكاَن التِّ

لالْستفَسار،  والّتي َوّجهتَنا 
صاِل بِوزاَرة  إلى َمسؤوِل التِّ
اخلّيِة بِصفِتها َمسؤولٌة  الدَّ

عن َتنظيِم الّلقاِء الذي 
ئيَس  جمَع، أمس األربَعاء،  الرَّ
بالُولِة. و بعَد اتصاِل َمسؤوِل 
اخلّيِة،  ُطلَب  شِر بِوزاَرة الدَّ النَّ
ِحيفِة،  و  ِمنه إرَسال اسَم الصَّ
هَو ما متَّ عبَر اإلمَيايل،  غيَر 
أّننا ُفوِجئَنا بعَدِم اسِتدعاِء 
حليِل  حفّيِة إلجراِء التَّ الصَّ
ق بالكشِف  اإللزامي   امُلتعلِّ

عن » كوفيد 19«!  أمٌر 
نفيذيِّ  َدفعنا - عبَر امُلديِر التَّ

َمسؤوِل الّنشِر -   إلى   
الّتصاِل ُمجدًدا َبسؤوِل 

َخلّيِة الّتصاِل،  الّذي رفَض 
الّرَد على ُمكاملاِته   الّتي ل 
ُيعّد عَدُدها  و ل ُيحصى؛ 

غطيَة  األمُر الذي  َحرمَنا   التَّ
امُلباِشرَة و اآلِنيَة  للَحدِث.

   إّن مثَل هِذه امُلمارساِت التي 
َترفُض ُمؤّسساُت اجَلزائِر 

اجَلديدُة الّتنازَل عنها هي 
ر  َعّينٌة من واقِع ل ُيبشِّ

بخيٍر،  و َيحتاُج إلى كنٍس 
َعميٍق لَعقلياٍت َتعتِقد أّنها 

َتعمُل بامَلِزّيِة  و َتِرم امُلواطَن   
،  و َتتناَسى  ستوريَّ حّقُه الدُّ

أّن األمَر َيتعّلُق باألهلّيِة 
يف امَلنصِب! إنَّ الّتصاَل 

امُلؤّسساتيَّ َيبِني ُدوًل و َيهدُم 
أخَرى ..يا هَذا!

بلسان تويقر عبد العزيز

محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمر 
االثنني،  أمس  أول  مساء  تبسة، 
لألشغال  الوالئي  املدير  بإيداع 
ذاتها  باملؤسسة  العمومية ومحاسب 
لتورطهم يف قضية  املؤقت،  احلبس 
تتعلق بخرق قانون الصفقات وسوء 
املال  وتبديد  الوظيفة  استغالل 
العام، فيما استفاد موظفون آخرون 
من اإلفراج املؤقت يف انتظار جلسة 

احملاكمة.
»أخبار  إليه  توصلت  وحسبما 
الفرقة  انطلقت  فقد  الوطن«، 
االقتصادية واملالية التابعة للمصلحة 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
والية تبسة، منذ مطلع سنة 2019، 

بـاختالس  تتعلق  قضية  معاجلة  يف 
أموال عمومية ومنح الغير امتيازات 
الصفقات  مجال  يف  مبررة  غير 
التزوير  إلى  باإلضافة  العمومية، 
واستعمال املزور يف محررات إدارية 
وهي  السلطة،  استعمال  إساءة  مع 
إطارات  فيها  تورط  التي  القضية 
األشغال  ملديرية  تابعني  وموظفني 
رأسهم  على  تبسة  بوالية  العمومية 

املدير.
التحقيق  أن  ذاته  املصدر  ويضيف 
أثبت  ذاتها  الفرقة  باشرته  الذي 
غير  امتيازات  منح  يف  تورطهم 
مبررة يف مجال الصفقات العمومية 
الوظيفة  استغالل  إساءة  طريق  عن 

العاملة  املقاوالت  متكني أحد  و، 
من  العمومية  األشغال  مجال  يف 
رغم  اإلجناز  تأخر  غرامة  تخفيض 
الشروط  دفتر  يف  نصوص  وجود 
حال  للغرامات يف  تقليص  أي  متنع 
تأخر إجناز األشغال، كما ثبت خالل 
محررات  يف  تزوير  وجود  التحقيق 
استعمال  يف  إساءة  مع  إدارية 
التأخر  تبرير  أجل  من  السلطة 
وتقليص الغرامة اخلاصة بها، التي 
كان من الواجب أن تتحملها املقاولة 
ضررا  كبد  ما  املشروع،  صاحبة 
اخلاصة  العمومية  للخزينة  ماديا 

بالوالية.
فيروز رحال

ُة اّتصـاٍل  أزمـَ
 !.. ُمـؤّسساتيٍّ

تسجيل 11 وفاة خالل الـ 24 ساعة األخيرة

الجزائــُر ُتحصـــي 495 
إصابــة جِديـدًة بكــورونا 

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن آخر اإلحصائيات املسجل يف 
اجلزائر، حول تفشي وباء فيروس كورونا » كوفيد«19.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال 
فورار، عن تسجيل 495 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 36699 

شخصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 11 حالة وفاة بني املصابني، 

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1333 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 364 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 25627 حالة.
خ. د

 فيما ُعّدلت مواقيته بـ6 بلديات يف تبسة

حـي بمستغانم َتمديــُد الَعمـل بَتوقيــِت الَحجـِر الصِّ
املنزلي  العمل مبواقيت احلجر  العمرانية عن متديد  الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة   أعلنت وزارة 
اجلزئي من الساعة احلادية عشرة )23:00( مساًء إلى غاية السادسة )6:00( صباًحا يف والية مستغامن.

وهذا ملدة خمسة عشر يوما ابتداًء من يوم اخلميس 13 أوت 2020، وذلك على مستوى كافة البلديات.
كما أنهت الوزارة إلى علم كافة املواطنني بتعديل مواقيت احلجر املنزلي اجلزئي يف والية تبسة، لتصبح 
مواقيت احلجر اجلزئي من الساعة الثامنة مساًء إلى اخلامسة صباًحا ملدة خمسة عشر )15( يوما، ابتداًء 

من اليوم اخلميس.
ويخص تعديل مواقيت احلجر اجلزئي كال من بلديات تبسة، الشريعة، العقلة، بئر العاتر، الونزة والعوينات.

ابتسام بوكثير
صفية نسناس 

    15001500 خطأ طبي خالل السنوات العشر األخيرة خطأ طبي خالل السنوات العشر األخيرة

صدر يف حقه أمر إيداع

ُب  ّـٍ ُيهـرِّ أمـُن الَقالـة يقبـُض علـى ِعشريني
ِة الحـّراَقـة نحـَو ِسردينيــا اإليطاليــّ

 
كشفت مصادر مطلعة عن متكن مصالح األمن بالقالة بوالية الطارف، أول أمس، من توقيف شاب عشريني 
شواطئ  من  انطالقا  اإليطالية،  سردينا  جزيرة  باجتاه  املوت  قوارب  عبر  )احلراقة(  تهريب  يف  متخصص 

الوالية. 
وجات عملية التوقيف، بحسب املصدر، استغالال ملعلومات مؤكدة تفيد بأن املشتبه كان يعتزم تهريب مجموعة 
من احلراقة نحو الضفة األخرى من املتوسط، مقابل مبلغ مالي متفق عليه مسبقا. ليتم حترير محضر سماع 

يف حقه وعرضه على وكيل اجلمهورية لدى محكمة القالة، حيث تقرر إيداعه احلبس املؤقت.
ف سليم

اجليش دّمر 3 مخابئ إلرهابيني

َحـــرُس الّسواحــِل ُينِقـــذوَن 132 
ا خـــالل أسُبــــوٍع! حــراقــً

كشف، أمس األربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني احلصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي املسجلة يف الفترة 
املمتد بني الـ5 والـ11 أوت اجلاري.

وأوضح البيان أّنه يف إطار مكافحة اإلرهاب، دمرت مفارز للجيش 3 مخابئ للجماعات اإلرهابية و5 قنابل تقليدية 
الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى إثر عمليات بحث ومتشيط نّفذتها بكل من بومرداس والشلف واملدية.

وفيما يخص حماية احلدود ومحاربة اجلرمية املنظمة، نقل البيان ذاته أّنه مت حجز كمية ضخمة من الكيف املعالج 
تُقدر بـ10 قناطير مبنطقة عرڨ إيقيدي بوالية أدرار، يف حني أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح 
األمن الوطني واجلمارك، 5 جتار مخدرات بحوزتهم 191,6 كيلوغراما من الكيف املعالج خالل عمليات مختلفة نفذت 

بكل من النعامة واجلزائر وعني الدفلى.
ويف السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك الوطني 7 جتار مخدرات بحوزتهم 10300 قرص مهلوس 
بكل من قسنطينة وتبسة والوادي وعني أمناس، فيما مت توقيف 4 مهربني بحوزتهم 20 قنطارا من مادة التبغ بالوادي 

وقسنطينة.
هذا، وأفادت املصالح ذاتها بتوقيف مهرب كان على منت شاحنة ُمحملة بـ49728 وحدة من األلعاب النارية بورڨلة، 

وفًقا للمصدر ذاته.
من ناحية أخرى، متكن حراس السواحل من إحباط محاوالت هجرة غير شرعية وإنقاذ 132 شخًصا كانوا على 
منت قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان وعني متوشنت والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف، يف حني مت توقيف 

يحملون  غير شرعي  مهاجًرا  جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومتنراست وسوق أهراس والبيض.28 
خالد دحماني 

 تورط يف قضية تتعلق بخرق قانون الصفقات العمومية

إيداُع مديِر األشَغاِل الُعمومّيِة بتبّسة الحبَس الُمؤّقت



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
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