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أصَحـاُب عقـود الّشبكِة 
االجِتماعّية ُيطالُبـون 

باإلدمـــــاج
06

بومرداس
واطـئ ُيهّدُد  َتلـّوُث الشَّ

موسـَم االصطيــاف!
08

الوادي
َتصنيــــُف َصومعــــة 
َمحّطــة القطـار ُتراثا 

َوطنًيـــا َمحمّيــــا!

02
آالَف  يهـــــا  َتلقِّ ب  ـِ عقــ

خِب  النُّ من  االقِتراَحات 
والّسياِسي امَلدنيِّ  وامُلجتَمعني 

َلجنــُة لعراَبــــة 
َتقترُب مـن الّصيَغة 
الّنهائّيــة لمسّودة 
َتعديــل الّدسُتـور

تعكف جلنة أحمد لعرابة 
على مناقشة مسّودة تعديل 
الدستور، وتسعى إلى احلسم 
يف مقترحات املقّدَمة من قبل 
الفاعلني السياسيني واملجتمع 

املدني، حيث كشف مصدر مقرب 
أن حجم املقترحات تطّلب وقتا 

كبيرا من أجل الدراسة، وأنهم على 
وشك االنتهاء منها، ومن ثم سيتم 

اإلعالن عن الوثيقة الرسمية 
ملسّودة مشروع الّدستور قريبا.

َمِدينُة آقبو ِببجاَية... َقلعُة االسِتثَمار وَقاطرُة اإلقالِع االقِتَصادّي!
تشتهر بِغاللها الزراعية، السيما الزيتون والبرتقال واحلبوب، ومبنتوجاتها الصناعية خاصة املياه املعدنية والغازية والعصائر الصناعية. إنها 
مدينة أقبو عاصمة العصير بامتياز، ويكفيها فخرا أنها منطقة متلك مؤهالت سياحية واستثمارية هامة، تنتظر فقط من ينفض الغبار عنها!

ُمؤهاّلت اسِتثمارّيٌة وِسياحّيٌة هامٌة َتنتِظر من َيرفُع الُغباَر عنها09

بليِغ عن الَفساِد َعِقب َقراِر َرئيِس اجُلمهورّيِة وقَف العمِل بها يف التَّ

03

َهـل سُيرّتُب كورونا البيَت 
اإلنسانــَي مــن جِديــد؟

 على مَدى الّتاريِخ الَطويِل، شِهَد العالُم 
أحداًثا كبيرًة، أعادْت تشكيَل خارطِتُه 

وغّيرْت نظرَة امُلجتمعاِت فيه، متاًما 
ِمثلَما َفعلت احلرباِن الَعامليتاِن، أو ما 

تسّبَب فيِه الكساُد االقِتصادي الَعامِلي 
الَكبير عاَم 1929. الّيوَم، يستحِضُر 

رون يف العالِم  كثيٌر من الفالِسفِة وامُلنظِّ
الَغربيِّ باخُلصوِص تلَك امَلقِدرة على 

شكيِل يف َتداعياِت ما بعَد وباِء  إعادِة التَّ
َفيروِس ُكورونا. 

 د. حسينــة بوشيــخ  	أقــــالم15

سائـُل الَمجهولة.. سائـُل الَمجهولة..الرَّ الرَّ
 ِنهاية الُحروب الَباردة! ِنهاية الُحروب الَباردة!

بليِغ! التَّ وَمخاطـِر  الّضميِر  َتأنيِب  بيـــن  الَفسـاِد  عـن  غـوَن  امُلبلِّ ــوك:  ملُّ  

امُلبّلَغ! الّشخَص  الَفساد َيحمي  بالوقاَية من  ق  امُلتعلِّ الَقانوُن  ْحليلــو:   بن 

ِِ

َحــاالت  َسّجلنــا  َغمــِري:   
حـقِّ  فـي  الَعمِل  من  َفصٍل 
الَفســاِد! عــن  ِغيـــن  امُلبلِّ

ي  ـِ َمنصبـ مــن  ُأقلت  َسابــق:  َواٍل 
املصـدِر  مجهولــة  رسالة  بَسبب 

سابـــق! عــاٌم  أميـــن  أرسلهــــا 



02
أخبار السياسة
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 صفية نسناس 
وقد تقرر حتديد تاريخ يوم الفاحت من نوفمبر 
تعديل  مشروع  يف  لالستفتاء  موعدا  القادم 
الوطنية  السلطة  رئيس  أكد  حيث  الدستور، 
جاهزية  شريف،  محمد  لالنتخابات،  املستقلة 
يف  االستفتاء  لتنظيم  يرأسها  التي  السلطة 
رئاسة  بيان  يف  وجاء  الدستور،  تعديل  مشروع 
املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  أن  اجلمهورية 
له عرضا عن االستعدادات  لالنتخابات، قدم 
االنتخابية  االستحقاقات  لتنظيم  اجلارية 
تعديل  مشروع  على  باالستفتاء  بدءا  املبرمجة 

الدستور. 
القانون  ويف هذا الصدد، أوضح اخلبير يف 
معه  أجرته  اتصال  رخيلة، يف  عامر  الدستوري 
أنه لم يتم نشر وثيقة نهائية  » أخبار الوطن«، 
للدستور حيث ما تزال اللجنة حاليا تعمل على 
دراسة كافة املقترحات غير أنه أبرز بأنه يأمل يف 
أن تكرس الوثيقة النهائية الفصل بني السلطات 
املتعلقة  املواد  على  دستورية  تعديالت  وإدخال 
بذلك، كما أنه يأمل )املتحدث ذاته( يف أن يتم 
رئيس  إلى صالحيات  تشير  التي  املواد  تعديل 
املطلب  هذا  أن  مشيرا  منها  واحلد  اجلمهورية 

بخصوصه  اجلمهورية  رئيس  أبدى  وأن  سبق 
التزامه  أبدى  وأن  سبق  حيث  كبيرا  جتاوبا 
يف  منحها  مت  التي  الصالحيات  بأن  قائال  به، 
الدساتير السابقة » مبالغ فيها« وسيسعى إلعادة 
يف  يأمل  أنه  رخيلة  أضاف  كما  فيها،  النظر 
تكريس مقترح السماح للجيش بالقيام بأنشطة 
خارج احلدود، حيث سيساهم هذا يف تعزيز دور 
ولعب  والدولي  اإلقليمي  املستوى  على  اجلزائر 
من  البد  أنه  أيضا  مشيرا  السلم،  يف  هام  دور 
الفصل يف طبيعة نظام احلكم وأن يكون نظاما 

رئاسيا كونه األنسب حلالة اجلزائر بحسبه. 

وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أكد 
بن  الرحمن  عبد  البروفيسور  املستشفيات، 
بترقية  والتام  الصارم  الوزارة  التزام  على  بوزيد، 
قطاع الصحة، مبا يعكس تطلعات املواطنني من 

جهة العالج واألمن الصحي يف البالد. 
يوم  الصحة  وزارة  عن  صدر  بيان  وأفاد 
استقباله  عقب  أكد  الوزير  بأن  الثالثاء  أمس 
ملتعاملني اقتصاديني مبقر دائرته الوزارية االلتزام 
اقتصادية  مقاربة  خالل  من  صرامة،   بكل 
الصحة،  قطاع  بترقية  احلكومة،  إرادة  ضمن 
قطاعا  باعتباره  األهمية  كل  له  تولي  الذي 
تطلعات  يعكس  وإستراتيجيا،  حساسا 

الصحي  واألمن  العالج  جهة  من  املواطنني 
املجال  فتح  ضرورة  إلى  مشيرا  بالدنا،  يف 
العراقيل  كل  لفك  االقتصاديني  الشركاء  أمام 
تلبية  مقاربة  خالل  من  والبيروقراطية  اإلدارية 
املستمرة  الوفرة  املواطنني من حيث  احتياجات 
ألدوية آمنة وفعالة،  من جهة. وتطوير األدوات 
عن  أخرى،  جهة  من  واالقتصادية  القانونية 
حول  والتشاور  واالستماع  اجلهود  تضافر  طريق 
كافة االنشغاالت واالقتراحات املطروحة ما بني 

جميع األطراف الفاعلة. 
وأضاف البيان أنه يف إطار مساعي الدولة 
لتطوير وتعزيز املنظومة الصحية، وضمن برنامج 

االقتصاديني،  للمتعاملني  املخصص  اللقاءات 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  استهل 
بن  الرحمن  عبد  البروفيسور  املستشفيات، 
اللقاءات  هذه  املنقضي،  االثنني  يوم  بوزيد، 
»سانويف  لشركة  العام  املدير  من  كل  باستقبال 
العام  املدير  والرئيس  حنني  رأفت  اجلزائر«   –
العام  املدير  والرئيس  كرار  رشيد  »بيكر«  ملخابر 
ملخابر »فراتر رازس«، عبد املجيد شرفاوي ومدير 

شركة »سيلولر بالست«، خالي سفيان«. 
صفية نسناس 

أعلن وزير الصناعة الصيدالنية، لطفي بن 
 5 نحو  تصدير  إلى  اجلزائر  عن سعي  باحمد، 
ماليير دوالر من اإلنتاج الصيدالني، معربا عن 
استعداد قطاعه لتصنيع أدوية محلية يف الشهر 

املقبل.
الصيدالنية  الصناعة  وزير  أمس،  أكد، 
لطفي بن باحمد، يف تصريح خص به اإلذاعة 
 5 نحو  تصدير  إلى  تسعى  اجلزائر  أن  الوطنية، 

ماليير دوالر من األدوية اجلزائرية، مشيرا إلى 
أن التوجه إلى التصدير يستدعي االعتماد على 
الصيدالنية  الشركات  وحتى  احملليني  املنتجني 
األجنبية املوجودة يف اجلزائر، مبرزا أنها حتتوي 
وأدوية  السكري  أدوية  إلنتاج  مشاريع  على 
هذا  ويف  العالجية.  األدوية  وبعض  السرطان 
اليوم  يهمنا  »ما  باحمد:   لطفي  قال  الصدد، 
معاجلة  ومحاولة  الصيدليني  املصنعني  نظرة  هو 

املشاكل والسير نحو األمام«، مراهنا على كفاءة 
إنتاج  يف  االختصاص  وذوي  القطاع  إطارات 
األدوية التي يحتاجها املواطنون، قائال: »بدأنا 
محادثات مع مجموعة من الشركات األجنبية 

من أجل ذلك«.
أحمد بوكليوة

تطوير  دعم  ملؤسسة  الفني  املدير  أكد 
تطوير  أن  عباسن،  علي  اجلزائر،  يف  الرقمنة 
مراكز  يف  االستثمار  عبر  مير  الرقمية  اخلدمات 

البيانات باجلزائر.
عباسن  علي  الثالثاء،  أمس  أوضح، 
يف  الرقمنة،  تطوير  دعم  ملؤسسة  الفني  املدير 
الوطنية،  لإلذاعة  به  أدلى  تصريح  يف  اجلزائر  
االستثمار  عبر  مير  الرقمية  اخلدمات  تطوير  أن 
العملية  هذه  وأن  باجلزائر،  البيانات  مراكز  يف 
التي  السحابية  تعتمد باألساس على احلوسبة 
يوفر  ما  وهو  املجال،  يف  الرائدة  التقنية  تعد 
مشددا  رقمي،  محتوى  ذات  للجزائر خدمات 
اخلاصة  التحتية  البنية  دعم  وجوب  على 

الستيعاب  واالتصال  اإلعالم  بتكنولوجيات 
اخلدمات  تطوير  بأن  مضيفا  الرقمي،  احملتوى 
الرقمية يستوجب االستثمار يف مراكز البيانات 
إلى  دفع  مما  اجلزائر،  يف  قليلة  تعتبر  التي 

االستعانة مبراكز البيانات يف اخلارج.
ودعا عباسن املؤسسات املصغرة والناشئة 
نحو  والتوجه  املجال،   هذا  يف  االستثمار  إلى 
لشتى  الرقمي  احملتوى  توفر  خدمات  إنتاج 
املتعاملني، قائال: »إن سوق الرقمنة يف اجلزائر 
املجال   يف  خبرة  ذات  مؤسسات  حاليا  يتطلب 
والناشئة  املصّغرة  املؤسسات  على  تشرف 
خدمات  تقدمي  إلى  ترقى  حتى  وتوّجهها 
يجب  وأنه  املتعامل«،  أو  للمستهلك  مباشرة 

على اجلامعات اجلزائرية أن تالئم برامجها مع 
متطلبات املؤسسات والسوق، خاصة يف مجال 
أجل  من  التطور  دائمة  االتصال  تكنولوجيات 

مواكبتها.
وبخصوص رقمنة املعامالت املالية، أبدى 
رقمية،  آليات  أنها متوفرة عن طريق  املتحدث 
مختلف  توفره  الذي  اإللكتروني  الدفع  مثل 
البنوك اجلزائرية للمتعاملني االقتصاديني ويبقى 
ملواكبة  اإلدارية  الذهنيات  تغيير  يف  املشكل 

التطورات.
أحمد بوكليوة

التربية محمد واجعوط جميع  وزير  دعا 
وموظفني  مسؤولني  من  التربية  قطاع  موظفي 
االلتزام  إلى ضرورة  التالميذ  وحتى  وأساتذة 
يف  عليها  املنصوص  الوقائية  باإلجراءات 

جميع البروتوكوالت املعتمدة.
التفقدية  زيارته  أثناء  ذلك  وجاء 
الزيارة  »مكنتني  قائال  التربوية،  للمؤسسات 
يف  العملية  بداية  على  شخصيا  الوقوف  من 
متكنت  حيث  التربوية،  املؤسسات  من  عدد 
التالميذ،  مع  هامشية  محادثات  إجراء  من 
باإلجراءات  االلتزام  مدى  على  والوقوف 
البروتوكوالت  يف  عليها  املنصوص 
تعتبر  اليوم  محطة  أن  إلى  مشيرا  املعتمدة«، 

حصص  بداية  تخص  التي  األولى،  احملطة 
املراجعة، مثمنا جهود جميع املسؤولني الذين 
الوقائية، وحرصهم  اللوازم  توفير  سهروا على 
قائال:  الصحية،  باإلجراءات  التقيد  على 
»األساتذة جتندوا وحضوا بقوة اليوم، وملست 
إلجناح  الكبيرة  واملسؤولية  الكبير  الوعي 
احملطة  انطالق  انتظار  يف  األولى  احملطة  هذه 
مؤكدا  االمتحانات«،  بإجراء  املتعلقة  الثانية 
جميع  وستوفر  وفرت  احمللية  السلطات  أن 
بالبروتوكول  تعلق  ما  خاصة  املستلزمات، 
املسؤولني  املنظمات  كافة  داعيا  الصحي، 
االلتزامات بكل  لتطبيق  السعي  للصرامة يف 
جميع  إجناح  القانونية، وذلك لضمان  الطرق 

هذه احملطات.
التربية  وزارة  أعطت  ثانية،  جهة  من 
الكتب  توزيع  صالحية  للبلديات  الوطنية 
اجلديد  الدراسي  باملوسم  اخلاصة  املدرسية 
الضغط  لتخفيف  وهذا   »2020-2021«
على الوزارة التي تستعد هذه األيام للتحضير 
التعليم  نهاية  وشهادة  البكالوريا  المتحاني 

املتوسط. 
أحمد بوكليوة

واملواصالت  البريد  وزارة  عقدت 
بومزار اجتماعا  والالسلكية إبراهيم  السلكية 
إلنهاء مشكل تدفق االنترنت، وإعداد تقرير 

مفصل عن هذا الوضع.
كشفت، أمس، وزارة البريد واملواصالت 
وزير  أن  لها  بيان  يف  والالسلكية  السلكية 
البريد إبراهيم بومزار ترأس لقاء مع املسؤولني 
الثالثة،  النقال  الهاتف  ملتعاملي  األوائل 

مشيرة إلى أن هذا اللقاء جاء من أجل توحيد 
اجلهود والعمل على حتسني اخلدمات وحتسني 
سعة تدفق اإلنترنت لصالح املواطنني؛ حيث 
االنشغاالت  مختلف  على  الوقوف خالله  مت 
التي أبداها املتعاملون يف سبيل توفير التدفق 
االلتزام  على  مؤكدة  جدا،  والعالي  العالي 
مببدأ التعامل مع مختلف املتعاملني العموميني 
منهم واخلواص، مؤكدا أن ذلك سيتم على 
يف  احلقيقي  استثمارهم  مع  املساواة،  قدم 
اخلدمات  نوعية  حتسني  أجل  من  اجلزائر، 

وخلق مناصب الشغل.
وأعلن بومزار عن حترير حزمة من طيف 
األطراف  مختلف  مع  بالتنسيق  الذبذبات 
من  وثمينا،  نادرا  موردا  تعتبر  التي  املعنية، 
بغية  املتعاملني  تصرف  حتت  وضعها  أجل 
حتسني اخلدمات، بالتنسيق الوثيق مع سلطة 

ضبط البريد واالتصاالت اإللكترونية.
أحمد بوكليوة

بومدين  هواري  جامعة  إدارة  أعلنت 
للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار أن استئناف 
»واب  منصة  عبر  بعد  عن  الدروس سيجري 
انتشار  أكس« )Webex(، وذلك بسبب 

فيروس كورونا.
هواري  جامعة  مدير  أمس،  أوضح، 
الزوار،  بباب  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين 
به  أدلى  تصريح  يف  إكراتش،  الدين  جمال 
نظرا  سيتم  التدريس  أن  الوطنية،  للصحافة 
عبر  بعد  عن  احلالية،  الصحية  للظروف 
مت  التي   )Webex( أكس«  »واب  منصة 
شهر  نهاية  إلى  املجاني  استخدامها  متديد 
استئناف  تاريخ  أن  مضيفا  املقبل،  أكتوبر 
الدروس حضوريا سيتم اإلعالن عنه الحقا، 
اللجان  وضعها  على  ستعكف  الرزنامة  وأن 
اجلامعة،  كليات  ملختلف  البيداغوجية 

الصحي  البروتوكول  نشر  سيتم  أنه  مؤكدا 
املعتمد لهذا الغرض من قبل الوزارة ومختلف 
احلرم  كامل  عبر  االجتماعيني  شركائها 

اجلامعي.
استنادا  إكراتش  الدين  جمال  وأعطى 
وزارة  عن  الصادرة  األخيرة  التوجيهات  إلى 
تفاصيل  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
2019-« الدراسي  العام  نهاية  بخصوص 
توقيع  2020« منها على وجه اخلصوص أن 
لتاريخ  حدد  إلكترونيا  املدرسني  محاضر 
مناقشة  أن  إلى  مشيرا   ،2020 أوت   23
اجلامعية  واالعتمادات  الدكتوراه  أطروحات 
مغلقة  تكون  أن  ميكن  املاستر  ومناقشات 

اعتبارا من 23 أوت 2020.
أحمد ب.

خِب وامُلجتَمع امَلدنيِّ والّسياِسي يها آالَف االقِتراَحات من النُّ عِقب َتلقِّ

يـَغة  َلجنـُة لعراَبـة َتقتـرُب من الصِّ
ِة لمسّودِة َتعديـِل الّدسُتـور النِّهائيـّ

بهدف ترقية القطاع 
ــيَن ركـاِء االقِتصاديِّ بــن ُبوِزيد يأمُر برفـِع الَعراقيـِل من أمـام الشُّ

بهدف ترقية القطاع 
بن باحمد: َنسَعـى إلى َتصديِر 5 َمالِيير دوالٍر من اإلنتـاِج الَصيـدالِني

دعا إلى االستثمار يف املجال
عباسن: َتطِوير الَخدماِت الّرقمّيِة يمرُّ عبَر االسِتثَمار في َمراكِز الَبياناِت

تعكف جلنة أحمد لعرابة على مناقشة مسّودة تعديل الدستور، وتسعى إلى احلسم 
يف مقترحات املقّدَمة من قبل الفاعلني السياسيني واملجتمع املدني، حيث كشف مصدر 
مقرب أن حجم املقترحات تطّلب وقتا كبيرا من أجل الدراسة، وأنهم على وشك االنتهاء 

منها، ومن ثم سيتم اإلعالن عن الوثيقة الرسمية ملسّودة مشروع الّدستور قريبا.

منح البلديات صالحية توزيع الكتب املدرسية

ـد علــى ضــــَرورِة  واجُعــوط ُيــؤكِّ
زاِم باإلْجـــراءاِت الِوقــــائّيِة االلتــِ

إلى جانب توفير مناصب الشغل

بومــزار: علــى ُمتعاِملـي الَهـاتِف الّنقــاِل 
َتحسيـــُن َنوعيــِة الَخدمــــاِت

نظرا إلى الظروف الصحية احلالية

َجامعـــُة بــاِب الـــّزوار سَتستـــأِنف 
روَس عــــن ُبعـــــٍد الـــدُّ



عمار قردود
معمواًل  كان  طريقة  هي  الرسائل  وهذه 
داخل  الفساد  قضايا  عن  التبليغ  سابًقا يف  بها 
وتوجه  اخلاصة،  وحتى  احلكومية  املؤسسات 
فتح  لطلب  القضاء  أو  األمن  مصالح  إلى 
حتقيقات فيما يعتبره أصحابها فسادا يف التسيير 

أو التعامالت االقتصادية.
شكاوى  مصدر  الرسائل  هذه  وكانت 
بدعوى  ومسيرين  أعمال  ورجال  مسؤولني  من 
احلسابات  لتصفية  يستغلونها  أشخاًصا  أن 

واإلساءة إليهم.وحسب تبون يف خطابه، »من 
الشجاعة  له  تكون  أن  يجب  الفساد  عن  ُيبلغ 
ينشر  أن  ميكن  البالد  يف  صحيفة   180 وهناك 

فيها بالغه«.
يف  األعمال  ورجال  املسؤولني  تبون  ودعا 
املبادرة  حترير  إلى  املؤمتر،  هذا  خالل  البالد، 
سيوقف  أنه  إلى    النظر  الفًتا  االستثمار،  يف 
أو  املسيرين  »لتجرمي  بقانون سابق  العمل  أيًضا 
شريطة  املبادرة  يف  األخطاء  بسبب  املسؤولني؛ 

»النية الصادقة يف العمل«.

طريقة  املجهولة  الرسائل  كانت  ولطاملا 
داخل  الفساد  قضايا  عن  التبليغ  يف  محبذة 
وتوجه  اخلاصة،  وحتى  العمومية  املؤسسات 
فتح  لطلب  القضاء  أو  األمن  مصالح  إلى 
حتقيقات فيما يعتبره أصحابها فساًدا يف التسيير 
الرسائل  االقتصادية،لكن هذه  التعامالت  أو 
ورجال  مسؤولني  من  شكاوى  مصدر  كانت 
أعمال ومسيرين بدعوى أن أشخاًصا يستغلونها 

لتصفية احلسابات واإلساءة إليهم.
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سائِل َمجهولِة املصَدِر  َعِقب َقراِر َرئيِس اجُلمهورّيِة الَقاِضي بعدِم الّتعاُمِل بالرَّ

التبليــُغ عــن الَفســـاِد..
بين الَواجِب وِحمايِة النَّفـِس!

اجلزائري  بالتلفزيون  اإلعالمي  تساءل 
تصريح  يف  مزغيش،  العالي  عبد  سابًقا، 
باإلمكان  »كان  إذا  ما  الوطن«،  لـــ«أخبار 
جلنة  بتشكيل  الفساد  عن  املبلغني  حماية 
وطنية خاصة باستقبال رسائل املبلغني واحلفاظ 
النتقام  تعرضهم  بدل  هوياتهم  سرية  على 
رئيس  قاله  ما  مديري مؤسساتهم؟«، بناء على 

اجلمهورية حول التبليغ عن الفساد مؤخًرا«.
وأضاف مزغيش أن العديد من املؤسسات 
العمومية بحاجة إلى حتقيقات قضائية تستوجب 
فتح حتقيق يف التسيير املالي، مشيرا إلى إحدى 
تكن مجهولة  لم  أنها  مؤخرا، موضحا  الرسائل 
كما روج البعض يف مواقع التواصل االجتماعي، 
وإمنا جاءت بصيغة ال تكشف عن األسماء خوفا 

من االنتقام باستخدام النظام الداخلي.
من  احلماية  لنا  »اضمنوا  مزغيش:  وقال 
عن  التبليغ  لكم  نضمن  اإلداري،  االنتقام 
وليس  بوجوهنا  اإلداري  والتعسف  الفساد 

أسماءنا فقط«.
ع.ق

الرابطة  عضو  غمري  احلميد  عبد  قال 
أم  بوالية  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
الوطن«  »أخبار  لـ  بها  أدلى  إفادة  البواقي، يف 
انتعاًشا  شهد  املجهولة  بالرسائل  »التبليغ  إن 
يف  الشعبي  احلراك  بداية  منذ  اجلزائر  يف  كبيًرا 
مالحقة  من  عنه  نتج  وما   ،2019 فيفري   22

للعصابة والفاسدين وسجنهم«.
أن  من  الرغم  »وعلى  أنه  غمري  أضاف  و 
معتبر  عدد  بإحالة  سمحت  املجهولة  الرسائل 
والعسكريني  املدنيني  البارزين  املسؤولني  من 
أن  غير  اخليانة،  أو  الفساد  بتهم  احملاكم  على 
بعضها كانت يف سياق تصفية حسابات وضمن 
إليه  تفطن  الذي  األمر  وهو  انتقامية؛  عمليات 
رئيس اجلمهورية وقرر توقيف العمل بهذه اآللية 

تصفية  أو  سلبية  كلها  نتائجها  تكن  لم  التي 
حسابات لكن اختلطت األمور«.

ويشير غمري إلى أن »تزايد حاالت الفصل 
من العمل يف العديد من املؤسسات واإلدارات 
العمومية يف حق املبلغني عن الفساد، مضيفا أن 

ملفاتهم لم تسَو بعد«.
محاربة  ديناميكية  تراجع  غمري  يتوقع  و 
بسبب  األيام  من  القادم  باجلزائر خالل  الفساد 
وقف التعامل بالرسائل املجهولة بسبب مخاوف 
تعرضهم  من  هويتهم  عن  الكاشفني  املبلغني 
وهو  فساد  ملفات  عن  تبليغهم  حال  لالنتقام، 

ما حدث مع الكثيرين سابًقا.«
ع.ق

قضية  مفجر  ملوك،  يوسف  بن  دعا 
املجاهدين والُقضاة املزيفني، يف تصريح أدلى به 
لــ«أخبار الوطن«، رئيس اجلمهورية إلى ضرورة 
قواًل«  وليس  »فعاًل  الفساد  عن  املبلغني  حماية 
وذلك من خالل آليات تشريعية متكن املواطنني 
حماية  ومن  جهة  من  الفساد  عن  التبليغ  من 
إنشاء  طريق  عن  أخرى،  جهة  من  املبلغني 
ُيوفر  الفساد  عن  املبلغني  بحماية  خاص  قانون 
احلماية الكاملة للمبلغني، مبرًزا ضرورة صياغة 
إستراتيجية وطنية شاملة للحماية من مختلف 

أشكال الفساد.
واملتمم  املعدل  القانون  بأن  محدثنا  أفاد  و 
من  بالوقاية  املتعلق   )06-01( رقم  للقانون 
عليه  املصادقة  متت  والذي  ومكافحته،  الفساد 
املبلغني  حلماية  كاٍف  غير   2019 فيفري  يف 
على  املذكور  القانون  الفساد، حيث شمل  عن 
املبلغ  الشخص  بحماية  تتعلق  جديدة  أحكام 
عن الفساد من أي إجراء ميس بوظيفته أو ظروف 
قاضي  إلى  املُبّلغ  جلوء  إمكانية  ويوفر  عمله، 
اتخذت  التي  اإلجراءات  لوقف  االستعجال 

ضده دون اإلخالل بحقه يف طلب التعويض.
إدراج  بضرورة  ملوك  يوسف  بن  طالب  و 
قضايا  عن  املبلغني  حلماية  إضافية  ضمانات 
تغييرها  أو  املبلغ  هوية  إخفاء  غرار  على  الفساد 

أمر رئيس  إلى شاهد، طاملا  املبلغ  حتى يتحول 
املجهولة  بالرسائل  التعامل  بإنهاء  اجلمهورية 
فال  الفساد،  عن  املبلغني  حتمي  كانت  التي 
بد من توفير حماية كاملة للمبلغني عن قضايا 
أهم حلقة يف مكافحة هذه  باعتبارهم  الفساد، 
الظاهرة التي تنخر االقتصاد الوطني، داعًيا إلى 
إدراج أحكام حتفيزية للمبلغني عن قضايا الفساد 
للمبلغني  فعلية  وقانونية  إدارية  حماية  وتوفير 

ولذويهم.

تبون  لقرار  يكون  أن  يوسف  بن  توقع  و 
نتائج  املجهولة  بالرسائل  العمل  بوقف  القاضي 
عن  املواطنون  سيعزف  وسلبية،حيث  عكسية 
يحميهم.  ال  القانون  مادام  الفساد  عن  التبليغ 
بحماية  اخلاصة  اإلجراءات  تقوية  من  بد  وال 
مسؤولية  تعد  الفساد  محاربة  ألن  املبلغني 
متابعة  إلغاء  يستوجب  وبالتالي  جماعية، 
على  لتشجيعهم  وذلك  الفساد،  عن  املبلغني 
تعزيز  خالل  من  الفساد  قضايا  عن  التبليغ 
صالحيات املؤسسات والهيئات املكلفة مبحاربة 

هذه الظاهرة.
اجلزائر  يف  املشكلة  أن  يوسف  بن  يرى  و 
ومراسيم،  ونصوص  قوانني  مشكلة  ليس 
على  بد  ال  إذ  تطبيقها؛  يف  اإلشكال  ولكن 
الدولة أن تتخذ إجراءات فعلية حلماية كل من 
احملكمة  أمام  بشهادة  ويدلي  موثقة  ميلك دالئل 

بخصوص قضية فساد.
وأكد بن يوسف، الذي كان يشغل منصب 
والشكاوى يف  االجتماعية  الشؤون  قسم  رئيس 
من   1992 منذ   « عانى  أنه  العدل،  وزارة 
فضيحة  كشفه  بسبب  شرسة  اضطهاد  حملة 

»املجاهدين املزيفني« يف اجلزائر.
ع.ق

شغل  الذي  العزيز(  عبد  )ك.  كشف 
منصب واٍل مدة 15 سنة، يف تصريح مقتضب 
أفاد به »أخبار الوطن«، أنه كان ضحية للرسائل 
التقاعد  على  وإحالته  مهامه  إنهاء  ومت  املجهولة 
اكُتشف  كيدية،  رسالة مجهولة  بسبب  املسبق 
أمني عام آلخر والية  أنها من طرف  بعد ذلك 
كان على رأسها. هذا، وقال الوالي السابق )ك. 

أشد  مني  »انتقم  الصدد  هذا  يف  العزيز(  عبد 
انتقام ألنني رفضت تزويجه ابنتي بسبب فارق 
مخطوبة  كانت  وألنها  بينهما،  الكبير  السن 
بل  املباشر  السبب  هو  هذا  ليس  لكن  أصاًل، 
قبل  الفساد  يف  متورطا  كان  الشخص  هذا  إن 
التي  الوالية،  رأس  على  منصبي  استالمي 
قمت  وألنني  عاًما  أميًنا  فيها  يشتغل  كان 

بحملة تطهير حاول حماية نفسه بإخفاء وثائق 
آخرين. لكن،  ُتدينه مع مسؤولني  ومستندات 
أي  يجدوا  ولم  فاشلة  كانت  محاوالتهم  كل 
مجهولة  كيدية  برسالة  إال  مني  للتخلص  حل 
إقالتي  إلى  أفضت  الداخلية  وزير  إلى  وجهوها 
ظلًما«.                                            ع.ق

جمال  واحملامي  السابق  القاضي  أوضح 
بن حليلو، يف تصريح خص به »أخبار الوطن« 
الرسائل  بوقف  القاضب  الرئيس تّبون  قرار  أن 
محاوالت  أمام  للطريق  قطع  مبثابة  هو  املجهولة 
إلى  اعتبار  إعادة  وهو  احلسابات«،  »تصفية 
جهاز القضاء، بقوله إّن العدالة متلك اإلمكانات 
للتحقيق يف اجلرائم«، مشيًرا  والوسائل الالزمة 
بالرسائل  االعتداد  أو  التعامل  وقف  أن  إلى 
ألن  حاصل،  حتصيل  هو  املصدر  مجهولة 
كآلية  عنها  التخّلي  مت  املصدر  مجهولة  الرسائل 
لفتح حتقيق قضائي يفضي إلى املتابعة اجلزائية 
بشأن قضايا الفساد وسوء التسيير منذ مّدة، يف 

آخر تعديل لقانون مكافحة الفساد«.
فيفري  »يف  يقول:  حليلو،  بن  أضاف  و 
الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  صادق   ،2019
املتعلق   )06-01( رقم  القانون  مشروع  على 
ذلك  وتضمن  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية 
إنشاء  بينها  إجراءات  عدة  القانوني  النص 
اختصاص  ذي  مالي  جزائي  وطني  قطب 
يتولى  اجلزائر،  قضاء  مجلس  لدى  وطني 
والتحقيق يف اجلرائم  واملتابعة  والتحري  البحث 
املالية شديدة التعقيد وكذا اجلرائم املرتبطة بها 
الضريبيني  والتهرب  والغش  بالفساد  واملتعلقة 
بالصرف  املرتبطة  واجلرائم  اجلمعيات  ومتويل 
وباملؤسسات املالية والبنكية، إلى جانب إنشاء 
وكالة وطنية لتسيير العائدات احملجوزة أو املجمدة 

أو املصادرة يف إطار مكافحة الفساد.
وكيل  من  اجلزائي  القطب  هذا  ويتشكل 
اجلمهورية ومساعديه وقضاة حتقيق، يتم تعيينهم 
وفقا ألحكام القانون األساسي للقضاء، بحكم 
تخصصهم يف اجلرائم املالية، مع حق االستعانة 

مبساعدين متخصصني يف املسائل املالية.
جديدة  أحكام  على  القانون  يشمل  كما 
من  الفساد  عن  املبلغ  الشخص  بحماية  تتعلق 

أي إجراء ميس بوظيفته أو ظروف عمله، ويوفر 
إمكانية جلوء املبلغ إلى قاضي االستعجال لوقف 
اإلخالل  دون  ضده  اتخذت  التي  اإلجراءات 

بحقه يف طلب التعويض.
 

ُيِكن للُمبّلِغني اإلْشهاُد َعن ُبعٍد 
أثناَء امُلاكمِة! 

 
قال بن حليلو إن هذه األحكام اجلديدة تعزز 
إجراءات حماية الشهود والضحايا وكذا اخلبراء 
املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية، 
األمم  اتفاقية  من   )33( املادة  أحكام  مع  متاشيا 
تطلب  والتي  الفساد،  مبكافحة  اخلاصة  املتحدة 
من الدول توحيد التدابير املالئمة لتوفير احلماية 
بإبالغ  يقوم  شخص  أي  ضد  معاملة  أي  من 
السلطات املختصة بوقائع تتعلق بالفساد«. وتابع 
»حاليا ميكن للمبلغني عن الفساد اإلشهاد أثناء 
احملاكمة عن بعد من خالل تقنية اتصال خاصة 

تصل الشاهد بالقاضي مباشرة«.
و ذكر بن حليلو أن »القانون اجلزائري حصر 
مجموعة  يف  الفساد  جرائم  عن  التبليغ  مسألة 
يف  اجلزائر  اتخذتها  التي  والتدابير  األطر  من 
هذا الصدد، والتي جندها تتلخص يف مجموعة 
هوية  عن  الكشف  حظر  ضمان  منها  ضمانات 
الشهود واملبلغني واخلبراء وتغيير أماكن إقامتهم. 
احلديثة  الوسائل  اعتماد  ضمان  يتضمن  كما 
لإلدالء بالشهادة أو التبليغ عن جرائم الفساد، 
ذات  الدوافع  من  مجموعة  يشمل  ثان  وإطار 
العقاب  تشديد  تدابير  أهمها  اجلزائي  الوصف 
عن  ميتنعون  الذين  األشخاص  بعض  على 
التبليغ عن جرائم الفساد، وذلك نظرا لصفاتهم 
من  اإلعفاء  مضمونه  آخر  ودافع  ومراكزهم، 
العقوبة أو تخفيضها ملن يتعاونون مع العدالة يف 

هذا الصدد«.

أعلن رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تّبون، مؤخًرا، وقف التعامل 

بـ«الرسائل املجهولة« يف التبليغ 
عن قضايا الفساد يف البالد.وجاء 

ذلك يف خطاب متلفز له خالل 
إشرافه على مؤمتر وطني لإلنعاش 

االقتصادي بالعاصمة اجلزائر. 
وقال تبون: »أنا على وشك إرسال 

تعليمة إلى القضاء ومصالح األمن 
لوقف التعامل بالرسائل مجهولة 

املصدر«.

مفّجر ملف املجاهدين املزيفني بن يوسف ملوك:

بليِغ! ميِر والتَّ الُمبلِّغوَن عن الَفساِد بين ناَري  َتأنيِب الضَّ

واٍل سابق:
ُأِقــلت مـن َمنصِبـي بَسبـِب ِرساَلـة َمجهــولَة الَمصـدِر! 

املامي جمال بن حليلو )قاٍض سابق( 

 بن حليلو: الَقانـوُن الُمتعلِّـق بالِوقاَيـة 
من الَفســاِد َيحمــِي الّشخـَص الُمبـــّلَغ!

الّصحفي عبد العالي مزغيش:
بِلـيَغ! اْضمـُنوا لنا الِحمايَة من االنِتقام َنضمُن لكم التَّ

عضو الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان عبد احلميد غمري:

َسّجلــنا تَنـــاِمَي َحـــاالِت الَفصـــِل مـن الَعمــِل 
في حــقِّ الُمبلِِّغــين عــن الَفســــاِد

ع.ق
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صفية نسناس 
للقناة  تصريحات  يف  ونوغي،  وأوضح 
اإلذاعية األولى يوم أمس الثالثاء، أن املؤسسة 
قطعت أشواطا كبيرة يف عملية التطهير املالي، 
مشيرا إلى أن العملية شملت إلى جانب عمل 
الدرك  وتدقيقات  وكذا حتقيقات  املالية  املصالح 
الوطني املتواصلة لتحديد املسؤوليات، حيث إن 
الهدف من هذه العملية هو وضع حد للفوضى 
الصورة  وإعطاء  املؤسسة  يف  سائدة  كانت  التي 
عنه  سيترتب  الذي  التطهير  بعد  لها  احلقيقية 

حتديد املسؤوليات واملتورطني ومحاسبتهم. 
لـ  العام  املدير  أشار  أخرى،  جهة  من 
من  تنطلق  التطهير  عملية  أن   )ANEP(
اجلمهورية  رئيس  قطعه  الذي  السادس  التعهد 
وتعدديتها  الصحافة  حرية  حتقيق  يف  واملتمثل 
من  واحلماية  املهنة  احترافية  احترام  وضمان 
عملية  أن  مضيفا  االنحراف،  أشكال  جميع 
القوانني  بتفعيل  تبدأ  الساحة اإلعالمية  تطهير 
التي كانت مجمدة وتطهير الصحافة من القوى 
لنهب  جاؤوا  الذين  والدخالء  اإلعالمية  غير 
الفتا  اإلعالم،  مهمة  أجل  من  وليس  املال 
النظر إلى أن هناك 15 مقياسا مت وضعها كشرط 
للحصول على اإلشهار العمومي متوقعا اختفاء 
العديد من الصحف بسبب عدم استفائها هذه 

الشروط. 
أن  املتحدث  اعتبر  ذاته،  السياق  ويف 
اللقاء اإلعالمي الذي جرى أمس بني املؤسسة 
والصحافة  واإلشهار  والنشر  لالتصال  الوطنية 
الوطنية حول املقاييس االنتقائية لتوزيع اإلشهار 
االنتباه  الفتا  املنحى،  هذا  العمومي يصب يف 

لقاءات أخرى مشابهة يف الشرق  إلى أن هناك 
حيز  ستدخل  التي  املقاييس  لشرح  والغرب 

التنفيذ ابتداء من جانفي القادم.
املترتبة  الديون  تسوية  قرار  على  وتعليقا   
النشر  مؤسسة  إن  ونوغي  قال  اجلرائد،  على 

على  احلفاظ  مهمتها  منطلق  ومن  واإلشهار 
االجتماعي  واالستقرار  اإلعالمي  االستقرار 
االستثنائية  للظروف  نظرا  القرار  هذا  اتخذت 

التي متر بها بسبب الظروف املالية الصعبة. 

 890 اجلزائرية عن إجالء  اجلوية  أعلنت   
مواطنا جزائريا كانوا عالقني يف اخلارج، يف آخر 
ستمتد  حيث  العالقني  إجالء  لعملية  مرحلة 
أوت   30 لـ  املوافق  املقبل  األحد  يوم  غاية  إلى 

.2020

اجلزائر  والية  الثالثاء،  أمس  كشفت، 
إجالء  سيجري  أنه  لها  مراسلة  يف  العاصمة 
حيث  اخلارج،  يف  عالقا  جزائريا  مواطنا   890
مزفران  فندق  مستوى  على  وضعهم  سيتم 
بزرالدة واملركب السياحي »H3« بسيدي فرج.

خالل  من  اجلزائرية،  اجلوية  وأجلت 
رحلتني، خصصت األولى إلجالء 30 جزائريا 
والثانية إلجالء  بكني،  الصينية  العاصمة  من 
روما،  اإليطالية  العاصمة  من  جزائريا   140
بفندق  الصحي  احلجر  فترة  سيقضون  والذين 

مزفران بزرالدة.
كما سيتم اليوم إجالء 300 جزائري من 
سيقضون  والذين  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
بزرالدة،  مزفران  فندق  يف  الصحي  احلجر  فترة 
يف حني سيتم إجالء يوم 28 أوت اجلاري 140 
و140آخرين  بفرنسا  »ماتز«  مدينة  من  جزائريا 

فترة  ليقضوا  إسبانيا  يف  »أليكانت«  مدينة  من 
رحلة  آخر  أما  مزفران.  بفندق  الصحي  احلجر 
العالقني،  اجلزائريني  الرعايا  إلجالء  مبرمجة 
أوت   30 لـ  املوافق  املقبل  األحد  يوم  فستكون 
من  جزائريا   140 إجالء  وتخص  اجلاري، 
سيقضي  حيث  روما،  اإليطالية  العاصمة 
املركب  يف  الصحي  احلجر  فترة  القادمون 

السياحي«H3 » بسيدي فرج.
أحمد بوكليوة

خلقها  التي  الفوضى  مكافحة  إطار  يف 
العشرات من الشبان على طول كورنيش شواطئ 
الدرك  مصالح  أمس  شنت  سكيكدة،  والية 
مستوى  على  العاملة  وحداتها  بجميع  الوطني 
املجموعة اإلقليمية حمالت مداهمة لعدد من 
وعاصمتها  للوالية  الشرقية  اجلهة  يف  الشواطئ 
الصارخ  التعدي  تنامي  عقب  وهذا  بالتحديد، 
على التعليمة القاضية مبجانية الشواطئ، حيث 
أعمارهم  تراوحت  الشبان  من  عدد  توقيف  مت 
مخالفات  ضدهم  وحترير  سنة،  و40   17 بني 

ومحاضر قضائية.
الطاوالت  من  العشرات  حجز  مت  كما   
بصورة  نشرها  مت  التي  والشمسيات  والكراسي 
يف  سواء  الشاطئ،  طول  على  شرعية  غير 
فلفلة وحتى يف سطورة  أو  دارك«  شاطئ »جان 
حجز  عليهم  بفرض  املصطافني  ابتزاز  قصد 
أماكن على الشواطئ بأسعار خيالية. وجتسيدا 
لتعليمة تقضي مبجانية الشواطئ مت حتويل تلك 
احملجوزات على احملشر البلدي وإزالة العوائق من 
مت  فيما   ، الشاطئ  طول  على  وطاوالت  حبال 

مناوشات  يف  دخلوا  الشبان  من  عدد  توقيف 
على  إحالتهم  ومت  الوطني  الدرك  عناصر  مع 

التحقيق.
اإلقليمية  املجموعة  قائد  أن  إلى  نشير 
شخصيا  أشرف  سكيكدة  يف  الوطني  لدرك 
الوحدات  كل  تسخير  من خالل  العملية  على 
موسم  طيلة  عملها  ستواصل  التي  الدركية، 
القاضية  التعليمة  تنفيذ  إطار  يف  االصطياف 

مبجانية الشواطئ.
جمال بوالديس

قال إن حتقيقات الدرك متواصلة 

ونوغي: اللجــنة المكلــفة 
بالتطهيـر المالـي أنهت أعمالها

كشف املدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، العربي ونوغي، أن حتقيقات الدرك 
الوطني متواصلة لتحديد املتورطني يف الثغرات املالية ومحاسبتهم، حيث إن اللجنة املكلفة 

بالتطهير املالي أنهت أعمالها يوم اخلميس املاضي، حيث مّت تشخيص حجم االختالل 
والتجاوزات، وجرى الوقوف على الواقع احلالي للمؤسسة بالتزامن مع تطهير الساحة 

اإلعالمية من الدخالء والقوى غير اإلعالمية - بحسبه. 

أحمد بوكليوة
كمال  التجارة  وزير  أمس،  كشف، 
رزيق، خالل زيارة قادته إلى والية متنراست 
رفقة الوزير املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية 
املعارض  ملؤسسة  فرع  إنشاء  سيتم  أنه 
بوالية  مرافقها  والتصدير »صفاكس« بكامل 
متنراست، مشيرا إلى أن املعرض سيحتضن 
وغيرها،  االقتصادية  النشاطات  مختلف 

منوها بدور هذه الوالية اجلنوبية املستقبلي 
يف منطقة التبادل احلرة اإلفريقية.

وقام رزيق بتفقد مشروع قيد اإلجناز 
جتارية  مساحة  يشكل  خاص  الستثمار 
قائال  وسياحية،  ترفيهية  ومرافق  كبرى 
من  األول  يعد  االستثماري  املشروع  هذا  إن 
إلى  باإلضافة  الوالية،  مستوى  على  نوعه 
النشاطات،  متعدد  جتاري  فضاء  معاينته 
يف  االستثمارات  من  النوع  هذا  أهمية  مبرزا 
املساحات التجارية الكبرى التي يوليها قطاعه 
عناية بالغة إذ ميكنها من التحكم يف شبكات 
التوزيع وضبط األسعار إضافة ملناصب الشغل 

التي ميكن أن توفرها.
عملية  انطالق  إشارة  الوزير  وأعطى 
شاحنة   35 من  متكونة  لشحنة  تصدير 
النيجر،  دولة  باجتاه  البناء  مواد  مختلف  من 
الوالية  ليختتم زيارته بلقاء مطول رفقة والي 
مناقشة  مت  حيث  االقتصاديني  املتعاملني  مع 
املقايضة  جتارة  منها  احملاور  من  العديد 
وعمليات التصدير عبر املعابر البرية وصندوق 
دعم النقل للسلع لواليات اجلنوب واملعرض 

الدولي.

الباحثني  األساتذة  من  مجموعة  ناشد 
التخصصات  إلى  ينتمون  دكتوراه  وطلبة 
العلمية واالجتماعية واإلنسانية عبر مختلف 
العالي  التعليم  وزير  الوطن  ومعاهد  جامعات 
عن  باإلعالن  التعجيل  العلمي  والبحث 
للموسم  باخلارج  اإلقامي  التكوين  منحة 

اجلامعي »2020-2021«.
الوزير  لهم  عريضة  يف  املعنيون  وطالب   
نظًرا  املنحة  عن  باإلعالن  التعجيل  بضرورة 
يعيشونها،  التي  والترقب  القلق  حالة  إلى 
كبيرة  فرصة  تعد   - حسبهم   - فاملنحة 
الستكمال بحوثهم يف ظروف أحسن خاصة 
متاًما  البحث  عن  متوقف  منهم  العديد  وأن 
البحث  مخابر  يف  اإلمكانيات  لنقص  نظًرا 

يف بالدنا. 
كما بادر املعنيون على تقدمي جملة من 
يف  التسجيل  إجراءات  لتسهيل  االقتراحات 
املنحة من خالل املطالبة باستحداث أرضية 
تفادًيا  وذلك  املشاركة،  ملفات  لدفع  رقمية 

قد  التي  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة  ملخاطر 
يخلقها التسليم املباشر للملفات، كما يعتبر 
اقتراًحا لتسريع إجراءات التسجيل خاصة وأن 
هذه العملية تستغرق وقًتا طوياًل قد يصل إلى 
ثالثة أشهر، غير أنه ونظًرا إلى ضيق الوقت 
بتسريع  الكفيلة  السبل  إيجاد  لزاًما  أصبح 
قد  اجلامعية  السنة  إن  حيث   ، اإلجراءات 
مصير  يتضح  أن  دون  االنتهاء  على  شارفت 
املمثلني  األعضاء  بأحد  اتصال  ويف  املنحة. 
الوزارة يف  أنه قد متت مراسلة  لطلبة، أوضح 
أكثر من مناسبة غير أنه – إلى حد كتابة هذا 
املقال - لم يتم تقدمي أي إجابة رسمية، وهو 
ملطلبهم،  مبرر  غير  جتاهاًل  املعنيون  اعتبره  ما 
خاصة وأن الوزير قد عكف منذ توليه مهامه 
على اإلجابة على مختلف املراسالت بطريقة 

رسمية.
عّمــار قــردود

أيدت غرفة االتهام لدى مجلس قضاء 
قاضي  عن  الصادرة  القرارات  سكيكدة 
التحقيق باحملكمة االبتدائية بخصوص وضع 
العام  املدير  من  كل  القضائية  الرقابة  رهن 
و27  الدين  عماد  طنفور  املينائية  للمؤسسة 

متهما آخرين.
جاء  مؤيدا  االتهام  غرفة  قرار  أن  يذكر 
لقرارات قاضي التحقيق بعد النظر يف الطعن 
وكان وكيل  املتهمون.  به  تقدم  الذي  بالنقد 
باشر  قد  سكيكدة  محكمة  لدى  اجلمهورية 
جملة من التحقيقات والتحريات مع املتهمني 
لشؤون  العام  بالتسيير  تتعلق  ملفات  يف 
بينت  بحيث  بسكيكدة،  املينائية  املؤسسة 

عليها  أشرفت  التي  والتحقيقات  التحريات 
اإلقليمية  باملجموعة  والتحري  البحث  فرقة 
وكيل  وبأمر من   ، بسكيكدة  الوطني  للدرك 
وتالعب  وخروق  جتاوزات  وجود  اجلمهورية، 
التجارية  والعقود  الصفقات  إبرام  مجال  يف 
واملتعاملني  املينائية  املؤسسة  مع  واخلدماتية 
خروق  وجود  ثبت  كما  االقتصاديني، 
وتضخيم للفواتير يف عدة قضايا تتعلق بتسيير 
متابعتهم  متت  املعنيون  املينائية.  املؤسسة 
وتبديد  مشبوهة  صفقات  بإبرام  تتعلق  بتهم 

املال العام وسوء استغالل الوظيفة.
نسيبة شالبي

متنراست
رزيـق يعـلن عن إنشاء فرع 
لمؤسسة المعارض والتصدير

رحالت على مدار أسبوع يستفيد منها 890 شخصا
الشــروع في آخـر عملـــية إجــالء للجزائريين العالقين في الخـارج

سكيكدة
الـــّدرك يوقــف شبـــانا خالـــفوا تعليــمة مجانـــية الشواطــئ

أعلن وزير التجارة كمال رزيق 
عن إنشاء فرع ملؤسسة املعارض 

والتصدير »صفاكس« بكامل 
مرافقه بوالية متنراست.

املطالبة باستحداث أرضية رقمية لدفع ملفات املشاركة

األساتـذة والطلــبة يستعجلــون اإلفـــراج 
عن منــحة التكـوين اإلقـــامي بالخــارج

تورط يف قضايا فساد
مجــلس القضــاء يؤيــد حكـم وضــع 

المديـر العام لميناء سكيكدة تحت الرقابـة 



ف سليم 
التجارة  مديرية  أمام  احملتجني  التجار  ممثلو 
احمللية  السلطات  طالبوا  أمس  أول  الوالية  ومقر 
وللوزير  املركزية  للجهات  صوتهم  بإسماع 

أكدوا  املتأزمة حيث  للنظر يف وضعيتهم  األول 
قانوني  بشكل  التجاري  نشاطهم  ميارسون  أنهم 
كباعة متجولني ولهم سجالت جتارية ويدفعون 
الضرائب وحقوق الصندوق الوطني للعمال غير 

األجراء حيث مند شهر مارس الفارط ومع ظهور 
منع  بسبب  العمل  توقفوا عن  اجلزائر  الوباء يف 
التي  األسبوعية  األسواق  العمومية  السلطات 

أكدوا أنها مصدر رزقهم الوحيد.
متسائلني يف هذا الصدد عن أسباب عدم 
فتح األسواق األسبوعية يف حني تفتح الشواطئ 
على مصراعيها يوميا لألالف من املصطافني يف 
حني هم يعانون من تدهور أوضاعهم اإلجتماعية 
ضروريات  أدنى  تلببة  مبقدورهم  يعد  لم  حيث 
يف  مجددين  العائلية.  اليومية  وإحتياجاتهم 
للنظر  املختصة  السلطات  مناشدة  السياق  ذات 
يف وضعيتهم املتدهورة بالسماح لهم بالعودة إلى 
النشاط باألسواق األسبوعية زيادة عن للمطالبة 
التي  املالية  التضامنية  اإلعانة  منحهم  بتسريع 
أعلن عنها رئيس اجلمهورية« عبد املجيد تبون« 
احلجر  تدابير  تداعيات  من  املتضررة  للعائالت 
سنتيم  ماليني  ب3  واملقدرة  واملنزلي  الصحي 

شهريا.

جمال بوالديس
»حزامي«  قرية  سكان  عودة  يشفع  لم 
اإلستقرار  عودة  بعد  وبيوتهم  أراضيهم  إلى 
من  أكثر  والبالغعددهم  املنطقة  يف  األمني 
أبسط  من  اإلستفادة  يف  نسمة،   500
املنطقة  عن  تغيب  التي  التنموية  مشاريع 
الريفية  اإلنارة  أبرزها  طويلة،  سنوات  مند 
يف بيوت املواطنني وشبكتي الصرف الصحي 
واملاء الشروب، ويف هذا السياق، قال رئيس 
جمعية القرية يف تصريح »ألخبار الوطن« أن 
سكان »القرية« يجبرون على املشيلمسافات 
الينابيع  من  املاء  جلب  اجل  من  طويلة 
العالج  أنقاعة  كما  ووالتقليدية،  البعيدة 
السكان  يجبر  حيث  القرية،  عن  غائبة 
سيدي  إلىقرية  إما  طويلة  مسافات  لقطع 
حقنة  أجل  من  زيد  بني  أو  الشارف  علي 
واحدة، كما أن أبنائهميسلكون طريق خطير 
يف  املدرسة  إلى  الذهاب  أجل  من  وصعب 
»محترمة«،  ابتدائية  إلى  القرية  إفتقار  ظل 

من  معتبرة  »كوطة«  من  حرمانهم  وكذا 
الريفي  الطريق  تهيئة  وكذا  السكنالريفي، 
أصبحيشكل  الذي  الرئيسي  الطريق  وتهيئة 
الظروف  هي  ملستعمليه،  حقيقيا  خطرا 
من  فيالعديد  السكان  رفعها  التي  املزرية 
املرات إلى السلطات احمللية التي لم تتمكن 
من حتقيقها يف ظل حتججها بتجميد العديد 
»التقشف«  بعنوان  القطاعية  املشاريع  من 
من  ورثته  ما  ثقل  وأمام  وقلةاإلمكانيات، 

البلديات السابقة من التخلف التنموي.
على  أكد  جهته،  من  البلدية،  رئيس 
جتسيد مخطط شامل لتنمية احمللية يف القرية 
الشروب،  واملاء  شبكتيالتطهير  من  أنطالقا 
وكذا رفع حصص السكن الريفي يف القرية، 
مشروع  جتسيد  فأنهينتظر  الطريق  شبكة  أما 
الترميم اخلاص بشبكة الطرقات، كما وعد 
بالتخفيف من معانات »الساكنة« قبل نهاية 

السنة اجلارية.

انتشلت مصالح مديرية احلماية املدنية 
الرمال  بشاطئ  غريق  جثة  الطارف  لوالية 

الذهبية
واإلتصال  اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 
الوطني  الدرك  طرف  من  النداء  تلقي  بعد 
بوجود غريق، متكن غطاسي احلماية املدنية 
لوالية الطارف من إنتشال جثة الغريق البالغ 
بلدية  31 سنة والذي ينحدر من  العمر  من 
بوشقوف بوالية قاملة بشاطئ الرمال الذهبية 
صعوبة  يف  ساهم  مما  هائج  البحر  وكون 
إلى  حتويله  ومت  إلنتشاله  الغطاسني  مأمورية 
مستشفى القالة، وقد خصص لهذه العملية 
سيارة إسعاف وسيارة ربط و05 أعوان و03 
هذه  واألول  الغريق  هذا  ويعتبر  غطاسني 
للشواطئ  التدريجي  الفتح  قرار  بعد  السنة 
بوالية الطارف وعليه دعت جميع املواطنني 

توخي احليطة واحلذر. 
سطح  يف  مشنوقا  شاب  على  العثور 

منزله العائلي لسيدي مزغيش
عثر، أمس، االثنني، على شاب يدعا 
س ي 27سنة، جثة هامدة معلقا بحبل من 
الرقبة داخل سطح بيته العائلي بحي املفرزة 
قرب مقبرة البلدية، وهذا يف ظروف ال تزال 
احلماية  مصالح  تدخلت  .حيث  مجهولة. 
املدنية فور االبالغ علي احلادثة من قبل اهل 
الصحية ومت إحتاد كل التدابير الالزمة وحتويل 
اجلثث  حفظ  مصلحة  على  الضحية  جثة 
يف  التحقيق  مباشرة  مع  احلروش  مبستشفى 

مالبسات القضية.
ف سليم

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
قسنطينة،  والية  بأمن  السادس  احلضري 
 27 العمر  من  يبلغان  توقيف شخصني  من 
و41 سنة لتورطهما يف قضية تكوين جمعية 
أشرار واإلعداد الرتكاب جناية وجنحة ضد 
املوصوفة  السرقة  املمتلكات،  أو  األشخاص 
واستحضار  الكسر  التعدد  بظرف  املقترنة 
مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب مع سبق 

اإلصرار والترصد. 
شكوى  إلى  القضية  وقائع  تعود 
تعرض  بخصوص  ضحية  قبل  من  مقدمة 
السرقة  لفعل  بوجنانة  بحي  الكائن  منزله 

أجهزة  الفاعلون  خالله  استهدف  والذي 
التحريات  اخرى.  وأغراض  كهرومنزلية 
املعمقة واألبحاث واملعلومات املستقاة كللت 
بتحديد هوية مشتبه فيه الذي تبني انه جار 
الستكمال  وحتويله  توقيفه  ليتم  الضحية 
شريك  هوية  حتديد  مع  التحقيق  إجراءات 
املسروقات  بنقل  تكفل  والذي  فيه  املشتبه 
على منت مركبة ليتم توقيفه واسترجاع جزء 
مجريات  من  االنتهاء  وبعد  املسروقات  من 
يف  جزائية  إجراءات  ملف  اجناز  مت  التحقيق 
حق املعنيني مت تقدميهما أمام النيابة احمللية. 
خديجة بن دالي

سكيكدة
»قرية حزايم« تعاني الّتهميش

الطارف
انتشــال جثــة غريــــق 

بشاطــئ الرمـــال الذهبيــــة
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بعد 6 أشهر من البطالة اإلجبارية بسبب كورونا

تّجـــار األســواق األسبــوعية 
بعنـــابة يحتـــــجون! 

من  املستفيدين  الشباب  عشرات  ناشد 
بعقود  واملسماة  االجتماعية  عقودالشبكة 
»الداس » بعنابة القاضي األول يف البالد رئيس 
مناشدة  رسالة   « تبون  املجيد  »عبد  اجلهورية 
للمطالبة باإلدماج يف مناصب عمل دائمة على 
الصيغ  مختلف  من  املستفيدين  زمالءهم  غرار 

التشغيلية األخرى. 
التي  املراسلة  يف  الشباب  هؤالء  وقال 
نحن  منها :«  الوطن« على نسخة  »أخبار  حتوز 
 )PID/DAIS( عقودهم  املنتهية  العمال 
اإلجبارية  البطالة  بسبب  مزرية  وضعية  نعيش 
مؤكدين  إدماجنا  رفض  بسبب  نعيشها  التي 

عامني  ملدة  املدة  محددة  بعقود  عملوا  أنهم 
سنوات  و6  اجلامعية  الشهادات  ألصحاب 
ملستوى أقل مببلغ يتراوح بني 5400و9000دج 
جتديد  عملية  من  حرموا  عقودهم  إنتهاء  وبعد 
العقود واإلستفادة من عقود أخرى وأغلبهم لهم 
عائالت وسنهم جتاوز 35 سنة ورغم محاوالت 
من  البالد  يف  العليا  للسلطات  صوتهم  إسماع 
خالل املراسالت ووسائل اإلعالم والوقفات إال 
تنادي على حد تعبيرهم وذلك  أنه الحياة ملن 
التنفيذي  املرسوم  من  الفئة  هذه  إستثناء  بعد 
ديسمبر   9 بتاريخ  باإلدماج  واملتعلق  الصادر 
يعتبرونه  والدي  تطبيقه  لكيفية  احملدد   2019

مجحفا يف حقهم بعدما حدد املستفيدين بحالة 
بنص  العمل  يف  احلق  ملبدأ  مراعيا  غير  نشاط 
املادة 69 من الدستور ومبدأ املساواة يف اإللتحاق 
هذا  يف  داعيني   .»74 املادة  بنص  بالوظائف 
الصدد بإعادة فتح العقود املنتهية وإدماجهم يف 
الدماج  إستفاء شروط  بعد  دائمة  مناص عمل 
على  التشغيل  وكاالت  إلى  حتويلهم  مراعاة  مع 
غرار ما حدث مع اصحاب العقود السارية وإلغاء 

شرط السن احملدد ب35 سنة«.
ف سليم

بعنابة  األمن  مصالح  أحالت 
األشخاص  من  العديد  ملفات 
املختصة  القضائية  اجلهات  على 
الشواطئ  استغالل  يف  لتورطهم 
محاولة  يف  شرعية  غير  بطرق 
عليها  سيطرتهم  لبسط  منهم 
الكراسي  بتأجير  والقيام  بالقوة 
رغم  عنوة  املصطافني  والشمسيات 

مجانية الدخول للشواطئ.
اإلعالم  خلية  بيان  وحسب 
عنابة  والية  ألمن  واإلتصال 
أمس اإلثنني قامت قوات الشرطة 
استغالل  ظاهرة  محاربة  يف إطار 
الشرعية  غير  واملواقف  الشواطئ 
شرطية  رخصة بعمليات  بدون 
على مستوى الشواطئ املسموح بها 
السباحة على غرار بكل من شاطئ 
مبشاركة  عمر  وريزي  رشيد  رزقي 
لألمن  الوالئية  املصلحة  كل من، 
السريع  التدخل  كتيبة  العمومي، 
لألمن  الشرطة  قوات  و02،   01
والتي  والسابع،  السادس  احلضري 
قضائية  ملفات  إجناز  عن  أسفرت 
بخصوص  شخص،   16 ضد 

رخصة  بدون  شاطئ  استغالل 
و06 ملفات قضائية متعلقة بإنشاء 
رخصة،  بدون  للسيارات  مواقف 
 60 15 طاولة،  77 كرسي  وحجز 
الكبير،  مظلة شمسية من احلجم 
دراجة   36 توقيف  إلى  إضافة 
الرتكاب  باحملشر  ووضعها  نارية 
تستوجب  مخالفات  أصحابها 
أنه مت إتخاذ كافة  ذلك. ولإلشارة 
يف  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 

أخرى  جهة  من  املخالفني.  حق 
ويف إطار مواصلة نشاطاتها اجلوارية 
والتوعوية، شاركت مصالح األمن 
والية  بأمن  السادس  احلضري 
يف  املصدر  نفس  بحسب  عنابة، 
مع  بالتنسيق  التحسيسية  احلملة 
وترقية  للتنمية  األمل  نور  جمعية 
عنابة،  لوالية  والثقافة  الشباب 
البحرية،  الواجهة  مستوى  على 
ريزي أعمر، أين مت توزيع كمامات 

وإرشادات  نصائح  وتقدمي  واقية، 
لفائدة املواطنني بخصوص وجوب 
من  الوقائية  بالتدابير  اإللتزام 
على   ،19 كوفيد  كورونا  فيروس 
التباعد  الكمامة،  إرتداء  غرار 
املعقمات  إستعمال  االجتماعي، 
الصحي  احلجر  بقواعد  وااللتزام 

املنزلي.
ف سليم

دعا العديد من التجار الناشطني على مستوى األسواق األسبوعية كال من مسؤولي مديرية التجارة 
ووالي والية عنابة إلى إعادة فتح األسواق، بعد 6 أشهر من البطالة اإلجبارية بسبب تداعيات 

تدابير مجابهة فيروس كورونا املستجد!

يعيش سكان قرية »حزامي« 
ظروفامعيشية«قاهرة«، 

أجبرت العديد من العائالت 
على الفرار من القرية 

والتخلي عنممتلكاتهم من 
حقول شاسعة وبيوت والنزوح 

الريفي سواء إلى القل أو 
إلىدوائر قريبة، بحثا عن 
حياة أفضل لهم وألبنائهم.

عنابة
أصحــاب عقــــود »الداس« يطالبـــون باإلدمـــاج 

عنابة
مقاضـاة 16 شخصــا استغلـوا الشواطـئ دون ترخيــص

قسنطينة
توقيـــف لصيـــن سطـــيا 

على مـنزل جارهما بحي بوجنانـة
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بومرداس

تلــوث الشواطــــئ يهـــدد تلــوث الشواطــــئ يهـــدد 
موســم موســم االصطيــاف بالفـــشلاالصطيــاف بالفـــشل

سميرة مزاري
ببومرداس  الشواطئ  تكتسي 
منذ فتحها أمام املصطافني حلة من 
أكوام  للعيان  تظهر  حيث  القمامة، 
البالستيكية،  األكياس  من  هائلة 
قارورات املياه املعدنية والبالستيكية 
كل  يف  األطعمة  بقايا  جانب  إلى 
مغادرة  مبجرد  الشواطئ  من  شبر 
من  يزيد  الذي  األمر  املصطافني، 
ويجبرهم  النظافة  أعوان  متاعب 
هاته  لرفع  مساء  كل  التجند  على 
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املفتوحة خالل هذا املوسم.
أحد  ندد  السياق،  هذا  ويف 

ملؤسسة  التابعني  النظافة  عمال 
الوطن«  »أخبار  به  التقت  مادينات 
املركزي  الشاطئ  مستوى  على 
الكائن بعاصمة الوالية بالسلوكيات 
بها بعض  يقوم  التي  احلضارية  غير 
نتيجة  الشواطئ،  على  املتوافدين 
عشوائي  بشكل  للقمامة  رميهم 
األماكن  االعتبار  بعني  األخذ  دون 

املخصصة لها.
بقوة  طرحه  نفسه  املشكل 
الكرمة،  بشاطئ  املصطافني  بعض 
أن  الصدد  هذا  يف  أشاروا  حيث 
الشواطئ ببومرداس تستقطب سنويا 
أعدادا هائلة من املصطافني من كل 

الذي  للهدوء  نظرا  حدب وصوب، 
عائلية  أنها  كما  غالبيتها  يطبع 
مقارنة بعديد الشواطئ يف الواليات 
انتشار  أن  غير  األخرى،  الساحلية 
يف  يفكرون  جعلهم  بها  النفايات 
أخرى  أماكن  نحو  وجهتهم  تغيير 

أكثر نظافة.
واعتبر محدثونا رمي املخلفات 
على  صريحا  اعتداءا  بالشواطئ 
الوالئية  السلطات  داعني  احمليط، 
يف  صارمة  اجراءات  اتخاذ  إلى 
الرقابة  تشديد  عبر  الفاعلني،  حق 
على  عقوبات  وفرض  بالشواطئ 
يتقيدون  ال  الذين  املصطافني 

بالتعليمات.
من  عدد  أعرب  باملقابل 
مدينة  شاطئ  على  املتوافدين 
تفاقم  من  قلقهم  عن  داود  سيدي 
اجلهات  اكتفت  حال  يف  الوضع 
التدخل،  دون  باملشاهدة  املعنية 
وفق  يتسبب،  أن  شأنه  من  ما 
قولهم، يف فشل موسم االصطياف 
كبيرة  أعدادا  وينفر  السنة،  لهذه 
تهديد  وبالتالي  املصطافني،  من 
مقومات السياحة بعاصمة الصخرة 

السوداء.

سيدي بلعباس
فـــوضـــى بالـــمركـــز الجـواري للضـــــرائب

استهجن سكان بلدية سيدي بلعباس من الوضعية ا السيئة للمركز اجلواري للضرائب الواقع بضاحية بوعزة الغربي الذي يشهد توافد كبير بشكل يومي 
بعد ان صار مشهد الطوابير الطويلة ميزته خالل االيام االخيرة ما بات يخلق تذمرا واسعا يف اوساط الزبائن املرتادين اليه المتام معامالتهم الضريبة او لدفع 

مختلف اجلبايات املترتبة عليهم بعد ان باتوا يقضون ساعات طويلة يف الطوابير يف انتظارادوارهم.
الوضعية التنظيمية السيئة التي اثرت على نوعية اخلدمات املقدمة للزبائن خلقت عزوف لدى البعض بسبب االقبال الواسع على املركز الضريبي لكونه 
الوحيد املتخصص يف تسديد اجلبايات على مستوى احمللي ورداءة اخلدمات مرجعه الى التنظيم الغير محكم وعدم االعتماد على كل الشبابيك املتوفرة داخل 
املركز لتمكني املواطنني من قضاء حوائجهم باريحية وتفاديا للطوابير العريضة املتشكلة والتي قد تسبب يف تفشي فيروس كورونا خاصة وان املركز اجلواري ميتلك 
كل القدرات املادية والبشرية التي تسمح له بتقدمي خدمات احسن مما يقدمه حاليا وهذا ما وقفت عليه جريدة اخبار الوطن يف زياراتها للمركز اين رصدت 

اصطفاف عدد كبير من املواطنني على شباك وحيد يف حني بقية الشبابيك خارج حيز اخلدمة السباب مجهولة.
حواش.ا

البيض
رصـــد 41 ألــــف منــحة مدرســية ألبنـــاء المتعففيــــن 

التربية  قطاع  والتعليم بالبيض من 41 ألف منحة استفاد 
2020 متدرس املقدرة ب 5 آالف دج  الدراسية  السنة  بعنوان 
خصصت / 2021 وهي حصة مضاعفة  التي  احلصة  عن 
الدراسية  السنة  التربية للوالية  مدير  وحسب  املاضية.  
احلصة  فإن  البيض  تضاعفت بعد تسجيل عدد هائل بوالية 
مبختلف  املعوزين  التالميذ  تعادل من  والتي  الدراسية  األطوار 
التالميذ  عدد  من   % واملقدر 50  البيض  بوالية  املتمدرسني 
نسبة ب 81 ألف متمدرس مبختلف  البيض  وتسجل  األطوار.  
كقرى كبيرة يف عدد العائالت املعوزة  واملداشر  بالقرى  خاصة 
والوراكيس  وليغن  العمل بوغرارة  فرص  غياب  يف  وغيرها 
التوظيف.   فرص  بالبيض وانحصار  العائالت  أغلب  وكانت 
املاشية  تربية  مهنة  موجة متارس  أن  إال  مضت  عقود  خالل 
املراعي  وانحصار  قضت على أغلب املراعي وقضت اجلفاف 
وقدفت  املاشية  رؤوس  باملوالني الى البطاله.  يحدث هذا على 
بامتصاص جحافل البطالني سواء يف غياب نسيج صناعي يسمح 

اجلامعيني او غيرهم. 
 نورالدين رحماني

للوالدة  قسم  انعدام  هاجس  الزال 
يف  بالسواقي  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة 
استياء  ويثير  املنطقة  سكان  يؤرق  املدية 
للمتاعب  بالنظر  إلينا  حتدثوا  ممن  العديد 
إلى مستشفيات  التنقل  يواجهونها يف  التي 
مستشفى  وباألخص  املجاورة  املناطق 
فهذه  واملدية  سليمان  وبني  البرواقية 
املستشفيات وجهة املرضى والنساء احلوامل 
خاصة يف احلاالت االستعجالية والطارئة ، 
حيث يطالب سكان املنطقة اجلهات الوصية 
الوالدة  قسم  توفير  اإلسراع يف  القطاع  على 
باملؤسسة االستشفائية ودعم ذات املؤسسة 
بالتخصّصات التي من املفترض أن تضمن 
عدد  بلديات  أربع  لسكان  الصحية  التغطية 
سكانها يفوق الـ30ألف نسمة وحتى تزول 
متاعب كثيرة أَرقت اجلميع، هذه خلدمات 
آمال  مستوى  إلى  ترق  لم  الزالت  الصحية 
عبر  تضم  والتي   ، لدائرة  إقليم  سكان 
إقليمها بلديات السواقي ، جواب ، سيدي 

يف  يضطرون  الذين   ، زيان  وسيدي  زهار 
تكلفهم  شاقة  رحالت  إلى  األوقات  أغلب 
الكثير  الكثير حتى حياتهم كما حدث يف 
فاملسافة  املتحدثني  ذات  املرات حسب  من 
إلى مستشفيات أخرى طويلة وعبر مسالك 
فالكثير  السكان  وحسب  ،هذا  خطيرة 
الوالية على  مبرضاهم حتى خارج  يسافرون 
يتنقلون  الذين  جواب  بلدية  سكان  غرار 
على  بالبويرة  الغزالن  سور  مستشفى  إلى 
دائرة  ،سكان  كم   40 الـ  تقارب  مسافة 
بتحويل  خيرا  استبشارهم  ورغم  السواقي 
إلى مقر جديد منذ سنوات ورغم  عيادتهم 
املجهودات املبذولة من طرف عمالها إال أنها 
بالغرض  تفي  اخلدمات ال  محدودة  تبقى 
بكل  مستشفى  حلمهم  يبقى  املطلوب، 

التخصصات ينتشلهم من جحيم املعاناة.
عمر ب

أقبو  دائرة  ألمن  عناصر الشرطة  متكنت 
كمية  حجز  من  والية بجاية  ألمن  التابعة 
صاحلة  غير  البيضاء فاسدة  اللحوم  من 
بــ 235,10 كلغ،  تقدر  البشري  لالستهالك 
عناصر  بعد قيام  جاءت  العملية  تفاصيل 
الشرطة بخرجة ميدانية بالتنسيق مع مديرية 
التجارية  احملالت  ملراقبة  الفالحية  املصالح 
والنظافة،  الصحة  لشروط  احترامهم  ومدى 
اخلاص  التجارية  احملالت  أحد  مراقبة  وبعد 
مت ضبط كمية  املدينة  بوسط  اللحوم  ببيع 
معروضة  كانت  البيضاء  اللحوم  من 

لالستهالك  صاحلة  للبيع )دجاج( غير 
البشري تقدر بـ 235,10 كلغ، ليقرر الطبيب 
بحجزها  الفالحية  للمصالح  التابع  البيطري 
اإلجراءات  كل  اتخاذ  مت  وقد  وإتالفها، 
بإجناز  التجاري  احملل  صاحب  ضد  القانونية 
اجلهات  إلى  وإرساله  ضده  جزائي  ملف 
والبيئة  النظافة  مصلحة  وإخطار  املختصة، 
هي  اإلدارية  اإلجراءات  التخاذ  أقبو  لبلدية 

األخرى ضده. 
كرمي.ت

معشوشب  جواري  باستثناء ملعب 
شرق  الكبير  القلب  مدينة  منه  استفادت 
املدية مؤخرا فشباب البلدية والتي تعد مقر 
دائرة منذ سنوات عديدة الزالوا يعانون فقرا 
من حيث املرافق الرياضية والثقافية ملحني 
حتقيقها  والوالئية  احمللية  السلطات  على 
امللعب  ترميم  بضرورة  يطالبون  ،حيث 
بالعشب االصطناعي  ،وتغطيته  البلدي 
شهدته  ما  غرار  ،على  مدرجات  وبناء 
ذاته  يف الوقت  ،مطالبني  مجاورة  بلديات 
وأحياء  قري  عبر  جوارية  مالعب  باجناز 
املنطقة ،كما تساءل شباب القلب الكبير يف 
ذات السياق عن مشروع دار الشباب الذي 
البلدية استفادت منه غير  من املفروض أن 
الورق  أنه بقي حلما لم يتحقق سوى على 

، فدار الشباب الوحيدة املوجودة بالبلدية لم 
تعد تستوعب شباب املنطقة باعتبارها املالذ 
انعدام  ظل  يف  واألطفال  للشباب  الوحيد 
بالبلدية  ثقافية  أو  رياضية  أخرى  مرافق 
ومازاد الطني بلة أن مدرجها خصص مؤخرا 
املركز  ترميم  انتظار  مؤقتا يف  بريديا  كمركزا 
القلب  ،شباب  باملدينة  الوحيد  البريدي 
الكبير يطالبون يف اإلسراع يف جتسيد مشاريع 
ثقافية ورياضية قصد الرقي بالفعل الرياضي 
سباتا  تعيش  باتت  الرياضة  وان  خاصة 
كبيرا منذ مدة طويلة وشباب البلدية يعانون 
يف  بهم  الزج  ميكنه  الذي  الفراغ  مفسدة 

مستنقع اآلفات االجتماعية اخلطيرة.
عمر.ب

بجاية
حجــز 32 قنـــطارا مـن اللـــحوم 

البـــيضاء الفــــــاسدة 

املدية 
سكــــان السواقــي يشتكـــون

 تـــدني الخــــدمات الصــــــحية 

املدية
بلــدية القــلب الكبـــير تفتـــقر

إلـــى المـــرافق الشبــــانية

أثار مشكل انتشار القمامة بشواطئ والية بومرداس، الناجم عن تراخي بعض املصطافني يف 
التقيد بالتعليمات، وجلوئهم إلى رمي املخلفات بشكل عشوائي امتعاضا واسعا لدى املواطنني 

وجمعيات حماية البيئة على املستوى احمللي.
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أخبار السر ايا

اقترح رئيس احلكومة التونسية 
هشام املشيشي الطالب الكفيف 

احلاصل على الدكتوراه يف 
اآلداب وليد الزيدي ليكون وزيرا 
للثقافة، ويعتبر الزيدي، والذي 

يبلغ من العمر 34 عاما، أصغر 
وزير مقترح يف حكومة الكفاءات 
املستقلة التي عرضها املشيشي، 
كما سيصبح الزيدي أول وزير 

كفيف يف تاريخ تونس، يف حال 
نالت احلكومة الثقة من البرملان 

يف جلسة تصويت خالل أيام. 

أعلنت سلطة اآلثار التابعة للكيان الصهيوني عن العثور على كنز 
نادر وسط البالد، عبارة عن عمالت ذهبية يقدر عمرها بنحو 1100 

عام، وتعود للعصر العباسي.
ووفقا ملديري احلفريات »ليات نداف زيف« والدكتور »إيلي حداد« 

من هيئة اآلثار، فإن »الكنز املدفون عمدا يف األرض يف جرة خزفية، 
كان يحتوي على 425 قطعة نقدية ذهبية، يعود معظمها إلى العصر 
العباسي. ويفترض أن يكون الشخص الذي دفن هذا الكنز منذ 1100 
عام توقع استرداده، حيث قام بتأمني اإلناء مبسمار حتى ال يتحرك، 

وال يسعنا إال أن نخمن ما منعه من العودة جلمع هذا الكنز«.

قدم عمال بلدية آقبو غربي بجاية، أول أمس، 
على غلق مقر البلدية احتجاجا منهم بسبب 

نقص وسائل احلماية والوقاية من وباء كورونا، 
سيما بعد ارتفاع عدد املصابني بني املوظفني 
والعمال، وهو األمر الذي أدى إلى إغالق املقر 

ومغادرة اجلميع يف الوقت الذي ترك فيه 
املواطنون الراغبون يف استخراج وثائقهم يف 

حيرة من أمرهم.
 هذا، وقد ربط العمال استئنافهم العمل 

بتعقيم كل املصالح واملكاتب فضال عن توفير 
وسائل احلماية كالكمامات وسوائل التعقيم.

ُتونــس َقــد َتستـــوِزُر َكِفيــــًفا! 

»الَمنامة«. . األكثُر جذًبا لألمواِل! 

ِفَلسطيـــن  َتستخـــــِرُج    الَعـــدوى َتغِلـــُق َمقــرَّ َبلدّيــِة آقبـــو 
كنــَز بِنـــي الَعبـــّاس! 

حصدت العاصمة البحرينية لقب املدينة األكثر جذبا لألموال يف 
العالم. وبحسب أحدث نسخة من املؤشر الدولي شملت 150 مدينة، 

الصادر عن مؤسسة )AIRINC(، حصدت املنامة اللقب، والذي 
مينح وفقا للجاذبية املالية وأسلوب احلياة. 

 حولت، السلطات احمللية يف إحدى 
املدن اليابانية ، مؤخرا، أغطية 

البالوعات يف الشوارع إلى لوحات فنية، 
يف محاولة مبتكرة لتحسني صورة 

الشوارع وإضفاء ملسة جمالية عليها.
وكشفت السلطات يف مدينة 

»توكوروزاوا« الواقعة شمال العاصمة 
طوكيو، مطلع أوت اجلاري، عن 27 
غطاء لفتحات الصرف الصحي يف 

الشوارع تتميز باحتوائها على شاشات 
.»LED« مضيئة تعمل بتقنية

وباإلضافة إلى أن واجهات أغطية 
البالوعات تعمل بالطاقة الشمسية، 

فإنها تتميز أيضا بتصاميم ملونة 
مستوحاة من الرسوم املتحركة 

الشهيرة املعروفة يف اليابان وخارجها، 
وفق ما أظهره تسجيل مصور انتشر 

على وسائل التواصل االجتماع.

 »توكوروزاوا« ُتحّول أغِطيَة الَباُلوعاِت ُتحًفا!

عّنابة َتستعيُد ِقناَع »الُقورقون!
كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أمس الثالثاء خالل زيارة 

عمل وتفقد قادتها إلى والية عنابة ، عن استرجاع قناع »القورقون« 
بعد أزيد من 24 سنة من البحث عنه، والذي يرجع للحقبة الرومانية، 

وهو مكسب أثري هام ملتحف هيبون. وكرمت الوزيرة القائمني على 
حماية كل هذه الرموز األثرية باملتحف.

لإلشارة فإن قناع »القورقون« )GORGONE( املسروق من عنابة 
كان يوجد يف بيت صخر املاطري، صهر الرئيس التونسي السابق بن 

علي وهذا القناع من الرخام األبيض أكتشف يف عام 1930 خالل أعمال 
التنقيب التي كان يجريها فريق من علماء اآلثار، كان على رأسهم عالم 

اآلثار الفرنسي )Choupaut( بالقرب من املنتدى العتيق لهيبون 
القدمية. حسب مصادر من وزارة الثقافة، ويف السنوات األخيرة باشرت 

الوزارة إجراءات استرداد هذه التحفة األثرية.
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بعد جدل دام سنوات عديدة

تصنيــف صومـعة محـطة القطار تصنيــف صومـعة محـطة القطار 
بالـوادي تراثا وطنـيا محمـــيابالـوادي تراثا وطنـيا محمـــيا

رشيد شويخ
مراسلة  يف  املذكورة  الوزارة  أمرت  حيث 
ملصالح  فيها،   األولى  املسؤولة  قبل  من  رسمية 
ومن  بالوالية  الثقافة  مديرية  وكذا  الوادي  والية 
خاللهما لبلدية ألف قبة وقبة، بالتوقيف الفوري 
جرى  كما  باملدينة،  القطار  محطة  صومعة  لهدم 
محمي،  ثقايف  كتراث  املذكور  املبنى  تصنيف 
املقّومات  إحدى  إلى  يرمز  الوزارة  وبحسب  كونه 
قبة  األلف  ملدينة  واجلمالية  والعمرانية  املعمارية 
وقبة، كما أعطت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن 
للنمط  املبنى وفقا  إدماج  بضرورة  تعليمات  دودة 

سوف،  وادي  منطقة  به  تتميز  الذي  املعماري 
التراث  وحفظ  ترميم  مديرية  دودة  بن  ودعت 
الثقافة  القضية مع مصالح مديرية  مبتابعة  الثقايف 
الثقافة  وزارة  مصالح  أكدت  و  بالوادي.  والفنون 
املهتمة  والشخصيات  اجلمعيات  على  والفنون 
بالتراث، أن املجال مفتوح من أجل املساهمة يف 
غير  الثقايف  للتراث  العام  اجلرد  عملية  استكمال 
املصّنف لوالية وادي سوف، وهذا يف إطار املشروع 
وزارة  عليه  تشرف  التي  األثرية  للخريطة  الوطني 

الثقافة والفنون.
شيدت  قد  اجلدل  محل  البناية  وكانت 

بحجرة تضم غرفتني باإلضافة إلى صومعة بطول 
12 مترا، ومت اجنازها وفقط للنمط املغاربي املعروف 
احمللية  بناء  مبواد  وذلك  الشكل،  الرباعية  مبناراته 
من جبس وحجار اللوس والتافزة،  كما مت زخرفتها 
أيضا وفقا للمعيار احمللي ومت تسليم املشروع ودخول 
وغدة   ،1946 العام  من  سبتمبر  اخلدمة يف  حيز 
رسمي  كشعار  الصومعة  اختيار  مت  االستقالل 
يف  القطار  نشاط  توقف  وبعد  الوادي،  لبلدية 
منتصف  ويف  مت  أن  إلى  موصدة  ظلت  املنطقة 
السبعينات نقل مقر البلدية إلي بناية تقع خلف 

املبنى مباشرة. 
وكانت قضية هدم املنارة وحجرة مالصقة لها 
تتكون من قبتني قد طرحت للنقاش وسط الرأي 
املنقضية، بعد أن  السنة  العام احمللي، منذ نهاية 
الوالية،  سكان  آراء  سيرصد  أنه  الوالي  صرح 
التواصل  شبكة  خالل  من  حتديدا،  وعاصمتها 
تزين  التي  الصومعة  بإزالة  قرار  االجتماعي حول 
مدخل مقر البلدية، وذلك إثر قرب إنتهاء أشغال 
تفشي  لكن  وقبة،  قبة  ألف  لبلدية  اجلديد  املقر 
أجل  املاضي،  الربيع  منذ  املستجد  كورونا  وباء 
فعل  ردود  الذي  املوضوع  عن  والنقاش  احلديث 
واليتهم  عاصمة  يف  ليس  السوافة  بني  مختلفة 
سوف  وادي  منطقة  بلدية  كل  يف  بل  فحسب 
مجددا،  حولها  اجلدل  يتصاعد  أن  قبل  ال22، 
مت  للوادي  البلدي  الشعبي  للمجلس  مداولة  اثر 
القبتني  ازالة  ليتم،  هدمها  على ضرورة  املصادقة 

التي اجنزت مع املنارة اإلربعاء املاضي.

التربية  مديرية  كشفت 
20 مركزا  إليزي عن حتضير  لوالية 
السنة  نهاية  امتحانات  إلجراء 
املتوسط  التعليم  بشهادتي  اخلاصة 
حيث   2020 دورة  والبكالوريا 
برنامجا  الصدد  هذا  يف  تسطير  مت 
لهذه  احلسن  السير  لضمان  خاصا 
مواتية  ظروف  وخلق  املواعيد 
بهذه  املعنيني  املترشحني  الستقبال 
االمتحانات والبالغ عددهم اجماال 
يف   1282 مابني  مترشحا   2725

و1443  املتوسط  التعليم  امتحان 
مترشح يف شهادة البكالوريا حسب 
مصلحة  لدى  املسئول  به  صرح  ما 
مبديرية  واالمتحانات  التمدرس 

التربية. 
وكما اعده قطاع التربية بالوالية 
الوقائية  االجراءات  بروتوكول 
والصحية على مستوى مراكز اجراء 
املتوسط  التعليم  شهادة  امتحاني 
وكذا شهادة البكالوريا والذي يضم 
جميع  وتطهير  التعقيم  عمليات 

االمتحانات  اجراء  ومراكز  مرافق 
جاهزية  من  التاكد  مع  فتحه  قبل 
الطبية  املستلزمات  وتوفر  العيادة 
وضعية  يف  التباعد  تطبيق  وكذا 
الطاوالت والكراسي احتراما لتباعد 
االجتماعي مع توفير االقنعة الواقية 
كل  يف  احلراري  القياس  واجهزت 
الوالية  بلديات  املراكز عبر مختلف 

وبكمية كافية تلبي الطلب. 
تسجيل  مت  انه  ويذكر  هذا 
االساتذة  من  كبيرة  اعداد  غياب 

لاللتحاق  بالوالية  واالدرايني 
مبناصبهم بسبب توقف النقل مابني 
االساتذه  نسبة  ان  علما  الواليات 
يقدرب  باليزي  الوالية  خارج  من 
دون  حال  الذي  االمر  باملائة   87
التحاقهم مثلما كان منتظرا حتضيرا 
لطورين  النهائية  لالمتحانات 

املتوسط والثانوي. 
براهيم مالك

اهرير  واحة  قريبا  ستتدعم 
والية  جنوب  الواقعة  السياحية 
من  كلم   250 بعد  على  اليزي 
ميكانيكيا  املياه  تصفية  محطة 
عليه  تراهن  الذي  املشروع  وهو 
واملعانات  األزمة  إلنهاء  السلطات 
سنوات  منذ  املنطقة  تشهدها  التي 
األمن  ضمان  الى  يهدف  والذي 
الطبيعية  الصحي وحماية احمليطات 
والبيئة بالواحة السياحية حسب ما 
كشف عنه مدير املوارد املائية بوزيان 

عبد القادر. 
مت  انه  املسئول  ذات  ويضيف 
مستوى  على  الشروط  دفتر  وضع 
املياه  تصفية  محطة  الجناز  املديرية 
ميكانيكيا وهي التقنية التكنولوجية 
محطات  يف  املستعملة  اجلديدة 

بشكل  تساهم  التي  التصفية 
التسربات  مسلسل  إنهاء  يف  كبير 
باألحواض  الصحي  الصرف  مياه 
باإلضافة  اهرير  السياحية  باملنطقة 
وحتلية  تصفية  من  االستفادة  إلى 
سوى  فقط  يتبقى  ولم  بها  املياه 

على  للمشروع  الفعلي  االنطالق 
أرضية امليدان. 

سكان  أعرب  جهتها  ومن 
أخبار  ل  حديثهم  يف  اهرير  واحة 
لهذا  املاسة  حاجتهم  عن  الوطن 
بسبب  انتظاره  طال  الذي  املطلب 

باتت  التي  الكارثية  االوضعية 
بالواحة  واحليوان  اإلنسان  تهدد 
مياه  تشهدها  التي  التسربات  جراء 
أصبحت  اين  الصحي  الصرف 
فوق  ومستنقعات  بركا  تشكل 
سطح االرض يف كل مرة وتتسرب 
نحوى املجاري الطبيعية والتي تهدد 
التنوع احليواني من اسماك مبختلف 
بهذا  خيرا  استيشرو  وكما  انواعها 
يرى  أن  فيه  يأملوا  الذي  املشروع 
النور قريبا بالواحة السياحية والذي 
جديدة  حياة  بعث  إعادة  شانه  من 
داخل املنطقة السياحية التي يحلم 
كوارث  عن  بعيدا  ساكنيها  بها 
حياتهم  صفو  عكرة  ايكولوجية 

اليومية. 
براهيم مالك

األغواط

شــقُّ مسـالك بمناطــق شــقُّ مسـالك بمناطــق 
الظــل بقلـتة سيـدي سعـــد الظــل بقلـتة سيـدي سعـــد 

استفادت بلدية قلتة سيدي سعد شمال األغواط من عدة عمليات موجهة لسكان مناطاق 
الظل تتمثل يف ثالث مسالك لفك العزلة عن سكانها و05خزانات مائية يترواح مخزونها ما بني 

20و50 متر مكعب لتوفير ماء الشرب للتجمعات التي تعاني العطش. 
ومحيرث  وعمار  العود  وبن جدي وحلس  قرناز  من  مناطق كل  منها  استفادت  العمليات 
وتبقى مناطق أخرى كمنطقة التربي ووزاجة وضايت البقر تنتظر حظها من مشاريع مناطق الظل 
لوضع حد للمعاناة التي يتكبدها سكان بسبب الغياب الكلي للمرافق الضرورية، ويبقى املشكل 
مجال  من خدماتها يف  لالستفادة  بالكهرباء  ربطها  هو  املبعثرة  املناطق  هذه  يؤرق سكان  الذي 

اإلنارة املنزلية وترقية نشاطهم الفالحي الذي يعد املصدر الوحيد لعيشهم. 
ع. نورين

األغواط 

قـرية سليسلة بـ »ناصر بن قـرية سليسلة بـ »ناصر بن 
شهرة« خارج مجال التنمـيةشهرة« خارج مجال التنمـية

يعاني سكان قرية سليسلة التابعة إداريا لبلدية ناصر بن بن شهرة جنوب األغواط من من 
عزلة تامة وغياب كامل للمرافق الضرورية بسبب تهميشها من حقها يف التنمية،  حيث تعاني 
القرية من انعدام للتهيئة وتدهور لشبكة الصرف الصحي ونقص فادح يف ماء الشرب واإلنارة 
العمومية، باإلضافة إلى بقاء هياكل الفرع البلدية مغلق منذ سنوات وال يستفيد السكان من 

خدماته. 
بتخصيص  الوالية  والي  ويناشدون  بامتياز  ظل  منطقة  قريتهم  يعتبرون  املنطقة  سكان 

عمليات تنموية النتشالهم من املعيشة الضنكة التي يعانون منها. 
ع. نورين

انعـدام المرافق الخدماتية واإلدارية انعـدام المرافق الخدماتية واإلدارية 
معاناة سكان بلديات دائرة بريـدةمعاناة سكان بلديات دائرة بريـدة

سبب انعدام بعض املرافق اخلدماتية واإلدارية معاناة حقيقية لسكان بلديات دائرة بريدة 
الثالث بريدة،  احلاج املشري،  تاويالة على غرار فروع ملؤسسات اتصاالت اجلزائر واجلزائرية 
كشف  حيث  للتشغيل،  ومكتب  سونلغاز،  ملؤسس  وفرع  للبنوك  وفروع  التطهير  وديوان  للمياه 
أو  إدارية  وضعيات  تسوية  أو  الفواتير  لتسديد  أفلو  ملدينة  يوميا  للتنقل  يضطرون  أنهم  السكان 
دفع ملفات، ويحرم شباب بلديات الدائرة من عروض العمل التي تعرضها مختلف مؤسسات 
التوظيف عن طريق وكال التشغيل، و عبر سكان البلديات عن تذمرهم واستياءهم من التهميش 
املسلط على الدائرة يف هذا املجال عكس الدوائر األخرى التي تتوفر بها أغلب فروع املؤسسات 
وهي أقل منها كثافة سكانية وأقرب مسافة للمدن الكبرى كأفلو واالغواط، وناشدوا املسؤول 
األول على الوالية بتسجيل عمليات لفتح هذه الفروع خاصة اجلزائرية للمياه واتصاالت اجلزائر 

وديوان التطهير ومكتب التشغيل خاصة وأن الهياكل متوفرة مبقر الدائرة. 
ع نورين

ورقلة 

حمــلة لمكافـحة األمـراض حمــلة لمكافـحة األمـراض 
المتنقـلة عـن طريق الميـاهالمتنقـلة عـن طريق الميـاه

ال   « شعار  حتت  حتسيسية  حملة  ورقلة  حوض  ))أونا((  للتطهير  الوطني  الديوان  أطلق 
لألمراض املتنقلة عن طريق املياه« متاشيا مع فصل الصيف وككل سنة

من  الناجتة  والفيروسات  بالبكتريا  امللوثة  املياه  عن  واملعروفة  األمراض  هذه  تنجم  حيث 
ميكنها  والتي  املعدي  الكبد  والتهاب  والكوليرا  التيفويد  مثل حمى  واحليوان  اإلنسان  فضالت 

أن تؤدي إلى إنتشار الوباء
أن  والتي ميكن  االمراض  هاته  الساكنة مبخاطر  وتوعية  وإعالم  توعية  إلى  احلملة  وتهدف 
تنتشر بسبب االرتفاع امللحوظ يف درجات احلرارة صيفا والدور املهم للتطهير للوقاية منها بواسطة 
التخلص من املياه املستعملة وبالتالي يحافظ التطهير على الصحة العمومية والبيئة وموارد املياه 

السطحية واجلوفية
و املواطن من خالل بعض السلوكات السلبية ميكن أن يكون سببا يف حدوث االختالالت 
اخلطيرة كالربط املتبادل، وعدم صيانة وتفريغ آبار الصرف الصحي الفردية، ركود املياه، وكذا 
والديوان  األمراض  وانتشار  الطبيعة  تدهور  إلى  تؤدي  عوامل  والبعوض  الكريهة  الروائح  انتشار 
الوطني للتطهير هو هيئة حتت وصاية وزارة املوارد املائية، يعتبر الدوان الوطني للتطهير مؤسسة 
عمومية وطنية ذات طابع صناعي وجتاري مت إنشاؤه مبوجب املرسوم التنفيدي رقم 102-01 املؤرخ 
يف 21 أفريل 2001 حيث يقوم الديوان الوطني للتطهير حاليت بتسيير شبكة التطهير ملا يقدر ب 
56210 كم عبر 1148 بلدية موزعة على مستوى 44 والية كما يضم الديوان 154 محطة تطهيرو 

502 محطة رفع خاصة برفع وضخ املياه املستعملة
محمد. ز

أنهت، أول أمس، وزارة الثقافة والفنون اجلدل القائم حول اإلبقاءعلى صومعة محطة القطار 
مبدينة الوادي أو هدمها،  بإعالنها ضم املبنى القدمي واعتباره معلما تراثيا وطنيا محميا. 

إليزي
 واحــة أهــريـر تستفــيد مــن مشـــروع محـطة تصفـية الميـاه  واحــة أهــريـر تستفــيد مــن مشـــروع محـطة تصفـية الميـاه 

إليزي
تخصـــيص تخصـــيص 2020 مركـــَز امتحانــات الستقبــال  مركـــَز امتحانــات الستقبــال 27252725 متـرشـحا  متـرشـحا 
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 عبد السالم قريشي 
 تقع مدينة آقبوعلى بعد 200 كلم شرقي العاصمة و70 كلم غربي بجاية التي 
26 عاشت اإلحتالل  رقم  الوطني  الطريق  مير عليها  1883م  مارس  تأسيسها يف  مت 
وادي  وسط  يف  رومانية  آثار  وجود  ذلك  يؤكد  وما  الغابرة  العصور  منذ  الروماني 

الصومام مازالت بادية للعيان إلى يومنا هذا، 

 موقع استراتيجي هام! 
جرجرة،  جلبال  الشرقية  والواجهة  الصومام  لوادي  العليا  الضفة  يف  آقبو  تقع 
يحدها من الشمال أوزالقن ومن الشرق وادي الصومام ومن اجلنوب تازمالت ومن 
الغرب إغرم، يبلغ ارتفاعها على مستوى سطح البحر حوالي 280م وتقدر مساحتها 
املدينة(  )مركز  احلضرية  املنطقة  منطقتني  إلى  تنقسم  وهي  مربع  كلم   51.18 ب 
أزغار وقرى لعزيب والعقيد عميروش)ريكي  التي تشمل سهل  ومنطقة الضواحي 
سابقا( يسودها املناخ القاري شديد البرودة األمطار والثلوج شتاءا، احلرارة واجلفاف 

صيفا يبلغ عدد سكانها أكثر من 52 ألف نسمة

 مؤهالت سياحية هامة 
إلى جانب وادي الصومام الذي يضفي عل املدينة منظرا طبيعيا يسر الناظرين 
منها  هامة  مواقع سياحية  آقبو على عدة  تتوفر   26 رقم  الوطني  الطريق  على طول 
لهم  وتسمح  السواح  جتذب  التي  الصومام  وادي  عمق  يف  الرومانية  اآلثار  بعض 
التي  التساؤالت  وقد جتيب عن بعض  التاريخ  قبل  وما  التاريخ  أغوار  بالغوص يف 
الزراعة  ملمارسة  له  املنطقة مستقرا  اتخذ من  الذي  لإلنسان  اليومية  احلياة  تخص 
وتربية املواشي وعلى تخوم املدينة غير بعيد عن مركزها يقف جبل آقبو كأعلى نقطة 
تسمح ملتسلقه من إلقاء نظرة شاملة عن املدينة املترامية األطراف دون نسيان ما ميثله 
سد تيشي حاف القريب من املنطقة من أهمية إقتصادية وسياحية إذ تتجمع فيه 
مياه األودية التي تستغل يف متوين مدن والية بجاية القريبة باملياه الصاحلة للشرب 
كما أن هذا السد يعتبر مالذا للبعض لقضاء بعض الوقت بغية اإلستراحةواإلبتعاد 

قليال عن ضوضاء املدينة وحتى ممارسة هواية صيد األسماك.

  المنطقة الصناعية بتحراشت
 نموذج لنجاح االستثمار

أقبو عن غيرها من املدن املجاورة وجود أنشطة  التي متيز  من أكبر اخلصائص 
إقتصادية وجتارية جد هامة فسوقها للخضر والفواكه يحتل املرتبة الثالثة وطنيا من 
اجلمعة  يوم  للسيارات  األسبوعي  السوق  بينما  واملردودية  النشاط  اإلقبال  حيث 
بتحراشت منوذج  الصناعية  املنطقة  تعتبر  5000 سيارة يف حني  أكثر من  يستقبل 

لنجاح اإلستثمارات فهي تتربع على مساحة 1.2باملائة من مساحة البلدية وتضم 
أكبر  مقرات  توجد  وفيها  واخلدماتية  الصناعية  الوحدات  من  موسعة  تشكيلة 
الغذائية كمؤسسة  بالصناعات  املتعلقة  املشهورة وطنيا سيما  املؤسسات اإلنتاجية 
أخرى  ومؤسسات  للعصائر  ورمدي  والياغورت  احلليب  لصناعة  والصومام  دانون 
واإلطعام  الفندقة  النقل،  البالستيك،  النسيج،  البناء،  مواد  والورق،  للخشب 
وغيرها وحسب دراسة قامت بها الباحثة )حفاف صابرينة( حول املنطقة الصناعية 
حتراشت فإن هذه األخيرة تضم 47 وحدة إنتاجية متعددة النشاطات تشغل أكثر 
ونظرا  ضريبي  كتحصيل  طائلة  مببالغ  البلدية  خزينة  على  وتدر  عامل   2275 من 
العمومية  البنكية  املؤسسات  الكثير من  بادرت  الصناعية  للمنطقة  الكبير  للنشاط 
واخلاصة إلى فتح فروع لها بآقبو لتحقيق املزيد من األرباح كالبنوك العمومية املعروفة 
التنمية  الريفية، البنك الوطني اجلزائري، بنك  على غرار بنك الفالحة والتنمية 

احمللية وبعض البنوك اخلاصة كسوسيتي جنيرال.

 خدمات صحية بحاجة إلى تحسين
اخلدمات  متعددة  عيادات  وعدة  مركزي،  مستشفى  على  قبو  آ  مدينة  تتوفر 
بالبلديات القريبة منها إلى جانب عدة قاعات للعالج يف قراها املتناثرة وقد تباينت 
آراء املواطنني حول نوعية اخلدمات املقدمة فجزء منهم يرى أن هناك حتسن ملحوظ 
والطواقم  واإلختصاصيون  العامون  األطباء  توفر  ذلك  مظاهر  ومن  سبق  مبا  مقارنة 
العتاد والسيارات وادخال  العيادي وجتديد  النقس  الطبية واملختصني يف علم  شبه 
بقيت  بل  أي حتسن  يطرأ  لم  أنه  يؤكد  آخر  بينما جزء  التسيير  اآللي يف  اإلعالم 
نفس املمارسات السابقة التي يطبعها اإلهمال وعدم اإلهتمام باملريض ومن األمثلة 
ومواد  األشعة  وغياب  واألدوية  املعدات  نقص  املريض  استقبال  سوء  ذلك  على 
مجال  اخلاص  القطاع  اقتحم  األخيرة  اآلونة  ويف  طويلة  لفترة  املخبرية  التحاليل 
اإلستجابة  قصد  اإلختصاصات  متعددة  مصحات  عدة  إنشاء  من خالل  الصحة 
ازدحام  تشهد  التي  العمومية  املستشفيات  عن  يفضلونها  الذين  املواطنني  لطلبات 
بدعوى  التأجيل  وهاجس  اجلراحية  والعمليات  الفحوصات  إجراء  يف  وبطئ  كبير 
وباملقابل تختفي  نقص األدوية معدات اجلراحة وحتى غياب األطباء واجلراحني 
بسرعة  عالجية  خدمات  تقدم  التي  اخلاصة  املصحات  عند  املبررات  هذه  تقريبا 

وباملواصفات املطلوبة ألن عامال املنافسة واملصداقية يفرضان نفسهما عليها

 شباب آقبو..طموحات بال حدود
املتمدرسني  عن  النظر  وبغض  آقبو  سكان  من  معتبرة  نسبة  الشباب  يشكل 
الشباب  فئة  جند  واجلامعية  املهنية  التربوية  املؤسسات  يف  دراستهم  يزاولون  الذين 
املتخرج من اجلامعات ومراكز التكوين املهني تعاني صعوبات جمة يف ايجاد منصب 
عمل رغم النشاط اإلقتصادي امللحوظ يف املنطقة إذ لم يستطع مكتب اليد العاملة 

وال وكالة تشغيل الشباب وال حتى اخلواص من اإلستجابة للطلبات املكثفة لهؤالء 
كثيرة  والطلبات  قليلة  جد  العمل  عروض  ألن  التخصصات  مختلف  يف  الشباب 
هو  وأصبح مالذهم  الواقع  لألمر  منهم  الكثير  استسلم  وبناءا على ذلك  ومتراكمة 
البقاء لساعات طويلة يف املقاهي أو امتهان حرف مؤقتة ال تتالءم مع تخصصاتهم 
يف الوقت الذي شرع فيه الكثيرمنهم يف إعداد ملفات الهجرة نحو كندا والواليات 

املتحدة األمريكية وغيرها

 شخصيات بارزة
تزخر آقبوبكفآت ومواهب يف كافة املجاالت ولعل الدكتور مولود قاسم نايت 
بلقاسم من بني هذه الشخصيات التي دافعت عن اللغة العربية يف بيئة مفرنسة، 
ولد رحمه اهلل عام 1927م بقرية بلعيال منطقة أيت عباس دائرة آقبو والية بجاية 
و)قاسم (لقب استعاره يف مرحلة اجلهاد والنضال تعلم القراءة والكتابة وحفظ جزء 
من القرآن الكرمي يف مسجد القرية ثم واصل مشواره الدراسي بجامع الزيتونة سنة 
الفلسفة وحتصل  أين درس  1950م  القاهرة عام  إلى جامعة  انتقل  وبعدها  1936م 
على الليسانس انتقل ثم إلى باريس سنة 1954م للحصول على شهادة الدكتوراه 
نحو  باريس  غادر  الفرنسي  البوليس  ملضايقات  ونظرا  املعتزلة(  عند  )احلرية  حول 
أن مسؤوليات  احلرية عند كانط (غير  1957م إلعداد رسالة حول )مبدأ  بون عام 
الكفاح حالت دون إمتام الرسالة يتقن ابن آقبو عدة لغات فإلى جانب اللغة العربية 
يصنفها ضمن  ألنه  وغيرها  السالفية  اليونانية  االجنليزية  االملانية  الفرنسية  فهناك 
لغات العدو التي يجب تعلمها تقلد عدة مناصب وزارية وترأس املجلس اإلسالمي 
األعلى، املجلس األعلى للغة العربية وأكادميية اللغة العربية وكان دائما يلح على 
ضرورة إحداث ثورة يف املصطلحات واملفاهيم اخلاطئة حسبه ومن األمثلة على ذلك 
مفهوم )اإلستعمار( الذي من املفروض أن يحول إلى )اإلستدمار( حتى يطابق من 

حيث الشكل واملضمون الواقع تويف رحمه اهلل عام 1992م بعد مرض عضال

 آفاق واعدة
تعرف آقبو يف الوقت احلالي توسعا عمرانيا كبيرا وقد نالت حظها من املشاريع 
التموين  املساكن  اجناز آالف  الوالية ومن مظاهر ذلك  ببقية مناطق  التنموية أسوة 
بالغاز الطبيعي واملاء الشروب إصالح الطرقات وغيرها وهي تخطو خطوات عمالقة 
األفق  يف  أخرى  مشاريع  هناك  إذ  اإلجتماعية  والتنمية  اإلقتصادي  التطور  نحو 
وخاصة على مستوى املنطقة الصناعية التي تعرف توسع مجال اإلستثمار بهدف 

حتقيق اإلكتفاء الذاتي يف الكثير
من املنتوجات والتقليل من اإلستيراد » سنكون مستقلني يف مادة احلليب عام 

2020م« يقول السيد لونيس حميطوش مسير ملبنة الصومامبآقبو.

ُمؤهاّلت اسِتثمارّيٌة وِسياحّيٌة هامٌة َتنتِظر من َيرفُع الُغباَر عنها

َمِدينُة آقبو ِببجاَية. ..َقلعُة االسِتثَمار وَقاطرُة اإلقالِع االقِتَصادّي!
تشتهر بِغاللها الزراعية، ال سيما الزيتون والبرتقال والحبوب، وبمنتوجاتها الصناعية خاصة المياه المعدنية والغازية والعصائر الصناعية. إنها مدينة أقبو عاصمة 

العصير بامتياز، ويكفي فخرا أنها منطقة تملك مؤهالت سياحية واستثمارية هامة، تنتظر فقط من ينفض الغبار عنها.
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سان جيرمـان يخطط للم شمل سواريز ونيمـار
فيما رفض الألوروغوياني الرحيل من البارصا

احلالية  األزمة  باريس سان جيرمان الستغالل  يسعى 
لألوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، وضمه خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية.
وتواصل رونالد كومان املدير الفني للبلوغرانا مع سواريز 
املقبل.  للموسم  خططه  خارج  بأنه  لُيخبره  أمس،  اول 
سان  باريس  فإن  اإلسبانية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 
جيرمان يرى أنها فرصة غير عادية للتعاقد مع مهاجم كبير 

بدون تكلفة.
وكان باريس سان جيرمان قبل عامني مهتما بالتعاقد 
مع سواريز بناًء على طلب من جنم الفريق نيمار، حيث كان 
يحتاج النادي الفرنسي ملهاجم مثله لتعزيز اخلط الهجومي.
وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان ينتظر ملعرفة 
متوقع،  هو  برشلونة سُيطلق سراح سواريز كما  كان  إذا  ما 
أندية  عكس  على  الالعب،  مع  اآلن  حتى  يتحدث  ولم 

إجنلترا وإيطاليا.
لفريقه  العودة  وأفادت الصحيفة، بأن سواريز ال ينوي 
مارك  اتصال  من  الرغم  على  أمستردام،  أياكس  السابق 

أوفرمارس املدير الرياضي للنادي به.
كما تواصلت أندية الدوري األمريكي والشرق األقصى 
محاموه  ينتهي  حتى  قراًرا  يتخذ  لن  لكنه  سواريز،  مع 

وبرشلونة من االتفاق على رحيله.
من جانب أخر، كشف تقرير صحفي إسباني، امس 
الثالثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل األوروغوياني لويس 

زعمت  صحفية  تقارير  وكانت  برشلونة.  مهاجم  سواريز، 
أن الهولندي رونالد كومان، املدير الفني اجلديد لبرشلونة، 
أبلغ سواريز بقرار االستغناء عن خدماته عبر اتصال هاتفي.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن سواريز أبلغ 
الصيف.  هذا  النادي  عن  يرحل  لن  أنه  برشلونة  مسؤولي 

يذكر أن عقد سواريز مع النادي الكتالوني ينتهي يف صيف 
يريد  سواريز  إن  صحفية  تقارير  قالت  أن  وسبق   .2021
احلصول على ما تبقى يف عقده، قبل الرحيل عن البارسا. 
بالتعاقد مع سواريز، يف  املهتمة  األندية  أبرز  أياكس  ويعد 

حالة رحيله عن برشلونة.

يوفنتوس يعجل بمفاوضات 
ضــم بديـل هيغوايــن

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس الثالثاء، أن نادي يوفنتوس 
الصيفي  امليركاتو  خالل  جديد  مهاجم  مع  للتعاقد  قوة  بكل  يعمل 

اجلاري.
ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن فابيو باراتيتسي، 
مع  املفاوضات  سرعة  زيادة  على  يعمل  ليوفنتوس،  الرياضي  املدير 

روما، للتعاقد مع املهاجم البوسني إدين دجيكو.
الذي  هيجواين،  جونزالو  لألرجنتيني  بديال  دجيكو  وسيكون 
طالب املدرب اجلديد أندريا بيرلو برحيله عن يوفنتوس هذا الصيف. 
وأشارت الصحيفة إلى أن فابيو باراتيتسي يهدف لتواجد دجيكو حتت 

تصرف بيرلو يف مطلع شهر سبتمبر املقبل.
خليار  منجذب  عاما،  الـ34  صاحب  دجيكو  أن  وأوضحت 
يف  له  لقب  بأول  الفوز  وإمكانية  الصيف،  هذا  ليوفنتوس  االنتقال 

إيطاليا.

ميالن يسعى للحصول على 
خدمات إبراهيم دياز  

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس الثالثاء، أن نادي إي سي 
ميالن، يسعى للحصول على خدمات العب جديد من صفوف ريال 

مدريد خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن ميالن يضغط على 
امليرنغي يف املفاوضات لضم إبراهيم دياز، العب وسط ريال مدريد.

وجاء ذلك عقب النجاح املبهر الذي حققه ثيو هيرنانديز بقميص 
برنابيو« خالل الصيف املاضي.  ميالن، عقب ترك قلعة »سانتياغو 
وأشار إلى أن ريال مدريد رفض البيع النهائي لدياز، بسبب إدراكهم 
أن لديه موهبة مثيرة لالهتمام. وأوضح أن امليرنغي يشترط وضع بند 
يسمح له بإعادة شراء الالعب مستقباًل، األمر الذي يرفضه ميالن. 
على  دياز  إبراهيم  حالًيا ضم  يحاول  ميالن  إن  اإليطالي  املوقع  وقال 
سبيل اإلعارة، مع أحقية الشراء يف الصيف املقبل. وأضاف أن ميالن 
األلعاب،  صانع  مركز  شغل  يجيد  الذي  الالعب  بإمكانات  مؤمن 

باإلضافة لقدرته على اللعب كجناح.

كومـان يؤكد 
تمسكـه بألبا 
وبيكيــــه  
املدير  كومان،  رونالد  الهولندي  أبلغ 
جوردي  من  كاًل  لبرشلونة،  اجلديد  الفني 
البارسا،  مدافعي  بيكيه،  وجيرارد  ألبا 
بقراره النهائي حول مصيرهما خالل املوسم 

اجلديد.
مهاجم  لويس سواريز  أبلغ  كومان  وكان 
البارسا وزميله أرتورو فيدال اول أمس، أنهما 
خارج احلسابات الفنية للفريق خالل املوسم 

املقبل.
اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
وبيكيه،  بألبا  هاتفًيا  اتصل  كومان  فإن 
املوسم  يف  برشلونة  مع  باالستمرار  وأبلغهما 

اجلديد.
توقعت  التقارير  من  العديد  أن  يذكر 
الكتالوني،  الفريق  عن  وبيكيه  ألبا  رحيل 
عقب اخلسارة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ 
وكان  أوروبا.  أبطال  دوري  نهائي  ربع  يف 
مستعد  أنه  بايرن  مباراة  عقب  صرح  بيكيه 
للرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.

ســان جيرمــان 
يطـارد اإلسباني 
هيكتـور بيليرين

جيرمان  سان  باريس  مسؤولو  يخطط 
الفرنسي، للتعاقد مع أحد الالعبني املميزين 
يف صفوف آرسنال اإلجنليزي، خالل امليركاتو 

الصيفي اجلاري.
البريطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
هيكتور  اإلسباني  يطارد  جيرمان  سان  فإن 
بيليرين، مدافع آرسنال، لدعم مركز الظهير 

األمين خالل املوسم اجلديد.
عقب  الباريسي  الفريق  حتركات  وتأتي 
سان  عن  مونييه  توماس  البلجيكي  رحيل 
صفوف  إلى  مجانا،  الصيف  هذا  جيرمان 
بوروسيا دورمتوند األملاني. وأشارت الصحيفة 
البريطانية إلى أن من الصعب موافقة ميكيل 
أرتيتا مدرب آرسنال، على رحيل بيليرين، 
بسبب عدم وجود بدالء له سوى سيدريك 

سواريس.
الـ25  صاحب  بيليرين  أن  وأوضحت 
عصيبة  أوقات  من  آرسنال  يف  عانى  عاما، 
إصابات  بسبب  األخيرة،  املواسم  خالل 
األساسي  التشكيل  عن  أبعدته  متتالية 

لفترات طويلة.

كورونـا يهــدد 
مسيرة مارسيليا

أعلن نادي أوملبيك مارسيليا الفرنسي، 
اختبارات  آخر  نتيجة  عن  الثالثاء،  امس 
مارسيليا،  وقال  الفريق.  على  أجراها  طبية 
يف بيان رسمي: »علم النادي للتو أن هناك 3 
حاالت جديدة بني صفوفه مشتبه إصابتها 
اتصل  والنادي  املستجد،  كورونا  بفيروس 
وأبلغها  اليوم،  الفرنسي،  الدوري  برابطة 
باألمر«. ومن املقرر أن يواجه مارسيليا نظيره 
ستاد بريست 29، األحد املقبل، يف اجلولة 

الثانية من منافسات الدوري الفرنسي.
قد  كارلو«  مونت  »راديو  شبكة  وكانت 
أشارت يف وقت سابق إلى أن دمييتري باييه، 
مارسيليا،  بصفوف  العب  خامس  بات 
الرباعي  بعد  كورونا،  بفيروس  ُيصاب 
وفالنتني  لوبيز  وماكسيم  مانداندا  »ستيف 

روجنيه وجوردان أمايف«.
تأجيل  يف  اإلصابات  تلك  وتسببت 
التي  إيتيان،  سانت  ضد  مارسيليا  مباراة 
كان مقرًرا لها يوم اجلمعة املاضي، يف اجلولة 
األولى من املوسم اجلديد للدوري الفرنسي.

تياغو سيلفا يتوصل التفاق مع تشيلسي
كشفت تقارير صحفية، عن توصل 
باريس  مدافع  سيلفا،  تياغو  البرازيلي 
تشيلسي  مع  التفاق  جيرمان،  سان 
اإلجنليزي، لالنتقال لصفوف البلوز هذا 

الصيف.
انتقال  صفقة  يف  سيلفا  وسينتقل 
التفاق  التوصل  يف  فشل  بعدما  حر، 
مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده، 
بايرن  ضد  أمس  له  مباراة  آخر  وكانت 

ميونخ، يف نهائي دوري أبطال أوروبا.
سي«  ام  »أر  إذاعة  وبحسب 
سبور«  »سكي  وشبكة  الفرنسية، 
التفاق  توصل  سيلفا  فإن  اإليطالية، 
شفهي مع تشيلسي، وسيوقع على عقد 
التوقيع  سوى  يتبقى  وال  عامني،  ملدة 

الرسمي على العقود.
وسيبلغ النجم البرازيلي عامه الـ36 
يف صفوف  لعب  والذي  املقبل،  الشهر 
2012، حني رحل  البي أس جي منذ 
وكان  اإليطالي.  ميالن  صفوف  عن 
الكالتشيو،  إلى  العودة  يف  ُيفكر  سيلفا 
يف ظل اهتمام فيورنتينا بضمه، إال أنه 

كان ميلك عروًضا أكثر قوة.

مانشستـــر سيتـــي يبـــدأ أولــى 
خطـــوات ضـــم ميســــي

يسعى مانشستر سيتي اإلجنليزي، الستغالل املوقف احلالي الذي مير به ليونيل ميسي جنم وقائد 
برشلونة، وإمكانية رحيله هذا الصيف، عقب اخلسارة الكارثية )2-8( ضد بايرن ميونخ، بربع نهائي 

دوري األبطال.
وقالت مصادر لشبكة »أو أس بي أن« العاملية، إن مانشستر سيتي يعمل على معاجلة احلسابات، 
وأضافت:  النظيف.  املالي  اللعب  قواعد  انتهاك  دون  ميسي،  مع  التعاقد  بإمكانه  كان  إذا  ما  ملعرفة 
خيارات  ظهرت  حال  مستعًدا  يكون  أن  يريد  لكنه  ُمعقدة،  ستكون  ميسي  صفقة  أن  يعلم  »السيتي 
لضمه، لذلك تناقش اإلدارة التكاليف، إذا وافق برشلونة على البيع بسعر مقبول«. وُيعد املوقف الرسمي 
احلالي لبرشلونة، أن ميسي ليس للبيع، وأي ناد يرغب يف ضمه عليه دفع 700 مليون أورو، قيمة الشرط 

اجلزائي يف عقده.
يذكر أن بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، صرح يف أكثر من مناسبة بأنه لم ُيفكر يف 

التعاقد مع ميسي؛ ألنه مقتنع بأنه سيبقى يف برشلونة.

بيرلـــو يقـــود رونالــدو في أول 
مـــــران مــع يوفنتـــوس

ضمن  البيانكونيري،  مع  له  مران  أول  يف  ليوفنتوس،  اجلديد  الفني  املدير  بيرلو،  أندريا  ظهر 
التحضيرات النطالق املوسم اجلديد. وشارك يف املران اجلماعي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
بينما غاب املدافع ماتياس دي ليخت الذي خضع لعملية جراحية يف كتفه، وباولو ديباال، حيث واصل 
الثنائي التأهيل من اإلصابات. وعمل الفريق يف مجموعات صغيرة، وفًقا للبروتوكول الطبي، مع التركيز 

بشكل أساسي على التدريبات البدنية.  

القسم الرياضي
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تتطلب  التي  اجلهوية  البطولة  خاصة 
تنقالت فرق اجلهوي األول إلى واليات اخرى 
على مسافة طويلة  جدا برا تصل أحيانا إلى 
4000 كلم ذهابا وإيابا على سبيل املثال من 
أو  غرداية  أو  ورقلة  والية  إلى  متنراست  والية 
األغواط، كما تتطلب مصاريف أخرى إضافية 
من  وبالرغم  واإلقامة.  اإلطعام  كمصاريف 
لهذه  الوالية   صندوق  تقدمه  الذي  الدعم 
الفرق، بيد ان هذا الدعم املخصص   هل هو 

كاف ملتطلبات الفريق؟
التحقيق  هذا  يشير  السياق  هذا  ضمن 
والية  يف  وتقنيني  الفرق  رؤساء  من  عدد  مع 
الدعم  حول  ارائهم  ابدوا  الذين  متنراست 
ال  والذي  والشباب  الرياضة  وزارة  من  املقدم 
يكفي لسد جزء بسيط جدا من متطلبات فرق 
الوالية املشاركة يف البطولة الوالئية أو اجلهوية 
حلل  اقتراحاتهم  وطرحوا   ، رأيهم-  -حسب 
املشاركة يف  من  لها  ميكن  الذي  املوضوع  هذا 

البطولة الوالئية أواجلهوية.
العلمي تقني  حيث أكد عرباوي محمد 
ثور  بني  شباب  بفريق  سابق  والعب  رياضي 
ورقلة ومتحصل على كأس اجلمهورية مع هذا 
الوطن«:  »أخبار  جلريدة   2000 سنة  الفريق 
تقدمي  ضرورة  على  التأكيد  البداية  يف  »أود 
التي  الرياضية  للفرق  الدعم  أشكال  كافة 
وإبراز  الشباب  تكوين  عاتقها  على  أخذت 
أن  وأضاف   جهويا«  الوالية  ومتثيل  مواهبهم 
بتمنراست  الرياضية  للفرق  املوجه  الدعم 

قليل جدا، وال يكفي لسد إحتياجات الفرق 
خاصة املشاركة يف القسم اجلهوي، أين يعاني 
رؤساء الفرق يف تأمني مصاريف التنقالت إلى 
فرق الواليات األخرى مثل والية الوادي على 
مسافة 4000 كلم ذهابا وإيابا وورقلة وغرداية 
وأليزي واألغواط. فبالرغم من أن هذه الفرق 
بوالية متنراست لها هذا الظرف اإلستثنائي وهو 
وقوع والية متنراست يف أقصى احلدود وبعدها 
عن هذه الواليات التي تتنقل لها برا يف طرق 
مهترئة، إال أن الدعم املقدم حسب التقني ال 
يكفي »هذا التمويل أوالدعم سيظهر بالتأكيد 
على أنه غير كاف أو قليل. فنحن مثاًل كناٍد 
الوالئي  الصندوق  فإن  القدم  لكرة  محترف 
250 مليون سنتيم،  اعتاد على تقدمي حوالي 
وهذا املبلغ يف احلقيقة ال يغطي نفقات شهر يف 

السنة فما بالك  مبوسم كامل«.
األسس  ووضع  املشكلة  هذه  وحلل 
متويل  دعم  زيادة  هو  الدعم  لهذا  الصحيحة 
الواقعة يف أقصى احلدود  فرق والية متنراست 
والرياضة واإلستفادة  الشباب  وزارة  من طرف 
بدل  جوا  للتنقل  الطائرة  يف  تخفيضات  من 
الذين  الالعبني  ولراحة  املسافة  إلختصار  برا 

أرهقهم الطريق واملسافة الطويلة.
النادي  رئيس  محمد،  بيكة  وأكد 
هو  األصيل  شمس  الساحلي  صورو  الرياضي 
بتمنراست  الرياضية  الفرق  متويل  أن  األخر 
التموين  ثقاقة  غياب  ظل  يف  جدا  شحيح 
باملنطقة  واملقاولني  األعمال  رجال  طرف  من 

األول  للجهوي  املنتمي  فريقه  أن  صرح  وكما 
مجموعة »ب« رابطة ورقلة يعاني  معاناة كبيرة 
التمويل  الكثيرة يف ظل  املتطلبات  يف مواجهة 
ال  والذي  الوزارة  طرف  من  الشحيح  والدعم 
التنقالت  أن  النادي، وأضاف  يسد حاجيات 
الكثيرة للنادي من أجل لعب مباريات يف إطار 
وتثاقلت  كاهلهم  أثقلت  قد  اجلهوية  البطولة 
وتكرار  مرار  فكروا  وقد  الكثيرة  الديون  عليهم 
من اإلنسحاب من البطولة إال أن أحد الفاعلني 
للخيرمن رجال األعمال يتدخل يف اخر دقيقة.
رفع  يجب  بانه  محمد  بيكة  واضاف 
وزارة  طرف  من  متنراست  والية  لفرق  الدعم 
يف  تخفيض  ووضع  والرياضة،  الشباب 
لإلنتقال  األول  اجلهوي  لفرق  الطائرة  تذكرة 
الذي  الطريق  بدل  األخرى  للواليات  جوا 
اجد  »انني  أمالهم  وشتت  عزميتهم  من  نال 
الى  السعي  طريق  عن  االندية  دعم  احلل يف 
االستثمار عبر عدة مشاريع منها استثمار قطع 
اراٍض تتبرع بها احلكومة ويقوم النادي بالبناء 
للنادي،  ثابت  دخل  اليجاد  وتأجيرها  عليها 
طريق  عن  الالعبني  يف  استثمار  وكذلك 
مدارس الواعدين التي تقوم االندية بانشائها، 
والتزام الشركات ورجال األعمال بدعم وتبني 
على  مختصرا  دعمها  يكون  ال  وان  االندية 
احلكومة  من  يتطلب  وهذا   ، االندية  بعض 
املبالغ  والدخل، وهذه  املبيعات  فرض ضريبة 
الرياضية  لالندية  الشركات  بها  تتبرع  التي 

تعفى كامال من الضرائب« .

الفـرق الرياضية بتمنراسـت بين مطرقـة 
»قلة الدعم« وسندان »الضائقة المالية«

عاصيمي وكشاملي يدعمان بيت »الحمراوة« 

مولوديـة وهـران تظفــر 
بصفقــة الحـارس ليمـان

ليمان،  حسام  احلارس  مع  محياوي،  الطيب  بقيادة  وهران  مولودية  إدارة  تعاقدت 
ليصبح ثاني العب ينظم ل«احلمراوة« خالل فترة التحويالت الصيفية اجلارية.

وأعلن النادي الوهراني يوم الثالثاء على صفحته الرسمية يف »الفيسبوك« أن احلارس 
ليمان )30 سنة( والقادم من شباب قسنطينة، أمضى على عقد سيربطه باملولودية ملدة 

موسمني.
الرابطة األولى، على غرار شباب بلوزداد  وكان ليمان محل مطامع عدة أندية من 
هي  قسنطينة،  شباب  السابق  فريقه  إدارة  أن  كما  الصفقة،  بهذه  الظفر  حاول  الذي 
األخرى حاولت إقناعه على التجديد ومواصلة املغامرة يف بيت »السنافر« لكنه يف أخر 

املطاف فضل قبول عرض مولودية وهران.
ويف إنتظار اإلعالن عن صفقات جديدة، كانت إدارة املولودية،  قد كشفت سابقا 
تعاقدها مع الالعب عادل خطاب، مهاجم وداد بوفاريك الذي يعول عليه كثيرا إلعطاء 

دفعة نوعية للخط األمامي.
من جانب اخر، أبدى طيب محياوي، رئيس مولودية وهران، امتعاضه من حتركات 
بعض احملسوبني على محيط النادي، للحول دون التعاقد مع الالعبني املستهدفني، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية.
على  وحتصلت  العبني،  عدة  مع  مفاوضاتها  باشرت  قد  املولودية،  إدارة  وكانت 
آخر حلظة، ألسباب  يف  التوقيع  عن  تراجعوا  منهم  العديد  أن  غير  املبدئية،  موافقتهم 
مجهولة. وقال محياوي »باشرنا منذ فترة مفاوضاتنا مع العبني مميزين، ونعلم جيدا أنهم 
التوقيع  اتصلوا بهم وحذروهم من  يستطيعون تقدمي اإلضافة، ولكن بعض األشخاص 
للمولودية«، ونوه »نحن نعلم هوية هؤالء األشخاص الذين ال يريدون اخلير للمولودية، 

سنباشر حتقيقاتنا لكشف جميع املالبسات، وسنفضحهم بحول اهلل«.
ومحمد  كشاملي،  قادة  من  كل  ضمت  وهران،  مولودية  إدارة  أن  بالذكر،  جدير 
عاصيمي، للطاقمني الفني، واإلداري للفريق. وأعلنت إدراة مولودية وهران، عن تعيينها 
مع  مهامه  يف  ليشرع  عام،  مناجير  منصب  يف  كشاملي،  قادة  للفريق  السابق  لالعب 
الفريق، وعني احلارس السابق للحمراوة، محمد رضا عاصيمي، ضمن الطاقم الفني، 
أين سيشغل منصب مدرب حراس مرمى الفريق. ومن جهة أخرى، تواصل إدارة نادي 
مولودية وهران، سعيها اليجاد املدرب املناسب للفريق، حتسبا للموسم الكروي اجلديد.
محمد هشام

اللجنـة 

االولمبيـة الجزائرية تعقـد جمعيتها 
اإلنتخابية يوم 12 سبتمبر

تنعقد اجلمعية العامة االنتخابية للجنة االوملبية والرياضية اجلزائرية يوم السبت 12 
سبتمبر يف مكان سيحدد الحقا حسبما اعلنته امس الثالثاء الهيئة االوملبية الوطنية.

واوضحت اللجنة االوملبية والرياضية اجلزائرية يف بيان لها انه »بعد رفع السلطات 
العمومية لقرارات حضر النشطات التنظيمية لعقد اجلمعيات العامة وطبقا للقوانني العامة 
العامة  جمعيتها  عقد  اجلزائرية  والرياضية  االوملبية  اللجنة  تعلن  بها  املعمول  واالنظمة 

االنتخابية يوم السبت 12 سبتمبر املقبل إلمتام العهدة االوملبية احلالية«.
ماي   12 يف  وافق  اجلزائرية،  والرياضية  األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  وكان 
الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وقام بتعني نائبه األول، محمد 

مريجة، كرئيس بالنيابة.
وقد أبقى براف الذي يرأس أيضا جمعية اللجان االوملبية الوطنية اإلفريقية، على 
الترقب لعدة أسابيع، بعد استقالته شفاهيا من رئاسة أعلى هيئة رياضية جزائرية، دون 

إخطار املعنيني كتابيا.
وكان أعضاء املكتب التنفيذي قد رفضوا هذه االستقالة وحاولوا تغيير رأيه. لكن 

براف أكد أنه متعب من الهجمات املتكررة ضده وضد عائلته.
-تطبيقاذ  األوملبية  للجنة  املؤقتة  بالرئاسة  كلف  براف،  مصطفى  استقالة  وعقب 
العادية  العامتني  للجمعيتني  التحضير  مع  مريجة،  محمد  للهيئة-  األساسي  للنظام 

واالنتخابية املقبلتني.
وستكون مهمة الرئيس القادم على رأس جلنة األوملبية استكمال ما تبقى من العهدة 
ليتم بعدها تنظيم   ،2021 إلى ما بعد األلعاب األوملبية بطوكيو  التي ستمتد  األوملبية 

االنتخابات العامة النتخاب رئيس جديد لوالية جديدة.

لكرة  احملترفة  الرابطة  رئيس  كشف 
درع  منح  عن  مدوار،  الكرمي  عبد  القدم، 
بلوزداد  شباب  لفريق  األول  احملترف  بطولة 
حمدين  سعيد  بأعالي  النادي  شركة  مبقر 

بالعاصمة غدا األربعاء.
به  خاص  تصريح  يف  مدوار  وأكد 
أنه  اإلثنني،  يوم  اجلزائري،  التلفزيون 
سيتلمه  الذي  البطولة  درع  إلى  باإلضافة 
شباب بلوزداد، سيقدم درع الصعود والعودة 
هذا  املدية  أوملبي  لفريق  األول  احملترف  إلى 
الفريقان  قدمه  ملا  »عرفانا  قائال  اخلميس 
رغم  الترتيب  ريادة  بإحتاللهما  املوسم  طيلة 
املوسم  بها  مر  التي  اإلستثنائية  الظروف 

الكروي بسبب جائحة كورونا«.
شباب  إدارة  أعلنت  متصل،  سياق  يف 
أنها  الرسمي  موقعها  عبر  بدورها،  بلوزداد 
الوطنية  الرابطة  طرف  من  إتصاال  تلقت 
حتديد  مت  أنه  لتعليمها  القدم،  لكرة  احملترفة 

تاريخ يوم األربعاء 26 أوت اجلاري، كموعد 
تسليم درع البطولة اخلاص باللقب السابع يف 

تاريخ الفريق البلوزدادي.
لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وكان 
 29 بتاريخ  قرر  قد  القدم،  لكرة  اجلزائرية 

الوطنية  البطولة  لقب  منح  الفارط  جويلية 
شهر  منذ  املتوقفة   ،2019-2020 ملوسم 
إلى  كورونا،  جائحة  بسبب  املاضي  مارس 
من  جوالت   8 قبل  بلوزداد  شباب  املتصدر 
ختام املنافسة بسبب جائحة فيروس كورونا.

شباب بلوزداد يستلم درع البطولة هذا األربعاءشباب بلوزداد يستلم درع البطولة هذا األربعاء

تعاني الفرق الرياضية بتمنراست من عدم توفر السيولة المالية وهذا من اهم المشاكل التي تواجه هذه األخيرة ويعيق 
طريق تقدمها وازدهارها، وغالبا ما يقف هذا حجر عثرة امامها لتحقيق نتائج في بطولة ما.

كرزيكة أحمد
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وزارة االتصال 
المؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار  .ش ذ أ

--------------------------------------------
الصحافة الوطنية الورقية 

من أجل شراكة الجديدة

تجديد اتفاقيات اإلشهار  - تعريفات جديدة  -  
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كرمي تقلميمت
 ســواء يف الوســط العائلــي أو املهنــي أو يف مياديــن 
أخــرى، و أثبــت جدارتهــا يف مواطــن عــدة وحتــى يف 
ــة  ــن ازال ــرة م ــنوات األخي ــت يف الس ــادة، ومتكن القي
تلــك املفاهيــم التــي ورثهــا املجتمــع منــذ القــدم أيــن 
ــه احلــق يف العيــش  ــن ل ــرأة مجــرد كائ جعــل مــن امل
واطلــق عليهــا اجلنــس اللطيــف ومــا ألطــف هــذا 
ــه  ــح ، وبذلــك اســتطاع  الســيطرة عليهــا كون املصطل
ينتمــي إلــى عالــم الذكــورة ، يف حــن أنهــا هــي التــي 
حتملــت عنــان احليــاة وكانــت دومــا أمــا وأختــا وبنتــا 
..للرجــل الــذي يهيّمــن عليهــا بشــيء واحــد كونــه 
أنــه ذكــر ليــس إال ، وهــذه الفكــرة ســادت منــذ قرون 
إلــى يومنــا هــذا ، حيــث مــا تــزال بعــض العائــات 
ــة  ــن مكان ــس انتقاصــا م ــه ،لي ــرى يف الشــيء ذات ت
املــرأة يف املجتمــع ، بــل ألن التقاليــد واألعــراف 
هــي املخّولــة للمضــي قدمــا يف هــذا التوجــه ، لكــن  
ــة  ــة  مبســتواها التعليمــي ووظيفتهــا املهني ــرأة احلالي امل
ومســؤولياتها الكبيــرة ، اســتطاعت أن تلعــب دورا 
بــارزا يف تغييــر هــذه املفاهيــم ، وســاهمت يف تبديــل 
األســوأ باألحســن عــن طريــق تغييــر الذهنيــات 
والســلوكيات  ، لألســف مــا تــزال البعــض منهــا 
محــل إتبــاع وتقيــد مــن بعــض العائــات واألفــراد ، 
ــة  ــى ترقي ــة إل ــة يف حاج ــرأة االجتماعي ــة امل ان مكان
واهتمــام نظــرا للخدمــات اجلليلــة التي تقدمهــا خدمة 
ــى  ــا عل ــهر  يف  عمله ــي تس ــة ، وه ــة العام للمصلح
حمايــة االخريــن وتخفيــف عنهــم األعبــاء والصعــاب 
املؤسســات  يف  العامــات  إلــى  هنــا  واالشــارة   ،
االستشــفائية علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر ، حيــث 
الحظنــا منــذ أشــهر وجائحــة كورونــا حتــاول أن تهلــك 
النــاس يف أجســادهم ، فوجــدت جنــودا مــن اجليــش 
ــة  ــاإلرادة القوي ــي مســلح ب ــض يف اخلــط األمام األبي
والعزميــة الصلبــة أبطالهــا نســاء أبــن إال أن يشــاركن 
ــة  ــك هــي الصــورة احلقيق ــاذ أرواح البشــر ، تل يف إنق
ــرض يحــاول أن  ــض االستســام مل ــي ترف ــرأة الت للم
يفتــك باجلميــع ، إنهــا ملحمــة بطوليــة تســتحق 
ــار لهــن ،  ــار و اعتب ــا الوقــوف وقفــة إجــال و إكب من
ــت  ــل أضح ــل ب ــة للرج ــط مكمل ــت فق ــرأة ليس فامل
بكفاءتهــا وخبرتهــا يف احليــاة قــادرة علــى القيــادة 
وحتمــل املســؤولية الــى جانــب أخيهــا الرجــل ، 
ــن  ــي ميته ــاء اللوات ــن النس ــض م ــارعت البع ــا س كم
ــد  ــدمي ي ــى تق ــازل إل ــات أو يف املن ــة يف الورش اخلياط
العــون  للمجتمــع ،وأبــت إال أن  تشــارك يف حمــات 

ــتطاعت  ــات ، واس ــن إمكاني ــك م ــا متل ــن مب التضام
ــرة مــن الكمامــات واألقنعــة  ــات معتب أن تقــدم كمي
وحتــى املابــس الواقيــة كعربــون أخــوة وتضامــن مــع 
ــى  ــدا عل ــذا العمــل ليــس جدي ــراد املجتمــع ، وه أف
ــل  ــي تعم ــدم وه ــذ الق ــا من ــت دوم ــي كان ــرأة الت امل
وتكافــح وتناضــل مــن اجــل  مســاعدة الغيــر وتلبيــة 
حاجيــات عائلتهــا واقربائهــا وذويهــا ..، إن املجتمــع 
اليــوم  مبنــي علــى ركيزتــن أساســيتن وهمــا الرجــل 
ــا   ــاب احدهم ــاة ويف غي ــل احلي ــا تكتم ــرأة وبهم وامل
تتحــول احليــاة إلــى جحيــم ، فــا حيــاة لرجــل بــدون 
ــة   امــرأة وال حيــاة المــرأة بــدون رجــل ، هــذه املعادل
التــي تســتوجب توفيــر كل الشــروط ألن تكــون قابلــة 
للتحقيــق ، ان احليــاة املعاصــرة فتحــت بــاب التطــور 
للمــرأة علــى مصراعيهــا ، بفضــل التعليــم  و التكويــن 
و مكاســب اجتماعيــة أخــرى كاحلريــة وغيرهــا ، 
ــى  ــف ال ــة التخل ــن بوتق ــا ألن تخــرج م ســمحت له
عالــم ملــيء باملفاجــآت يتطلــب مــن الفــرد ســواء كان 
ذكــرا أو أنثــى أن يتحلــى بقــدر مــن احلكمــة واملهارة و 
الدرايــة .. ليتمكــن أن يصنــع لنفســه الكيــان الــذي 
يجعلــه مســتقل بذاتــه أو بذاتهــا ، وهــو األمــر الــذي 
جعــل الرجــل يتراجــع عــن تلــك املفاهيــم التــي متــس 
بكرامــة املــرأة ، مــا جعــل هــذا التحــّول اإليجابــي يف 
العاقــات االجتماعيــة يســير يف االجتــاه الصحيــح ، 
مشــكا بذلــك ثــورة حقيقيــة أســهمت  مــن خالهــا 
ــوق  ــن يف احلق ــن اجلنس ــوازن ب ــع مت ــاء مجتم يف بن
أو  العاملــة  املــرأة  اليــوم  وأصبحــت   ، والواجبــات 
ــها  ــام نفس ــك زم ــت ، متل ــة يف البي ــة أو املاكث املوظف
ــؤون  ــؤولية يف إدارة ش ــة ومس ــكل حري ــرف ب ، وتتص
املجتمــع أو األســرة أو غيرهــا مــن العوالــم احمليطــة بهــا 
ــاركة  ــرأة املش ــل وامل ــترط للرج ــع يش ــاء املجتم ، وبن
ــودة  ــات املنش ــق الغاي ــب لتحقي ــى جن ــا ال ــا جنب مع
واملتمثلــة يف اســتمرارية احليــاة علــى كوكــب األرض 
ــرأة يف  ــام ، أن امل ــة ووئ ــش يف ســام  وطمأنين و العي
ــع  ــوم تضطل ــي الي ــا وه ــت جدارته ــذا اثبت ــا ه عصرن
ــى  ــرا عل ــبق حك ــا س ــت فيم ــرة كان ــؤوليات كبي مبس
ــد  ــرأة  بع ــه امل ــذي فرضت ــدي ال ــه التح ــل ، إن الرج
ــك ال  ــى ذل ــادرة عل ــا  ق ــل - بانه ــع  - الرج أن اقتن
ــار  ــادة قط ــم  لقي ــة أو عل ــن دراي ــيء م ــا  ش ينقصه
احليــاة  بــكل مســؤولية الــى مســتقبل أفضــل وواعــد 

.

موقع المرأة في المجتمع المعاصر بين الثبات والجدارةموقع المرأة في المجتمع المعاصر بين الثبات والجدارة
ال يختلف اثنان في عصرنا هذا أن المرأة ليست فقط مكملة للرجل، بل هي العمود الفقري في المجتمع واألسرة، وهذه المكانة المرموقة التي حصلت ال يختلف اثنان في عصرنا هذا أن المرأة ليست فقط مكملة للرجل، بل هي العمود الفقري في المجتمع واألسرة، وهذه المكانة المرموقة التي حصلت 

عليها كانت بفضل كفاحها الطويل، الذي انتزعت من خالله حقها في تحمل الصعاب وتقاسم المسؤولية المشتركة بينها وبين الرجل .عليها كانت بفضل كفاحها الطويل، الذي انتزعت من خالله حقها في تحمل الصعاب وتقاسم المسؤولية المشتركة بينها وبين الرجل .
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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

 على مَدى الّتاريِخ الَطويِل، شِهَد العالُم 
خارطِتُه  تشكيَل  أعادْت  كبيرًة،  أحداًثا 
ِمثلَما  متاًما  فيه،  املُجتمعاِت  نظرَة  وغّيرْت 
فيِه  تسّبَب  ما  أو  الَعامليتاِن،  احلرباِن  َفعلت 
عاَم  الَكبير  الَعاملِي  االقِتصادي  الكساُد 
الّيوَم، يستحِضُر كثيٌر من الفالِسفِة   .1929
تلَك  باخُلصوِص  الَغربيِّ  العالِم  يف  رون  واملُنظِّ
ما  َتداعياِت  يف  التَّشكيِل  إعادِة  على  املَقِدرة 

بعَد وباِء َفيروِس ُكورونا. 
عبر  يتساءلون  العاديني  الناس  من  كثير   
غرار  على  االجتماعي،  الّتواصل  مواقع 
ما  إذا  وفاعلني عبر وسائل اإلعالم،  مؤّثرين 
صفعة  العالم  أعطى  قد  كورونا  فيروس  كان 
مدوّية يفترض أن تعيده إلى رشده وجتبره على 
باإلنسان  أكثر  فيهتم  أولوياته،  ترتيب  إعادة 
استنزفها  التي  والبيئة  والصحة  وبالّتعليم 
فعال  العالم  يستفيق  فهل  مواردها.  وقّلص 
بعد موجة وباء كورونا أم أّن عزلته يف احلجر 
الصحي ستزيد من نزعته نحو الفردانّية وتعّزز 
أظهر  افتراضي  عالم  يف  االجتماعية  عزلته 
ال  ومن  املعرفة  ميلكون  من  بني  الفرق  بدوره 

ميلكونها يف العصر الرقمي ؟. 
السياسة  محّنك  كيسنجر،  هنري  يرى 
اخلارجية األمريكية الذي عاش طويال، وخبر 
حروبا كثيرة، » أّن الّتحدي أمام العالم اليوم 
أما  املستقبل،  وبناء  األزمة  إدارة  يف  يكمن 
الفشل فيمكن أن يحرق العالم«، ويضيف يف 
مقال نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« 
هذا األسبوع، أّن » احلفاظ على ثقة الناس، أمر 
حاسم للّتضامن االجتماعي وللعالقات بني 
الدولّيني«.  واالستقرار  وللسالم  املجتمعات 
لكن هل أظهر كورونا فعال تضامنا واستعداد 
نحو  ميال  اآلن كشف  أّنه حلد  أم  ؟  للتعاون 
كل  حدود  داخل  املغلقة  الوطنّية  املصلحة 
تعانيه جارتها، حتى  عّما  الّنظر  بغض  دولة 
وإن تعّلق األمر باالحتاد األوروبي الذي لطاملا 
كان مضربا للتعاون والتكامل االقتصادي بني 

الدول يف عصرنا احلالي . 
العالم  يحترم  كبار  ومحّللون  فالسفة 
على  ينبغي  بأّنه  القول  إلى  ذهبوا  أفكارهم، 
من  الكثير  يراجع  أن  كورونا  بعد  ما  عالم 
اقتصادية  عوملة  يف  غرق  أن  بعد  حساباته، 

وتطغى  الصغار،  قبل  الكبار  مصالح  تراعي 
املتعّددة  الكبرى  الشركات  مصلحة  فيها 
االجتماعية  املصالح  على  اجلنسيات 
يصفها  التي  املصالح  تلك  واإلنسانية، 
بطاعون   « تشومسكي  نعوم  الفيلسوف 
يعتبره  ما  كل  يتجاهل  الذي  النيوليبرالية« 
بأي  يعبأ  وال  ومكاسبه،  مبصاحله  مضرا 
ولعّل  محتملة،  إنسانية  أو  اجتماعية  آثار 
مع  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  تعامل 
الفيروس يف األسبوع األول مثال عن  انتشار 
تشومسكي،  يقصدها  التي  النيوبيرالية  تلك 
يجب  ال  االقتصاد  عجلة  لترامب  فبالنسبة 
من  بفئة  الّتضحية  من  بأس  وال  تتوّقف  أن 
هي  الفئة  تلك  االقتصاد،  ليستمر  املجتمع 
كافية  مناعة  ميتلكون  ال  الذين  السن  كبار 
الّتخلص«   « يف  ضير  وال  الفيروس  ملواجهة 
دعمه  براغماتي  اقتصادي  منظور  من  منهم 
رافع  أيضا  ترامب  اجلمهوريني.  بعض  فيه 
تسجيل  غداة  عقده  صحفي  مؤمتر  أول  يف 
أمريكا،  بالفيروس يف  أولى حاالت اإلصابة 
للمنظومة الصحية األمريكية وأشاد بجاهزية 
يف  واخلبراء  الباحثني  ألهم  وامتالكها  بالده 
بعد شهر  البالد  قاد  ولكّنه مع ذلك  العالم، 
إلى تصدر قائمة األكثر انتشارا للفيروس بعد 
ترامب  املرتبة.  تلك  حتتل  إيطاليا  كانت  أن 
نسّي أو تناسى أيضا أن يحّضر شعبه ملواجهة 
الفيروس كما فعل رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
ال  األمريكيني  أّن  العلم  مع  مثال،  جونسون 
يحظون بأفضل نظام رعاية صحية اجتماعية 
مديرة  بو«  جني  أي   « وهذه  العالم،  يف 
التحالف الوطني للعمالة املنزلية يف الواليات 
أظهرت  الكورونا  جائحة  أّن  ترى  املتحدة 
ثغرات كبيرة يف البنية الّتحتية لنظام الرعاية 
تأمينا  ميلكون  ال  الكثيرين  ألّن  الصحّية، 
كبيرة  مصاريف  حتمل  إلى  واضطروا  صحيا 
إلنقاذ حياتهم وحياة أحبائهم. لقد كشفت 
األزمة أيضا أّن اقتصاد السوق ال يهتم كثيرا 
كشف  وباملقابل  واللقاحات.  األدوية  لتطوير 
الفيروس أيضا عن احلاجة » جليوش« األطباء 
القطاع الصحي  العاملني يف  واملمرضني وكل 
واملخبريون  والصيادلة  العلماء  خلفهم  ومن 
الفيروس  مواجهة  يف  أنفسهم  وجدوا  الذين 

دبابات  دون  للوطن  احلامي  الدرع  وأصبحوا 
وصواريخ وحامالت طائرات .. 

هل  احمللي،  أو  القطري  املستوى  على   
تدفع جائحة كورونا بكل الدول املتخّلفة إلى 
إعادة الّتفكير والنظر يف أولوياتها، فتهتم أكثر 
وإرساء  االقتصاد  وببناء  والصحة  بالتعليم 
إجادة  يف  تتلّخص  قوية  أسس  على  دعائمه 
تسيير موارد البلدان واستثمارها على أحسن 
وجه؟ ونحن يف اجلزائر مثاٌل حي على ذلك 
الهدر للموارد والكفاءات يف مجاالت الطب 
حيث  احلديثة،  والتكنولوجيات  والعلوم 
اجلدد، بغض  اخلريجون  يهاجر سنويا آالف 
يستفيد  الذين  الباحثون  أولئك  عن  الّنظر 
منهم العالم املتقدم منذ عقود دونا عنا. فهل 
الّنظر  إعادة  إلى  الّنزيف  هذا  كل  بنا  يدفع 
العلمي ويف استخدام  البحث  تعاملنا مع  يف 
املرتبطة  املهنّية  املجاالت  كل  يف  املعرفة 
حزما  أكثر  سياسات  سنضع  هل  بحياتنا؟ 
يف  فعليا  واستغالله  العلمي  البحث  لتطوير 
إحداث التنمية؟ هل ستدفع بنا هذه األزمة 
فساد  من  الصحّية  منظومتنا  إخراج  إلى 
الّتسيير الذي التهم ماليير الدوالرات دون أن 
هل  الواقع،  أرض  على  مرضيا  عائدا  يحّقق 
سنفكر يف اإلبقاء على أطبائنا وباحثينا على 
أرضنا مع توفير كل ما يستحقونه من رواتب 
والبحث  للعمل  ووسائل  ومخابر  مجزية، 
سنمنحهم  هل  ذلك  من  واألهم  والّتطوير 

ثقتنا ونحّررهم من قيود البيروقراطية وذهنّيات 
القبيلة والعشيرة التي متنع عاملا من العمل أو 
أسئلة  ؟  ما ال يرضى عنه  البحث ألن طرفا 
التي  األزمة  وحي  من  طرحها  ينبغي  كثيرة 
تتهاوى  عريقة  صحية  بأنظمة  دوال  جعلت 
واإلصالح،  املراجعة  إلى  وتدعوا  تتخّبط  أو 
تعاني  منظومة صحية  نطرحها يف  فكيف ال 
الكثير من النقائص، مع أّنها متتلك كثيرا من 
الكفاءات البشرية التي ميكن أن تغّير وجهها 

نحو األفضل. 
اخلطاب  يخشى  ال  أنه  كورونا  أظهر  لقد 
السياسي وال العسكري، ولكنه يعترف فقط 
باخلطاب العلمي، أما اخلطاب السياسي فقد 
يطيح بالرئيس األمريكي دونالد ترامب رغم 
محاوالته احلثيثة يف ندواته الصحفّية اليومية 
أمريكا  قوة  بأّن  األمريكيني  إيهام  املباشرة، 
ستحميهم، لكنهم اكتشفوا أّن ذلك اخلطاب 
لم يوفر بديال عن أجهزة الّتنفس االصطناعي 
النهاية  ويف  والقفازات !  الكمامات  وحتى 
تقنّية  علمية  معركة  الوباء  على  السيطرة 
اجتماعية واعّية ال ميكن أن تأتّي من فراغ وال 
ميكن أن تنتهّي دون نتائج أو آثار على صفحة 
أن ال حترقها على حد  أمل  اإلنسانية، على 

قول تشومسكي. 
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      َتتحّدُث األخباُر الَوارَدة 
من ِوالياِت الَوطِن  عن 

امتعاِض امُلواِطننَي الَكبيِر،  
الّذي َتسّببْت فيِه َمشاِكٌل 

َزادْت من ُمعاناِتهم وهم 
َيستعّدوَن للَعودِة إلى 

ِبيعّية بعَد أشهٍر  احَلياِة الطَّ
حي. ولعلَّ  من احَلجِر الصِّ

أبرَز ما َتتناقُله َتقاريُر 
امُلراِسلنَي معاناُة الّناِس من 
رِب؛ فِفي عّز  أزَمِة مياه الشُّ

يِف يقِضي الّناُس  فصِل الصَّ
أّياَمُهم بحًثا عن َقطرِة ماٍء 
ر  َتِقيهم َعطًشا َقاِتال، وُتوفِّ
لهم ُفسحَة االسِتحَمام يف 
يوٍم َحرارُته َناٌر! ليَس هذا 

ياِر  َفحسب، فانِقطاُع التَّ
الَكهرباِئي َساعاٍت َعديدًة يف 

زمِن احَلّر، َسواٌء يف َجُنوِبنا 
الَكبيِر أو يف ُمختلِف َمناِحي 
الَوطِن، ُيكّلُف الّناَس َخساِئَر 

َفادحًة، خاصًة منُهم ِفَئة 
جار.  التُّ

      َهذاِن امُلشِكالن ُيضاُف 
،  أال  إليِهما ُمشِكٌل ُمستجدٌّ

يولِة الّنقدّيِة  وهَو نقُص السُّ
يف َمكاتِب الَبريِد، َما دفَع 
بامُلواِطننَي امُلتَضّررين إلى 

االحِتَجاج، كما َحدث أمٍس 
يف والَيِة تبّسة، حيُث قطَع 

َزبائُن بريِد اجَلزائِر الّطريَق 
ِنهم من احُلصوِل  إثَر َعدِم َتكُّ
على أْمواِلهم التي كاُنوا بأمسِّ 
احَلاجِة إليها لَقضاِء َمآرِبهم.
     هِذه األزماُت الّتي َتسُّ 

وميِة  عصَب احلياِة اليَّ
للُمواطِن )املاء - الكهرباء 

- املال( - دون أن ُنغِفَل ُبطَء 
َتدفِق اإلنَترنت - من َشأِنها 

أن َتخُلق جًوا غيَر ُمريٍح 
لَم  يف البالِد، وَتضَع السِّ
االجتماعيَّ على حافِة 

االنِهيار! الِسيما وأّن ُمشكَلَتْي 
املاِء والَكهرباِء ُمشكلتاِن 

ُمتواَرثَتان ُعقوًدا من الّزمِن؛ 
فال »ُسونالغاز« َترّكت حلِلّ 
ي باَت َيتكّرُر  هذا امُلشكِل الذِّ

كلَّ صيٍف بسبِب ارِتفاِع 
ِل االستهالِك َصيًفا،  ُمعدَّ

وِشتاًء حيُث الَعواِصُف جتَعُل 
الّتياَر عرضًة لالنِقَطاع. 

الَكالُم َنفُسه ينَسِحب على 
»اجَلزائرّية للِمياه« التي 

َعجزت عن َتوفيِر املاِء لكلِّ 
اجَلزاِئرّيني بعَد ُعقوٍد من 

االسِتقالِل، ليَس يف امَلناطِق 
الّناِئّية أو َمناطِق الّظِل 

َفحسب َبل حّتى يف َقلِب 
الَعاصمِة!

     إّن ما َيجِري على أرِض 
الَواقِع من َتنغيٍص حلياِة 
الّناِس، َسواٌء كان األمُر 

ُمؤامرًة من َتدبيِر أعداِء 
لطُة  غّييِر - كَما َتقوُل السُّ التَّ
سِيير - كما  - أو َعجًزا يف التَّ
ُيَسّوُق له أصحاُب األلُسِن 
ويلِة،    َيستدِعي  كي  الطَّ

ُتؤَخَذ األموُر بجٍد، والّسعَي 
إلى حلِّ هِذه األزماِت مهما 

لُم  كُلَفة..فالسِّ كانت التَّ
االجِتماعيُّ ال ُيقّدر بَثمٍن! 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

تنظيم  تبسة على  الوالية  بريد اجلزائر بعاصمة  زبائن  أقدم، صباح أمس الثالثاء، 
السيولة  أزمة  بسبب  الشديدين  وتذمرهم  استيائهم  عن  منهم  تعبيرا  احتجاجية  وقفة 
النقدية التي طالت أكثر من الالزم، ما دفع بالكثير منهم إلى االستدانة، أو بيع ممتلكاتهم 

من أجل العيش.
املدينة متهمني  البريد بوسط  أمام مقر  الطريق باحلجارة  أقدم احملتجون على غلق  وقد 
ينتظرون  بأنهم  املواطنون  النقدية، حيث صرح  السيولة  توفير  بالتهاون يف  احمللية  السلطات 
سحب أجورهم منذ أكثر من شهرين ، تعطلت خاللها حياتهم ولم يبلغوا فيها احتياجاتهم 

يف ظل هذه األزمة املالية والصحية ، هذه األخيرة التي تتطلب إمكانات أكبر. 
الغنب عن  يرفع  وفورا إليجاد حل  الوالية عاجال  والي  بالتدخل  احملتجون  وقد طالب 
سكان الوالية ككل، من خالل توفير السيولة يف جميع مراكز البريد خصوصا وأن معظم 
املواطنني على مقربة من االمتحانات الرسمية التي تتطلب مبالغ معتبرة من أجل التنقل 

إلى مختلف مراكز االمتحانات على غرار شهادة البكالوريا - حسبهم.
ولإلشارة، فمختلف مراكز البريد يف إقليم تبسة تشهد الوضعية نفسها، ما وّلد غضبا 

واسعا وسط السكان الذين طالبوا بتوفير األموال يف املراكز جتنبا لوقوع الكارثة.
فيروز رحال

ــــدَّ   ال بـــُ
مـن َحـــــٍل!

َتسجيُل 10 وفياٍت بني امُلصاِبني

 الَجزائـُر ُتحِصـي 370 إصابًة 
َجديــــدة بكورونــــا 

آخر  عن  الثالثاء،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة   أعلنت 
اإلحصائيات املسجلة يف اجلزائر حول تفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، 
عن تسجيل 370 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 42228 شخًصا. وحسب 
املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 10 وفاة بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد 

الوفيات إلى 1456 حالة.
املتماثلني  ليرتفع إجمالي عدد  218 حالة شفاء جديدة،  فورار عن تسجيل  كما كشف 

للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 29587 حالة.
خالد دحماني

تبسة

 َزبائــُن بريــِد الَجزائــِر َيغلُقـــون الّطريـــــَق!

لزَهـاِري ُيسّلــم جـــّراد 
ُنسخــة مـــن التقريـــر 
نـوّي لُحقـوق اإلنسـان السَّ

استقبل الوزير األول عبد العزيز 
جراد، أمس الثالثاء ، رئيس املجلس 

الوطني حلقوق اإلنساني بوزيد 
لزهاري.وأوضح بيان ملصالح الوزير 

األول أنه أثناء اللقاء سلم رئيس 
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان للوزير 
األول نسخة من التقرير السنوي حول 

وضعية حقوق اإلنسان يف اجلزائر لسنة 
2019، وذلك تطبيقا للمادة 199 من الدستور.

ق.و

الديوان الوطني لإلحصائيات

نسبــُة التَّضُخــم بلغــــت 2.2 % 
نهايـــة جويليـــة الُمنقضــــي 

الوطني  الديوان  كشف 
أن  أمس،  لإلحصائيات، 
متوسط معدل التضّخم السنوي 
يف اجلزائر بلغ 2.2 باملائة نهاية 

شهر جويلية املاضي.
)و.أ.ج(،  وأوضحت 
للديوان  بيان  بحسب  أمس، 
الوطني لإلحصائيات، أن معدل 
وجاء  سنويا  يحتسب  التضّخم 
االستهالك  أسعار  تطور  حسب 
إلى   2019 أوت  شهر  من 
موضحا   ،2020 جويلية  غاية 

تسجيل تباين شهري يف أسعار االستهالك خالل شهر جويلية 2020 مقارنة بشهر جوان املاضي، حيث 
سّجل انخفاض مبقدار – 1 %.

مشيرا إلى أن أسعار املواد الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 3.5 %، السيما يف ظل انخفاض أسعار 
املنتجات الفالحية الطازجة بنسبة 6.9 %.

كما أرجع البيان االنخفاض يف أسعار املنتجات الفالحية الطازجة إلى انخفاض أسعار حلوم الدجاج 
16.0- % والفواكه %32.5- واخلضروات %5.3- والبطاطا بنسبة – 17.6 %.

ويف سياق آخر، أكد الديوان تسجيل زيادات معتبرة يف بعض املنتجات، منها اللحوم احلمراء + 
%1.3 والبيض بـ + 12.5 باملائة واألسماك بـ + 5.3 باملائة.

أما املنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت األسعار تباينا تنازليا معتدال بلغ – 0.1 باملائة خالل 
جويلية املاضي مقارنة بجوان، فيما ارتفعت أسعار السلع املصنّعة بنسبة 1.1 %، بينما عرفت أسعار 

اخلدمات ركودا.
ق.و

استقبل سفير تنزانيا اجلديد لدى اجلزائر

ُبوقــدوم َيستقبـل الُممّثلـَة الَجديدَة 
ليـب األحمــر وليــة للصَّ للَّجنــة الدَّ

صبري  اخلارجية،  الشؤون  وزير  استقبل 
أوبر«  »فاليري  وزارته  مبقر  الثالثاء،  أمس  بوقدوم، 
بصفتها  اعتمادها  أوراق  من  نسخا  سلمته  التي 
املمثلة املقيمة للجنة الدولية للصليب األحمر لدى 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، حسب ما 

أفاد به بيان لوزارة الشؤون اخلارجية.
الذي  كما استقبل »جاكوب جايدون كينغو« 
سفيرا  بصفته  اعتماده  أوراق  من  نسخا  سلمه 
لدى  االحتادية  تنزانيا  العادة جلمهورية  فوق  مفوضا 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، حسب ما 

أفاد به بيان لوزارة الشؤون اخلارجية.
 )و.أ.ج(



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/

