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05
عنابة

ُنفـوُق أسَماِك الميـاه 
الَعذبـة بالتريعـات!

06
البيض

َقضايـا َفسـاد َتلـوُح 
في أفق َبلدّية االبيض 

ِسيــدي الشيـــخ!
08

إليزي
َحيوانـــاٌت بَمحمّيــــات 
التاسيلي ُتباع عبَر مواقع 
التَّواُصــل االجتماعــِي!

02
جلرِّ  الّضغَط  َسُيواِصل 

دوٍل أخَرى، ُخبراء:

التَّطبيُع خطوٌة لَغزو 
هيونـي  الَكيـان الصُّ
الّسـوَق الَخليجّيـة!
توالت ردود الفعل، على الصعيدين 
العاملي والعربي، عقب اإلعالن غير 

املنتظرعن تطبيع العالقات بني 
اإلمارات و الكيان الصهيوني، يوم 

اخلميس املنقضي. هذا، ودعت 
الرئاسة الفلسطينية اجلامعة 

العربية إلى االنعقاد واصفة هذا 
التطبيع باخليانة، كما توالت ردود 
الفعل املنددة بهذا التطبيع يف أكثر 

من عاصمة عربية. 

راعاِت الّسياسيِة! ُسّكان واِدي العلنَدة بالوادي ُيكاِبدون َمرارَة الَعيِش والصِّ
واقع معاش مؤلم تتخبط فيه العائالت ببلدية وادي العلندة الواقعة على بعد 17 كم غربي مدينة الوادي، وضع يرسم معاناة سكان يفتقرون إلى أدنى 

مقومات احلياة، وجعلهم يكابدون العزلة والَعوز؛ مشكالن غذتهما الصراعات واخلالفات السياسية املثارة بني أعضاء املجلس الشعبي البلدي، والتي 
عطلت مصالح املواطنني.

رِف الّصحيِّ ُتاِصُرهم 09 قُهم وِمياُه الصَّ  الُعزلة ُتطوِّ

خبـــــز الّتالميـــــذ خبـــــز الّتالميـــــذ 
ِص الّتنِظيميِّ للُمؤّسسِة الَوطنّيِة للَخدماِت امَلدرسّيِة! بالَوثائِق..«أخَباُر الَوطِن« َتتحّصُل على النَّ

ني امَلدرسيَّ والّنقل  اإلطَعاِم  ملفِّ  َتسيير  يف  َفشلت    ْكـــــــرَواز: الَبلدّياُت 

امَلدرسّيِة! وجَباِتهم  الّتالِميَذ  ُيشارُكوَن  ِزينــــــــة: ُغرَباء    َبن 

03

والَقاُنوِن: ياسِة  السِّ َعالقاُت 

َبع ُسـؤاٌل فـي التَّابـع والُمتَّ
أّي محاولة إلصالح العالقة بني السياسة 
والقانون، أو إعادة تعليم قواعدها ينبغي 

أن متّر عبر فهم جديد وجدّي ملفاهيم 
املصلحة العامة واالنتماء والوالء الوطنيني؛ 

فاملصلحة العامة هي التي تّدد لنا ما 
يصلح للوطن، ال ما يصلح حلاكم الوطن أو 
املسؤول يف أّي ناحية من النواحي؛ فيكون 

صالح البلد مقّدم ملا فيه من صالح ألغلبية 
ساكنيه، واالنتماء يحّدد لنا حيز العمل يف 
البلد وأننا نعمل له ال لغيره، والوالء شعور 

يشرح عملية االنتماء ويؤّطرها.

د. جيدور حاج بشير 	أقــــالم15

بعيًدا عن فساد الَبلدّيات!بعيًدا عن فساد الَبلدّيات!

َرديئـٌة  َمدرسّيٌة  ُبوعلـــــي: َوجباٌت    َبن 
سُمـم! والتَّ منِة  بالسُّ الِميَذ  التَّ َتتهّدُد 

ُُ
ِِ
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أخباز السياسة
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صفية نسناس
السياسي  احمللل  قال  الصدد،  هذا  ويف   
أخبار   « معه  أجرته  اتصال  يف  ماروك،  لزهر 
حتوالت  يعيش  العربي  العالم  إن  الوطن«، 
العربية  الوحدة  على  بظاللها  ألقت  كبيرة 
وبعد  منفرد،  تعمل بشكل  دولة  وباتت كل 
ما سمي »بالربيع العربي« وما أفرزه من نتائج 
قابله  الدول  هذه  تقهقر  من  ضاعفت  سلبية 
تنامي دور بعض الدول اإلقليمية يف املنطقة، 
الدول  فإن  وبالتالي  وإيران؛  تركيا  غرار  على 
أن  اعتبرت  منها  اخلليجية  خاصة  العربية 
للخروج  الصهيوني كحل  الكيان  مع  التطبيع 
أزمات سياسية  تعيش  كونها  املأزق  هذا  من 

وأمنية. 
اخلطوة  أن  إلى  ذاته  املتحدث  أشار  كما 
اإلماراتية ما هي إال موجة ثالثة من التطبيع 

واتفاق  السادات  عهد  األولى يف  املوجة  بعد 
الكيان  أوسلو بني  اتفاق  ثم  دايفيد«  »كامب 
دول  واآلن  الفلسطينية  والسلطة  الصهيوني 
وجدت  حيث   ، الصهيوني  والكيان  اخلليج 
مع  التحالف  نحو  تتجه  نفسها  الدول  هذه 
اإلدارة  من  ضغوط  بعد  الصهيوني  الكيان 

األمريكية. 
نتائج  إن   ، تعقيبه  يف  ماروك،  وقال 
الصف  وحدة  كثيرا  تضر  اإلماراتية  اخلطوة 
العربية  املبادرة  سياق  على  وتخرج  العربي 
املعلن عنها يف اجتماع بيروت 2004، كما 
قيام  حلم  وتضرب  الفلسطيني  بالصف  تضر 
 - مشيرا   ،67 حدود  يف  الفلسطينية  الدولة 
سيسمح  االتفاق  أن  إلى   – السياق  هذا  يف 
سوق  يف  الصهيوني  الكيان  دوبة  بتغلغل 
ومنذ  يعملون  إنهم  حيث   ، العربي  اخلليج 

أوسطية  شرق  سوق  إقامة  على  طويل  وقت 
»إسرائيلي«  وعقل  عربية  وأيٍد  خليجي  مباٍل 
بعض  مواصلة  فإنه يف حال  وبالتالي  مدبر، 
فإن  السير على نهج اخلطوة اإلماراتية  الدول 
الشرق  ببناء  الصهيوني  الكيان  دولة  حلم 
وستكون   ، واقعا  سيصبح  اجلديد  األوسط 
إلى  ستتحول  كما  له،  النابض  القلب  هي 
وستتقاسم  وقوية  املنطقة  يف  شرعية  دولة 

النفوذ مع كل من تركيا وإيران. 
الكيان  دولة  أن  ذاته  املتحدث  وأضاف 
األمريكية  اإلدارة  عبر  ستواصل  الصهيوني 
مشروع  الستمرار  الدول  باقي  على  الضغط 
تفكيك  يف  جنحت  وأنها  خاصة  التطبيع، 
الدول  مع  تتفاوض  وباتت  العربية  الوحدة 
بشكل منفرد وهو ما سيؤثر حتما على القضية 

الفلسطينية مستقبال. 

ستواصل الضغط جلّر دول أخرى، خبراء:

التَّطبيــُع خطـوٌة لَغـزِو الَكيــاِن 
وَق الَخليجّيـَة  هيوِني السُّ الصُّ

توالت ردود الفعل على الصعيدين العاملي والعربي عقب اإلعالن غير املنتظر، يوم اخلميس املنقضي، عن 
تطبيع العالقات بني اإلمارات  و الكيان الصهيوني ، حيث دعت الرئاسة الفلسطينية اجلامعة العربية إلى 

االنعقاد واصفة هذا التطبيع باخليانة، كما توالت ردود الفعل املنددة يف أكثر من عاصمة عربية. 

استغرابها  عن  النهضة  حركة  أعربت 
اإلمارات  قرار  إزاء  العربية  اجلامعة  ملوقف 
الكيان  مع  عالقتها  بتطبيع  القاضي  العربية 
العربية  الدول  كافة  داعية  الصهيوني، 
قطع  إلى  الصهيوني  لالحتالل  املناهضة 
العالقات مع اإلمارات وإعادة النظر يف مبادئ 

اجلامعة العربية.
النهضة  حركة  اجلمعة،  أمس  دعت، 

يف بيان لها، كافة الدول العربية واإلسالمية 
لفلسطني  الصهيوني  لالحتالل  املناهضة 
عالقاتها  وقطع  الدبلوماسي  متثيلها  بتقليص 
مستغربة  العربية،  اإلمارات  مع  وتعامالتها 
دولة  قرار  إزاء  العربية  اجلامعة  حترك  عدم 
مخططا  هناك  أن  إلى  مشيرة   ، اإلمارات 
يهدف إلى تفكيك الدول العربي، مبرزة أنه 
يجب إعادة النظر يف هذه اجلامعة، وجاء ذلك 

عقب تطبيع دولة اإلمارات املتحدة العالقات 
مع دولة الكيان الصهيوني ، مؤخرا.

العلني  التطبيع  هذا  النهضة  واعتبرت 
جمعاء،  ولألمة  الفلسطيني  للشعب  خيانة 
تقوم  التي  املمارسات  كل  بشدة  أدانت  كما 
بها دولة اإلمارات، معتبرة أنها تصب خارج 

الصالح العربي.

علي  آيت  فرحات  الصناعة  وزير  أعلن 
براهم الشروع يف إحصاء األصول املنتجة يف 
للوقوف  البالد،  يف  واخلاص  العام  القطاعني 
تقدمها  التي  املضافة  القيمة  مستوى  على 

لالقتصاد الوطني.
براهم،  علي  آيت  الصناعة  وزير  أوضح 
عقب  الوطنية  للصحافة  به  أدلى  تصريح  يف 
أمس،  أول  الوالة  مع  احلكومة  لقاء  اختتام 
القطاعني  يف  املنتجة  األصول  أن إحصاء 
العام واخلاص يف البالد للوقوف على مستوى 
لالقتصاد  تقدمها  التي  املضافة  القيمة 
الشعب  تشبع  مدى  مبعرفة  الوطني سيسمح 

بشكل  التحويلية  قدراتها  ومعرفة  اإلنتاجية 
دقيق، قائال: »من غير املعقول أن نسوي بني 
مصنع يقوم بتحويل كلي للمواد اخلام محليا 
وبني آخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج 

الوطن«.
وأكد براهم أن الهدف املسطر على املدى 
البالد  موانئ  جعل  هو  واملتوسط  القريب 
املصنعة،  املواد  من  أكثر  خام  مواد  تستقبل 
مشيرا إلى أن اجلزائر تعيش - اآلن - مفارقة 
والكفاءات  اخلام  املواد  تصدر  حيث  غريبة، 
البشرية وتستورد يف مقابل ذلك مواد مصنعة 

بشكل كامل.

أمام  تقف  اجلزائر  أن  املتحدث  واعتبر 
التصنيع  مجال  دخول  وهو  إستراتيجي  خيار 
املواد  استيراد  عن  متاما  والتخلي  احلقيقي 
أن  إلى  النظر  الفتا  االستهالكية،  الكمالية 
احلل  وأن  ليتجسد،  وقتا  يتطلب  اخليار  هذا 
السيارات  فيها  مبا  منتجات  لتوفير  الوحيد 
إنعاش  يف  يكمن  اجلميع  متناول  يف  بأسعار 
والقدرة  األجور  برفع  يسمح  مبا  الصناعة 

الشرائية.
أ.ب.

عقب إعالِنها تطبيَع عالقاتها مع الكيان الصهيوني!
حَركُة الّنهضِة َتدُعو العرَب لقطِع الَعالقاِت مع اإلَماراِت الَعربّية

راهنت على الدخول يف مجال التصنيع بحق
ناعــَة ُتحِصــي األُصـــوَل الُمنِتجــة وزارُة الصِّ

 فـــــي الِقَطاعيــن العـــاِم والَخــــاص

قال إن التحريات سُتباشر لكشف كل مسؤول متوّرط
جــّراد ُيحــّذر الــوّلَة 
لـــوِع فــي  مــن الضُّ

َعرقـــلةَمشاريــــع  التَّنميـِة

استنكر الوزير األول عبد العزيز جراد تأخر تنفيذ البرامج 
االستدراكية اخلاصة بالتنمية على مستوى مناطق الظل، 

واعتبره غير مقبول، مرجعا إياه إلى املنطق البيروقراطي لدى 
بعض املسيرين احملليني الذين يعرقلون مسار احلكومة وبرنامج 

الرئيس يف هذا املجال.

أحمد بوكليوة
ألقاها يف ختام أشغال  العزيز جراد، خالل كلمة  الوزير األول عبد  توعد، أول أمس، 
بأنه  احمللي  املستوى  على  التنمية  عرقلة  يف  متورط  مسؤول  كل  بالوالة،  احلكومة  اجتماع 
سيكون محل حتريات، قائال »إذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر أما إذا كان لذلك خلفيات 
إطار  يف  املنتهية  العمليات  عدد  أن  األشغال  قّيمت  العدالة«، حيث  على  فسيحال  أخرى 
البرامج التنموية ملناطق الظل بلغ 1.256 مشروعا مببلغ 15.95 مليار دج على مستوى 1.014 
منطقة ظل لفائدة 716 ألف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروعا مبرمجا بغالف مالي 

يقدر بـ 207 مليار دج، ميس 9.502 منطقة. 
واعتبر جراد األرقام التي قدمت له متثل 10 إلى 20 باملائة فقط من توجيهات رئيس 
وبرنامج  اجلمهورية  رئيس  برنامج  مسار  يعرقلون  بيروقراطيني  هناك  أن  مضيفا  اجلمهورية، 
بصفة  إجنازها  ومتابعة  الظل  مبناطق  التنمية  ملشاريع  دقيقة  رزنامة  آمرا بوضع  احلكومة، 
املسطرة  األهداف  لبلوغ  شهرية  بصفة  ستكون  التقييم  عمليات  أن  إلى  دورية، مشيرا 
والنفقات  احمللية  املشاريع  إدارة  يف  الصرامة  مراعاة  على ضرورة  مشددا  احملددة،  اآلجال  يف 
العمومية من طرف جميع الفاعلي، الفتا النظر إلى أنه آن األوان لترشيد النفقات العمومية 
واعتماد الصرامة يف إدارة شؤون الدولة وجتنب أي شكل من أشكال التبذير. ويف هذا الصدد 
، قال: »علينا - بدون تأخير - إطالق مشروع شامل إلصالحات جذرية دفعا إلقامة نظام 
إحداث  أجل  من  اجلديدة  اجلمهورية  لتأسيس  قويا  دعما  يشكل   ، وعصري  حكم جديد 

قطيعة مع احلكومة القدمية التي أدت إلى انحرافات وخطيرة وغير مقبولة«.

 استحداُث صندوٍق َخاص لَتنميِة َمناطِق 
ل ِقواُمه 50 َمليون ديناٍر الظِّ

له  الظل، رصد  مناطق  لتنمية  بإقرار استحداث صندوق خاص  لقاء احلكومة  خلص 
غالف مالي أولي قدره 50 مليون دينار لتغطية حاجيات ما يزيد عن 9 آالف عائلة، حيث 
ستركز نفقات صندوق مناطق الظل على تزويد جيوب الفقر باخلدمات الضرورية، عبر تعزيز 
دعامتي التنمية احمللية واالستثمار. وأشار تقرير القناة اإلذاعية الثالثة إلى أّن ما يربو عن 9 

آالف عائلة ستستفيد من مقدرات الصندوق اخلاص مبناطق الظل.
البطاقية  وحتديث  حتيني  إلى  الدعوة  املشاركون  رفعها  التي  التوصيات  تضمنت  كما 
الوطنية ملناطق الظل وحتديد املشاريع املستعجلة، وتكييف هذه املشاريع حسب طبيعة كل 
منطقة وإنشاء آلية حتت سلطة الوالي ملتابعة تنفيذ هذه املشاريع، إلى جانب وضع إستراتيجية 
تنموية لهذه املناطق ضمن اإلستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات، وتسريع دراسة املرسوم 
لشركة  الترخيص  ومنح  املدارس  بتسيير  املكلفة  اجلديدة  الوطنية  الهيئة  بإنشاء  اخلاص 
أخرى  إلى  بالشبكات،  تزويدها  مّت  التي  املناطق  من  املميع  الغاز  محطات  بنقل  سونلغاز، 
لم تزّود بعد، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل اجلماعي لتعزيز شبكة النقل يف 

مناطق الظل.

إستراتيجّيٌة َوطنّية لُمكافحِة الَفساد 
دة والجريمِة بَقاعدِة بياَناٍت ُموحَّ

موحدة،  بيانات  بقاعدة  اجلرمية  ملكافحة  وطنية  إستراتيجية  وضع  احلكومة  واقترحت 
العمل  تكثيف  إلى  باإلضافة  املجتمعي،  والعنف  اجلرمية  ملتابعة  مرصد  إنشاء  والتفكير يف 

االستباقي ملواجهة الدعايات الكاذبة وحتديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث املرور.
التشريعية  املنظومة  على ضرورة حتيني  احلضور  أّكد  الغابات،  فيما يخص حرائق   أما 
حلماية الغابات وتشكيل خاليا يقظة بالواليات حتت رئاسة الوالي، من أجل فتح حتقيقات 
العشوائي  للعمران  الفوري  والتوقيف  الرقابة  الطابع اإلجرامي وتعزيز  فورية يف احلرائق ذات 
بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي اجلواري مع املواطن للوقاية من هذه احلرائق 

، مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية يف التدخل والوقاية.
ومن جانب آخر، دعا املشاركون إلى إعادة النظر يف قائمة املستفيدين من منحة التضامن 
املدرسي وعقد لقاءات دورية بني السلطات احمللية واملجتمع املدني وفتح قنوات اتصال دائمة 
مع ممثلي األحياء والنقابات وممثلي العمال، إلى جانب تعزيز التغطية األمنية باألحياء من 

خالل تفعيل وعصرنة املخططات األمنية وإشراك املواطن يف مسار حماية املمتلكات.



عّمــــار قـــردود
احلكومة  لقاء  مبناسبة  ألقاها  كلمة  يف  بلجود،  وقال 
إلى  الرامية  احلكومية  لإلصالحات  »تطبيقا  إّنه  بالوالة، 
حتسني تسيير اخلدمات املدرسية يف الطور االبتدائي، قررت 

السلطات العمومية إنشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات 
املدرسية«، مبرًزا أن املؤسسة ذاتها تتكلف بـ »مهام تسيير 
واإلطعام  واإليواء  النقل  مجال  يف  االبتدائية  املدارس 
وزير  وأكد  والترفيهية«.  والرياضية  الثقافية  األنشطة  وكذا 

التنظيمي لهذه املؤسسة هو »اآلن قيد  الّنص  الداخلية أن 

الدراسة«.

الوطن«  لــ«أخبار  الداخلية  بوزارة  قال مصدر مسؤول 
ظروف  حتسني  أجل  من  كبيرة  جهودا  بذلت  »الدولة  إن 
متدرس التالميذ، وضمان تكافؤ الفرص للجميع يف مجال 
شبكة  تشهد  حيث  املدرسية،  اخلدمات  من  االستفادة 
كمًيا  تطوًرا  اليوم،  االبتدائي،  للطور  املدرسية  املنشآت 

ماليني   5 من  بأكثر  والتكفل  استقبال  بهدف  ملحوًظا 
تلميذ«.

و489  ألف   19 إحصاء  عن  ذاته  املصدر  كشف  و 
مدرسة ابتدائية، و14 ألف و879 مطعما مدرسيا و4898 
حافلة نقل مدرسي، وأن التالميذ املستفيدين من التغذية 

ألفا و840 تلميذا  3 ماليني و744  يبلغ عددهم  املدرسية 
النقل  من  املستفيدين  التالميذ  عدد  ويبلغ  الوطن،  عبر 
املدرسي 924 ألفا و843 تلميذا، وهناك 27 داخلية تضم 

أكثر من 5 آالف تلميذ عبر 5 واليات«.

الوطن«  لــ«أخبار  الداخلية  بوزارة  قال مصدر مسؤول 
ظروف  حتسني  أجل  من  كبيرة  جهودا  بذلت  »الدولة  إن 
متدرس التالميذ، وضمان تكافؤ الفرص للجميع يف مجال 
شبكة  تشهد  حيث  املدرسية،  اخلدمات  من  االستفادة 
كمًيا  تطوًرا  اليوم،  االبتدائي،  للطور  املدرسية  املنشآت 

ماليني   5 من  بأكثر  والتكفل  استقبال  بهدف  ملحوًظا 
تلميذ«.

و489  ألف   19 إحصاء  عن  ذاته  املصدر  كشف  و 
مدرسة ابتدائية، و14 ألف و879 مطعما مدرسيا و4898 
حافلة نقل مدرسي، وأن التالميذ املستفيدين من التغذية 

ألفا و840 تلميذا  3 ماليني و744  يبلغ عددهم  املدرسية 
النقل  من  املستفيدين  التالميذ  عدد  ويبلغ  الوطن،  عبر 
املدرسي 924 ألفا و843 تلميذا، وهناك 27 داخلية تضم 

أكثر من 5 آالف تلميذ عبر 5 واليات«.

اإلطعام  مهمة  أن  مصدرنا  أبرز  و 
املدرسي أوكلت للبلديات منذ 1 جانفي 
حظيرة  ألهمية  نظًرا  وأنه   ،2017
نقص  وكذا  احلالية،  املدرسية  املنشآت 
بالهياكل  املكلفني  املستخدمني  عدد 
يف  للعمل  املؤهلني  السيما  املدرسية، 
امليدان املدرسي، والبالغ عددهم 11 ألفا 
و386 عونا بالنسبة إلى املطاعم و50 ألفا 
و487 عونا بالنسبة إلى املدارس و6563 
تواجه  مدرسي،  نقل  حافالت  سائق 
الظروف  توفير  يف  صعوبات  البلديات 

املالئمة لإلطعام املدرسي.
ونقص  االختالل  محدثنا  عدد  و 
املدرسية  املنشآت  تسيير  يف  النجاعة 
فيما  السيما  البلديات،  طرف  من 
البشرية  اإلمكانيات  :«تشتت  يخص 
اخلدمات  جودة  يف  واملادية،التباين 
تدهور  املتمدرسني،  للتالميذ  املقدمة 
املواد  يف  نقص  املنشآت،  حالة 

يف  مشاكل  النظافة،  قلة  واملعدات، 
الباردة،  الوجبات  وتقدمي  املطاعم  متوين 
نقص يف املستخدمني، السيما احلراس 
املؤهلني  والطباخني  النظافة  وعامالت 
وسائقي احلافالت،عدم مرونة إجراءات 
)توظيف  البلديات  طرف  من  التسيير 
إجراءات  محفزة-  غير  أجور  األعوان- 

الشراء(.
استوجب  االختالل  هذا  أن  وأكد 
إنشاء مؤسسة وطنية يفوض لها التكفل 
طبًقا  املدرسية  واخلدمات  باملنشآت 
من  وهذا  العام،  املرفق  تفويض  لتصور 
باجلودة،  املتعلقة  اخلدمات  أجل حتسني 

النجاعة، التكاليف وتعاضدية املوارد.
هذه  تسمية  مت  إنه  مصدرنا  قال  و 
للخدمات  الوطنية  باملؤسسة  الهيئة 
عمومية  مؤسسة  وهي  املدرسية، 
لصالح  عمومية  خدمة  مهام  تضمن 
وتتمتع  احمللية،  اجلماعات  أو  الدولة 

واالستقاللية  املعنوية  بالشخصية 
على  فروع  على  املؤسسة  وتتوفر  املالية، 
جوارية،  وملحقات  الواليات  مستوى 
التي  املناطق  يف  احلاجة  حسب  ُتنشأ 
هذه  أن  وأكد  أكبر.  تغطية  تستوجب 
ممركزة  غير  هيئات  هي  الوالئية  الفروع 
للمؤسسة  املباشر  اإلشراف  حتت  وتقع 
يف  االستقاللية  على  وتتوفر  الوطنية 
التسيير يف إطار امليزانية السنوية املفوضة 
العامة  واإلجراءات  املؤسسة،  قبل  من 

لتسيير املؤسسة.
التفويض  عبر  املؤسسة  تكلف  و 
املطاعم  لتسيير  العمومية  باخلدمة 
املدرسية، السيما فيما يتعلق بــ:ضمان 
واخلدمات  املنشآت  تسيير  خدمة 
السلطات  مع  بالتنسيق  املدرسية 
تسيير، صيانة، إصالح  احمللية، ضمان 
املدرسية،  واملعدات  الهياكل  ونظافة 
التعاضدي،  التسيير  تعزيز  خالل  من 

يف  السيما  املدرسي  النقل  وضمان 
التالميذ  نقل  ضمان  النائية،  املناطق 
نحو وحدات الكشف واملتابعة، تشجيع 
النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية 
بالتنسيق  املتمدرسني  التالميذ  لفائدة 
والهيئات  التربوية  املؤسسات  مع 
تسيير  يف  موحدة  معايير  وضع  املعنية، 
أساليب  وتعزيز  املدرسية،  املنشآت 
التسيير  ضمان  اجلديدة،  التسيير 
)و/أو(  الدولة  لصالح  للمشاريع  املفوض 
إعادة  إطار  مجال  يف  احمللية،  اجلماعات 
التأهيل، التطوير وجتديد الشبكة الوطنية 
للمنشآت املدرسية، املساهمة يف تكوين 
املكلفني  املستخدمني  مستوى  وتطوير 
بتسيير املنشآت املدرسية، اقتراح جدول 
املدرسية  املنشآت  تسيير  لتحويل  زمني 

من البلديات إلى فروع املؤسسة«.
و أفاد مصدرنا بأن »أهم موارد متويل 
تبعات  يف:تعويضات  تتمثل  املؤسسة 

املمنوحة  العمومية،املخصصات  اخلدمة 
أجل  من  الدولة  ميزانية  قبل  من  سنوًيا 
تسيير املؤسسة كمنحة اإلنطالق ملدة 3 
سنوات،اإلعانات املتعلقة مبهمة التسيير 
اجلماعات  إعانات  للمشاريع،  املفوض 
التضامن  صندوق  ومخصصات  احمللية 

والضمان للجماعات احمللية«.
العمومية  »املؤسسة  أن  كشف  و 
العطل  خالل  خدمات  توفير  ستضمن 
حول  معلوماتي  نظام  وضع  املدرسية، 
شبكة املنشآت املدرسية، مثلما توضحه 
املادة 4 من القانون، كما ميكن للمؤسسة 
األطفال  لرعاية  إضافية  خدمات  تطوير 
الدراسة،  ساعات  خارج  املتمدرسني 
أولياء التالميذ،  مبقابل مادي من طرف 

وفًقا للمادة 5.
مجلس  املؤسسة  سيدير  و 
وتلحق  عام،  مدير  ويسيرها  توجيهي 
اقتضت  وإن  والئية.  فروع  باملؤسسة 

ويتكون  جوارية.  ملحقات  الضرورة 
وزير  يرأسه  الذي  التوجيه  مجلس 
عن  ممثل  من:  كل  ممثله  أو  الداخلية 
احمللية،ممثل  باجلماعات  املكلف  الوزير 
وزير  عن  الوطنية،ممثل  التربية  وزارة  عن 
التضامن  لصندوق  العام  الصحة،املدير 
ممثالن  احمللية،  للجماعات  والضمان 
الوزير  يعينهما  الوالئية،  الفروع  عن 
ممثلني عن  احمللية،3  باجلماعات  املكلف 
املعتمدين.  التالميذ  أولياء  منظمات 
وميكن ملجلس التوجيه دعوة أي شخص 
مداوالته.و  يف  ملساعدته  مرشًحا  يراه 
ملدة  التوجيه  مجلس  أعضاء  تعيني  يتم 
3 سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير 
التي  السلطة  اقتراح  على  بناء  الداخلية 

يتبعونها«.
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ِص الّتنِظيميِّ للُمؤّسسِة الَوطنّيِة للَخدماِت امَلدرسّيِة! بالَوثائِق..«أخَباُر الَوطِن« َتتحّصُل على النَّ

خبــُز الّتالِميذ بعيـًدا عن َفسـاد الَبلدّيـاِت!

ص الّتنِظيميِّ للُمؤّسسِة الَوطنّيِة للَخدماِت امَلدرسّيِة! »أخَباُر الَوطن« َتتحّصُل على النَّ

 َرصــُد 26.62 مليـــاَر دج  لَتغطيـــِة َنفقـــــاِت اإلطَعــاِم امَلدرســـــيِّ

َتخصيُص 11 ألَف عوٍن للَمطاِعم و50 ألَف عوٍن للَمدارِس و6563 ساِئًقا

مدرسة  مدير  براقي  العالي  عبد  أبدى 
املدارس  ملديري  الوطنية  بالنقابة  وعضو  ابتدائية 
به  أدلى  تصريح  يف   ،)Snadep( االبتدائية
اإلطعام  ملف  ترحيبه لسحب  الوطن«،  لــ«أخبار 
إنشاء  من خالل  البلديات،  من  املدرسيني  والنقل 
وقال:« يف  املدرسية.  للخدمات  الوطنية  املؤسسة 

انتظار كافة التفاصيل والتنسيق مع املعنيني، نحن 
االبتدائية  املدارس  مدراء  بتخليص  خيًرا  نستبشر 
لألمور  اهتمامهم  وتوجيه  األعباء  من  الكثير  من 

البيداغوجية واإلدارية األخرى«.
القانون  »تغيير  ضرورة  على  أّكد  لكنه 
)16/226(، الذي أحلق املدرسة االبتدائبة بأمالك 

لوزارة  املشتركة  الوصاية  حتت  جعلها  أي  البلدية، 

الداخلية ووزارة التربية«، مقترحا إحلاق االبتدائيات 

مبديريات التربية بداًل من البلديات.

ع.ق

أوضح عبد املجيد كرواز املتابع للشأن التربوي 
اجلديدة،  للهيئة  التنظيمي  القانون  على  اطلع  أنه 
شاملة حول  مسح  وعملية  دراسة  بعد  جاء  والذي 
إن  الوطن. وقال  املدرسية عبر  واقع قطاع اخلدمات 
إنشاء املؤسسة الوطنية للخدمات املدرسية سيسحب 

من  االبتدائية  املدارس  تسيير   - رسمي  بشكل   -
البلديات التي أثبتت فشلها الذريع وتسبب التسيير 
جتويع  يف  البلديات  ملعظم  املسؤول  وغير  األرعن 
حيث  الفرص،  تكافؤ  مبدأ  حتقيق  وعدم  التالميذ 
ساخنة  طعام  وجبات  من  يستفيدون  تالميذ  هناك 

وصحية وآخرون يتحصلون على وجبات باردة ممثلة 
محروم  اآلخر  البعض  بينما  خفيفة،  ملجات  يف 
ينطبق  نفسه  واألمر  املدرسي،  اإلطعام  من  نهائًيا 

على النقل واإليواء واخلدمات األخرى.
ع.ق

ألولياء  الوطنية  للمنظمة  العام  األمني  أكد 
به  أدلى  تصريح  يف  زينة،  بن  علي  التالميذ، 
الوطنية  املؤسسة  إنشاء  أن  الوطن«،  لــ«أخبار 
حدا  وسيضع  مهم  قرار  املدرسية  للخدمات 
اإلطعام  يف  للتالميذ،  املقدمة  الرديئة  للخدمات 
تسيير  تولي  فترة  خالل  خاصة  والنقل،  واإليواء 

ذلك من طرف البلديات منذ 1 جانفي 2017.
قطاع  الغرباء عن  أن بعض  زينة  بن  و أضاف 
املخصصة  املدرسة  الوجبات  يتناولون  التربية 
بعض  يف  مستحقيها  لغير  تذهب  والتي  للتالميذ، 
موسى،  سيدي  ببلدية  مثااًل  وأعطى  البلديات، 
املدرسي،  لإلطعام  مركزي  مطعم  على  تتوفر  التي 

يستغله عمال وموظفو البلدية لتناول الوجبات، رغم 
من  يحرم عدد  للقانون، يف حني  مخالف  األمر  أن 
إلى«حرمان  مشيًرا  الوجبات«،  تلك  من  التالميذ 
مناطق  مختلف  يف  املدرسي  اإلطعام  من  تالميذ 
الوطن، رغم أن األمر حق يكفله القانون للتلميذ«.
ع.ق

بوعلي،  بن  علي  التغذية  مفتش  كشف 
أن  الوطن«،  »أخبار  به  خّص  تصريح  يف 
املدرسية  اخلدمات  تسيير  مهمَة  الدولة  إسناد 
لبلديات  إلى  والنقل  واإليواء  كاإلطعام 
جعل املطاعم املدرسية تشهد كوارث كبيرة يف 
التسيير ببعض مدراس االبتدائي والتي تعود يف 
األصل إلى االنسداد الواقع على مستوى بعض 
لها  أوكلت  التي  والبلدية،  احمللية  املجالس 
مهمة تسيير هذه األخيرة، حيث تقدم وجبات 
من  اآلخر  البعض  وحرمان  للتالميذ  باردة 
أفرغ دور مفتش  املدرسية أصاًل، كما  التغذية 
التدخل  يستطيع  ال  كونه  جوهره  من  التغذية 
التسيير، واقتصرت مهمته على تقدمي  يف أمور 
املالحظات دون جدوى تذكر، وهو األمر الذي 
التالميذ  لدى  تغذية  سوء  يسجلون  جعلهم 
الصحية  وغير  الرديئة  الطعام  نوعية  بسبب 
للبلديات  احملليني  املسيريني  تالعب  بسبب 
رغم  املدرسي،  لإلطعام  املخصصة  باألموال 
تسيير  ومخصصات  إعانات  تلقي البلديات 
يف  عليه  منصوص  هو  كما  الدولة،  طرف  من 
أن صفقات  ورغم  املفعول،  ساري  التشريع 
متوين املطاعم املدرسية تخضع ألحكام قانونية 
إلى  فبالنسبة  العمومية.  للصفقات  املنظمة 
قرار  مبوجب  حتدد  الوجبة  كلفة  فإن  املطاعم، 

ووزارة  واملالية  الداخلية  وزارات  بني  مشترك 
التربية.

الوجبات  معظم  أن  بوعلي  أضاف  و 
من  تتكون  املدرسية  املطاعم  يف  املقدمة 
بقوليات وعجائن، )عدس- لوبيا - معقرونة(، 
تتكرر  وجبات  وهي  البقوليات،  من  وغيرها 
أسبوعيًا تقّدم مرفقة بفاكهة موسمية أو زبادي 
املقدمة  الفاكهة  أن«  إلى  مشيًر  )ياغورت(، 
وملوثة  رديئة  نوعية  من  أحياًنا  تكون  للتالميذ 
وال تغسل جيًدا، وقد تكون متعّفنة يف بعض 
صفوف  يف  أمراضا  يسبب  قد  مما  األحيان، 
على  عالوة  األولياء،  خوف  أثار  مما  التالميذ، 
حيث  والبقوليات  العجائن  جراء  وزنهم  زيادة 
البروتينات  بني  للتوازن  الوجبات  هذه  تفتقر 
املعدنية  األمالح  وكذا  والسكريات  والدهون 
للخضر،  كلي  غياب  ظل  يف  والفيتامينات، 
على  فقط  للتالميذ  املقدمة  الوجبات  لتقتصر 
سن  يف  للتالميذ  سمنة  تسبب  معجنات 
بأمراض  اإلصابة  إلى  بهم  تؤدي  وقد  مبكرة، 

خطيرة.
ع.ق

• 26.62 مليــاَر دج ُموّجهــٌة لَتغطيــِة َنفقــاِت اإلطَعــاِم امَلدرســـيِّ
أعلن وزير الداخلية واجلماعات احمللية وتهيئة اإلقليم كمال بلجود، األربعاء املاضي باجلزائر العاصمة، عن إنشاء مؤسسة 

عمومية وطنية للخدمات املدرسية يف الطور االبتدائي، توكل لها مهام اإلطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية.

عضو النقابة الوطنية ملديري املدارس االبتدائية عبد العالي براقي:
ّل يكُمُن في إلَحاِق االبتَدائّياِت بُمديرّياِت التَّربيِة بـداًل من الَبلدّيـاِت! الحـَ

املتابع للشأن التربوي عبد املجيد كرواز:
الَبلدّيـاُت َفِشلـت في َتسييـِر ملفِّ اإلطَعاِم والّنقِل الَمدرسيَّـيِن

األمني العام للمنظمة الوطنية ألولياء التالميذ علي بن زينة:
ُغرَبـــاء ُيشارُكـــوَن الّتالِميــــَذ وجَباِتهــم الَمدرسّيـــــِة!

مفتش التغذية علي بن بوعلي:

َوجبــاٌت َمدرسّيـٌة َرديئــٌة 
منـِة  َتتهّدُد التَّالِميَذ بالسُّ
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 صفية نسناس 
ختام  يف  ألقاها  كلمة  يف  جراد،  وشدد 
ضرورة  على   ، بالوالة  احلكومة  لقاء  أشغال 
واالمتحانات  املدرسي  الدخول  تنظيم 
املتوسط  التعليم  )شهادتي  القادمة  الوطنية 
والبكالوريا( جيدا وبإحكام، مبرزا أنه سيتم 
وقائي  برتوكول  وضع  القادم  الدخول  خالل 
واجلامعية،  التربوية  املؤسسات  بكل  صحي 
املهنيني  والتكوين  التعليم  مبراكز  وكذا 

التالميذ  لدى  االطمئنان  يتوفر  يكون  حتى 
وأوليائهم، داعيا الوالة يف اإلطار نفس. إلى 
والبشرية  املادية  الوسائل  كافة  تعبئة  ضرورة 

إلجناح الدخول املدرسي القادم. 
ولدى تطرقه إلى ملف محاربة تفشي وباء 
فيروس كورونا، أوضح الوزير األول أنه سيتم 
النسق  إلنعاش  وطني  برنامج  تطبيق  قريبا 
اإلجراءات  تعزيز  ضرورة  مبرزا  الصحي، 
املخزون  تدعيم  وكذا  املجال  هذا  يف  الوقائية 

الوطني من وسائل الوقاية واإلنعاش. 
كما حّث جراد على استغالل أساليب 
خاللها  من  أعطى  الذي  الوطني  التضامن 
تفشي  حملاربة  جتنده  يف  اجلزائري  الشعب 
اجلائحة دروسا، اعتبرها جراد موجهة لـ«لكل 
الشعب  بني  هوة  وجود  يف  يشكك  كان  من 
يف   ، جراد  وأكد  العمومية«.  والسلطات 
وأعضاء  الوالة  إلى  أسداها  التي  توجيهاته 
دولة  مفهوم  تكريس  ضرورة  على  احلكومة، 

ملجمع  العام  املدير  الرئيس  وّقع 
اخلميس  يوم  بوخلراص،  شاهر  »سونلغاز«، 
املنقضي، عقود إدماج وتكتل أربعة شركات 

األم  بالشركة  إلحلاقها  للمجمع  تابعة  فرعية 
وإعادة  تنظيمها  مراجعة  بهدف  وذلك   ،

هيكلتها يف ظل األزمة املالية والصحية. 
املراجعة  شركة  من  بكل  األمر  ويتعلق 
 ، )CASEG( القانونية واالستشارات 
والغاز ،  الكهرباء  وتطوير  البحث  ومركز 
العمل،  طب  )CREDEG( وشركة 
لتقنيات  اجلزائرية  )SMT( والشركة 
هذا  يف  مت  كما   .)Sat-Info( االتصال 
لتحويل  إطار  اتفاقيات  على  التوقيع  اليوم 

موظفي هذه الشركات إلى الشركة األم. 
للصحافة،  به  أدلى  تصريح  ويف 
أن  »سونلغاز«  لـ  العام  املدير  أكد الرئيس 
بها  قامت  التي  والتكتل  اإلدماج  عمليات 
الشركة لتقليص عدد فروعها ستتبع بعمليات 
أخرى مماثلة، مبرزا أنه سيتم تقليص املناهج 

وتعديل اإلجراءات لتسهيل عمليات اإلدماج 
الزمنية.ويف  املهل  تقصير  وكذا   ، املستقبلية 
عمليات  أن  املتحدث  أضاف  ذاته،  السياق 
قريبا،  ستنطلق  اخلدماتية  املؤسسات  إدماج 
وأوضح أنه بعد عشريتني من التنظيم الفرعي 
الذي انتهجته »سونلغاز« أصبح محتما عليها 
املوارد  ندرة  بسبب  تنظيمها  يف  النظر  إعادة 
املالية الناجمة عن االنخفاض احلاد يف أسعار 

النفط يف السوق الدولية. 
املوظفني  طمأن  متصل،  سياق  ويف 
باإلدماج  املعنية  الشركة  لفروع  التابعني 
واملهنية  االجتماعية  مكاسبهم  بأن  والتكتل 
هو  االنتقال  أن  مؤكدا   ، محفوظة  ستظل 
مستقبلهم  وأن  بسيط  داخلي  حتويل  مجرد 

أصبح أكثر أمانا. 
صفية نسناس 

والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير  أعلن 
املتجددة، شمس الدين شيتور، أن قرار حظر 
الوقود  من  كثيرا  تستهلك  التي  السيارات 
سيوفر للبالد ما يعادل 20 باملائة من الوقود، 

أو ما يعادل ملياري دوالر. 
باحلركة  لقائه  خالل  الوزير،  وأعرب 
خطتها  يف  تطمح  اجلزائر  أن  عن  اجلمعوية، 
االنتقالية إلى حتويل 200 ألف سيارة إلى غاز 
ما ميثل  2021 ، وهو  املسال يف عام  البترول 

استهالك  يف  االقتصاد  من  طن  ألف   200
الوقود، مشددا على ضرورة التفكير يف إدماج 
النقل  مجال  يف  خاصة  الكهربائية  احملركات 

العام. 
إجناح  تريد  اجلزائر  أن  شيتور  أكد  كما 
سنوات،   10 غضون  يف  الطاقوي  حتولها 
احملوري  الدور  على  تعّول  احلكومة  أن  معلنا 
توضيح  مسؤولية  تتحمل  التي  للجمعيات 
الطاقوي  لالنتقال  الرئيسة  التحديات 

مبرزا  املستدامة،  التنمية  وكذا  للمواطنني 
يأتي  املشاركة  اجلمعيات  ممثلي  مع  اللقاء  أن 
حد  ووضع  الطاقوي  االنتقال  إجناح  إطار  يف 
بنحو  يقدر  الذي   ، احلاصل  الطاقة  إلهدار 
10 % إلى %15، مؤكدا أنه يجب الذهاب 
إلى ذلك معا بخطوات محسوبة، مضيفا أن 
اجلزائري يستهلك 1300 كيلوواط من الطاقة 

سنويا ، عن لكل فرد. 
صفية نسناس 

كشف عن بروتوكول صحّي يطّبق يف جميع املؤسسات 

جــراد يطمئــن األسـرة التربويـة 
بدخــول  اجتماعــي »آمـــــن« 

طمأن الوزير األول عبد العزيز جراد األسرة التربوية وأولياء التالميذ بأن الدخول املدرسي 
املقبل سيكون آمنا، كاشفا عن وضع برتوكول صحي وقائي من وباء فيروس كورونا بكافة املؤسسات 

التربوية واجلامعية والتكوين والتعليم املهنيني.  رماش ياسني 
الوطني  الطالبي  التجديد  واستشهد 
أن  موضحني   ،1955 أوت   20 بجامعة 
هذا ما سبب قلق ورعب كبيرين يف الوسط 

الطالبي خاصة مع تزايد اإلصابات.
الدخول  بتأخير  املعنيون الوزارة  وطال 
قد  تهديد  ألي  تفاديا  آخر،  إشعار  إلى 
الوقت  يف   - متسائلني  الطالب،  يطال 
سكيكدة  جامعة  تستطيع  هل   - نفسه 
الظروف  يف  املقترح  البروتوكول  تطبيق 
األخيرة  هذه  تستطيع  وهل  احلالية؟ 
التعقيم  ومواد  الكمامات  بتوفير  التكفل 
قواعد  تطبيق  بإمكانها  وهل  الطلبة؟  لكل 
التباعد االجتماعي داخل اجلامعة يف ظل 

للسلطات  ميكن  وهل  األمن؟  أعوان  قلة 
وانتشار  اإلصابات  زيادة  حال  يف  الوالئية 
بالطلبة  التكفل  اجلامعي  الوسط  يف  الوباء 
على  حتى  حتوز  ال  وسكيكدة  املصابني 
املؤسسات  كل  وحاليا  جامعي  مستشفى 

االستشفائية تعاني االكتظاظ؟ 
ضرورة  الوصاية  على  البيان  وأكد 
وصريحة  واضحة  إجابات  على  احلصول 
البيان  متسك  كما  املسؤولة،  اجلهات  من 
مبوقف القيادة الوطنية، وهو ال رجوع ملقاعد 
ظهور  أو  الوباء  انحصار  حتى  الدراسة 
من  أخرى  ومعطيات  إيجابية  مؤشرات 

شأنها بعت الطمأنينة يف أوساط الطلبة.

دعا إلى تبني مقاربات أمنية أكثر انفتاحا
الفريـق شنقريحـة يشـرف على تخـرج 
الّدفعـة 13 للمدرسـة العليا الحربيـة

 
أشرف رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڨريحة، أول أمس، 
على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 13 للمدرسة العليا احلربية، بحضور اللواء علي سيدان 

قائد الناحية العسكرية األولى واللواء نور الدين خلوي مدير املدرسة.
يف  الوطنية  األهداف  بلوغ  أّن  على  املناسبة،  بهذه  ألقاها  كلمة  يف  الفريق،  وأّكد 
انفتاحا  أكثر  تكون  وطنية،  أمنية  مقاربات  تبني  يفرض  الوطني  الدفاع  سياسة  مجال 
واستيعابا ألساليب مواجهة جديدة لتشمل كافة قدراتنا الوطنية السياسية، االقتصادية، 

االجتماعية، األمنية اإلعالمية وذلك بانسجام وثيق مع قدراتنا العسكرية.
ببرمجة  القاضي  الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة  قرار  إلى  وتطّرق شنقريحة 
بغرض  العليا«،  »اإلستراتيجية  مجال  يف  السامية،  إلطاراتها  املستوى  رفيع  تكوين 
العسكرية، عن طريق استيعاب  السياسية  باآلليات  إكسابهم معارف وخبرات مرتبطة 
أدوار مختلف الفاعلني يف مجال الدفاع الوطني، وكيفية تأدية نشاطاتهم بتناسق وثيق 
أثناء تنفيذ املهام املوكلة إليهم، وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، التي تؤهلهم لتحمل أكبر 

املسؤوليات، على هرم السلسلة القيادية«.
وُقّدم، بعد ذلك، عرض حول الدفعة املتخرجة وجرى اإلعالن عن نتائج الدورة 

املتخرجة وتسليم الشهادات وتسمية الدفعة باسم الشهيد العلوي العلوي.

 تخـرج 18 دفعـة فـي عـدة تخصصــات
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، من جهتها، عن تخّرج 18 دفعة يف عدة تخصصات عبر 
3 مدارس عسكرية عليا، بعد تلقي املتخّرجني تكويًنا عسكرًيا وعلمًيا وتقنًيا »متوازًنا«.

من  دفعة   14 تخرجت   ، بوصوف«بالقليعة  احلفيظ  »عبد  لإلشارة  العليا  باملدرسة 
الضباط يف حفل أشرف عليه اللواء فريد بجغيط، رئيس دائرة اإلشارة وأنظمة املعلومات 

واحلرب اإللكترونية بوزارة الدفاع الوطني.
التدرج، اختصاص  بعد  ملا  التكوين اجلامعي  أول دفعة يف  الدفعات من  وتكونت 
»أمن أنظمة املعلومات«، إضافة إلى أقدم تخصص يضّمه هذا الصرح التكويني العريق، 
الدفعة 79 لضباط اإلتقان »مواصالت عسكرية«، إلى جانب الدفعة الـ13 لضباط القيادة 

واألركان »حرب الكترونية« والدفعة الـ26 لضباط اإلتقان »حرب الكترونية«.
وشملت الدفعات املتخرجة الدفعة الرابعة من الطلبة الضباط العاملني للتكوين ما 
بعد التدرج ماستر اختصاص »إلكترونيك وأنظمة االتصاالت« والدفعة العاشرة من نظام 
»أل أم دي« اختصاص إلكترونيك وإعالم آلي إلى جانب تخصصات أخرى لها عالقة 

بسالح اإلشارة.
وجرت مراسم تخرج الدفعات التي حملت اسم الشهيد »محند الطيب بن حداد« 
التي  الشهيد  وعائلة  الشعبي  الوطني  باجليش  سامني  وضباط  وعمداء  ألوية  بحضور 
التحق بصفوف جيش  البطل محند الطيب بن حداد  أّن  ُحظيت بتكرمي خاص، علًما 
التحرير الوطني سنة 1956 بالوالية التاريخية الثالثة، قبل أن يسقط يف ميدان الشرف 

عام 1958 يف معركة »آمالو« مع قوات العدو مبنطقة برج بوعريريج.
وكشف قائد املدرسة بالنيابة العقيد أحمد تيجاني العدوالي عن تخرج أول دفعة 
ماستر تخصص أمن أنظمة املعلومات، إلى جانب استكمال تكوين دفعتني اثنتني يف 
الشبكات وأمنها، مبرًزا أنه مكسًبا آخَر يضاف إلى مكاسب اجليش الوطني الشعبي، 

وخطوة كبيرة لرفع املستوى يف مجال اإلعالم اآللي والشبكات.
وأبرز العقيد العدوالي تدّعم املدرسة مبخابر متطورة تتيح املزايا التقنية نفسها لدى 
ومواكبة  قدراتها  تنمية  على  قادرة  لإلشارة  العليا  املدرسة  يجعل  ما  املتقدمة،  اجليوش 

أساليب التكوين احلديثة.
ق.و

حتويل 200 ألف سيارة إلى سيرغار.. شيتور: 
حظـر السيارات المستهلكة للوقود سيوّفر للبالد ملياري دوالر!

 بهدف إعادة هيكلتها يف ظل األزمة املالية 
إدمــاج 4 شركــات فرعيـة وإلحاقهـا بمجمـع »سونلغـــاز« 

قالوا إنه »ال رجوع حتى ينحصر الوباء«
التجديـد الطالبـي يتحـدون الــوزارة 

ويرفضـون العــودة للجامـعـــات
رّد التجديد الطالبي الوطني )مكتب سكيكدة( على دعوة ويزر 

القطاع األخيرة املوجهة للشركاء االجتماعيني وكافة أبناء 
القطاع، بقولهم إن مقترح الوصاية يغلب عليه اجلانب النظري 

مع صعوبة واستحالة تطبيقه بحذافيره يف ظل الظروف 
الصعبة واإلمكانات احملدودة املتوفرة لدى أغلب اجلامعات. 



ف سليم
وحسب ما جاء يف بيان مديرية املصالح 
إثر  على  أنه  اخلميس  أمس  أول  الفالحية 
العذبة  املياه  أسماك  بنفوق  معلومات  تلقي 
الوحش  عني  مبنطقة  املائية  املجمعات  بأحد 
ميدانية  خرجة  نظمت  التريعات،  ببلدي 
البيطري  للجنة املختلطة املشكلة من املفتش 

الطبيب  برحال،  الفالحي  الفرعي  للقسم 
واملصالح  التريعات  لبلدية  التابع  البيطري 
التقنية لبلدية التريعات وهذا من أجل معاينة 
خاصة  أسبابها  معرفة  ومحاولة  الظاهرة  هذه 
يف  الكبير  االرتفاع  ومع  الصيف  فصل  يف 
درجات احلرارة. ويجدر أن واد سيبوس على 
الفارط  األسبوع  كان  احلجار  ببلدية  مستوى 

شهد نفوق األسماك بسبب النفايات السائلة 
والتي  وغيرها  كالزيوت  السامة  والصلبة 
العاملة  كتلك  ومعامل  املصانع  بعض  ترميها 
الطماطم الصناعية باجلهة حيث  على حتويل 
حماية  وجمعيات  املعنية  اجلهات  قامت 
البيئة ومكافحة التلوث بعنابة بفتح حتقيق يف 

أسباب نفوق األسماك.

املاضي  األسبوع  نهاية  أندلعت 
عدة حرائق ببحيرة فزارة ببرحال بعنابة 
العلمة  لبلدية  التابع  جزئها  يف  خاصة 
حيث التهمت النيران هكتارات واسعة 
من األعشاب اجلافة واألحراش وصلت 
باملنطقة   44 رقم  الوطني  الطريق  الى 

العمرانية ببرحال مركز .
 احلماية املدنية سخرت إمكانيات 
الذي  احلريق  إلخماد  ومادية  بشرية 
يف  البحيرة  يف  جافة  بأعشاب  شب 
حيث  العلمة  لبلدية  التابع  جزئها 
الهكتارات  عشرات  النيران  ألتهمت 
ويعمل  واألحراش  األعشاب  من 

محاصرتها  على  املدنية  احلماية  أعوان 
بباقي  تنتشر  ال  لكي  نهائيا  إلخمادها 
فزارة  البحيرة . لإلشارة بحيرة  مساحة 
تقع يف الشمال الشرقي من اجلزائر عن 
مدينة  شرق  جنوب  من  كم   18 بعد 
عنابة متتد على بعد 17 كم من الشرق 
إلى  الشمال  من  كم  و13  الغرب  إلى 
اجلنوب وتبلغ مساحتها حوالي 18600 
كمنطقة  رسميا  تصنيفها  مت  هكتار 
»رامسار« الذي ينطوي على حماية هذا 

املوقع.
ف.سليم

جيجل
األمــــن يباشـــر عمليــــات التعقيـــم 

عشيــة افتتـــــاح الشواطــئ
ملختلف  النطاق  واسعة  تعقيم  عمليات  امس  جيجل  والية  أمن  مصالح  باشرت 
مصالح  قبل  من  املسطر  األمني  جتسيدا للمخطط  وهذا  العمومية  والفضاءات  األماكن 
أمن والية جيجل ملرافقة وحماية املواطنني مبناسبة إعادة فتح الشواطئ، أماكن التسلية 
والترفيه واملساجد، ابتداء من يوم السبت املوافق لـ15 أوت 2020 واملتزامن مع الظرف 
الصحي االستثنائي الذي تعيشه بالدنا يف ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19 هذا وقد 
شملت العملية ساحة شاطئ كتامة، مفترق الطرق الدرك الوطني، مفترق الطرق العالية 
على  حتسيسي  توعوي  بنشاط  القيام  إلى  إضافة  املدينة،  وسط  موسى  حي  غاية  إلى 
مستوى الواجهة البحرية بومارشي لفائدة املواطنني، من خالل توزيع مطويات حتسيسية 
حلثهم على التقيد باالجراءات الوقائية من جائحة كورونا وعدم التراخي يف تطبيقها، 

فيما تتواصل هذه العمليات من أجل التصدي ومجابهة خطر هذا الفيروس.

القبــض علــى سارقيــن بالطاهيـــر
أمرت السلطات القضائية اليوم بإيداع شابني احلبس املؤقت يف انتظار احملاكمة بعد 
بنكcpaبوسط  مقابل  كشك  سرقة  قضية  يف  امس  الطاهير  أمن  قبل  من  توقيفهما 

الطاهير واسترجاع املسروقات يف وقت قياسي
سهام عاشور

الطارف
 تنصيــب النائب العـام الجديـــد 

بمجـــلـس الـقضـــــاء 
على  الطارف،  قضاء  مستوى مجلس  على  السابوع  نهاية  العدل  وزير  ممثل  أشرف 
الكرمي  عبد  املجلس، خلفا ل« جاد  لدى  عام  كنائب   « »قاللي عمر  تنصيب  مراسيم 
السلطات  التنصيب متت بحضور  بالوالية . وعملية  الذي كان يشغل نفس املنصب   «
العام  النائب  زغماتي  مبعوث  عني  أين  اإلعالم،  ووسائل  والقضائية  واألمنية  املدنية 
احلركة  ترقيته يف  والذي متت  مهامه  رسميا يف  عنابة  قضاء  من مجلس  القادم  اجلديد 

الواسعة األخيرة التي أقرها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون يف قطاع العدالة.
ف.سليم

املسيلة 
سكـــان أوالد عطيــة بعيــن فـــارس 

يطالبــون بالكهربــــاء
ناشد سكان التجمع السكاني أوالد عطية ببلدية عني فارس السلطات احمللية وعلى 
رأسها والي الوالية السيد الشيخ العرجا بضرورة أخذ انشغالهم مأخذ اجلد خاصة وأنه 
يتعلق بضمان احلياة الكرمية والذي ال يتعدى ربط سكناتهم بشبكة الكهرباء التي ظلت 
حسبهم حلما بعيد املنال إال أنهم استبشروا خيرا بعد قرارات رئيس اجلمهورية الرامية 
للتكفل األمثل مبا أسماهم مناطق الظل خاصة ما تعلق منها بالكهرباء واملاء الشروب 
األمر الذي حول يومياتهم جلحيم ال يطاق خاصة يف ظل احلرارة املرتفعة التي تعرفها مثل 
هذه املناطق خالل فصل الصيف األمر الذي جعلهم يحلمون بجرعة ماء باردة عوض 
رغم  القمامة  مصيرهم  الذي  الدواء  عن  احلديث  دون  هذا  غير صحية  التي  الصهاريج 
أن مدة صالحياته واستعماله ال تزال سارية املفعول إال أن ارتفاع درجة احلرارة وغياب 
الثالجات حلفظه يجعل منه غير صالح لالستعمال كل هذا أرهق كاهلهم يف حني تبقى 
املدرسة الوحيدة باملنطقة تعتمد على احملرك الذي يشتغل باملازوت والذي يستعمل أيام 

الدراسة حيث طالب السكان بضرورة اإلسراع يف التكفل بهم .
جمال أبو اشرف

سكيكدة
استمــرار أزمـــة السيولـــة النقـديــة 

بمــراكز البـــريــد 
الزالت مراكز بريد والية سكيكدة تشهد وألكثر من شهرين أزمة سيولة خانقة يدفع 
للواليات  التنقل  املواطنني  الكثير من  الوضع حتم على  البسيط، هذا  املواطن  ضريبتها 
فرضتها  التي  القاهرة  الظروف  مع  تزامنت  التي  مرتباتهم  البحث عن  رحلة  املجاورة يف 
جائحة كورونا، ويف ظل اليأس الذي أصابهم يف أمل احلصول على مرتباتهم من مراكز 

بريد واليتهم.
هذه الوضعية التي طال أمدها رغم االحتجاجات من طرف املواطنني والتطمينات 
على  الزلت  لقمان  دار  أن  إال  اإلعالم،  وسائل  عبر  املسؤولني  مرة  كل  يطرحها  التي 
حالها، طرحت عدة تساؤالت عن األسباب الفعلية التي أدت إليها، والتي أصبحت 
تؤرق املواطنني أين هناك من يلجأ للتنقل إلى واليات مجاورة وهناك من ينتظر يف طوابير 
ليوم كامل عسى أن تضخ األموال ويحصل على مرتبه يف مشهد يتكرر أليام دون احلصول 

عليها.
رماش ياسني
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املصالح البيطرية بعنابة تسعى إلى الوقوف على األسباب

تحقيــق فــي نفـوق أسمـاك الميـاه 
العذبــة فـي التريـعـــات 

عنابة
الحرائــق تتــلف عشــرات  الهكتــارات 

ببحيـــرة  فـــزارة

بعنابة،  الوالئية  السلطات  أقدام 
جزائريا  مواطنا   101 ترحيل  على 
عبر  تونس،  اجلارة  من  مؤخرا  قدموا 
الطارف،  الطبول بوالية  أم  البري  املعبر 
ألسبوع  الصحي  للحجر  وخضعوا 
بالص«  »ميموزا  الفندقية  باملؤسسة 
وذلك بتحويلهم على منازلهم بوالياتهم 

.
إشراف  حتت  متت  التي  العملية 
تسخير  مت  واألمنية،  الوالئية  السلطات 
بإيصال  للتكفل  نقل  وسائل   04 لها 
والبالغ  إقامتهم  واليات  إلى  املعنيني 
احلر  فترة  قضاء  بعد  والية   25 عددهم 
ميموزة  ب«  الوالية  بفنادق  الصحي 
إصابة  أي  يسجل  لم  حيث  بالص« 

املواطنني  هؤالء  صفوف  يف  إيجابية 
اجلزائريني الذين ظلوا عالقني يف تونس 
مند شهر مارس الفارط عند غلق احلدود 
البرية بني اجلزائر وتونس بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
ويف سياق متصل ويف إطار عملية 
العالقني  اجلزائريني  املواطنني  إجالء 
عنابة  والية  إستقبلت  كانت  باخلارج، 
الدوحة  مطار  من  قادمني  مواطنا   96
الدولي  بيطاط  رابح  مطار  عبر  بقطر، 
كل  على  توزيعهم  مت  حيث  بعناب، 
من املؤسستني الفندقيتني »رمي اجلميل« 
للحجر  إلخضاعهم  إبراهيم«  و«سيدي 

الصحي االحترازي احملدد ب7 أيام.
ف سليم

عنابة
ترحـيل 100 مواطــن قــدموا مــن 

تـونــس إلــى والياتـــهم

سجلت مصالح 
ومديرية الفالحة 

لوالية عنابة 
نفوق كميات كبيرة 

من أسماك املياه 
العذبة ببلدية 

التريعات، حسب 
ما كشفته املعاينة 

امليدانية التي 
قامت بها املصالح 
املتخصصة، بناء 

على شكاوى تقدم 
بها أصحاب مزراع 

تربية أسماك املياه 
العذبة.

قسنطينة
توقـيف شاب سـرق 100 
مليــون سنتيم بحي كوحيــل

السادس  احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
ذوي  توقيف شخص من  من  قسنطينة،  والية  بأمن  عشر 
السوابق العدلية يبلغ من العمر 22 سنة، متورط يف قضية 
الضرب واجلرح العمدي بالسالح األبيض متبوع بالسرقة، 
وقارورات  وسكاكني  محظورة  بيضاء  أسلحة  وحيازة  حمل 

غاز مسيل للدموع.
تعود وقائع القضية إلى شكوى مقدمة من قبل ضحية 
متبوع  األبيض  بالسالح  لالعتداء  تعرضه  بخصوص 
مبلغ  طالت  خلضر  كوحيل  حي  مستوى  على  بالسرقة 
بـ16  العمل  عن  عجز  بشهادة  شكواه  مدعما  معتبر  مالي 
يوما، التحريات واألبحاث املكثفة مكنت من حتديد هوية 
مشتبه فيه، بعد استغالل جيد للمعلومات مت حتديد مكان 
األحراش  مستوى  على  األخير  هذا  توقيف  ومت  تواجده، 

احملاذية لواد الرمال بعد محاولة يائسة للفرار .
خديجة بن دالي

تفكيـك جمعيــة أشــرار 
متخصصــة  فـي ا لسرقـة 
بأمن  اخلامس  احلضري  لألمن  الشرطة  قوات  متكنت 
دائرة علي منجلي بأمن والية قسنطينة يف عملية نوعية من 
وضع حد لنشاط جمعية أشرار تضم شخصني يبلغان من 
أشرار،  تكوين جمعية  قضية  متورطني يف  20 سنة  العمر 
جنحة السرقة بالتعدد، جنحة التحطيم العمدي جلزء من 

عقار، واسترجاع جميع املسروقات
لألمن  الشرطة  لقوات  راكبة  دوريات  اثر  وعلى   .
لفت   18 اجلوارية  بالوحدة  منجلي  علي  اخلامس  احلضري 
احلجم  من  يحمل كيس  احدهما  كان  انتباههم شخصني 
ليتم  الكيس  من  التخلص  مع  بالفرار  الذا  أين  الكبير، 
مالحقتهم أينو توقيف احدهما بعني املكان فيما مت توقيف 
اجلوارية  بالوحدة  اميو  كناب  عمارات  مستوى  على  الثاني 
18، بعد استرجاع الكيس محل الشبهة ومعاينته تبني انه 
يحوي بداخله خزانة حديدية مصفحة من احلجم الصغير 
ليتم  األحراش،  من  نقالة  هواتف   03 استرجاع  مت  كما 

حتويلهما إلى مقر املصلحة.
خديجة بن دالي
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فعاليات املجتمع املدني بالبيض تطالب بفتح حتقيق 

قضايا فساد تلوح في أفق بلدية قضايا فساد تلوح في أفق بلدية االبـيض سيـدي الشيـخ! االبـيض سيـدي الشيـخ! 

نورالدين رحماني
رسالة  يف  املعنيون  ودعا 
الداخلية  الى وزير  وجهت 
ووالي والية البيض - تلقت 
منها  نسخة  االحبار  شبكة 
اسموه  ما  يف  حتقيق  بفتح   -
بها  قام  التي  التجاوزات 
منذ  املعني  البلدي  املندوب 
بتسيير  يتعلق  فيما  سنة 
املشاريع الظل التي استفادت 
وصفوها  والتي  البلدية  منها 
تستوجب  التي  بالفضائح 

فتح حتقيق مستعجل.
 17 حملت  الرسالة   .
أن  إلى  تشير  كلها  نقطة 
يقم  لم  البلدي  املندوب 
مراقبة  يخص  فيما  بواجبه 
املشاريع والسهر على نوعيتها 
بتنحيته  وطالبوا  وجودتها 
وتعيني مندوب اخر مكانه. 
من بني النقاط التي حملتها 
مشروع  الى  اإلشارة  الرسالة 

االسبوعية  السوق  تهيئة 
عليه  صرف  الذي  املشروع 
ال  معتبر  مالي  غالف 
مت  األشغال التي  مع  يتوافق 
املعايير  احترام  عدم  إجنازها 
اجناز  يف  والهندسية  التقنية 
املوت  طريق  اسموه  ما 
وحي  الشارقة  حي  بني 
أجنز دون  والذي  االستقالل 
وقنوات  الرصيف  وضع 
وألصق متاما  املياه  تصريف 
بحائط مقبرة الشهداء. نقاط 
عديدة حملتها الرسالة تشير 
الكثير  اهمل  املسير  ان  الى 
اخلاصة  االنشغاالت  من 
تعطل  غرار  على  باملواطنني 
بأغلب  العمومية  اإلنارة 
أحياء املدينة وعدم إصالحها 
ما تسبب يف انتشار احلشرات 
تسبب  ما  كالعقارب  الضارة 
يف وقوع وفاة لشاب يف مقتبل 
مميتة  عقرب  بلسعة  العمر 

بحي الشرقي للمدينة. على 
نظم  املشاكل  هاته  خلفية 
يوم أمس  مواطنون احتجاجا 
أمام مقر والية البيض ملطالبة 
والنزول  حتقيق  بفتح  الوالي 
الى امليدان ملتابعة ما يحدث 
بوالية  اكبر مدينة  بثاني 
البيض قبل فوات االوان غير 
العاصمة  يف  كان  الوالي  ان 
مبناسبة لقاء الوالة واحلكومة 
من  استقبالهم  حتتم  ما 
لوالية  العامة  االمينة  طرف 
التي وعدت بإيصال  البيض 
الوالية.  والي  إلى  االنشغال 
االتصال  مرارا  حاولنا  بدورنا 
رده  ملعرفة  البلدي  باملسير 
احملتجني  من  تقدم  ما  حول 
أننا  إال  القانون  له  يكفله  مبا 
لم نتمكن من ذلك كما اننا 
على  نصية  رسالة  له  تركنا 
يتقدم  لم  أنه  اال  للرد  هاتفه 

بذلك. 

المدية
راعـي غنـم يحـرق 
غابـة »بني عطلي «

أضرم راعي غنم يقطن بحوش املسعودي باملدية النار 
يف األحراش واحلشائش اليابسة وسط الغابة بغرض حرق 
الغطاء النباتي وتهيئة املنطقة للرعي خالل املوسم املقبل 
مما تسبب يف حرق 71 هكتار من غابة » بني عطلي«، 
حيث وبعد إخطار وكيل اجلمهورية لدى محكمة املدية 
من طرف مصالح الدرك الوطني بذات الوالية،  مت فتح 
ساعة   24 ظرف  املنجزة يف  التحريات  ومكنت  حتقيق، 
توقيف  من  الوطني،  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  طرف  من 
ذات  أن  اإلشارة  وجتدر  هذا  فيه،   املشتبه  الشخص 
املصالح قد عاجلت أربع قضايا متعلقة بحرائق الغابات، 
مت على إثر ذلك توقيف خمسة أشخاص وتقدميهم أمام 

اجلهات القضائية.
عمر. ب
املدية 

تنظيـم حمالت تطهير 
 واسعة بمختلف البلديات

التي  احمليط  وتطهير  النظافة  حمالت  تتواصل 
بداية  منذ  املدية  ودوائر والية  بلديات  شهدتها مختلف 
اجلائحة وذلك مبشاركة واسعة جلمعيات املجتمع املدني 
واملتطوعني من مختلف الفئات العمرية خاصة الشباب 
األحياء  مختلف  عبر  العمومية  املؤسسات  جانب  إلى 

والتجمعات السكنية.
املادية  اإلمكانيات  كافة  لها  سخرت  العملية   
والبشرية قصد إجناحها، حمالت النظافة والتعقيم حتت 
إشراف والي الوالية »عباس بداوي« وستتواصل حسب 
مصادر »أخبار الوطن«لتشمل جميع األحياء والبلديات 
الشبانية  املبادرات  جانب  إلى  الوباء  انتشار  من  للحد 
األحياء  عديد  تشهدها  التي  احمليط  وتزيني  لتنظيف 
مبختلف بلديات الوالية غيرت منظر الشوارع والطرقات، 
وعكست الوعي واحلس البيئي لدى املواطنني، كل ذلك 
البد أن يكون متزاوجا مع وعي املواطن وتطبيقه لنصائح 

وإرشادات املختصني بغية مجابهة داء كورونا.
عمر بكيري

عرفت والية الشلف خالل االسبوع 
من  انطلقت  احلرائق  من  سلسلة  اجلاري 
املرسى  بلدية  الى  شرقا  حواء  بني  بلدية 
مستغامن  لوالية  املتاخمة  احلدود  يف  غربا 
الزبوجة  قوسني،  وادي  ببلديات  ا  مرور 
ومصدق،  الظهرة  وكذا  عكاشة  وسيدي 
طيلة  احلرائق  لسلسة  تنقطع  لم  حيث 
التي  الرياح  حدتها  من  وزاد  االسبوع 
احلماية  مصالح  دفع  الذي  االمر  كانت 
متنقل  برتل  االستعانة  الى  املدنية 
من  عناصر  الى  باإلضافة  ومروحيات 
املجاورة.  غليزان  لوالية  املدنية  احلماية 

تستغيث  الشلف  غابات  أضحت  حيث 
نظراتنا  يزين  كان  الذي  األخضر  واملنظر 
حتول لألسف الشديد يف ظرف وجيز إلى 
األسبوع  بحر  االنتهاء  مت  فبعدما  رماد، 
نشب  الذي  املهول  احلريق  إخماد  من 
مت  عكاشة  سيدي  ببلدية  بوهالي  بغابة 
إلى  املدنية  احلماية  قوى  جميع  توجيه 
غابة املرسى من أجل دعم الفرق املرابطة 
باملنطقة ومتت السيطرة عليه بنسبة 95% 

يف ساعة متأخرة من الليل.
طه االمني

يعرف الطريق الوطني رقم 19 الرباط 
ما بني البلديات الساحلية وعاصمة الوالية 
بالشلف مرورا مبدينة تنس الساحلية ضغطا 
كبيرا خالل موسم االصطياف بالنظر الى 
يصل  الذي  الوحيد  املسلك  يعتبر  انه 

البلديات الساحلية بعاصمة الوالية.
البلديات  الى  الوصول  اليزال 
بغية  حسابات  يتطلب  بالوالية  الساحلية 
جتنب االزدحام املروري عبر الطريق الوطني 
االمر  ويزداد  االسبوع  مدار  على   19 رقم 
صعوبة خالل عطلة نهاية االسبوع بالنظر 
شواطئ  تعرفه  الذي  البشري  التدفق  الى 
الشريط  املمتدة عل طول  الستة  البلديات 
حركة  تعف  للوالية،حيث  الساحلي 
املرور تباطؤا شديدا خصوصا عن مداخل 
عكاشة  بوزغاية،اوالدفارس،سيدي  مدن 
اجلنوبي  املدخل  االمر صعوبة عن  ويزداد 
تضيق  حيث  الساحلية  تنس  ملدينة 
حركة املرور بالنظر الى وجود منفذ وحيد 

والبلديات  البلدية  شواطئ  الى  للوصل 
تدفقا  احليوي  احملور  هذا  املجاورة.ويعرف 
موسم  خالل  سواء  املرور  حلركة  كبيرا 
االصطياف للذهاب الى الشواطئ املمتدة 
بالنسبة  او  للوالية  الساحلي  الشريط  عبر 
املدينة  اعتبار  على  االقتصادي  للنشاط 
تتوفر على ميناء جتاري حيث ميثل النشاط 
امليناء  هذا  عبر  والتجاري  االقتصادي 
والبلدية  للبلدية  شريان احلياة االقتصادية 
استكمال  يف  السكان  ويأمل  املجاورة. 
رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية  مشروع 
والية  حتى  تنس  مدينة  من  املمتد   19
تقدر  إجمالية  مسافة  على  تسيسميلت 
ان االشغال يف جزئها  ب222 كلمحيث 
املنطقة  حتى  بوزغاية  بلدية  مابني  الرباط 
متوقفة  كلم   22 مسافة  على  الصناعية 

ألسباب تقنية ومالية.
طه االمني

نهاية  املاضي  األربعاء  يوم  أشرف 
قضاء  مجلس  مبقر  املاضي  االسبوع 
العدل وحافظ األختام  وزير  بجاية ممثل 
السلطات  مبعية  محمد«  »أزرو  السيد 
كل  تنصيب  على  بجاية  لوالية  احمللية 
منصب  »يف  على  »نوخة  السيدان  من 
رئيس مجلس القضاء و«أحمد ميهوبي« 
املجلس،  لذات  عام  نائب  منصب  يف 

استكمال  إطار  يف  العملية  هذه  وتأتي 
اإلصالحات وجتديد النفس يف مصالح 
للحركة  يأتي جتسيدا  أنه  كما  العدالة، 
اجلمهورية  رئيس  أجراها  التي  الواسعة 
عبد املجيد تبون يف قطاع العدالة خالل 

األيام املاضية. 
كرمي. ت

محمد  اليوم,  صبيحة  نصب 
قضاء  مجلس  لدى  عاما  نائبا  معمري 
اجللفة وذلك حتت إشراف السيد بوربالة 
فيصل املدير العام إلدارة السجون، ممّثال 
عن السيد وزير العدل حافظ األختام،و 
للوالية،  العام  األمني  السيد  بحضور 

الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس  السيد 
وهذا  والقضائية،  االمنية  والسلطات 
رئيس  أجراها  التي  احلركة  إطار  يف 
تبون يف  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية، 
سلك رؤساء مجالس القضاء او النواب 

العامني لدى املجالس القضائية.

الدينية  الشؤون  مديرية  أفرجت 
القائمة  عن  بجاية  لوالية  واألوقاف 
فتحها  املرشحة  للمساجد  االسمية 
اجلاري  أوت   15 السبت  بداية من هذا 
طاقة  تستويف  والتي  مسجدا   61 وتضم 
فوق،  فما  مصلي   1000 استيعابها 
يف  وهذا  الوالية،   إقليم  يف  واملتواجدة 
إطار الفتح التدريجي لدور العبادة الذي 
الصحي  للحجر  تخفيفا  الدولة  أقرته 
ذات  وتصر  شهور،  عدة  دام  الذي 
سيرافقه  الفتح  هذا  أن  على  املديرية 
الصحي  للبروتوكول  الكامل  االمتثال 
لهذا  الوصية  الوزارة  وضعته  الذي 

الغرض، مع التأكيد على أن أي تهاون 
او استهتار قد ينجم عنه انتشار عدوى 
املسجد  غلق  سيتم  كورونا،   فيروس 
الرسمية،   املصالح  قبل  من  فورا  املعني 
املساجد  هذه  على  القائمون  بادر  وقد 
الى تهيئتها وتنظيفها وتعقيمها مع وضع 
اجللوس  يضم  الذي  الصالة  مخطط 
والدخول،  وتعليق االرشادات اجلدارية 
وقد  للمسجد،   الرئيسي  املدخل  أمام 
أدخل هذا اإلعالن السكينة والطمأنينة 
يف نفوس الذين يشتاقون رؤية مساجدهم 

تعود تبعث فيها احلياة من جديد.
 كرمي  تقلميمت

البيض
تنظيــم حمــالت توعـويـة 

وأخـرى لتعقيـم أسواق الماشيـة 

الشلف
مديــنــة  تنــس الساحـليــة 
تضيـق  بمرتاديهـــا  صيــفا

بجاية بجاية 
تنصيــب كـل مـن رئيـــس تنصيــب كـل مـن رئيـــس 
مجـلس القضـاء والنائب العـاممجـلس القضـاء والنائب العـام

بجاية بجاية 
6161 مسجـدا معني بالفتح هذا األسبوع  مسجـدا معني بالفتح هذا األسبوع 

الجلفةالجلفة
تنصيــب محمــد معمـري نائبــا تنصيــب محمــد معمـري نائبــا 
عامـا لـدى مجلـس القضــاء عامـا لـدى مجلـس القضــاء 

وجهت فعاليات املجتمع املدني وجمعيات شبانية بالبيض أصابع 
االتهام إلى مسير بلدية االبيض سيدي الشيخ، واتهمته بخرق 
القوانني وتسجيل جتاوزات وتالعبات على مستوة عدة مشاريع 

تنموية باملنطقة.
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أخبار السر ايا

فتحت املنظمة الوطنية حلماية املستهلك، أمس اجلمعة، ملف 
مقرات اجلمعيات واألحزاب وطريقة منحها. يذكر أن جل  هذه 
املقرات مغلقة وما يزال نشاطها التوعوي املنوط بها - والذي من 
أجله منحت هذه األحزاب واجلمعيات  االعتماد - محل تساؤل.
 هذا، واستشهدت املنظمة بوضعها، مؤكدة أنها ال حتوز إال على 

مكتبني والئيني، يف حني أن مقرها الوطني مستأجر بفضل تبرعات 
املنخرطني، معتبرة أن ما تعانيه  املنظمة من إجحاف ال يتماشى 

بتاتا مع حجم نشاطها، الذي جعلت منه رهانها على افتكاك 
مكانتها لدى  املجتمع اجلزائري،  على حد تعبير القائمني عليها. 

وبتساؤل املنظمة  الوطنية حلماية املستهلك  هذا، يبقى ملف 
املقرات من أهم امللفات املسكوت عنها يف عالم النشاط املدني!

رفعت شركة »إيبك لأللعاب األميركية« دعوى قضائية ضد 
شركتي  »أبل«  و«غوغل«، كون الشركتان  حذفتا لعبتها الشهيرة 
»فورتنايت«  من متجريهما اإللكترونيني، إثر خالف على العائد 

املالي من اللعبة.
وحسب شركة »إيبك« لأللعاب، فإنها ال تسعى من وراء الدعوى 
القضائية للحصول على تعويض مالي من »أبل ستور« و«غوغل 

بالي«، لكنها تريد أوامر قضائية تضمن تغيير الطريقة التي تدير 
بها شركات التكنولوجيا متاجر التطبيقات اخلاصة بها.

وحذف املتجران اإللكترونيان اللعبة بعد أن أعلنت »إيبك«، اخلميس 
املنقضي، تفعيل خاصية الشراء من  اللعبة نفسها بعد تثبيتها، مما 

يحرم شركتي »أبل« و«غوغل«  من نسبة األرباح على كل عملية 
شراء.

تساءل الكثير من متتبعي الشأن 
السياسي باملسيلة، هذه األيام، 

عن السبب الذي يقف حائال  بني  
والي الوالية الشيخ العرجا وبني 

تطبيق القانون،  السيما املادة 43 
من قانون البلدية التي تنص على: 

»يوقف بقرار من الوالي كل منتخب 
تعرض ملتابعة قضائية بسبب 

جناية أو جنحة لها صلة باملال العام 
أو ألسباب تتعلق بالشرف..  إلى 

غاية صدور حكم نهائي من اجلهة 
القضائية املختصة«،  إضافة ألمرية 
وزارة الداخلية التي حتمل رقم 2271 

واملؤرخة بتاريخ 13جوان 2019.

 َمقــّراُت الَجمعّيــاِت..  قــارٌب بال ربَّــان!

أثقـــاُل أرِض ميَلـــة..   
َمــزرعـٌة  ُروماِنّيـــة!  

»إيِبــك«.. ُتقاِضـــي  ُمنتخُبــو المِسيــــلـة ُمَحّصنــــون؟! 
»أَبــل«  و»ُغــوَغــل«

كشفت الهّزات األرضية األخيرة التي ضربت والية ميلة عن وجود 
مواقع أثرية  بحي األمل، الذي حلقته  خسائر مادية معتبرة عقب 

الهزتني األخيرتني.  وحسب لزغد شيابة رئيس مصلحة التراث 
الثقايف مبديرية الثقافة لوالية ميلة،  فقد أظهرت املعاينة األولية 
لآلثار املكتشفة حديثا أن  األمر  يتعّلق ببقايا مزرعة رومانية كانت 

مغمورة حتت األرض. 

  عدم االهتمام والعناية بالراية 
الوطنية املرفوعة على نواصي 

عدة مؤسسات بات ظاهرة 
محيرة ومقلقة إلى أبعد احلدود، 
وأصبحت محّل انتقادات واسعة؛ 

إذ إنك ترى  يف العديد من املقرات 
الرسمية عبر مختلف أرجاء 
التراب الوطني رايات وطنية 
نحتتها  الظواهر الطبيعية،  

كاألمطار  وأشعة الشمس وارتفاع 
درجات احلرارة والرياح، ما أدى إلى 
حتول  ألوان  هذه الرايات املقدسة  

دون أن يثير ذلك غيرة القائمني 
على املؤسسة، ليبقى  العلم 

الوطني يواجه  اهتزازات  أمس 
ثائر  وحاضر مهمل.  

ايـُة الَوطنّية  الرَّ
ُتــمَتـهــُن !

التَّوعيُة بأهمّيِة اللِّقاِح..  
َحرُبنـــا الَقــاِدمــة! 
دعا البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الّصحة وتطوير البحث 

»فورام« السلطات الصحية واملجتمع املدني إلى املساهمة يف إطالق حملة توعية وحتسيس  
بأهمية التلقيح ضد فيروس كورون، خاصة والعالم على مرمى حجر  من البدء يف التسويق 

للقاح مضاد لعدوى »كوفيد 19«.
 ويف معرض حديثه،  أكد البروفسور  أن تخوف املواطنني من اللقاح أمر ال يقتصر على 

اجلزائر فحسب، بل تعداه إلى  العديد من الشعوب األوروبية، نظرا إلى انتشار نظرية تآمر 
وجهت للعديد من  زعماء العالم،  الذين اتهموا  بكونهم صنعوا الفيروس مخبريا  بغرض 

تسويق اللقاح. هذا، واختتم مصطفى خياطي حديثه بالتأكيد على أن تلقي اللقاح 
سيكون اختياريا، ولن يجبر أحد على أخذه.
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ديوان حظيرة التاسيلي نازجر يعتبر األمر مخالفا للقانون

حيـوانات إليــزي النــادرة تبــاع 
عبـر مواقع التواصل االجتماعــي!

براهيم مالك
من  ترسانة  وجود  رغم  هذا  يحدث   
املهددة  تصرفات  هكذا  مثل  متنع  القوانني 
بذالك التنوع البيولوجي الذي تسعى الدولة 
جاهدة حلمايته بشتى الطرق عبر مؤسساتها 
وعلى غرار احلظائر الثقافية وحماية الغابات 
والبيئة واجلهات األمنية وهذا حسب مديرة 
حفيظه  واالستغالل  احملافظة  مديرية  نيابة 

حاج اعمر يف حديثها ل أخبار الوطن. 
وتضيف ذات املسؤلة انه يف ظل استهتار 
الكثير من الشباب اليوم عبر مواقع التواصل 
حيوانات  بيع  إعالنات  ونشر  االجتماعي 
تتناقص  وإعدادها  باالنقراض  مهددة  برية 
العشوائي  الصيد  ظاهرة  تنامي  ومع  يوميا 
اجلمهورية  لقوانني  صارخا  انتهاكا  يعتبر  لها 

عليها  يعاقب  مخالفة  يعد  بها  واملتاجرة 
مرسوم  من   36 للمادة  طبقا  وهذا  القانون 
إعادة تنظيم الديوان الوطني للحظيرة الثقافية 
 3 يف  املؤرخ   1433  12- رقم  للتاسيلينالزجر 
رجب املوافق ل 24 ماي 2012 والذي مينع 
عملية صيد احليوانات البرية مبا فيها االروي 
داخل  بها  املتاجرة  باتا  منعا  ومينع  والغزال 
البيولوجي  لتنوع  تهديدا  باعتبارها  احملمية 
بالتراث  ومساسا  والبيئي  الطبيعي  والتراث 

الثقايف والطبيعي داخل احملمية. 
انه  احملافظة  مديرية  نيابة  ترى  وكما 
هاته  لبيع  التواصل  شبكات  الى  اللجوء 
الشبكات  عبر  دوليا  احملمية  احليوانات 
مادية  عائدات  على  للحصول  التواصل 
دليل واضح وصارخ على نقص الوعي لدى 

والو  الربح  لتحقيق  والصيادين  أغلبيةاألفراد 
التي  وتصرفاتهم  ممارساتهم  حساب  على 
يعاقب عليها القانون والتي تعتبر ال أخالقية 
البيئي وتضيف حفيظة حاج  ومهددة للنظام 
أعمر انه من الواجب تظافر اجلهود من طرف 
كافة املنظمات واألسالك املعنية باألمر وكذا 
احملافظة  ثقافة  نشر  لغرض  االعالم  وسائل 
وكذا  للمنطقة  والطبيعي  البيئي  التنوع  على 
وسائل  عبر  املنصات  مختلف  استغالل 
ملختلف  التوعية  لنشر  االجتماعي  التواصل 
افراد املجتمع ملعرفة املمنوعات واملرخس عبر 
محميات التاسيلينازجر للوصول الى الهدف 
يف  والطبيعي  الثقايف  التراث  حماية  وهو 
املنطقة الذي ينعكس ويعود باإليجاب على 

اإلنسان وبيئته. 

كرزيكه أحمد
القرية  هذه  أهالي  أكد  ما  وحسب 
مورد  كان  السد  هذا  أن  الوطن  ألخبار 
للوالية  بل  أنذاك  ومفخرتهم  السكان 
واد  ملياه  منيعا  كان حاجزا  عامة حيث 
الصحارى  يف  تضيع  ال  حتى  أمسل 
مياهه  يستغلون  السكان  وكان  سدى 
أنه  على  ناهيك  والشرب  السقي  يف 
أنواع من  بإمتياز بوجود  وجهة سياحية 
والسمان  واحلبارى  والوز  كالبط  الطيور 
الطيورأنذاك  هذه  كانت  والصقور حيث 
راحتها  وتأخذ  السد  مياه  يف  تتجمع 

ومالي  النيجر  لدولتي  رحلتها  وتواصل 
يتواجد  كان  املتأخمتانللجزائر,كما 
وهذه  األسماك.  أنواع  بعض  السد  يف 
السياح  تستهوي  كانت  املظاهرالطبيعية 

خاصة القادمني من اخلارج
يناشدون  أنهم  هؤالء  وأضاف 
األمطار  بعد  خاصة  الوالئية  السلطات 
املنطقة  شهدتها  التي  اجلارفة  والوديان 
اإلعتبار  بإعادة  املاضية  األيام  خالل 
والطمي  الوحل  بإزالة  السد  لهذا 
القرية  منه  تستفيد  حتى  وصيانته 
متنراست  يف  الفالحة  بإنعاش  والوالية 

مياه  اإلنخفاضالكبيرملنسوب  ظل  يف 
كل  الوالية  تشهده  الذي  السقي  أبار 
إلى دورها يف احلد من  صائفة، إضافة 
السيول  تسببها  التي  واخلسائر  األضرار 
التي  الفالحية  األرضي  جرف  خاصة 
موضحني  الكثير،  الوديان  منها  جرفت 
يف  سيساهم  السد  هذا  صيانة  أن 
التي جتري  القوية  األودية  مبياه  التحكم 
ومنسوبها  كثافتها  بسبب  املنطقة  يف 
موسم  يف  املطالب  هذه  وتتكرر  العالي 

األمطار. والوديان اجلارفة.

باليزي  اجلزائر  بريد  مديرية  خصصت 
احلماية  أعوان  لفائدة  متنقل  بريدي  مكتب 
املجاهد خماية  الرئيسية  الوحدة  مبقر  املدنية 
اخلير بن محمد وهذا لغرض التكفل الكامل 
املدنية  احلماية  مستخدمي  أجور  بتسديد 
أيطار  يف  الصحية  الظروف  أحسن  ضمن 

تبنتها  التي  االحترازية  التدابير  مواصلة 
وباء  تفشي  من  للحد  اجلزائر  بريد  مؤسسة 
مكتب  ان  ويذكر  املستجد  كورونا  فيروس 
 TPE بجهاز  تدعيمه  مت  املتنقل  البريد 
كافة  توفير  لغرض  االلكتروني  الدفع  جهاز 
التنقالت  عناء  دون  الوحدة  مبقر  العمليات 

ألفراد  الصحية  الظروف  أحسن  لضمان 
الثانية  املرة  هذه  تعتبر  وكما  املدنية  احلماية 
الدفع  حافلة  البريد  وحدة  فيها  توفر  التي 
مبقر  احلماية  مستخدمي  لفائدة  املتنقلة 

الوالية. 
براهيم مالك

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بدائرة وللدية البرمة احلدودية والتي تقع على 
عاصمة  مقر  عن  كلم   400 من  ازية  بعد 
الوطني  الدرك  بفرقة  مرفوقة  ورقلة  الوالية 
حوالي  يبلغ  طفل  جثة  إلجالء  بالبرمة 
الصحراء  منطقة  من  العمر  من  7سنوات 
املنطقة  البلدية حتديدا يف  مقر  الشمالية عن 
املسماة »قارة خراديل« هذا الطفل الذي يبدو 
عن  وغيابه  إلختفائه  تتفطن  لم  عائلته  ان 
البيت معتقدين ان بات عند اقارب العائاك 
تويف بسبب  انه  يرجح  الضحية  بذات احلي 

بورقلةخاال  املرارة  درجات  وارتفاع  العطش 
حثة  حتويل  مت  وقد  هذا  املنصرمني  اليومني 
الضحية الى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 
بحاسي  الشرعي  الطب  على  لعرضه  البرمة 
مسعود لتحديد االسباب احلقيقية التي ادت 
ضجة  الفاجعة  هذه  اثارت  وقد  وفاته  الى 
كبيرة ببلدية البرمة حيث تعالت العديد من 
االصوات تلوم العائلة عن عدم تفطنها لغياب 

الطفل عن املبيت بالبيت
زاهية سعاد

تواجه العديد من احليوانات البرية مبختلف أصنافها، عبر محمية التاسيلينازجر، خطر 
االنقراض أكثر من أي وقت مضى، نظرا غلى تنامي ظاهرة البيع والشراء عبر مختلف الشبكات 
التواصل االجتماعي، التي لم تعد مخصصة للتعارف ونشر األخبار ومشاركة اآلخرين جوانب 

احلياة الشخصية، بل توسعت لتصبح سوقا لبيع احليونات البرية التي تواجه خطر االنقراض، 
كاألروي والغزال.

ورقلة
إجـالء جثـة طفـل ُيرّجـح أنــه مـات عطــشا 

اليزي
استحداث مكتب بريد متنقل لمستخدمي الحماية المدنية

متنراست 

سكـــان قـريـــة أمســل يطالبـــون بتهيئــة الّســــد 
جدد أهالي والية متنراست وخاصة سكان 
قرية امسل الواقعة على بعد 30 كلم غرب 

والية متنراست، بإعادة اإلعتبار للسد 
الذي أجنز يف سنوات خلت بطول 80 متر 

وإرتفاع يقدربــ25متروالذي يعتبر من 
أكبر املنشآت الكبرى يف متنراست التي 
أجنزت يف عهد الرئيس الراحل هواري 

بومدين تزامنا مع مع إنشاء القرية 
اإلشتراكية أمسل بوعمامة,ومت إجنازه 
بسواعد أفراد اجليش الوطني الشعبي 

بتقنيات وهندسة عصرية متطورة

أدرار 
تيميمــون تتدعم بمكتبـي بريـد

البريدية  اخلدمات  تدعمت 
املقاطعة  مواطني  لفائدة  املوجهة 
مكتبني  بافتتاح  تيميمون  اإلدارية 
أوالد  ببلدية  جديدين  بريديني 

عيسى.
املكتبان البريديان موجهان لفائدة 
التابعان  حيحاوقنتور  قصري  سكان 
التي  عيسى  أوالد  لبلدية  إقليميا 
ألف نسمة   9371 يفوق عدد سكانها 
املسافة  بعد  من  طويال  عانوا  والذين 
مقرات  من  بريدي  مكتب  أقرب  عن 

سكناهم، إلى جانب معاناتهم الطويلة من االكتظاظ داخل املركز واملكاتب البريدية التي عادة 
ما كانوايقصدونها، األمر الذي جعلهم يعبرون عن ارتياحهم بافتتاح هذين املكتبني.

عبداهلل مجبري

توظيــف عشوائــي وتحويالت 
غيـر قانـونية بالمجمعات البترولية 
التوظيفية  العملية  مايشوب  على  املنطقة  لشباب  املتكررة  االحتجاجات  خلفية  على 
والتحويالت غير قانونية التي قامت بها بعض الشركات العاملة يف املجمعات البترولية والتي 
الوالية  العمال من خارج  العمال وتوظيف بعض  إنهاء عقود بعض  أزمة كوورنا يف  استغلت 

بطرق ملتوية.
الظاهرة أجبرت السلطات الوالئية على التحرك وذلك بإصدار بيان موجه ملديري املجمعات 
البترولية حتوز أخبار الوطن على نسخة منه حيث ذكر بيان ديوان الوالي القوانني املنظمة لقوانني 
واملرسوم  التشغيل،  العمال، ومراقبة  بتنصيب  املتعلق  04ـ19  قانون  الشغل وخصوصا  سوق 
اخلاصة  الهيئات  إلى  االعتماد  منح  وكيفيات  شروط  يضبط  الذي  07ـ123  رقم  التنفيذي 
لتنصيب العمال،وكذا تعليمة الوزير األول املؤرخة يف 11 مارس 2013 املتعلقة بتسيير التشغيل 
يف الواليات اجلنوبية. موضحا أن مصاحله سجلت حتويالت متت بدون رخصة، وبدون بطاقة 
التشغيل، والحتقيقات تأهيلية من طرف مندوبية األمن للوالية. ضف إلى التقارير السوداء 
زادت  التي  التشغيل  يف  خروقات  من  خذرمتايحدث  التي  العمل  مفتشية  من  أرسلت  التي 
غرار  على  البترولية  املجمعات  مسؤولي  البيان  نبه  وقد  كورونا.  كبير يف ظل جائحة  بشكل 
مجمع واد الزين ببلدية أدرار ومجمع حاسي بارودة ببلدية أوقروت، ومجمع رقان الغازي ببلدية 
سالي، ومصفاة سبع ببلدية سبع إ لى ضرورة احترام النصوص القانونية املنظمة لسوق الشغل 
فيم يخص التوظيف والتحويل وتقدمي عروض العمل عن أي منصب شاغر. بدون اللجوء إلى 
التشغيل املباشر كما حملهم مسؤولية أي جتاوز سيقع مستقبال محذرهم يف نفس الوقت بأنه 

سيتصدى بجميع اإلجراءات والتدابير الضرورية يف حالة مت العكس
عبد اهلل مجبري
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رشيد شويخ
العلندة،  وادي  سكان  من  عدد   
قربها  ورغم  البلدية  أن  الوطن  ألخبار 
النسبي من عاصمة الوالية 17 كيلومترا،  
اإل أنه يندر أن جتد وسيلة للنقل تستطيع 
مدينة  إلى  للوصول  عليها  يعتمد  أن 

وباء  انتشار  بداية  قبل  حتى  الوادي 
النقل  أزمة  حتتم  أذ  املستجد،  كورونا 
»الفرود  اإلعتماد على سيارات  املستمرة 
أعباءا  بذلك  متحملني  التنقل،  يف   «
مالية كبيرة خاصة ملن حتتم عليه ظروفه 
التنقل أكثر من مرة نحو عاصمة الوالية. 

وما زاد من الوضع سواءا هو قرار مديرية 
النقل مبنع احلافالت العاملة على مستوى 
اخلط تقرت الوادي، من نقلهم بحجة أنه 
توجد وسائل نقل مخصصة حصرا لهذا 

اخلط املروري، كما أن الطرقات

متدهورة،  جد  وضعية  يف  وأضحت  فقد 
امتعاضهم  السكان عن  عبر مجموعة من  حيث 
مجال  يف  احمللية  السلطات  سياسة  من  الشديد 
العمومية،  للمسافرين واألشغال  العمومي  النقل 
خاصة مع ما وصفوه بالالمباالة املنتهجة ضدهم، 
خاصة وأنهم قاموا يف العديد من املناسبات برفع 
شكاوى من أجل تهيئة الطرقات، إال أن مطلبهم 
لم يجد آذانا صاغية عند السلطات،  ويف نفس 
وتذمرهم  استياءهم  املواطنون  أبدى  السياق، 
الشديدين من الوضعية املزرية،  التي آلت إليها 
املارة  الطرقات  طال  الذي  التدهّور  جراء  األحياء 
والتي حتولت مع مرور  البلدية،   عبر األحياء يف 

تطاير  للسكان،جراء  إزعاج  مصدر  إلى  الوقت 
الغبار واحلفر املنتشرة على طول الطرق،  مما نغص 
حياة السكان خاصة بعد ظهور عديد اإلصابات 
التابعة  بقراها  البلدية  سكان  يكن  لم  بأمراض 
التنفسية واحلساسية  وأمراض  بها، كالليشمنيوز 
بدورهم  فهم  املركبات  أصحاب  أو  األخرى،  
استغربوا مما وصفوه بالسياسية الترقيع املتواصلة، 
التي باتوا هم يدفعون ثمنها، من األضرار الكبيرة 
جراء  يتكبدونها  التي  الباهظة  املالية  واملصاريف 
كثرة األعطاب التي تتعرض لها مركباتهم، هذا 
أشغال  تنفيذ  مراقبة  زيادة  على  العمل  إضافة 

العمومية. 

العلندة  وادي  بلدية  شباب  يعاني  كما 
وهو  والثقافية،  الترفيهية  املرافق  يف  فادحا  نقصا 
افتقاد  سبب  عن  السكان  تساءل  الذي  األمر 
البلدية ملثل هذه املرافق احليوية مما أثار استياءهم 
لتفجير  مكانا  يجدون  ال  أنهم  وقالوا  وتذمرهم، 
هذه  نقص  سببه  وهذا  اإلبداعية،  طاقاتهم 
ومركز  للشباب  ودار  رياضية  كقاعات  املرافق 
الوحيد يف  املتنفس  مبثابة  اعتبروها  التي  ثقايف،  
منطقة معزولة جدا،  باإلضافة إلى ذلك تساهم 
األمر  وهو  اليومي،  الروتني  كسر  يف  املرافق  هذه 
الذي جعل الشباب يلجؤون إلى التجمع لإللتقاء 

غياب  ظل  يف  الرملية،   والكثبان  الساحات  يف 
مثل هذه املرافق،و فتح هذا الوضع الباب أمامهم 
كاحتراف  االجتماعية  اآلفات  يف  لإلنعاس 
السرقة وتعاطي املخدرات، وما زاد من معاناتهم 
قصد  الوالية  عاصمة  الى  التنقل  عناء  تكبدهم 
ممارسة نشاطاتهم الرياضية. ماعدا املضمار الذي 
النتيجة  بعد  بالبلدية  األنفس  بشق  اجنازه  مت 
الباهرة التي حققها عداءو حتدي وادي العلندة يف 
ونالوا  العاملية  الساحة  على  القوى، حتى  ألعاب 

حتى ألقاب عاملية. 
وادي  أهالي  من  العديد  ويرى 
يعرفها  التي  االنسداد  حالة  أن  العلندة 
املجلس الشعبي البلدي، وجتميد عمل 

هياكله بداية برئيس البلدية، زادت من 
بلة،  الطني  البلدية  يف  التسيير  مشاكل 
بشكل  للعمل  املجلس  عودة  أن  ويرون 

على  إيجابيا  تأثير  له  سيكون  عادي 
احلياة يف وادي العلندة.

كما طرح القاطنون بالبلدية املذكورة 
العمومية،يف  اإلنارة  غياب  مشكل 
شوارعأحياء البلدية،  األمر الذي نغص 
معدالت  من  ورفع  حياتهم،   عليهم 
التعرض للسع العقربي أو حتى اإلصابة 
بجروح خاصة بني كبار السن واألطفال،  
حيث قال أحد القاطنني باملدينة أن بعض 

األحياء تدخل يف ظالم دامس خاصة يف 
التي  احلاالت  كثير  ويف  املسائية،  الفترة 
الغرباء  دخول  من  الظالم  بسبب  وقعت 
تواجد  عدم  فرصة  واستغالل  للحي 
اإلنارة العمومية للقيام بأعمالهم الدنيئة، 
على غرار عمليات السطو واالعتداءات، 
وسهلت الوضعية املذكورة على اللصوص 

ومدمني املخدرات التجول بكل حرية هو 
باسطني،   احلالك  والظالم  اإلنارة  انعدام 
القاطنون  يناشد  ومنه  بالقوة.  نفوذهم 
أقرب  يف  التدخل  املعنية  السلطات 

اآلجال. 

السكان  طرح  السياق،  ذات  يف 
الذي  الكبير  وقدم  إهتراء  مشكل 
نتيجة  الصحي  الصرف  قنوات  تشهده 
املسؤولني  عيون  وأمام  إصالحها  لعد 
أن  السكان  أشار  احمللية،  والسلطات 
الصرف  لقنوات  املتدهورة  الوضعية 
الصحي،  والتي تعرف حالة من انسداد 
البالوعات بسبب االهتراء الكامل لها،،  
املواطنني  معاناة  حجم  من  ضاعف  وما 

القذرة  املياه  من  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
متصل،  سياق  الضارة،  ويف  واحلشرات 
من  ذرعا  ضاقوا  أنهم  املتحدثون  أكد 
»البريكوالج«  ب  وصفوه  ما  سياسة 
على  املعنية  السلطات  قبل  من  املنتهجة 
القاطنني  احد  وقال  البلدية،  مستوى 
السلطات  تدخالت  إن  الصدد،  هذا  يف 
سرعنما  لكن  املشكل  حل  أجل  من 
جديد  من  للتسرب  القذرة  املياه  تعود 

السلطات  أن  كما  واألزقة،  الشوارع  يف 
تقم  لم  بلديتهم  مستوى  على  املنتخبة 
ببرمجة الستبدال شبكة قنوات الصرف 
هذا  ظل  ويف  واملهترئة،  القدمية  الصحي 
على  السلطات  السكان  يطالب  الوضع 
وضرورة  االعتبار  بعني  انشغاالتهم  اخذ 
من  جديدة  صرف  قنوات  شبكة  إجناز 
املياه  تسرب  مشكل  من  تقلل  أن  شأنها 

القذرة األمر الذي استعصى عليهم.

الَواِدي

 ُسّكــــان واِدي العلنــَدة ُيكاِبــدون َمــرارَة 
ياسّيــــِة! راعــاِت السِّ الَعيــِش والصِّ

برج باجي مختار 

ا   دعــــوات للتعقـــل  والتظاهـــــر سلميـــــــّ

•   عــــــزلة  خانـــــقـــة 

•   شبـــاب ضائـــع

•   شــــلــل تــــام 

•   إنـــــارة  منعـدمــــة 

•   كـــارثة  إيكـولوجيــــة 

واقع معاش مؤلم تتخبط فيه العائالت ببلدية وادي العلندة الواقعة على 
بعد 17 كم غربي مدينة الوادي، وضع يرسم معاناة سكان يفتقرون إلى أدنى 
مقومات احلياة، وجعلهم يكابدون العزلة والعوز، مشكالن غذتها الصراعات 

واخلالفات السياسية املثارة بني أعضاء املجلس الشعبي البلدي، والتي عطلت 
مصالح املواطنني.

•   االنسداد يجّمد املجلس البلدي 
•   السكان يعيشون الظالم والعزلة 

•   بطالة خانقة ومرافق الترفيه منعدمة
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بيرلــو يدعــم استمــرار رونالـدو ويعــرض 
ديبــاال علــى مانشستــر يونايتــــد

بعد أن كشف عن احتياجات اليوفي للميركاتو الصيفي الجاري

بدأت املناقشات بني املدير الفني اجلديد ليوفنتوس، أندريا بيرلو، وإدارة 
الفريق للميركاتو الصيفي  النادي، تأخذ شكال واضحا، بشأن احتياجات 

اجلاري.
نيدفيد،  بافل  ونائبه  أنييّلي  أندريا  يويف  رئيس  مع  بيرلو،  واجتمع 
السيدة  حتركات  ملناقشة  باراتيتشي،  فابيو  الرياضي  املدير  إلى  باإلضافة 

العجوز يف امليركاتو.
 6 استمر  االجتماع  فإن  اإليطالية،  سبورت«  »توتو  لصحيفة  ووفًقا 
ساعات، وأسفر عن دعم استمرار كريستيانو رونالدو، رغم شائعات رحيله 

احملتمل.
يف  به  التضحية  ميكن  الذي  الالعب  هو  ديباال  باولو  أن  إلى  وأشارت 
يوفنتوس جلمع األموال، بعد اخلروج املبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا. 
وأوضحت أنه ميكن عرض ديباال على مانشستر يونايتد، من أجل إعادة بول 

بوغبا إلى تورينو.
مهاجم  مع  التعاقد  أيًضا  طلب  بيرلو  إن  اإليطالية  الصحيفة  وقالت 
ناديه  وافق  إذا  لليويف،  األول  اخليار  هو  أتاالنتا  جنم  زاباتا  ودوفان  صريح، 

على الصفقة.
املدرب  طلب  الذي  نابولي،  مهاجم  ميليك،  أركاديوس  أن  وأضافت 
السابق ماوريسيو ساري ضمه، لم يستبعد بشكل نهائي من حسابات بيرلو. 
وولفرهامبتون،  مهاجم  خيمينيز  راؤول  أيًضا  يراقب  يوفنتوس  أن  وتابعت 

باإلضافة إلى إدين دجيكو إذا ُسمح له بالرحيل عن روما.
القسم الرياضي

ليفربــول يتقـــــدم بعــرض 
رسمــي لخطــف ألكانتــارا  

أقدم نادي ليفربول، على خطوة جديدة من خطف الصفقة التي تنتظرها جماهير الريدز، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية اجلارية.

 ووفًقا لصحيفة »بيلد«، فإن النادي اإلجنليزي تقدم بعرض رسمي للظفر بتوقيع الدولي اإلسباني تياغو ألكانتارا، 
الذي أبدى رغبته يف الرحيل عن بايرن ميونخ. يأتي ذلك بعد تأكيد بايرن ميونخ على استعداده للتفاوض حول بيع 

ألكانتارا، حال وصول عرض مناسب لضمه، بعدما أبدى رغبته يف خوض جتربة جديدة.
ويعد ألكانتارا أحد أهداف املدرب األملاني يورغن كلوب، لتعزيز صفوف الريدز يف املوسم املقبل، بعدما أبدى 

إعجابه مؤخًرا بقدرات النجم اإلسباني.
 وتشير التقارير إلى مطالبة بايرن باحلصول على 30 مليون جنيه إسترليني نظير بيع العب برشلونة السابق، لكنه 
ال ميانع رحيله حال دفع ليفربول 27 مليون جنيه إسترليني. كما ظهرت تقارير أخرى تفيد بإمكانية حترك مانشستر 

سيتي نحو صاحب الـ29 عاًما جللبه إلى ملعب االحتاد، بناء على رغبة املدرب اإلسباني بيب غوارديوال.

إلى  الصيفي،  امليركاتو  يف  أنظارهم  ميالن،  إنتر  مسؤولو  وجه 
»كالتشيو  ملوقع  ووفًقا  تشيلسي.  وسط  كانتي، العب  جنولو  الفرنسي 
ميركاتو« اإليطالي، فإن جوزيبي ماروتا املدير التنفيذي إلنتر ميالن، 

يراقب وضع كانتي يف تشيلسي.
صيف  حتى  مستمر  تشيلسي  مع  كانتي  عقد  أن  إلى  وأشارت 
املدرب  قبل  الالعب ميكن االستغناء عن خدماته من  2023، لكن 
تشيلسي،  مسؤولي  أن  يف  تظل  األزمة  أن  المبارد.وأوضحت  فرانك 
يتسمون بالصعوبة دائًما يف املفاوضات حول رحيل جنوم البلوز، إال أنه 

تبقى هناك مساحة للتوصل إلى اتفاق بني الطرفني.
يف  بروزوفيتش  ومارسيلو  فيتسينو  ماتيو  وضع  إنتر  أن  وذكرت 

امليركاتو، بينما سيتم تقييم روبيرتو جاليارديني وبورخا فاليرو.

سان جيرمان مهدد بفقدان 
نافاس أمام اليبزيغ

أوضح نادي باريس سان جيرمان، امس اجلمعة، موقف الالعبني 
الثالثاء املقبل، يف نصف نهائي  املصابني من املشاركة أمام اليبزيغ، 
دوري أبطال أوروبا.وقال سان جيرمان، يف بيان رسمي: »غادر كيلور 
نافاس مباراة أتاالنتا، بعد أن شعر ببعض األلم يف أوتار الركبة اليمنى 
عقب إبعاده إلحدى الكرات«. وأضاف: »أكدت الفحوصات والرنني 
وسيتم  الفخذية،  الرأسني  ذات  العضلة  يف  متزق  املغناطيسي حدوث 
فحص حالته مرة أخرى يوم السبت لكن مشاركته يف مباراة الثالثاء 
غير مؤكدة«، وبالتالي قد يفقط الفريق جهود درعه الذي كان له دور 
كبير يف صعود الفريق لنصف نهائي األبطال.وتابع: »أنهى تياغو سيلفا 
الفحوصات  وأكدت  اليمنى،  الركبة  أوتار  يف  بإصابة  أتاالنتا  مباراة 
بشأن  تفاؤل  وهناك  متزق خفيف،  املغناطيسي حدوث  والرنني  الطبية 
مشاركته يوم الثالثاء«. وأكمل: »يواصل ماركو فيراتي عمله اليومي يف 
املسبح وعلى دراجة التدريبات، وسيعاد تقييم حالة الالعب اإليطالي 
يوم السبت«. وأمت: »يواصل ليفني كورزاوا برنامج التعايف اخلاصة به يف 

الصالة الرياضية وعلى أرض امللعب«.

أرنولد يقتنص جائزة أفضل 
العب شاب في »البريميرليغ«

مميزة  جائزة  على  ليفربول،  ظهير  أرنولد،  ألكسندر  ترينت  حصد 
الرسمي  للحساب  ووفًقا  املوسم.  هذا  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  يف 
حصد  أرنولد  فإن  تويتر،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  للبرمييرليغ 

جائزة أفضل العب شاب يف املسابقة مبوسم 2019-2020.
وكان ينافس أرنولد على اجلائزة، جاك جيراليش )أستون فيال(، 
)مانشستر  جرينوود  وماسون  مارسيال  وأنتوني  راشفورد  وماركوس 
بوليسيتش  وكريستيان  يونايتد(،  )شيفيلد  هندرسون  ودين  يونايتد(، 

وماسون ماونت )تشيلسي(.
أهداف وقدم   4 البرمييرليغ، بتسجيل  املوسم يف  أرنولد هذا  وجنح 
ليفربول،  نادي  وتوج  باملسابقة.  مباراة   38 خالل  حاسمة  متريرة   13
هذا املوسم، بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز، ألول مرة منذ 30 عاًما.

غوارديــــوال 
يقتـرب من ضـم 
هـاري وينكـس  
املدير  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  يسعى 
أحد  مع  للتعاقد  سيتي،  ملانشستر  الفني 

الالعبني املميزين يف صفوف توتنهام.

ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن غوارديوال 
وسط  العب  وينكس،  هاري  بضم  مهتم 
توتنهام، الذي يعجب جًدا بقدراته ويرى أن 

لديه هامش كبير للتطور.
وأشارت إلى أن وينكس يواجه مستقباًل 
غامًضا مع توتنهام يف املوسم املقبل، رغم أنه 
كان يلعب دوًرا أساسًيا مع الفريق هذا املوسم، 
إميل هوجبيرغ  بيير  السبيرز مع  تعاقد  بسبب 
منحه  املرجح  من  والذي  ساوثهامبتون،  من 

دوًرا رئيسًيا.
بيع  يرفض  ما  دائًما  توتنهام  إن  وقالت 
قد  لكنه  إجنلترا،  يف  املنافسني  إلى  العبيه 
يعقد  أموال  على  يحصل  كي  لألمر،  يضطر 
قد  توتنهام  أن  وذكرت  بها صفقات جديدة. 
على  حصل  إذا  بالرحيل،  لوينكس  يسمح 
هذا  إسترليني  مليون   40 يتخطى  عرض 

الصيف.

جوردي كرويف 
يعــود للدوري 
الصينـــــي

أمس  الصيني،   شينزين  نادي  أعلن 
جوردي  اإلسباني  الهولندي  تعيني  اجلمعة، 
مديرا  كرويف،  يوهان  األسطورة  جنل  كرويف 

فنيا جديدا للفريق.
ويحل كرويف )46 عاما( محل اإليطالي 
املاضي  الثالثاء  أقيل  الذي  دونادوني  روبرتو 
بعدما خسر الفريق أول 3 مباريات يف املوسم 
الذي بدأ أواخر الشهر املاضي حتت إجراءات 

صارمة ملكافحة فيروس كورونا املستجد.
»يتمتع  كرويف  أن  بيان  النادي يف  وأبرز 
ويعرف  القدم  كرة  عالم  يف  كبيرة«  بخبرة 
درب  حيث  جيدا،  املمتاز  الصيني  الدوري 
وتابع:   .2018 يف  ليفان  شوجنكينج  فريق 
ملستوى  الوصول  يف  سيساعدنا  أنه  »نعتقد 
سيصل  كرويف  أن  النادي  وأوضح  جديد«. 
املقبل، لكنه سيخضع حلجر  الصني، األحد 
تدريب  يتولى  أن  قبل  يوما   14 مدته  صحي 
الفريق. وكان االحتاد اإلكوادوري لكرة القدم، 
ارتباطه بكرويف  الشهر املاضي فك  قد أعلن 

كمدير فني للمنتخب.
وكان كرويف قد تولى مسؤولية املنتخب 
مشروع  لقيادة  املاضي  اإلكوادوري يف جانفي 
طويل األجل، لكن بسبب وباء كورونا عانى 

االحتاد من أزمة داخلية واقتصادية.

آرسنال يتعاقد 
رسمًيا مع ويليان

اجلناح  مع  تعاقده  اإلجنليزي،  آرسنال  نادي  أعلن 
اجلمعة.  امس  صباح  رسمي،  بشكل  ويليان،  البرازيلي 
وجاء انتقال ويليان إلى الغانرز خالل صفقة مجانية، عقب 
انتهاء عقد الالعب مع تشيلسي دون التوصل التفاق بشأن 
موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  آرسنال  ونشر  التجديد. 
التواصل االجتماعي »تويتر«، مقطع فيديو ترحيبي بويليان، 
تقارير سابقة  الصفقة. وأشارت  تفاصيل  الكشف عن  دون 
إلى أن عقد ويليان مع الغانرز ميتد إلى 3 سنوات، وسيحصل 

الالعب على راتب أسبوعي يبلغ 100 ألف إسترليني.
 وأبرزت أن الدولي البرازيلي، رفض العرض األخير من 
اكتفوا مبنحه عقدا لسنتني  البلوز  تشيلسي لالستمرار، ألن 
عن  الرحيل  أو  مواسم،   3 على  ويليان  أصر  بينما  فقط، 

ستامفورد بريدج.

كانتـي على طاولة 
إنتـــر ميــالن

أولمبياكـوس يسعـى لضـم 
نجم بايرن السابق رافينيا

ذكرت وسائل إعالم، أن أوملبياكوس اليوناني يسعى لضم البرازيلي 
املخضرم رافينيا العب فالمنغو، والذي سبق له االحتراف يف شالكه وبايرن 

ميونخ.
وأوضحت التقارير أن رافينيا سيجتمع مع مسؤولي فالمنغو، ملناقشة 

إمكانية رحيله مبكًرا، علما بأن عقده مع الفريق ميتد حتى 2021. ورغم هذا، 
يبدو أن العرض املقدم من أوملبياكوس والذي يبلغ 2.8 مليون أورو ملدة عامني، 
ليس مقنعا بالدرجة الكافية بالنسبة لالعب. وانتقل رافينيا إلى فالمنغو أحد 
أكبر أندية البرازيل وأكثرها شعبية يف 2019، بعد رحيله عن صفوف بايرن. 
وفاز رافينيا مع الفريق بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، كما شارك 
معه يف بطولة كأس العالم لألندية 2019. ويتردد أن رافينيا يشعر بالقلق من 

وضع أزمة تفشي اإلصابات بفيروس كورونا املستجد، يف بالده البرازيل.
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احتاد  لنادي  الرياضي  املدير  أعرب 
بنجاح  تفاؤله  عن  يحيى،  عنتر  العاصمة، 
مشروع التكوين الذي تخطط له إدارة االحتاد، 
الشبابية،  بالفئات  االهتمام  أن  على  مشددا 
بالتتويج  األول  الفريق  أهداف  على  يؤثر  لن 

باأللقاب كل موسم.
مشروعا  »منتلك  يحيى  عنتر  وقال 
األقل،  على  سنوات  ثالث  سيدوم  طموحا 
القدم،  كرة  على  كبيرة  بنسبة  وسيعتمد 
والتعليم، فهدفنا يبقى دائما أن نكون أولياء 
تربيتهم  على  نحرص  وأن  الالعبني،  جلميع 
»لقد  وأضاف  شيء«،  كل  قبل  وتعليمهم 
بانتداب  املشروع،  هذا  العمل إلجناح  باشرنا 
أشخاص تعودوا على هذا النوع من املشاريع، 
الكبيرة،  الدوريات  يف  العمل  لهم  وسبق 
أننا  »صحيح  وتابع  العالي«،  املستوى  ذات 
سنركز على التكوين، لكن هذا ال يعني أننا 
سنهمل الفريق األول، خاصة أن هدفنا يبقى 
الفوز باأللقاب يف كل موسم«، وختم »احتاد 
وإجنازاته،  بشخصياته  عريق  فريق  العاصمة 
هؤالء  بني  من  نكون  أن  ألجل  وسنعمل 

بأحرف  أسماءهم  دونوا  الذين  األشخاص، 
من ذهب يف تاريخ النادي«.

يحيى،  عنتر  دخل  أخر،  جانب  من 
يف  العاصمة،  احتاد  لنادي  الرياضي  املدير 
العب  سعدو،  نبيل  مع  جادة  مفاوضات 
شبيبة القبائل، لضمه خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية اجلارية.
اتصاالت  أجرى  الرياضي  املدير  وأجرى 
خدماته،  على  للحصول  سعدو،  نبيل  مع 
اخلبرة  بعناصر  االحتاد  وسط  خط  لتدعيم 
املوسم املقبل، الذي سيواجه خالله حتديات 
مهمة.ويواجه احتاد العاصمة، منافسة شرسة 
اآلخر  هو  يريد  الذي  اجلزائر،  مولودية  من 
سعدو صاحب  نبيل  خدمات  على  احلصول 
عنتر  يعقد  أن  املرتقب  ومن  عاما.  الـ30 
يحيى، جلسة مفاوضات مع سعدو، خالل 
اتفاق حول كافة  إلى  للتوصل  املقبلة،  األيام 
بنود العقد. وسيباشر عنتر يحيى مهامه رفقة 
احلجر  لفترة  فور خضوعه  العاصمي،  النادي 
الصحي، التي أقرتها السلطات لكل العائدين 

من اخلارج.

احتاد  نادي  أعلن  منفصل،  سياق  يف 
الشركة  مع  جديد  اتفاقية  توقيعه  العاصمة، 
لنقل  احلديدية،  بالسكك  للنقل  اجلزائرية 
الفريق على منت قطارات من الدرجة األولى، 

لسنة واحدة قابلة للتجديد.
عبر  بيان  يف  العاصمي  النادي  وقال 
سابقة  »يف  »فيسبوك«  على  الرسمي  حسابه 
سيتم  اجلزائر،  يف  نوعها  من  األولى  هي 
الرياضي  للموسم  العاصمة  احتاد  نادي  نقل 
الوطنية  الشركة  قبل  من   ،2020-2021
للنقل بالسكك احلديدية، على منت قطارات 
التوقيع  »مت  وأضاف  األولى«،  الدرجة  من 
احتاد  بني  الفارط  الثالثاء  اليوم  اتفاقية  على 
بالسكك  للنقل  الوطنية  والشركة  العاصمة، 

احلديدية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد«.
من  العاصمة،  احتاد  إدارة  وتطمح 
خالل هذا اإلجراء، إلى تنويع طرق التنقل 
خالل  الداخلية،  الواليات  كامل  إلى 
منافستي  يف  اخلارجية  النادي  تنقالت 

البطولة وكأس اجلزائر.
محمد هشام

المدير الرياضي التحاد العاصمة، عنتر يحيى:
»االهتمام بالتكوين لن يؤثر على أهداف 

الفريـق األول بالتتويـج باأللقــاب«
التسيـو يتفق على ضـم 
محمــد فـــارس  

اتفق نادي التسيو على ضم، الدولي اجلزائري، محمد فارس، ليحمل ألوانه يف 
املوسم املقبل، بناء على رغبة املدير الفني للفريق، سيموني إنزاغي.

فارس،  اتفاقه لضم محمد  بالفعل  أمت  فإن التسيو  إيطاليا«،  لقناة »سبورت  ووفًقا 
العب سبال، عقب تقدميه موسًما مميًزا يف الكالتشيو. وأشارت إلى أن االتفاق مت بني 
هناك العًبا شاًبا  أن  وأوضحت  املكافآت.  إلى  باإلضافة  أورو  9 ماليني  نظير  الناديني 
القناة  وذكرت  فارس.  محمد  صفقة  أيًضا ضمن  إقحامه  يتم  قد  التسيو  من صفوف 
اإليطالية أنه من املتوقع إعالن الصفقة بشكل رسمي يف بداية األسبوع املقبل. وكان 
امليركاتو  وتورينو خالل  فيورنتينا وكالياري  إلى  باالنتقال  أيًضا  الدولي اجلزائري مرتبًطا 

الصيفي احلالي.
م.هشام

نادي األهلي السعودي يواصل 
مساعيه إلعادة باليلي  

يواصل نادي األهلي السعودي، مساعيه احلثيثة، إلعادة الدولي اجلزائري، يوسف 
باليلي الى أراضي اململكة يف أقرب اآلجال املمكنة.

وكشفت جريدة »الرياضية« السعودية، بأن إدارة الراقي وبالتنسيق مع وزارة الشباب 
والرياضة، تبحث عن الطريقة األنسب حلل مشكل باليلي.

خاصة،  طائرة  بتجهيز  األخضر  الفريق  مسيري  قيام  عن  املصدر،  ذات  وأوضح 
للجزائر،  اجلوي  املجال  ويبقى  اجلزائرية.  السلطات  موافقة  نيل  عن  عاجزون  ولكنهم 
مغلقا الى حد الساعة، بسبب احلجر اجلزئي املفروض على العديد من واليات الوطن 

بسبب جائحة كورونا.

ضمن مشروعها النموذجي »تطوير المواهب«
»الفيفـا« توجـه الدعــوة 
للمديرية الفنية الوطنية  
تلقت املديرية الفنية الوطنية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم »فاف«، دعوة للمشاركة 
يف اجتماع عبر التواصل املرئي عن بعد، يوم 20 أوت، سيتم تنظيمه من طرف القسم 
الفني لالحتاد الدولي للعبة »فيفا«، ضمن املشروع النموذجي »تطوير املواهب-حتليل نظام 

البيئي لكرة القدم«، حسبما نشرته الهيئة الفيدرالية اول أمس عبر موقعها الرسمي.
وسيتم تخصيص هذا االجتماع إلى تقدمي الشروحات الالزمة ومراجعة االستجواب 

قبل رساله إلى االحتاد الدولي، وفق نفس املصدر.
وتذكر الهيئة الفيدرالية الوطنية أن الرئيس خير الدين زطشي واملدير الفني الوطني، 
شفيق عامر، قاما بجلسة عمل حول موضوع هذا امللف، حيث هنأ من خالله رئيس 
االحتادية، العمل الذي يقوم به املدير الفني الوطني وفريق عمله، وهو ما سمح للجزائر 

باالستفادة من مشروع مماثل.
واختار القسم الفني لالحتاد الدولي لكرة القدم، بعض ملفات عدد من اجلمعيات 
العضوة املنخرطة حتت لواء الهيئة الدولية، من بينها »الفاف«، على أساس امللف املقدم 

من طرف املديرية الفنية الوطنية.
وأطلق »الفيفا« عن طريق فرعه الفني، خالل هذا العام مشروعه حتت عنوان »تطوير 
املواهب وحتليل النظام البيئي لكرة القدم« والذي سيشكل قاعدة لبرنامج ذات مستوى 

عال مقرر يف سنة 2021.
لتطوير  برنامج  إنشاء  املبادئ، تقرر  قائلة »انطالقا من هذه  بيانها  وتختم »الفاف« 
كرة القدم اخلاصة بالهواة، خاصة وأن هذا اجلانب من النظام البيئي لكرة القدم يحتل 
مكانة أساسية داخل اجلمعيات العضوة، حيث يسمح لكل شخص )ولد، بنت، امرأة 

و رجل( مبمارسة كرة القدم مهما كان مستواه وسنه وديانته ومحيطه«.

 فــرق مـن رابطتـي الهـواة 
 ومـا بين الجهات تطعــن

 فــي قرارات »الفـاف«   
قررت بعض األندية الناشطة يف رابطتي الهواة وما بني اجلهات، الطعن يف القرارات 
بضرورة  مطالبني  النقاط،  عدد  يف  أكثر  أو  فريقني  تساوي  حالة  يف  بالصعود  املتعلقة 

استرجاع حقهم، حسب ما أفاد به بيان االحتادية اجلزائرية لكرة القدم.
وأوضح البيان »بطلب من رئيس الفاف خير الدين زطشي، استقبل أعضاء املكتب 
الفيدرالي ممثلي أندية ناشطة يف رابطتي الهواة وما بني اجلهات الذين يعتبرون أنهم ظلموا 
جراء تطبيق القواعد اجلديدة للفصل ما بني الفرق يف حالة التساوي يف عدد النقاط. 
وجرت احملادثات يف أجواء هادئة سادها حوار دميقراطي وشفاف، ملفات هذه االندية 

ستدرس من قبل اللجنة الفيدرالية للطعون«.
ويتعلق األمر بأندية اجليل الصاعد حي اجلبل وشباب الدار البيضاء )قسم الهواة( 
بريكة  وأمل  سطيف  ملعب  غريس،  أمل  احلناية،  شباب  البرواقية،  جنم  جانب  الى 
)رابطة ما بني اجلهات( الذين نددوا بقرار عدم استفادتهم من الصعود يف إطار التعديل 
أطلقتها  التي  الكتابية  تطبيقه عقب االستشارة  مت  الذي  املنافسة  لنظام  األخير  اجلزئي 

الفاف مع أعضاء اجلمعية العامة. 
نظام  على  باملصادقة  للطعون ستسمح  الفيدرالية  اللجنة  التي ستتخذها  القرارات 
املنافسة وتشكيل مجموعتي الرابطة الثانية هواة  )وسط- شرق ووسط-غرب(، يختتم 

البيان.

البرج،  ألهلي  االيفواري  املتوسط  اجلزائر،  مولودية  نادي  ضّم 
داودي إيسال ديوماندي، يف عقد ميتّد لثالثة مواسم.

على  الرسمية  صفحته  يف  اجلزائر  بطل  نائب  صفحة  وعلى 
شبكة التواصل »فيسبوك«، جرى تأكيد التحاق إيسال )22 عاًما( 
االنتقاالت  مرحلة  العميد خالل  يستقدمه  ثاني العب  يعّد  الذي 
الصيفية، بعد املدافع األوسط معاذ حداد الذي أمضى عقًدا لعامني 

قادما من شبيبة سكيكدة الصاعد اجلديد للرابطة احملترفة األولى.
وكان إيسال التحق بالبطولة اجلزائرية عام 2018 من بوابة وفاق 
سطيف، بعد تقمصه أللوان ترجي جرجيس التونسي ونادي شولي 

الفرنسي.
وفضاًل عن ترقيتها عدة العبني شبان من صنف الرديف، تعتزم 
األدوار  لعب  بهدف  آخرين  العبني  استقدام  اجلزائر  مولودية  إدارة 
األولى يف البطولة، والظهور بوجه مشرف يف منافسة رابطة األبطال 
املئوية  للذكرى  املصادف   ،2020-2021 موسم  برسم  اإلفريقية 

لتأسيس النادي العاصمي.
من جانب أخر، فندت إدارة مولودية اجلزائر، الشائعات التي 
املؤمن  عبد  األلعاب،  صانع  مع  تعاقدها  فسخ  حول  مؤخًرا  راجت 

جابو، بسبب رغبته يف العودة إلى فريقه السابق، وفاق سطيف.
وقال النادي العاصمي يف بيان »بعدما كانت اإلدارة قد ضربت له 
موعًدا، سجل جابو، حضوره مبقر الفريق، واجتمع مبجلس اإلدارة«، 
وأضاف »حتدثت جميع األطراف عن املوسم املقبل، باإلضافة إلى 
بعض التفاصيل، من بينها إمكانية تخفيض الرواتب«، وتابع »كما 
أنها تعول على جابو كثيًرا املوسم  التأكيد على  لم تتوان اإلدارة يف 
املقبل، خاصة وأنه ميلك اخلبرة الالزمة، ويعتبر من ركائز الفريق«، 
وختم »إدارة املولودية تستغل الفرصة، لنفي شائعات رحيل جابو، 

وانتهى االجتماع يف ظروف مثالية للغاية«.
م.هشام

فندت شائعات رحيل جابو

إدارة »العميـد« تفـوز بصفقـة 
االيفـواري داودي إيســـال  



12
أخبار الثقافة

حاورها: براهيم مالك
 

الكاتبة امللقبة بـ »العنقاء« من مواليد أفريل 
أعمال  إدارة  ليسانس  على  متحصلة   1996
اقتحمت مجال الكتابة منذ صغرها أين أضحت 
مدمنة على املطالعة لتكتشف يف مرحلة الثانوي 
أنها حبيسة القلم اجلريء يف فن الرسالة والنص 
تلقب  وكما  سالفة  العنقاء  والشعر،  واخلاطرة 
وقلة  الصعوبات  رغم  املطالعة  يف  عطشها  روت 
شاركت  نازجر،  التاسيلي  مبنطقة  اإلمكانات 
على مستوى جامعة قاصدي مرباح لتنال احسن 
مقال ونص على مستوى الكلية ولها العديد من 
سيندلع  أشهرها  الثقافية  املجلة  يف  اإلسهامات 

احلريق عن مديرية الثقافة باليزي. 

باعتبارك أول امرأة تقتحم مجال الكتابة 
باملنطقة ، ما هو سبب ذالك وملاذا؟

اعد  ولم  ملكتني  أنها  بالكتابة  إحساسي 
مبقدوري مغادرتها أين أصبحت جزء مني يقتادني 
يف كل يوم إلى مختلف زواياها دون شعور حينها 
كل  متحديتا  الكتابة  راية  ورفعت  استسلمت 
موهبتي  أضيع  أن  أريد  ولم  واملطبات  الصعوبات 
وهوايتي املفضلة فكثرا ما أجد نفسي أميل إلى 
كتابة النصوص واخلاطرة رغم تخصصي العلمي 
األدبية  الفنون  عن  التخلي  من  مينعني  لم  الذي 
اجلنس  من  وباعتباري  وتعددها،  باختالفها 
اللطيف الذي جترءا وكسر قيد الرجال باملنطقة يف 
كتابات أدبية وروائية رغم أن املرأة التارقية حامل 
وموروث حقيقي لشعر الشعبي والقصص ولكن 
دون جتسيدها أين كانت مجرد حكايات شفهية 
تتناقل عبر األزمنة ولكن إمياني بأن الكتابة قيد 
أردت أن أخوض هاته املغامرة وانأ متسلحة عن 

بالورود  مفروش  يكون  لن  الدرب  بان  قناعات 
فطعم النجاح بعد املطبات مذاقه أحلى.

 لنتعرف باختصار عن مضمون إصدارك األول 
»الوباء« خاصة وأنه مجموعة من الرسائل 

واخلواطر؟

وخواطر  رسائل  مجموعة  هو  الوباء  كتاب 
زفاف  تأجيل  قصة  تعالج  رومانسي  طابع  ذات 
بسبب اجلائحة كوفيد 19 تتعمق كثيرا يف وصف 
احلالة املعاشة من الناحية النفسية وحتاكي الواقع 
املفروض وضرورة التأقلم معه، وكما تعمدت أن 
يكون بطلت شخصية قصة الوباء من والية البليدة 
باعتبارها البؤرة األولى لفيروس كورونا يف اجلزائر 
وأكثر والية عانت من ضغط اجلائحة ولهذا كان 
الهام تلك الرسائل يبرز معاناة تلك األسرة وبطلها 
أيضا شاب من خارج والية البليدة، وهي وقائع 
لتكن  واقعنا  من  تقريبا  جلها  مستنبطة  شيقة 

نهايتها رسائل أمل وفرح. 

وفيما يخص اخلاطرة؟

لنص  مكمل  تكون  أن  أردتها  أيضا  اخلاطرة 
فلكها  يف  تدور  كذالك  فهي  الرومانسية  الرسالة 
اعتبرها  وكما  القارئ،  إلشباع  مني  إميانا  وهذا 
وأسلوبها  تنوعها  رغم  املتلقي  تثلج  راحت 
الشرائح  لكافة  موجهة  تكون  أن  فأردتها  الشيق 
األنفس  يريح  لبق  أدبي  بأسلوب  االجتماعية 

لكونها أساسا مستنبطة من الواقع املعاش.

ملاذا  »الوباء« عنوانا؟

يف  ترسم  وصور  للواقع  إنزال  طبيعتها  يف 
واملعاناة محصورة يف  املأساة  مخيلتك عن حجم 

زمن الوباء ولهذا اخترت أن يكون العنوان مطابقا 
للمضمون دون بالغة أو إثارة جتذب القارئ، وهذا 
إميانا مني بأن مرحلة زمن الوباء وحدها تكفي ألن 
تكون فعال رسالة وخاطرة وقصة وجب تدوينها.

أال تعتبرين كونك أول امرأة تخوض الكتابة 
يف املنطقة رغم نقص اإلمكانات مغامرة؟

شح  تقابلك  وأنها  خاصة  مغامرة  هي  فعال 
املرافق ولالهتمام من جهة ويف  اإلمكانات وقلة 
جهة حبك للميدان فقط من جتبرك على التحدي 
ولهذا اعتبرها أنها اجناز أوال على نفسي يف تخطي 
حاجز املجتمع وثانيا ميالد املولود األول، ينسيك 
لتواصل  أمل  ويعطيك جرعة  العراقيل  تلك  كل 
طريق  عن  تغيره  ميكن  ما  تغير  أجل  من  املشوار 

الكتابة والرسالة الهادفة. 

ملن تقرأ الكاتبة سالفة؟

يف احلقيقة كثيرا ما استمتع بالقراءة للعديد 
من الكتاب وخاصة من املشرق على غرار ادهم 
أن  وأفضل  فهم،  محمود  ومصطفى  الشرقاوي 
طبعا  مينعني  لم  وهذا  إلصداراتهم  قارئة  أكون 

للقراءة لكل من دعاء عبد الرحمان أنيس منصور 
وجنيب وغيرهم من الكتاب الذين فعال اثبتوا قوة 
ناقلة  صورة  تكون  أن  استطاعت  التي  كتاباتهم 
االجتماعية  السلوكيات  من  للكثير  ومعاجلة 

والظواهر السلبية بطريقة فنية مبهرة.

أين نصيب سحر املنطقة الصحراوية من 
جمالها إلى هدوئها وقوة تأثيرها يف وجدان 

الكاتب باعتبارك ابنة البيئة طبعا؟

بالسحر  املزدحم  العالم  هذا  إلى  االنتماء 
إلى  يوحي  والذي  قلت  كما  والهدوء  واجلمال 
خصب  موطن  اعتبره  وكما  والطمأنينة،  الهدوء 
جزء  وهي  واخلاطرة  الرواية  يف  خاصة  للكاتب 
مهما يف حياتي لهذا خصصت جانب من بعض 
اخلواطر يف كتابي »الوباء« لروح االنتماء الصحراء 
مابني عتاب مدينة أدرار واحلنني إلى اليزي ولكن 
يبقى احلديث عن جمالها ال تكفيه بضع كلمات 
رواية وال ميكن  بل وحتى  رسالة  أو  اخلاطرة  من 

أبدا حصره يف حيز زمكاني. 
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مديرة احملافظة واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن«:
 استئناف نشاط قاعات عرض ومتاحف الديوان الوطني للتاسيلي نازجر

احملافظة  مديرية  نيابة  مديرة  صرحت 
واالستغالل حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن« 
الثقافية  للحظيرة  الوطني  الديوان  متاحف  أن 
والفضاءات  العرض  وقاعات  نازجر  للتاسيلي 
نشاطها  وبداية  أبوابها  فتح  على  تعمل  الثقافية 
الزوار،  أمام  اليزي  والية  ربوع  عبر  التدريجي 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  استكمال  بعد  وهذا 
كوفيد  وباء  تفشي  للحد من  املتخذة  االحترازية 

 .19
وتتعلق العملية بكل من قاعة عرض اليزي 
وادمر ببرج احلواس وكذا متحف جبريل مبقاطعة 
عليها  يكثر  التي  الرطبة  املناطق  وأهم  جانت 
التداول يف فترة الصيف على غرار افني وتيفرنني 
واهرير وتني باوندي فضال عن أهم املواقع األثرية 

الزاخرة بالفن الصخري والرسومات.
كما أوضحت ذات املسئولة أن القطاع وضع 
بااللتزام  يتم  أين  الفتح  إعادة  بعد  عمل  آليات 
التباعد  وتطبيق  والقفازات  الكمامات  بارتداء 
خالل  املتاحف  عمل  قترة  أثناء  االجتماعي 
والعامل،  املواطن  صحة  على  حفاظا  األسبوع 
احملليني  املواقع  زوار  مرافقة  إلى  باإلضافة 
التي  الرطبة  املناطق  يف  خاصة  واجلمعيات 
تتواجد بها البرك املائية التي يكثر عليها اإلقبال 

وهذا  باملنطقة  احلرارة  درجات  وارتفاع  تزامنا 
إرشادات  وإعطاء  والتحسيس  التوعية  لغرض 

بخطورة السباحة بها.
واالستغالل  احملافظة  مديرية  مديرة  وتضيف 
أن إطارات ديوان احلظيرة الثقافية باليزي استغلت 
السياحية  البعثات  فيها  قلة  والتي  اجلائحة  فترة 
الصخري  للفن  الثقافية  املواقع  مبعاينة  باملنطقة 
وتاست  فضنون  غرار  على  املناطق  من  كثير  يف 
وطارات  متاجرت  وكذا  بواد سامن،  وتيكراراتني 
فوتوغرافية  صور  اخذ  مع  اميهرو  افني  وافرى 

لرسومات األثرية.
العوامل  ملعرفة  احلالية  حالتها  وتشخيص 
املهددة لها يف بطاقة تقنية لهدف تهيئتها وكما مت 
وضع وجتديد عالمات اإلشارة واشهارية لألعالم 
العبور  مناطق  على  املفتوحة  باملناطق  خاصة 

كموقع تاست ووتني.
حتديد  مت  انه  أعمر  حاج  حفيظة  وتضيف 
املالجئ  عن  بعيدا  واالستراحة  للتخييم  أماكن 
الصخرية  والنقوش  األثرية  بالرسومات  اململوءة 
حفاظا على تخريبها وتشويهها وهذا مبنطقة ديردر 

واهرهر.
ويذكر أنه منذ بداية اجلائحة وفرض احلجر 
الديوان  عمال  من  باملائة   50 تسريح  مت  الصحي 

للحظيرة  التابعة  العرض  قاعات  وغلق 
الثقافية لتاسيلي نازجر كإجراء احترازي ملجابهة 
أعوان  فيه  يبقى  الذي  الوقت  ويف  كورونا  وباء 
احلراسة يزاولون مهامهم من أجل مراقبة وحماية 
أهم املواقع األثرية والتداول عليها باإلضافة إلى 
املتعلقة  خاصة  باملنطقة  التنمية  أشغال  مراقبة 

)الطريق  النائية  باملناطق 
الوالئي رقم 02 وطريق تيلوت طارات(، وتقدمي 
توجيهات ونصائح لعمال شركات االجناز لهدف 
املنطقة  به  تسخر  الذي  بالتراث  املساس  عدم 
احلفاظ  وجب  حضاري  وإرث  موروث  باعتباره 

عليه.
براهيم مالك 

 سالفة ذاكرين ُتّدث »أخبار الوطن« عن إصدارها األّول:

 »الوباء«.. رسائل تحاكي الواقع في زمن الجائحة
في لقاء جمعها بـ »أخبار الوطن«، تحّدثت  الكاتبة سالفة ذاكرين عن »الوباء«  إصدارها الجديد،  

الذي يعد مولودها األول في فن الكتابة. قالت الكاتبة إنه يحمل مجموعة من رسائل ومحاكاة 
رومنسية، باإلضافة إلى خواطر مستلهمة من الواقع الذي تعيشه المرأة والرجل في زمن الجائحة. وكما 

تعتبر الكاتبة سالفة ذاكرين أول امرأة تدخل مغامرة الكتابة األدبية بمنطقة التاسيلي نازجر. 
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رهانا على التنشئة

ال شــك أن العنــف مهمــا كان شــكله أو نوعــه أو طبيعتــه 
فهــو مضــر للغايــة ســواء للفــرد ذاتــه أو للمجتمــع ، وهــو 
ســلوك يتنافــى مــع القيــم االجتماعيــة و ينغــص نفــوس الذيــن 
يرغبــون يف العيــش يف أمــن وســام ، ومعاجلــة هــذه الظاهــرة 
تتطلــب البحــث يف أســباب نشــأتها وكيفيــة تغلغلهــا يف 
أوســاط الشــباب ، هــؤالء قــد ينجــرون إلــى مثــل هــذا الســلوك 
عــن جهــل ودون نيــة مســبقة او مبيتــة ، والدوافــع قــد تكــون 
مجــرد إظهــار الفضــول للقيــام بعمــل مــا  يف حــق اآلخرين دون  
إدراك العواقــب التــي تنجــر عنهــا ، والدراســات التــي اهتمــت 
ــر  ــرة وغي ــر مباش ــود عناص ــن وج ــفت ع ــب كش ــذا اجلان به
ــال  ــة األطف مباشــرة ،  وتلعــب األســرة  دورا أساســيا يف تربي
إلــى غايــة ســن الرشــد الرســمي ، ثــم تأتــي املدرســة وطبيعــة 
ــب  ــم باجلان ــي تهت ــة و الت ــة املوالي املناهــج الدراســية يف املرحل
ــلوكية  ــاكل الس ــج املش ــي تعال ــك الت ــد تل ــوي وبالتحدي الترب
لــدى األطفــال ، وتقــدم لهــم مكاســب تربويــة تعالــج  املظاهــر 
ذات الصلــة بســيكولوجية الطفــل ، غيــر أن مســؤولية األســرة 
هــي أساســية كونهــا املنطلــق ألي عمــل تربــوي يؤســس 
للطفــل عاملــه الــذي يعيــش فيــه يتأثــر بــه ويؤثــر فيــه بدرجــة 
معينــة  ، فــكل املؤثــرات الســمعية ،البصريــة واحلركيــة التــي 
تســتقبلها األســرة التــي تصنــع الديكــور اليومــي فهــي  هامــة  

يف حيــاة أفرادهــا ، فــإن الطفــل يف هــذه املرحلــة  يتفاعــل  معها  
ــارة و يحاكــي  ــد ت ــه أن يقل ــن جهت ــكل حواســه ويحــاول م ب
ســلوكا معينــا تــارة أخــرى ، كمــا أنــه ميكــن  أن يســتوعب مــا 
يحــدث حولــه يف أعماقــه الداخليــة دون أن يكــون لــه رد فعــل 
ــن  ــة  مكام ــذه احلال ــه  يف ه ــكل ل ــلبي ، وتش ــي أو س إيجاب
الطاقــة الداخليــة .. ، ويف هــذه احلــاالت يقــع املســؤولية علــى 
ــه  ــانحة لتوجي ــة الس ــكان الفرص ــا ميل ــا بدورهم ــن وهم األبوي
ســلوك طفلهمــا وفــق أبجديــات التربيــة االجتماعيــة باالعتماد 
ــي  ــان النفس ــيس الكي ــل يف تأس ــي تدخ ــات الت ــى املقوم عل
ــن شــخصيته –  ــا يســمح بتكوي ــو م ــل ،وه ــي للطف والوجدان
ــه ،  ــط ب ــي حتي ــور الت ــة األم ــه لطبيع ــدى تقبل ــل -  و م الطف
وهنــا تتفاعــل ملكتــه الفطريــة واملكتســبة مــع تلــك املعطيــات 
النفســية والوجدانيــة ومنهــا يحــدد طبيعــة ســيكولوجيته التــي 
ــرف  ــي  يتع ــات الت ــة التحدي ــتقبا ملواجه ــا مس ــد عليه يعتم
ــب  ــلوكي ، والري ــه الس ــرة تكوين ــال فت ــا خ ــا تدريجي عليه
أن التربيــة الســليمة التــي يتلقاهــا الطفــل خــال نشــأته 
ــأن  ــة مبــكان ، ويتفــق املختصــون ب األســرية  لهــا مــن األهمي
مرحلــة الطفولــة هــي التــي حتــدد الطبيعــة النفســية والســلوكية 
ــن  ــليما م ــا س ــا توجيه ــرة وتوجيهه ــاء باألس ــرد ، فاالعتن للف
ــن و  ــاء مــن خــال التكوي ــد املســاعدة لألولي ــدمي ي خــال تق

التحســيس ، كمــا يلعــب االرشــاد االجتماعــي دور محــوري 
يف خلــق عاقــات اجتماعيــة مبنيــة علــى االنســجام والتناغــم 
مــع متطلبــات هــذه املرحلــة العمريــة لألطفــال ،ويف هــذا 
ــاء تتشــكل  ــا إصغ ــق خاي ــن الضــروري خل الشــأن يكــون م
ــري  ــف األس ــة بالعن ــى العناي ــانيني تتول ــني نفس ــن  مختص م
وتبحــث يف معاجلــة أهــم املشــاكل التــي تعرقــل حيــاة األســر 
يف حياهــا اليوميــة ،  وهــذه املقاربــة تســاعد علــى مــد جســور 
ــة  ــات التربوي ــع املؤسس ــع وم ــرة واملجتم ــني األس ــل ب التواص
، وكل هــذه اجلهــود تصــب يف بوتقــة اخلــروج مــن دائــرة 
التخلــف االجتماعــي مــع التفكيــر يف وضــع منهجيــة تربويــة 
تكــون قــادرة علــى معاجلــة  وإيجــاد املخرجــات اجلوهريــة التــي 
ــاء  ــح جمــاح العنــف الســلوكي و حتــاول أن تســاهم يف بن تكب
ــي  ــة  حتم ــن جه ــاق  م ــات األخ ــق أدبي ــل وف ــية الطف نفس
حقــوق الطفــل مــن جهــة أخــرى ، تلــك هــي الرؤيــة التربويــة 
ــن  ــف م ــرة العن ــة ظاه ــى مكافح ــاعد عل ــي تس ــليمة  الت الس
جذورهــا وجتعــل املجتمــع  بعيــد كل البعــد عــن تلــك اآلفــات 
الدخيلــة الهدامــة ، وتقــي الفــرد مهمــا كان ســنه مــن تبعــات 
ــذه  ــن ه ــامة م ــى الس ــدا ، وتبق ــم أب ــي ال ترح ــف الت العن

ــة املجتمــع .  ــد حلماي ــات املخــرج الوحي اآلف

بجايـــة

ــة قلقــني بشــأن البحــث  ــة بجاي أضحــى أصحــاب الســيارات مبدين
عــن أماكــن لركــن ســياراتهم منــذ ســنوات ، حيــث أن أغلبيــة األماكــن 
املتواجــدة بأحيــاء  وشــوارع مدينــة بجايــة مت االســتياء عليهــا مــن قبــل 
ــون   ــك، ويطالب ــام بذل ــص للقي ــون رخ ــم يحمل ــون أنه ــخاص يزعم أش
أصحــاب الســيارات بدفــع  مبلــغ  مالــي نظيــر ركــن ســياراتهم  و يتــراوح 
ــة  ــار بالواجه ــارع امل ــك الش ــى ذل ــال عل ــى 100دج ، ومث ــني  50 إل ب
ــاطئ  ــادر )brise de mer ( ، ش ــد الق ــيدي عب ــة س البحري
ــة  ــر مدين ــة عب ــاء املوزع ــن االحي ــد م ــون ، وعدي ــواط ، راس كرب زيق
بجايــة ونطــاق هــذه الظاهــرة سيتوســع نطاقهــا بعــد إعــادة فتــح الشــواطئ 
واملنتزهــات العموميــة وغيرهــا ،وهــو أمــر يعتبــره الســائقون مجحــف و ال 
يتوافــق مــع املنطــق، فــإذا أراد أحدهــم أن ينتقــل مــن موقــع إلــى أخــر 
يصطــدم  بنفــس االجــراء وهــو مــا يثقــل عليهــم  دفــع تكاليــف إضافيــة 
ــل  ــن قب ــص م ــني وباألخ ــل املواطن ــن قب ــروح  م ــؤال املط ــن الس ، لك
الســائقني  ويتمثــل  فيمــن تقــع مســؤولية معاجلــة مثــل هــذه الظواهــر 
ــن  ــة للمواط ــاة اليومي ــص احلي ــي تنغ ــة الت ــر القانوني ــة  غي االجتماعي
ــإن  ــة ، ولإلشــارة ف ــات املختلف ــد أصحــاب الســيارات واملركب وبالتحدي
عاصمــة واليــة بجايــة تفتقــر إلــى أماكــن خاصة لركــن الســيارات ، وهو 
مــا يتســبب يف غالبيــة اآلحيــان يف الركــن العشــوائي الــذي بــدوره قــد 
يخلــق مشــاكل يف حركــة املــرور وحتــى للراجلــني ، حيــث أن البعــض 
مــن الســائقني قــد يســتولون علــى األرصفــة علــى حســاب الراجلــني ، 
ورغــم حــرص مصالــح األمــن علــى معاجلــة املشــاكل التــي تعيــق حركــة 
الســير مــن بينهــا الركــن العشــوائي للســيارات اال أن نقــص املرافــق التــي 
ــي ليســت  ــوة ، وه ــرض نفســها بق ــة تف ــل املعضل ــك يجع تســمح بذل

وليــدة اليــوم بــل ظهــرت منــذ ســنوات علــى   مســتوى األماكــن احملاذيــة 
ملختلــف اإلدارات الرســمية ، الشــواطئ ، واملواقــع  التــي تشــهد توافــد 
كبيــرا للــزوار واملصطافــني ،وأحيانــا تخلــق مــن جــراء ذلــك صدامــات 
بــني هــؤالء األشــخاص املســيطرون علــى تلــك املواقــع وبــني أصحــاب 
الســيارات ، ويف خضــم ذلــك  يبقــى احلــل بيــد الســلطات العموميــة ، 
واملواطــن مــن يتحمــل تبعــات مثــل هــذه املظاهــر االجتماعيــة الســلبية  

استالء غيـر قانونــي على أماكن ركن السيارات 
لكســــب الربـــح السريــــع

التربية األسرية عالج أساسي لظاهرة العنف االجتماعي

كريم تقلميمت

تعزيـــــة
ذكرى وترحم

اليوم 14 أوت  
تكون قد مرت عشر 
سنوات  كاملة على 
رحيلك  بحلوها 
ومرها بفرحها 

وحزنها تركت فيها 
يا أمي  فراغا رهيبا  
وسط عائلة  الحاج 
بن عيسى ال يعوضه 

إال الصبر والرضا بقضاء اهلل وقدره ولكن 
رغم هذا فصورتك لم يغيبها الثرى نحن نراك 

في كل زاوية من زوايا البيت ،نرى فيها 
بسمتك تطبع وجهك البشوش  سائلين اهلل أن 
يتغمد روحك الطاهرة برحمته التي وسعت كل 
شيء وأن يجعل الجنة مثواك. كما نطلب من كل 

من عرف يمينة ميزي بالدعاء لها .

 إنا هلل وإنا إليه راجعون. 
عن أبنائك جمال 

كريم تقلميمت



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

التي  والبقاء  الوجود  اعتبارات  إن 
عليها  بناء  السياسية  الكيانات  تتأسس 
الدولة  ُتوِجد  أن  تفترض  ما  أول  تفترض 
الوجود  اعتبارات  )أي  حمايتها  يكفل  ما 
والبقاء( من أجل غاية االستمرارية، لذلك 
القدم لتحقيق جزء  نشأت »السياسة« منذ 
تعريف  أصدق  ولعل  االعتبار،  ذلك  من 
املمكن«،  »فن  أنها  هو  لها  معتمد  أكادميي 
من  قدر  أقصى  حتقيق  ميكن  كيف  أي 
كائن  األصل  يف  والسياسة  املصلحة، 
ضعيف مستتر ليس له من قوة إال قوة الرأي 
الناس  »سوس«  وحسن  والتدبير  واحلجة 
وتأخذ  صحيحة  السياسة  تلك  كانت  إن 
بأسباب النجاح من أطرافها األربعة: احلق 
واحلجة واملصلحة والدوام، لذلك فالسياسة 
»القانون«  على  تتكئ  كانت  نشأت  منذ 
فيضمن  ليصلها،  وتصله  لتدعمه  يدعمها 
بقاءها بقوة اإللزام التي حتيط به ومبا له من 
بالوازع  حتيطه  باملقابل  وهي  الردع،  تسخير 
له  السياسي«  »الكيان  وحاجة  األخالقي 
من أجل »اعتبارات الوجود البقاء« فيستمد 
فتصبح  بقائه،  أسباب  اآلخر  هو  منها 

العالقة تبادلية محضة.
مييز  الذي  املشتركة  املصلحة  سؤال 
عالقات القانون بالسياسة سيقود بالضرورة 
إلى سؤال )القوة( ومن ميلكها، حتى نتمكن 
هو  ومن  واملتبع(،  )التابع  عالقة  فهم  من 
األقل  هو  ومن  فُيّتَبع  قويا  يكون  أن  األولى 
الوالية  عليه  تكون  ومن  َيتَبع،  حتى  قوة 
ومن له الوالية على اآلخر بحسب املدلول 
الصويف ملصطلح »الوالية«، ومنه فإن سؤال 
القوة ومن ميلكها وهل القوة مادية فحسب أو 
فقط حتيلنا وجوبا  معنوية  أو  ومعنوية  مادية 
على الواقع نستقرأه لفهم دالالت العالقة.

يف الواقع اجلزائري علم القاصي والداني 
كيف مت العبث بالقانون على مرأى ومسمع 
اجلميع خالل فترة العشرين سنة التي عمل 
باالستقالة،  املخلوع  الرئيس  نظام  فيها 
نظريا  تكتنفه  التي  القوة  مصادرة  مت  حيث 
وأضحى »مسخا« تتقاذفه أهواء السياسيني 

األمد،  طويلة  أو  آنية  مصالح  لتحقيق 
والعقار  باملال  يتعلق  صرف  مادي  بعضها 
»الكارتيالت«  وتكوين  اجلارية  واحلسابات 
وجماعات  النفوذ  أصحاب  قوة  وتشديد 
متعلق  مادي  غير  اآلخر  وبعضها  املصالح، 
ببقاء السلطة واالستئثار باملناصب وحجب 
املكاسب  العصب احمليطة من  احلق ومتكني 
وضمان الدعم واصطفاف املوالني وأصحاب 
كثير  فكانت  املشتركة،  واحلوائج  احلاجة 
كعدم  مستباحة  الدستورية  النصوص  من 
تعيني  وآليات  اخلاصة  احملكمة  تشكيل 
ملزما  الرئيس  كان  حيث  احلكومة  رؤساء 
العهدة  فتح  وكذا  باالستشارة،  دستوريا 
وغلقها   )2008 )تعديل  باألهواء  الرئاسية 
وغيرها   ،)2016 )دستور  أيضا  باألهواء 
غير  يكن  لم  القانون  أن  انطباعا  أعطى  مما 
السياسية  الزمرة  يد  يف  تابع(  )مخلوق 
هامة يف  بقيت جزئية  ومع ذلك  احلاكمة، 
من  وهو  ضعفه  دواعي  عن  السؤال  ذات 
واإللزام،  بالردع  واملستأثر  للقوة  احلامل  هو 
واجلواب أن أسباب قوته مت االستيالء عليها 
من طرف الزمرة السياسية بأدوات الترغيب 
والترهيب التي كانت متلكها ومبا أوتيت من 
مكاسب مادية وغير مادية واألهم مبا انطبع 

به هؤالء السياسيني من ذكاء ومكر.
كانت  والتي  الفترة  تلك  أنتجت  لقد 
امتدادا ملا قبلها فئة خاصة من السياسيني 
من  أوتوا  ما  بكل  عملوا  نحوهم  نحا  ومن 
وغفلة  لهم  أتيحت  وقوة  اكتسبوه  وقت 
على  حكموهم،  الذين  الناس  أصابت 
وأصبغوه  للقانون  السياسي  التوظيف 
يأمروه  تابع  إلى  معهم  واستحال  بصبغتهم 
القوة  هيبة  من  يعلوه  كان  مما  وجردوه  فيؤمتر 
ما  منه  ينتقون  فكانوا  االستعالء،  ووقار 
رؤوس  على  فيجعلوه  مصاحلهم  يخدم 
الناس والناس تذعن له عن خوف ووجل، 
ويرمونه  ذلك  دون  ذلك  دون  ما  ويجعلون 
قانون  تعديل  مت  حيث  اجلب،  غيابات  يف 
بإضافة   2015 سنة  اجلزائية  اإلجراءات 
خلل  أي  انكشاف  ملنع  مكرر   06 املادة 

تسييري أو نهب للمال العام يف املؤسسات 
للقانون  تخضع  التي  االقتصادية  العمومية 
الدعوى  حتريك  يف  احلق  وأعطوا  التجاري 
يف قضايا الفساد أو االختالس ونحوها فقط 

ملسيري تلك املؤسسات ومجالس إدارتها.
هذه التصرفات وكثير مما شابهها أحدثت 
الوطني  باالقتصاد  حلقت  جمة  خسائر 
الفقراء  جيوب  على  وأتت  العام  والصالح 
وأحالت كثيرا منهم إلى فئة املعدومني بعد 
أماكن  من  وطردوا  رزقهم  مصادر  فقدوا  أن 
وباتوا  شغلهم  مناصب  وأغلقت  عملهم 
تكوي  احلقد  وشرارة  وضعهم  على  ناقمني 
قلوبهم واحلنق والغضب حتول مع الوقت إلى 
العامة  أوغر صدر  وباحملصلة  وقهر،  اكتئاب 
اخلاصة  وحتى  القانون  على  الناس  من 
العامة،  أصاب  ما  بعض  أصابهم  الذين 
وبات هؤالء وألئك ينظرون إلى القانون على 
أنه أسباب مآسيهم وهو املتسبب فيما آلت 
إليه أوضاعهم وما أصبحوا فيه من قتر وسوء 
القانون  صورة  على  ذلك  فانقلب  معيشة، 

فأضحى عندهم مكروها وظاملا.
ما متخض مؤخرا يف لقاء احلكومة بالوالة 
أيضا أبان عن متظهر آخر لعالقات السياسة 
بالقانون فيما تعلق بتوجه عام حتاول الدولة 
والتي  الظل«،  »مناطق  بخصوص  تأطيره 
مناطق  معلنة  غير  أخرى  بصيغة  تعتبر 
»امتداد استراتيجي غير مستغلة«، فالقارئ 
لبيان رئاسة اجلمهورية الذي أعلن فيه عن 
العبارة  سيجد  مهام  وإنهاء  إقاالت  حركة 
البلديات  رؤساء  توقيف  مت  )وقد  التالية: 

التالية ...(:
''مبنية  وردت  أنها  العبارة  يف  امللفت 
لرئيس  التوقيف  ينسب  ولم  للمجهول'' 
حق  يعطيه  ال  القانون  ألن  اجلمهورية، 
فتوقيف  عزله،  وال  احمللي  املنتخب  توقيف 
من  أيا  أو  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
غيره،  دون  فقط  للوالي  صالحية  أعضائه 
وهو الذي يقر التوقيف أو العزل بقرار، لكن 
توقيف  جزئية  أن  املسألة  يف  الهامة  النقطة 
الوالي  من  بقرار  البلدية  احمللي يف  املنتخب 

نصت عليها املادة 43 من قانون البلدية -10
قضائية يف  متابعة  بوجود  ربطتها  لكنها   11
فقط  جنايتني  من  واحدة  املنتخب يف  حق 
على سبيل احلصر وهما: جرائم املال العام 
باحلياء،  املخل  الفعل  أو  الشرف  وجرائم 
أدين  إذا  املنتخب  بعزل  قرار آخر  ثم يصدر 
فيما بعد بحكم قضائي نهائي. ومع ذلك 
فورودها يف حزمة قرارات اإلقالة التي أقرها 
رئيس اجلمهورية هي التي جتعل املتابع يقف 
عندها، على اعتبار أن رؤساء الدوائر الذين 
قانونا  القرار صحيحا  جاء  مهامهم  إنهاء  مت 
األشكال«،  »توازي  قاعدة  مع  منسجما 
فهم فئة من املوظفني يعينون مبرسوم رئاسي 

وتنهى مهامهم بذات األشكال.
قانون  لتعديل  مشروع  أيضا  األفق  ويف 
التقاعد من أجل إعادة العمل بنظام التقاعد 
لكن  بامتياز  قانوني  مشروع  وهو  املسبق، 
سوق  حترير  بغرض  جاء  سياسية  بخلفية 
هذا  ظل  يف  البطالة  وامتصاص  الشغل 
الظرف العام الذي تعيشه الدولة، وإال كنا 
احتكمنا إلى ميزة هامة من ميزات القاعدة 
يكن  لم  فإن  االستمرارية،  وهي  القانونية 
الغرض سياسيا فما الدافع إلى إعادة النظر 
بالبعيدة  ليست  مدة  من  إقراره  مت  قانون  يف 
دون شرط  املسبق  التقاعد  إلغاء  مبوجبه  ومت 
السن، لكننا نعود لنقول أن قرار اإللغاء يف 

حد ذاته كان سياسيا أيضا.
من أجل ذلك فإن أي محاولة إلصالح 
العالقة بني السياسة والقانون أو إعادة تعليم 
قواعدها يجب أن متر عبر فهم جديد وجدي 
والوالء  واالنتماء  العامة  املصلحة  ملفاهيم 
الوطني، فاملصلحة العامة هي التي حتدد لنا 
ما يصلح للوطن ال ما يصلح حلاكم الوطن أو 
فيكون  نواحيه،  من  ناحية  أي  املسؤول يف 
صالح البلد مقدم ملا فيه من صالح ألغلبية 
ساكنيه، واالنتماء يحدد لنا حيز العمل يف 
والوالء شعور  لغيره  له ال  نعمل  وأننا  البلد 

يشرح عملية االنتماء ويأطرها.

15 السنة 01 - العدد 261 -السبت  25 ذو احلجة  1441  هـ  - 15 أوت 2020م
أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

سؤال في التابع والمتّبع
عالقات السياسة والقانون:

تتأسس الدول وتنشط في المجتمعات اإلنسانية العتبارات وجود وبقاء بالدرجة األولى، ثم تليها اعتبارات أخرى كالعمل المشترك والتعاون وعالقات حسن 
الجوار مع من يجاورها وأخذ المتاح وتحّين الفرص والبحث عن المصالح وتقديم العون في حدود ما يمكن جنيه الحقا والطلب واالستدانة عندما تكون الحاجة 

إليها أكبر من إمكانية درئها أو االستغناء عنها.
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   بنَي الكثيِر من الّذين 
ينَتِقدون امَلشهَد اإلعالميَّ 

احَلاليَّ رجاُل إعالٍم 
كاُنوا َسّباِقني يف امَليداِن. 
عّدديِة  َرمْت بهم ِرياُح التَّ
خارَج ُمؤسساِت الّدولِة 
اإلعالِمّية والّتي كاَنت 

يف أغلِبها َوِحيدَة الّتصوِر 
وامَلنهِج. وكاَن ُيكن أن َتكوَن 

َبصماِتهم َواضحًة جًدا 
بعد َثالثِة عقوٍد من َفّض 
؛  َشرنقِة اإلعالِم الُعموميِّ

واالنِطالُق يف َفضاءاٍت 
ا.  من احُلرّيِة أرحَب نسبّيً

وَقد سَعى الكثيُر ِمنهم إلى 
تأسيِس ُمؤّسساٍت إعالِمّيٍة 

َتّ فيها َضخُّ اآلالِف من 
ُمارسيِّ اإلعالِم. َفما 
ي َقّدمُه هؤالِء من  الذِّ

أجِل َتطويِر امِلهنِة وَتطويِر 
ني؟ إّن ما ال  أداِء الُصحفيِّ
َيشفُع لهم أبًدا أّنه وبعَد 

ُعقوٍد َثالثٍة، ها َنحن نَرى 
َمشهًدا باهًتا، َتاهْت فيِه 

ط،  احُلدوُد بني امُلّرِر وامُلنشِّ
ق  وَقاِرئ األخباِر وامُلقِّ
وامُلشرِف على الَبريِد؛ 

والّنتيجُة َهجنٌي ُيسَمى 
»ُصحفّي«؛ فكانْت بدايَة 

انهياِر َمنظومِة الِقَيم داخَل 
امُلؤّسساِت اإلعالِمّية. كَما 

وقَف ُماّلُك اجَلرائِد اجُلدُد 
غِيير،  أمام كلِّ ُمحاوالِت التَّ

حِفّينَي من  وَمنُعوا الصُّ
َتشكيِل َتنظيماٍت َنقابّيٍة 
ظاِم  واُطؤ مع النِّ َقوّيٍة بالتَّ
الّذي رغَب يف قطاٍع َسهَل 

ُقه امُلنتِفعوَن  رويِض ُيسوِّ التَّ
قوَن؛ فضاَعْت  وامُلتسلِّ

حِفّينَي، وانتصَر  ُحقوق الصُّ
لطِة  حالُف بني السُّ التَّ
غبِة يف االغتناِء  والرَّ

على ِحساب إعالٍم َقويٍّ 
وُمحترٍف. 

   إّن َمسؤولّيَة جيِل 
سعينّياِت من القرِن  التِّ

امَلاِضي يف الَوضِع الّراهِن ال 
ُغباَر َعليها؛ وَقد َتالُفوا 

يف ُجزٍء منه )الّرهن( 
مع ُسلطٍة فاسَدٍة مّكنت 
َلهم منابَع االغِتناء. ويف 

امُلقابِل، َسمُحوا لها بَتتِفيِه 
يطرِة عليِه.  امَلشهِد والسَّ
ر  أذكُر - هنا - حادثًة ُتعبِّ

عن ُجزٍء َكبيٍر من هذا 
الَواقِع. َبعد 2014، قاَد 

روق ْنيوز  َهيئَة َتريِر الشُّ
ديِق امَلرحوِم  كلٌّ من الصُّ

»قاضي بومضول« والّصديِق 
»رشدي رضوان« والّذي 
يكتُب َلكم اآلَن والَكثيُر 

ين َيِضيُق  مالِء الذِّ من الزُّ
املقاُم لِذكرِهم؛ وَقد َحاولَنا 
بكِل ِمهنّيٍة ُمعاجلَة أجواِء 
ئاسّيِة الّتي  االنِتخاباِت الرِّ

فاَز ِبها امَلخلوُع؛ َففتحَنا 
الباَب أمام اجَلميِع، وكانْت 

الّشروُق منبًرا ُمحترًما. 
هذا احِلياُد وامِلهِنّيُة َدفعَنا 
َثمنهما َعقَب ذلك، بعَد أن 

أمَلى ُمحيُط الفائِز على 
تيجُة  امُلؤّسسِة ُشروَطه؛ والنَّ

كانت َتنِحّيَتنا من ِرئاسِة 
َتريِر ُغرفِة األخَباِر إلى 
َمناصَب أخرى كاَنت َتبُدو 

ترقياٍت! 

بلسان تويقر عبد العزيز
وزير   2008 سنة  جامعة اجلنان اللبنانية  خريجو  راسل 
التعليم العالي، كونهم حتصلوا على »شهادة املعادلة تبعا لصدور 
قائمة اخلبراء املعتمدين لدى اللجان العلمية، والتي جاءت بعد 
القرار الوزاري رقم 249 الصادر شهر مارس من العام اجلاري، إال 

أن ملفاتهم لم ُيفصل فيها بعد.
الوطن« أنهم  »أخبار  لـ  بودي  مراد  الطلبة  ممثل  وأوضح 
ملفاتهم،  دراسة  استغرقته  الذي  التأخر  هذا  كل  يستغربون 
اجلهات  من  تلقوها  التي  والوعود  التطمينات  من  بالرغم 
والشهادات  »املعادالت  مديرية  ملراسالت  وتبعا  الوصية، 
والتوثيق اجلامعي » عام 2018،  بعد صدور املرسوم التنفيذي 

ملفات  بدراسة  اإلقرار  مضمونها  يف  جاء  والتي   ،)95/18(
يحدث  لم  ذلك  لكن  املعادلة،  ومنحهم  طلبة اجلنان اللبنانية 
رغم مرور عامني كاملني عن املراسلة، وهم اليوم وبعد 12 سنة 
كاملة من االنتظار يدفعون ثمن ما اعتبره بعض منهم »خطأ » 
ال يغتفر كونهم تخرجوا يف اجلامعة اللبنانية لنيل شهادات يف 
املاجستير والدكتوراه يف تخصصات القانون واآلداب وباإلضافة 
جعلهم  الذي  السبب  عن  متسائال  أخرى،  تخصصات  إلى 
وهم  موجود  القانوني  اإلطار  بينما  املدة،  هذه  كل  ينتظرون 
أن  االستغراب  من  بكثير  موضحا  املطلوبة،  الشروط  يستوفون 
بعضا منهم سبق له وأن حتصل على شهادة املعادلة، يف حني 

يبقى مصير آخرين معلقا.
أن جامعة اجلنان خاضعة  الطلبة  باسم  املتحدث  وذّكر 
مع  املوقعة  االتفاقية  يف  ورد  ما  وفق  بها،  املعمول  للمقاييس 
التخصصات  يف  تستجيب  أنها  كما  »اليونسكو«،  منظمة 
والدولية  الوطنية  واملتطلبات اجلامعية  للمعايير  تضمها  التي 
وأنها  الدولي،  املستوى  على  الشهادات«  »مقروئية  خالل  من 
العالي  التعليم  وزارتي  لدى  والرسمي  القانوني  االعتماد  متلك 
واخلارجية يف لبنان، بل وحتى لدى رئاسة اجلمهورية اللبنانية، 
موثقة مبرسوم يعود إلى تاريخ 1948، وأنها خضعت إلى التأهيل 

وفق ما تقتضيه القوانني السارية حاليا.  

..النَِّتيجُة!

َتسجيل 10 وفيات خالل الـ 24 ساعة األخيرة

 الَجزائـُر ُتحصي477 إصابًة 
َجديـــــدة بكوروَنــــا! 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عن آخر اإلحصائيات املسجلة يف اجلزائر أمس 
اجلمعة، واملتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

فورار، عن  كورونا، جمال  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق   كشف 
تسجيل 477 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 37664 شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفيات إلى 1351 حالة.كما كشف فورار عن تسجيل 304 حاالت شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 26308 متعافيا.
خ.د

بعد ُمضيِّ 12 سنًة من تخّرجهم

 ِخّريُجو َجاِمعة »الجنان« اللُّبناِنّيِة ُيطالبوَن بَشهادِة الُمعادَلة 

عنابة 

اعتـــراُض قارب على َمتِنه 
9 حّراَقـــــــة

من  بعنابة  السواحل  خفر  حراس  اجلمعة،  أمس  فجر  متكن، 
على  كانوا  »حراقة«،   9 بها  همَّ  شرعية  غير  هجرة  محاولة  إحباط 
منت قارب تقليدي الصنع، وأبحروا باجتاه جزيرة سردينيا اإليطالية. 
وتتراوح أعمار هؤالء احلراقة بني 22 و35 سنة. هذا، وجرى حتويل 
أُخضعوا  حيث  السواحل،  خفر  حراس  وحدة  مقر  على  املوقوفني 
اجلمهورية  لوكيل  تقدميهم  سيتم  فيما  الالزمة،  الطبية  للفحوصات 

لدى محكمة عنابة.

كل جامعة ستعلن عن موعد حضور الّدروس.. بن زيان: 

خــول الَجامعـي يوَم الـ 23 أوت   الدُّ
ونظـــاُم الّتعليــِم عن ُبعــد ســار!

جّدد وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أمس اجلمعة، التأكيد على أن الدخول اجلامعي الرسمي ومواصلة 
التعليم عن بعد حّددا بتاريخ 23 أوت 2020. أعلن، أمس اجلمعة، وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، يف منشور 
له أتاحه عبر صفحته الرسمية »فايسبوك«، أن الدخول اجلامعي الرسمي ومواصلة التعليم عن بعد حددا تاريخهما بـ 23 
أوت 2020، قائال: »نلفت عنايتكم الكرمية طالباتنا وطلبتنا األعزاء إلى أن يوم 23 أوت 2020 هو تاريخ الدخول الرسمي 
ومواصلة التعليم عن بعد«، مشيرا إلى أن االلتحاق بالدروس حضوريا سيعلن عنه من طرف كل مؤسسة جامعية، يف تاريخ 

الحق وحسب تطور الوضعية الوبائية يف كل والية.

حمل تسمية »حزب الّتيار الوطني اجلديد«

بــن َعطّية ُيعلن َتأسيَسُه ِحزًبا سياسيًّـا 
ِبمعّيـــة نشطـــاٍء مــن الحــراك

أعلن الناشط السياسي إسالم بن عطية عن تأسيسه حزبا سياسيا رفقة نشطاء من احلراك الشعبي، مؤكدا أن التشكيلة 
اجلديدة حتمل رؤية سياسية جديدة وبرنامجا متكامال.

كشف، يوم أمس، إسالم بن عطية يف بيان نشره على صفحته الرسمية على »فايسبوك« عن تأسيسه حزبا سياسيا 
رفقة نشطاء من احلراك الشعبي، مؤكدا أن التشكيلة اجلديدة حتمل رؤية سياسية جديدة وبرنامجا متكامال، مشيرا إلى 
أن احلزب اجلديد سيسعى إلى أن يكون العقد الذي يجمع هذه الطاقات املتناثرة، وأن يسهم يف بلورة النقاش السياسي مع 

مختلف الفواعل السياسية واملجتمعية لتحقيق حالة من التكيف مع املطالب الشعبية الغائبة. 
وذكر بن عطية أن احلزب الناشئ الذي يحمل اسم التيار الوطني اجلديد سيعمل على جتديد الفكر السياسي الوطني 
والقطيعة مع املمارسات املشينة، التي أساءت لألداء السياسي واحلزبي وجعلته مرادفا للفساد، وأثرت بشكل مباشر على 
املشروع الوطني الذي حوله البعض، رغم ما يحمله من تركة تاريخية ونضالية جامعة، إلى مطية لالنتهازية لدى السلطة 

واملال الفاسد.

األسبوع القادم

فــاع َتعِقـُد لقـاًء مع ُمتقاِعدي الَجيِش والَمعطوِبيـن وزارُة الدِّ
الدفاع  وزارة  بيان، صدر عن  واملعطوبني.وقال  واجلرحى  الشعبي  الوطني  اجليش  متقاعدي  ممثلني عن  للجيش بحضور  الوطني  بالنادي  لقاًء  املقبل،  األسبوع  الوطني،  الدفاع  وزارة  تعقد 
أمس اجلمعة، إّن هذا اللقاء يأتي مواصلة لسلسلة اللقاءات التي تنظمها املصالح املعنية لوزارة الدفاع الوطني مع مختلف الشرائح والفئات املمثلة ملتقاعدي اجليش الوطني الشعبي واجلرحى 

خ.د.واملعطوبني. وسُيدعى على اللقاء ممثلو مختلف هذه الفئات والشرائح، وفًقا للمصدر ذاته.

عبد الناصر حمودة

ف سليم

سيدي بلعباس

ُممرضان َيسرقاِن جهاَز تخطيِط صَدى الَقلب 
)échocardiographie(

   شهدت املؤسسة االستشفائية "دحماني سليمان" بوالية سيدي بلعباس عملية سرقة طالت  جهاز تخطيط صدى 
القلب )échocardiographie(  من قبل ممرضني يعمالن مبصلحة "كوفيد 19" داخل املؤسسة. وما يثير 
االستغراب أن عملية السرقة هذه  جاءت يف ظرف حساس وصعب. حيثيات القضية بدأت حني اكتشف فقدان جهاز 
تخطيط صدى القلب  من أحد مكاتب مصلحة "كوفيد 19"، ليقدم على إثرها مدير املستشفى على إبالغ  املصالح األمنية، 
والتي باشرت فورا التحقيق لكشف مالبسات اجلرمية، لتتوصل عملية التحقيق  إلى االشتباه يف عاملني اثنني. وعليه، 

نفذت املصالح ذاتها عملية مداهمة ملنزلي املشتبه فيهما، حيث عثروا على اجلهاز.
التي شهدتها  السرقة  العديد من حاالت  التحقيق سيكشف عن  فإن  املستشفى،  املصادر من داخل  وحسب أحد 
املؤسسة إثر تسجيل فقدان عدة أجهزة خالل األشهر األخيرة، حيث  استغل البعض االرتباك  الضغط الكبيرين بسبب 

تفشي اجلائحة.

أحمد بوكليوة

حواش. أ

أحمد بوكليوة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

