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05
بجاية 

ُمديرّيـُة الّنقـل ُتحـّذر 
الُمتعامليــن مـن مغّبــة 

رفـــع التَّسعيـــَرة!
06

النعامة
 ُسّكــان »الّتواجــر« 
َيحتّجـون بَسبب َتدّنـي 

وضعهـــم الُمعــاش!
09

البيض
َقرية »ليغن«َ تستيقظَُ 
 علـى َعــوز وَتنـــاُم 
علـى َلسعاِت عقـاِرب!

02
العاِم  امُلديِر  ُينِهي مهاَم  بّراِقي 

الَفرِعّينَي امُلدراِء  وَبعٍض من 

أزمــُة المــــاِء 
َتعصُف بإَطارات 
»سّيــــــال«!
أنهى وزير املوارد املائية، أرزقي 

براقي، مهام املدير العام لشركة 
»سيال« وبعض من املدراء 

الفرعيني، عقب التحقيقات 
التي كشفت عن وجود سوء 

تسيير على مستوى الشركة، 
وذلك يف عز أزمة التزويد 

باملياه الشروب التي تعصف 
بعدة مناطق.

 الّنقــل الَجامعــي.. االستئجــاُر الُمريــب!
 أنهى قرار رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون املتعلق مبراجعة نظام النقل اجلامعي، وتصّور حلول جديدة الجتناب االحتكار وتشجيع 
روح املنافسة يف هذا القطاع عهَد احتكار النقل اجلامعي من طرف رجل األعمال محي الدين طحكوت، حيث سُيمكن هذا القرار مختلف 

املتعاملني يف قطاع النقل العمومي واخلاص من املشاركة يف املناقصات، التي يطرحها القطاع للتكفل بالنقل اجلامعي.

عليماِت الَقاضيِة بَفتِح امُلنافسِة وإلغاِء االحتَكاِر يف الِقطَاِع03 َعِقب التَّ

»أخباُر الَوطِن« َتفتُح ملفَّ َتوزيِع وَتأّخر ِمنَحة »ُكوِفيد19«

08

الّلوتــــــْس
كانت مقاهي العاصمة 

امتدادا طبيعيا للجامعة 
واملراكز الثقافية، مدرجات 

أخرى لها نكهتها وموسيقاها. 
هناك، كنا نحّضر البحوث 
ونقرأ الروايات والقصص 
واألشعار ونراجع الدروس 

جماعيا. حدث ذلك يف 
نهاية السبعينّيات ومطلع 
الثمانينّيات عندما كانت 

املقاهي ذات معنى.

د. الّسعيد بوطاجيـــن 	أقــــالم15

آَلـــــة اإلداَرة آَلـــــة اإلداَرة 
 َتعبُث بالَقرار الّسياِسي! َتعبُث بالَقرار الّسياِسي!

الَعاِئـالُت  ِغليـزان: 
ُتــَرُم  امُلتعففــُة 
الّتضاُمــن! ِمنحــة 

َتـاوزاٌت  اجللَفـة: 
بَفتـــح  وَمطاِلـــــٌب 
التوزيع  َتقيِق يف 

الَعــــاِدل غيـــــــِر 

بلعّبـاس:  ِسيــدي 
»ُكوفيـد  ِمنحــــُة 
الّتأخــــُر   ..»19

! ِتـــــــــــُل لَقا ا

بوعرريــــــج:  ُبرج 
ِمليــــاَر   57 َرصـــد 
للَعائــالِت  َسنتيـم 

! مُلتعِففـــــــــة ا

ُُ



02
أخبار السياسة
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 صفية نسناس 
وقال شريف، يف تصريحات خص بها اإلذاعة يوم أمس األربعاء، إن 
مثلما  األول  الثالثي  االستفتاء خالل  إجراء  دون  حالت  كورونا  جائحة 
تاريخ االستفتاء لم يكن  تعهد به رئيس اجلمهورية. وعليه، فإن إعالن 
مفاجئا، بعد أن تعلمنا التعايش مع الوباء، كاشفا أنه قدم تقرير عرض 
والنقائص  السلطة  إمكانات  حول  لقائه  خالل  اجلمهورية  لرئيس  حال 
واملشاكل من أجل املرافقة املادية لعمل السلطة لتأدية مهمتها على أكمل 

وجه. 
لعبت  احلديثة  التكنولوجيات  إن  املتحد  قال  ذاته،  السياق  ويف 
حيث  من  املاضي  ديسمبر  يف  الرئاسية  االنتخابات  إجناح  يف  هاما  دورا 
التحكم يف تكوين املعلومة االنتخابية وحمايتها. كما ساهمت يف تطهير 
القوائم االنتخابية وجتاوز النقص البشري الذي كانت تعاني منه السلطة 

الوطنية املستقلة لالنتخابات، كما استبعد رئيس السلطة الوطنية املستقلة 
لالنتخابات اللجوء إلى االقتراع عبر اإلنترنيت، الذي قال عنه نه مرفوض 

ألنه سيكون عرضة للتزوير مثلما أظهرت التجارب يف دول أخرى. 

أحمد بوكليوة
باستور  مبعهد  التسويق  مدير  أمس،  أكد، 
الدكتور عبد الرزاق سويف، يف تصريح أدلى به 
مخزون  على  يتوفر  املعهد  أن  الوطنية  للصحافة 
آمن من مختلف اللقاحات، كاشفا عن استالم 
اللقاحات  إضافية من  ألف جرعة   950 املعهد 
األملانية  واحلصبة  للحصبة  املضادة  الثالثة 
لتغطية  كافية  الكمية  هذه  معتبرا  والّنكاف، 
أنه  مبرزا  الوطنية،  الرزنامة  وفق  االحتياجات 
التي  الصعبة  الصحية  الظروف  من  وبالرغم 
وتعليق  كورونا،  فيروس  انتشار  فيها  تسبب 
اجلزائر  أن  إال  العالم  عبر  اجلوية  الرحالت 
متكنت من اقتناء هذه اللقاحات وضمانها لكل 
للتطعيم،  الوطنية  الرزنامة  إطار  يف  األطفال 
فئات  كل  إلى  املوجهة  احلصص  جانب  إلى 

املتمدرسني خالل الدخول القادم.
خالل  اجلنوب  مناطق  متوين  وبخصوص 
النقل  وسائل  فيها  انقطعت  التي  الفترة  هذه 
الداخلية، ثمن سويف الدور الذي لعبه اجليش 
املناطق  هذه  بتزويد  القيام  يف  الشعبي  الوطني 
أن  إلى  مشيرا  اللقاحات،  هذه  من  بحصصها 
مهمة  إليها  تسند  التي  والهياكل  املصالح  كل 
القيام بلقاحات األطفال تتحصل على الكميات 
التبذير  املطلوبة يف وقتها معربا عن أسفه جراء 
التي تتكفل بصحة  املصالح  املسجل يف بعض 
املستفيدين  األطفال  بعدد  مقارنة  والطفل  األم 

من هذه العملية.

 
نادية عالم: اللقاحات متوفرة بفضل 

التضامن بني املؤسسات الصحية
 

الدكتورة  طمأنت  أخرى،  جهة   من 
اجلوارية  الصحية  مؤسسات  مديرة  عالم  نادية 
بتوفير  املواطنني  كافة  العاصمة  اجلزائر  لشمال 
على  تشرف  التي  باملؤسسات  اللقاحات  كل 
بأي   – انقطاع  تسجيل  عدم  مؤكدة  تسييرها، 
حال من األحوال - يف هذه املادة احليوية بفضل 
املؤسسات، قائلة:  هذه  بني  فيما  التضامن 
اللقاح  يف  انقطاع  من  عانى  جدا  قليل  »عدد 
والّنكاف،  األملانية  واحلصبة  للحصبة  املضاد 
ولكن اإلدارة استدركت الوضع وحلت املشكلة 
حيث  املؤسسات  هذه  بني  التضامن  بفضل 
قامت تلك التي تتوفر على مخزون يف هذه املادة 

مبساعدة األخرى التي نفذت بها«.
 بن سّنوسي يعرب عن تخوفه من 

الندرة مستقبال
 

لطب  اجلزائرية  اجلمعية  رئيس  أّكد 
سنوسي،  بن  اللطيف  عبد  البروفسور  األطفال 
الفعلي  التطبيق  ضرورة  على  جانبه،  من 
مبديا  األطفال،  للقاحات  الوطنية  للرزنامة 
بعض  يف  ندرة  تسجيل  احتمال  من  تخوفه 
الرزنامة  إطار  التي تدخل يف  األطفال  لقاحات 

تفشي  بسبب  القادمة  األشهر  خالل  الوطنية 
فيروس كورونا الذي عطل النشاطات األخرى.

يف  التعجيل  إلى  سنوسي  بن  ودعا 
صحة  على  حفاظا  الرزنامة  هذه  تطبيق 
األطفال  وقاية  على  حاثا  واملجتمع،  األطفال 
السيما  تصيبهم،  التي  األمراض  بعض  من 
غرار  على  والشتاء  اخلريف  موسمي  خالل 
التهاب القصبات الهوائية، محذرا من حدوث 
اكتظاظ كبير مبصالح طب األطفال باملؤسسات 

االستشفائية الوطنية يف قادم األيام.
 وأوضح املتحدث أن املداومة على التطعيم 
إلى غاية بلوغ نسبة 95 باملائة من هذه العملية 
كافية لوقاية كافة األطفال من بعض األمراض 
أي  وأن  حياتهم،  طوال  الفتاكة  الفيروسية 
انخفاض يف التطعيم دون هذه النسبة »يشكل 
هذه  عودة  على  ويساعد  الفئة  هذه  على  خطرا 

األمراض.
متعلقة  إحصاءات  اجلمعية  رئيس  وقدم 
يف  أنه  إلى  مشيرا  األطفال،  وفيات  مبعدل 
الوفيات  معدل  كان  حيث  مستمر  انخفاض 
حّية  والدة   1000 لكل  حالة   150 بـ  مقدرا 
بعد االستقالل وانخفضها إلى 20 حالة لكل 
األخيرة،  السنوات  خالل  حية  والدة   1000
داعيا إلى املزيد من العمل للوصول إلى النتائج 
 5 بتسجيل  املتقدمة  الدول  إليها  توصلت  التي 

وفيات لكل 1000 والدة حية.

العاصمة،  اجلزائر  قضاء  مجلس  أجل 
أمس األربعاء، جلسة االستئناف املخصصة 
حملاكمة مالك مجمع »سوفاك« مراد عوملي إلى 

23 سبتمبر املقبل.
اجللسة  بتأجيل  طلبا  عوملي  دفاع  وقدم 
إلى هيئة احملكمة التي وافقت عليه. وأدانت 
مراد  جوان   24 يوم  أمحمد  سيدي  محكمة 
عوملي بالتهم املنسوبة إليه، وحطمت عليه بـ 
احملكمة  وحكمت  نافذا.  حبسا  سنوات   10
ذاتها على عبد السالم بوشوارب غيابيا بـ 20 
سنة سجنا نافذا، وعلى الوزير األول السابق 

أحمد أويحيى بـ 12 سنة سجنا نافذا.
املتهمني يف قضية  وقد مت متابعة جميع 

منها  بالفساد،  صلة  ذات  بتهم  »سوفاك« 
عائدات  عن  ناجتة  أموال  وحتويل  تبيض 
النفوذ  واستغالل  والرشوة  للخارج  إجرامية 
العموميني  املوظفني  على  الضغط  وكذا 
غير  مزايا  على  احلصول  أجل  من  وحتريضهم 

مستحقة، إلى غيرها من التهم.
ق.و

قررت محكمة الشراقة، أمس األربعاء، 
شفيقة  زليخة  نشناشي  محاكمة  تأجيل 
إلى  فساد  قضايا  يف  املتابعة  »مايا«  املدعوة 
30 سبتمبر املقبل وهذا بناء على طلب من 

دفاعها.
وكانت احملاكمة قد أُّجلت يف املرة األولى 
بداية شهر أوت إلى تاريخ أمس األربعاء 26 

أوت 2020.
وُيتابع يف قضية نشناشي زليخة شفيقة 
)املعروفة بـ ’مادام مايا’ والتي ُتقدم على أنها 
االبنة السرية لرئيس اجلمهورية األسبق عبد 

عبد  وكذا  ابنتيها  بوتفليقة(، كل من  العزيز 
على  املتابعني  الغازي  ومحمد  زعالن  الغني 
لوهران  سابقني  واليني  بصفتيهما  التوالي 

والشلف.
وتتمثل األفعال املنسوبة إلى املتهمني يف 
»تبييض األموال« و«استغالل النفوذ« و«منح 
امتيازات غير مستحقة« و«تبديد املال العام« 
امتيازات  منح  على  عمومي  عون  و«حتريض 
غير مستحقة« و«تهريب العملة الصعبة نحو 

اخلارج«.                                      ق.و

براقي،  أرزقي  املائية،  املوارد  وزير  أنهى 
وبعض  »سيال«  لشركة  العام  املدير  مهام 
التي  التحقيقات  الفرعيني، بعد  املدراء 
مستوى  على  تسيير  سوء  وجود  عن  كشفت 
باملياه  التزويد  أزمة  عز  يف  وذلك  الشركة، 

الشروب التي تعصف بعدة مناطق.
كشف وزير املوارد املائية، ارزقي براقي، 
املدير  مهام  إنهائه  عن  الوطنية  للصحافة 
كابيتال«،  »بريس  »سيال«  لشركة  العام 
وجود  عن  كشفت  التي  التحقيقات  بعد 
يذكر  الشركة.  مستوى  على  تسيير  سوء 
الوزارية  اللجنة  فتحتها  التي  التحقيقات  أن 
كشفت عن وجود عجز كبير يف تسيير وتوزيع 
وتيبازة،  العاصمة  اجلزائر  مستوى  على  املياه 
وهي التحقيقات التي متت على أعلى مستوى 

مباشرة بعد أزمة عيد األضحى.

مدير  من  كل  مهام  أيضا  الوزير  وأنهى 
مركز  ومدير  »سيال«،  بشركة  االستغالل 
»سيال«  مركز  مدير  البنيان،  بعني  »سيال« 
بزرالدة،  »سيال«  مركز  مدير  البحري،  ببرج 
مدير  إلى  باإلضافة  فايت  أوالد  والشراقة، 

مركز »سيال« بالدرارية.
أحمد بوكليوة

العمومي  للوظيف  العامة  املديرية  أعلنت 
السبت  يوم  بأن  أمس،  اإلداري،  واإلصالح 
29 أوت اجلاري املصادف ليوم عاشوراء سيكون 

عطلة مدفوعة األجر.
وأوضح بيان املديرية أن يوم السبت املقبل 

مدفوعة  عطلة  سيكون  عاشوراء  ليوم  املصادف 
واإلدارات  املؤسسات  مستخدمي  لكافة  األجر 
العمومية  والدواوين  والهيئات  العمومية 
العمومية  املؤسسات  ومستخدمي  واخلاصة 

واخلاصة يف جميع القطاعات.

على  “يتعني  أنه  املديرية  بيان  وأوضح 
والهيئات  العمومية  واإلدارات  املؤسسات 
لضمان  الالزمة  التدابير  اتخاذ  والدواوين 
استمرارية اخلدمة يف املصالح التي تعمل بنظام 

التناوب”.

قدمت الوكالة الوطنية لتحسني السكن 
مت  التي  الصور  بخصوص  توضيحا  وتطويره 
واملتعلقة  الفايسبوك  صفحات  عبر  تداولها 
 2400 بحي  عمارة  مدخل  أرضية  بتدهور 
يتعلق  األمر  إن  وقالت  ببابا حسن،  مسكن 
بتجاوز أحد الساكنة وإدخاله شاحنة محملة 
باجلبس ما تسبب يف تلف قناة توصيل املياه.
نشرت، أمس األربعاء، الوكالة الوطنية 
لتحسني السكن وتطويره بيانا على صفحتها 
احلقيقي  السبب  فيه  توضح  الفايسبوك،  يف 
مؤكدة  العمارة،  مدخل  أرضية  تلف  وراء 
األجزاء  استعمال  سوء  إلى  يعود  السبب  أن 
العمارة،  قاطني  أحد  قبل  من  املشتركة 

مضيفة أن املعني قام بإدخال شاحنة محملة 
يف  تسبب  ما  اجلبس،  بأكياس  آخرها  عن 
للشرب،  الصاحلة  باملياه  التوصيل  قناة  تلف 
داعية  احلوادث،  ملثل هذه  أسفها  معربة عن 
مثل  عن  االبتعاد  إلى  عدل  أحياء  قاطني 
العامة  باملصلحة  تضر  التي  التصرفات  هذه 

للساكنة. 
وعمدت الوكالة إلى تبني لغة التطمني، 
قائلة إنها سارعت التخاذ اإلجراءات الالزمة 
من أجل إصالح الضرر الذي حلق بقناة تزود 
مدخل  أرضية  تسوية  وإعادة  الشروب،  املياه 

العمارة.
أحمد بوكليوة

قاَل إّنه قّدَم عرًضا للّرئيِس حوَل الَنقائِص امُلسّجلِة، ُشريف:

َجاِهــــزوَن لالسِتفــــَتاء.. 
واالقِتـراُع عبَر اإلنَترنْت َمرفوٌض! 

استالم 950 ألف جرعة لقاح ضد احلصبة واحلصبة األملانية والّنكاف 

سوفـي: ِلقــاحاُت األطفــاِل                           
اٍت كاِفيــــٍة!  ُمتــوفِّرٌة بَكميــّ

اعتبر رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات محمد شريف أن املدة 
الزمنية التي تسبق تاريخ إجراء االستفتاء يف مسّودة تعديل الدستور، املقرر يف 
الفاحت من نوفمبر القادم، ال تشّكل عائقا أمام السلطة التي تضم كفاءات كثيرة 

يف جميع املجاالت قادرة على رفع التحدي.

طمأن مدير التسويق مبعهد باستور الدكتور عبد الرزاق سويف املواطنني بتوفير مختلف اللقاحات 
التي تدخل يف إطار الرزنامة الوطنية للقاحات األطفال، كاشفا عن استالم املعهد مؤخرا 950 ألف 

جرعة لقاح مضاد للحصبة واحلصبة األملانية والّنكاف.

تّدعي أّنها ابنة بوتفليقة

َتأجيــُل محاكـــمِة »مــايـــا« 
إلى الــ 30 مـــن ِسبتمــَبر الُمقبــل

بّراِقي ُينِهي مهاَم امُلديِر العاِم وَبعٍض من امُلدراِء الَفرِعّينَي

أزمـُة الماِء َتعِصُف بإَطاراِت »سّيـال«!

املديرية العامة للوظيفة العمومية:

الّسبـُت الُمقبِل الُمصادِف ليوِم َعاُشوراء عطلٌة َمدفوعـُة األجـِر

َتأجــيُل محاكــمِة ُمــراد ُعــولــِمي 
إلـى الــ 23 مـن ِسبتمــَبر الُمقِبــل

شاحنُة أحلقت ضررا بقناة التزود باملاء الشروب

وكالُة »عـدل« ُتوضـِح سبـَب تدهـوِر 
ِة َمدخــِل عمـارِة بابا ْحَســن أرِضيـــّ



عّمــــار قــــردود
والسيطرة  االحتكار  من  عقود  فبعد 
املطلقة عليه، مت فتح املجال أمام املتعاملني 
القرار  بعد  واخلاص،  العام  القطاعني  يف 
األخير الذي أّكد على احلاجة إلى مراجعة 
وتصور حلول جديدة  اجلامعي  النقل  نظام 
الجتناب االحتكار وتشجيع روح املنافسة. 
دعا  اجلامعي،  امللف  إلى  التطرق  وخالل 
العالي  التعليم  وزير  اجلمهورية  رئيس 
وعميقة  هيكلية  إصالحات  إلجراء 
أوسع  وضمن  القريبة  اآلجال  يف  للقطاع، 
إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل 
إلصالح منظومة اخلدمات اجلامعية، عبر 
املقدمة  اخلدمات  وحتسني  النفقات  عقلنة 

للطلبة، من اإليواء إلى النقل.
إنهاء  يف  احلكومة  ستنجح  فهل 
أمر  مثلما  اجلامعي  النقل  احتكار  عهد 
وأن مجمع  خاصة  تبون،  الرئيس  به 
للنقل  مؤسسة  ميلك  الذي  طحكوت 
يف   60 من  أكثر  على  حتوز  اجلامعي 
اجلامعي وتضمن  النقل  سوق  من  املائة 
ومتتلك  الوطن  عبر  والية   17 يف  النقل 
 6 من ضمن  الوطن  عبر  حافلة  آالف   4
اخلدمات  قطاع  عليها  يتوفر  حافلة  آالف 
التعليم  وزارة  تأخرت  وملاذا  اجلامعية؟ 

العالي عن طرح املناقصات يف املجال؟
 

ُمؤّسسُة َطحُكوت َتنقُل 
أزيَد من َملُيون وَمائَتي 

ألِف َطالٍب َجامعٍي َيوِمًيا
 

توقفت   ،2019 جوان  يف 
ميلكها  التي  اجلامعي  النقل  حافالت 
رجل األعمال محي الدين طحكوت عن 
العدالة  قرار من  الطلبة مبجرد صدور  نقل 
حرم  الذي  األمر  وهو  صاحبها،  بسجن 
مبقاعدهم  االلتحاق  من  اجلامعة  طلبة 
لم  ألنهم  االمتحانات،  يف  للمشاركة 
األمر  جامعاتهم،  إلى  يقلهم  ما  يجدوا 
وهو  االمتحانات،  تأجيل  تطلب  الذي 

ومن  طحكوت  مسؤوليته  يتحمل  وضع 
كلفهم بتسيير مؤسسته أمام العدالة بسبب 

اإلخالل بالتزامات التعاقد.
للخدمات  الوطني  الديوان  إدارة 
استعجاليه  شكوى  رفع  قررت  اجلامعية 
ضد شركة طحكوت للنقل اجلامعي بسب 
خدماتها  بتوقيف  القاضي  املفاجئ  القرار 
،فدفتر الشروط الذي وقعت عليه الشركة 
على  يفرض  الصفقة  على  حصولها  عند 
فسخ  أو  اخلدمة  تقدمي  مواصلة  الشركة 

العقد يف حال التوقف غير املبرر.
فريدة  سابقة  احلادثة  هذه  وشكلت 
تعتبر  كما  البالد،  تاريخ  يف  نوعها  من 

احلادثة تعٍد على القانون.
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عليماِت الَقاضيِة بَفتِح امُلنافسِة وإلغاِء االحتَكاِر يف الِقطَاِع  بعد التَّ

 الّنقِل الَجامِعي.. االسِتئجاُر الُمريب!

بوزارة  مسؤول  مصدر  كشف 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
لــ«أخبار الوطن« أن الوزارة الوصية 
لم تفسخ - حتى اآلن - االتفاقية 
طحكوت  شركة  مع  تربطها  التي 
يف  والية   20 عبر  اجلامعي  للنقل 
ذلك  أن  إلى  مشيًرا  تقريًبا،  الوطن 
قد يحدث قريًبا خاصة بعد تشديد 
رئيس اجلمهورية على ضرورة إجراء 
املنظومة  على  عميقة  إصالحات 
اجلامعية يف جوانبها املتصلة بالنقل 

واإليواء.

 كشف مدير اخلدمات اجلامعية 
كان  اجلامعي  النقل  درواز أن  بشير 
من  محتكًرا  السابقة  الفترة  يف 
 ،47٪ بنسبة  مستثمر خاص  طرف 
املنافسة  مجال  غلق  يف  ساهم  ما 
ما  وهو  اآلخرين،  املستثمرين  أمام 
يتعارض واملادة 5 من قانون الصفقات 

العمومية.
مشكل  أي  أن  درواز  وأوضح 

املستثمر  أو  الشركة  له  تتعرض 
احملتكر سينعكس سلًبا على اخلدمة 
إن كان هناك  املقدمة ، على عكس 
بني  عملهم  نسبة  تتراوح  مستثمرون 
5 % أو 10 % فعند توقفها لن تؤثر 

على اخلدمة املقدمة.
املجال  فتح  أن  درواز  وكشف 
تقدمي خدمة  املنافسة يساهم يف  أمام 
أفضل، ألن املنافسة ستجعل اجلميع 

أفضل  نوعية  إبراز  أجل  من  يعمل 
يقدمها،  التي  للخدمات  وأحسن 
من  املجال  فتح  سيتم  أنه  موضحا 
يسمح  شروط  دفتر  وضع  خالل 
النقل  يف  االستثمار  إلى  بالولوج 
أن  مؤكدا  املنافسة،  وحرية  اجلامعي 
ستطبق  اجلمهورية  رئيس  تعليمة 

بحذافيرها.
ع.ق

واحملامي  السابق  القاضي  يقول 
تصريح  يف  حليلو،  بن  جمال 
الفساد  قانون  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
يضع كل مؤسسة أو أي عقار مصدره 
القضاء  تصرف  حتت  شرعي  غير 
الذي يقرر جتميده حتى ُيصدر حكمه 
النهائي، وإذا كانت البنوك احلكومية 
الشركات،  تلك  لدى  أموااًل  متلك 
على  البنوك  ُتشرف  احلالة  هذه  ففي 
تلك االستثمارات بحكم أموالها غير 
املسترجعة من قبل مؤسسات رجال 
األعمال، وميكن - خاللها - للبنوك 
ويستحسن  أموالها،  تسترجع  أن 
مساهمة،  شركة  شكل  يف  فتحها 
املؤسسات  من خالل فتح رأس مال 
املتهمني،  لهؤالء  االستثمارية 
يف  املؤسسات  تلك  كانت  إن  وهذا 
املتحدث  وأشار  قانونية.  وضعيات 
العدالة تعج بفضائح  أروقة  أن  إلى 

اجلامعية  اخلدمات  االختالسات يف 
خاصة النقل اجلامعي. 

يقول:  حليلو  بن  وأضاف 
جلنة  تشكيل  املالية  وزارة  »اقترحت 
تعيني  مهمتها  مشتركة،  حكومية 
حقيقية  مؤهالت  يثبتون  متصرفني 
الشركات  هذه  استمرارية  لضمان 

والعاملني فيها.
التي  الشركات  إلى  وبالنسبة 
تقترح  التجارية،  الصفة  لها  ليست 
وزارة املالية تعيني »متصرف )حارس 
املوّقع  بصفته  الشركة  يسّير  قضائي( 
النفقات  أنواع  مختلف  على  الوحيد 
املتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير 
كافة  إلى  بالنسبة  الشركة  وسير 
اجلوانب املالية والقانونية واألمالك«.
»إن  يقول:  حليلو،  بن  وشرح 
شخصية  لها  والشركات  املؤسسات 
معنوية واستقالل مالي عن مالكيها، 

األساسي  قانونها  وفق  تسير  فهي 
وعّمالها  مبوجبه،  أُنشئت  الذي 
الداخلي  النظام  يحكمهم  ومديروها 
للنشاط  املسيِّرة  والقوانني  للمؤسسة 
التجاري أو الصناعي أو احلريف الذي 
يتحكم  وال  املؤسسة.  إليه  تنتمي 

فيها مالكو أسهمها«.
على  »وبناًء  حليلو  بن  وأوضح 
فصل  القضاء  أن  وطاملا  تقدم،  ما 
عليه  احلكم  ومت  طحكوت  قضية  يف 
باتت  التي  ممتلكاته  جميع  ومصادرة 
طحكوت  شركة  فإن  للدولة،  ملًكا 
ملكيتها  تؤول  اجلامعي  للنقل 
 ، تسييرها  تتولى  التي  للحكومة 
عقود  إبرام  إال  احلكومة  على  وما 
مستثمرين  مع  جديدة  واتفاقيات 
وفتح  اجلامعي  النقل  قطاع  يف  جدد 

رأس مال الشركة كأسهم للبيع«.
ع.ق

َتنِويُع َشبكِة الّنقِل لَتشمَل 
َكة احَلِديديِة  الّنقَل بالسِّ

رامِواي والّتْ
مصالح  أن  ذاته  املصدر  وذكر 
اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان 
النقل  خدمات  تنويع  على  تعمل 
على  فقط  االعتماد  وعدم  اجلامعي 
النقل عبر احلافالت، مبرًزا أنه مت مؤخرا 
مستوى  على  دراسات  مكتب  تكليف 
من  العمومية  واألشغال  النقل  وزارة 
أجل البت يف إعداد دراسة ومسح وطني 
اجلامعي  النقل  شبكة  تنويع  يتم  حتى 
النقل بالسكة احلديدية كما  ، ليشمل 

إلى  باإلضافة  السابق  يف  معتمًدا  كان 
بالواليات  الترامواي  خطوط  عبر  النقل 

التي تتوفر بها هذه اخلدمة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي األسبق الطيب بوزيد قد أشار ، 
يف جويلية 2019 ، إلى االتفاقية املبرمة 
اجلامعي،  للنقل  طحكوت  مجمع  مع 
موضحا  املفعول،  سارية  كانت  إذا  وما 
سند  دون  اتفاقية  إلغاء  ميكن  ال  أنه 
قانوني، مؤكًدا أن ملف النقل اجلامعي 
إطار  يف  الالزمة«  »األهمية  له  سُتعطى 
اجلا اخلدمات  دراسة مختلف مجاالت 
معية.                                  ع.ق

عبد املالك سراي، خبير اقتصادي:

بعـــُض ُمِديـــري الَخدمــاِت الَجامعــّيِة َتآمــــــُروا
قِل اٍت للسِتيــَلء عـــلى أمــــواِل الّنـــَ   مـع َبــارونـــَ

أوضح اخلبير االقتصادي عبد املالك سراي، يف تصريح لـــ«أخبار الوطن«، أنه »رغم األموال املعتبرة املخصصة للنقل اجلامعي إال أن وزارة التعليم 
العالي تصطدم مع كل موسم جامعي بقنابل موقوتة، بفعل عجزها عن التحكم يف ملف اخلدمات اجلامعية التي يسيرها يف كثير من األحيان بارونات مافيا 

تنهب املاليير من ميزانيات ضخمة خصصت لترقية اخلدمات املقدمة للطالب الذي وجد نفسه غارقا يف قذارة اإلقامات ومحروما من النقل«.
و أضاف سراي يقول: »لقد تآمر العديد من مديري اخلدمات اجلامعية مع بارونات املافيا الستنزاف األموال املخّصصة للطلبة، وعّددوا طرقا مبتكرة 
اللتهام امليزانيات املخصصة لتوفير خدمة النقل واإليواء وكذا اإلطعام يف املستوى، يف وقت غضت الوصاية على مدار عقود الطرف عن تبعات تنصيب 
مسبوقني قضائيا ، ومن هم دون املستوى األكادميي للتحكم يف مئات اآلالف من الطلبة، الذين ترجموا التعفن احلاصل باحتجاجات وإضرابات أضرت 
بسمعة التعليم العالي يف اجلزائر، وأثرت على املردودية البحثية لطلبة اجلامعة الذين أضحوا يف اغلبهم منشغلني عن بحوثهم مبا يسد رمقهم ويقلهم إلى 

منازلهم أو إقاماتهم التي تضج باملشاكل«.  
و أشار سراي إلى أنه مت تسجيل عدة جتاوزات وخروق على مستوى إدارات اخلدمات اجلامعية، نتيجة عدم احترام بنود الصفقات والتضخيم املفرط يف 
املبالغ املوجهة للنقل اجلامعي والتزوير يف محررات رسمية وتبديد املال العام واالختالس املقنن والتالعب مبنح امتيازات يف مجال الصفقات العمومية واستفادة 

شخص واحد أو شركة واحدة يف قطاع النقل اجلامعي.
ع.ق

املسؤول الوالئي مبديرية اخلدمات اجلامعية عبد النور شاللي:

َينبـــِغي االستجـــابُة إلى الَدعـــواِت الُمطـــالبِة 
بَتخِصــيِص قطــــاِع الَخــــدماِت الَجامــــــعّيِة

 
أوضح عبد النور شاللي مسؤول والئي مبديرية اخلدمات اجلامعية، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن قطاع اخلدمات اجلامعية موبوء بالفساد واحملسوبية 
وصفقات التراضي وحتت الطلب »، مشيًرا إلى أن صفقات الطلبات تعتبر جرمية يف حق االقتصاد الوطني، حيث إن هذه الصفقات جتعل احلاصل على 
الصفقة مطمئن بتموينه أو نقل جامعي ملدة 05 سنوات متواصلة مما يجعله ميتاز باالحتكار، وهذا ما سماه قانون مكافحة الفساد مبنح امتيازات غير مبررة 
خاصة وأنه تسبب يف إفالس كثير من املؤسسات التي كانت منافسة يف حصص التموين املوجهة لإلقامات اجلامعية أو النقل ألنها تعلم بعدم وجودها ملدة 

05 سنوات، وبالتالي تتوجه إلى الغلق.
وأضاف شاللي يقول: »كشف تقرير اللجنة املكلفة بدراسة حصيلة عمل مديريات اخلدمات اجلامعية بعنوان السنة املالية 2018 وبرنامج عمل سنة 

2019، الذي كان باقتراح الوزارة الوصية عن مدى سطوة املال الفساد يف هذا القطاع ملا يحتويه من مراكز أطماع مادية وبشرية.
وأعدت اللجنة التابعة للوزارة الوصية تقريرا أسود عن سوء تسيير األموال املوجهة لقطاع اخلدمات اجلامعية ، وجتاوزات باجلملة يف تسيير الصفقات 
العمومية، ما نتج عنه عجز يف التغطية املالية ألغلبية صفقات اإلطعام والنقل اجلامعي، وعدم احترام عدد األيام املتكفل بها يف هذا اإلطار، إضافة إلى 

تسجيل ديون عالقة لفائدة املؤسسات العمومية االقتصادية على غرار سونلغاز واجلزائرية للمياه واالتصاالت.
ع.ق

 
العضو باالحتاد العام الطالبي احلّر سليم كبابي:

أغَلـُب ُمِديــرّي الَخدمــاِت الجَامـــــعّيِة
 ال َينشـــُرون ُمخــــــّطــطــاِت النــــــّقل!

 
أفاد سليم كبابي العضو باالحتاد العام الطالبي احلر شبكة »أخبار الوطن« بأن ما تعيشه اجلامعة من تأخر يف املوسم اجلامعي »2020 – 2019« والذي 
سيتم استكماله يف 19 سبتمبر املقبل على أن ُيختتم أواخر نوفمبر املقبل، ناهيك عن تأخر انطالق املوسم اجلامعي » 2021 – 2020« بسبب جائحة 
»كوفيد19-« وإقبال طلبة اجلامعات على فترة االمتحانات إلنهاء السنة اجلامعية، يفرض على السلطات العليا للبالد التدخل عاجال وإيجاد البدائل لتوفير 

النقل اجلامعي وإنهاء احتكار ملف النقل اجلامعي.
وأشار كبابي إلى أن أغلب مديري اخلدمات اجلامعية ال ينشرون مخططات النقل رغم أن القانون ينص على ذلك، وال يقتصر األمر على إبالغهم 
فحسب، بل يتعداه إلى إبالغ الطلبة أنفسهم حتى يتسنى لهؤالء معرفة تفاصيل اخلطوط املستغلة وتوقيتها، داعيا إلى ضرورة مراجعة نظام النقل اجلامعي 

وإنهاء االحتكار وفتح املجال للمنافسة أمام كل من يرغب يف ذلك.
ع.ق

 أنهى قرار رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون املتعلق مبراجعة نظام النقل اجلامعي، وتصور حلول جديدة الجتناب االحتكار وتشجيع روح املنافسة يف هذا القطاع 
عهَد احتكار النقل اجلامعي من طرف رجل األعمال محي الدين طحكوت، حيث سُيمكن هذا القرار مختلف املتعاملني يف قطاع النقل العمومي واخلاص من املشاركة يف 

املناقصات التي يطرحها القطاع للتكفل بالنقل اجلامعي.

مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي:
 الِوزارُة لم َتفسْخ بعد االِتَفاقّيَة مع َشركِة َطحُكوت للّنقِل الَجامِعّي

مدير اخلدمات اجلامعية بشير درواز:

ُمستثِمٌر خاٌص احتكَر الّنقَل الَجامعيَّ بِنسَبة 47 %

احملامي جمال بن حليلو )قاٍض سابق(:

ِقطاُع الَخدماِت الَجامعّيِة َيعجُّ بَفضائِح االخِتلِس خاصًة النَّقُل الَجاِمعيُّ !
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 سكيكدة سكيكدة
 عصـابات اآلثار تستولي علـى  عصـابات اآلثار تستولي علـى 

محتويـات تــابوت ببلــدية الســــبتمحتويـات تــابوت ببلــدية الســــبت

 نسيبة شالبي 
منطقة  السبت  بلدية  تعد  و 
ثمينة  أثرية  كنوز  على  ترقد  أثرية 
منتشرة عبر عديد القرى، حسب 
ما أدلى به سكان املنطقة لـ« أخبار 
أحد  لنا  كشف  الوطن«. كما 
بعض  أن  السبت  بلدية  سكان 
بصدد  كانوا  الذين  الفالحني 

نقود  على  عثروا  األرض  حرث 
وآثار تعود إلى العهد الروماني.

سكان  وناشد  هذا، 
االلتفات  املعنية  اجلهات  املنطقة 
من  املنطقة  به  تزخر  مبا  واالهتمام 
ثروات أثرية نادرة، وطالبوا بتعيني 
جمعيات ناشطة يف املجال بهدف 
حماية اآلثار من النهب والتدمير، 

واالستفادة منها واستغاللها ملا هو 
أمثل.

احلادثة  تعتبر  لإلشارة،  
القطرة التي أفاضت الكأس بسبب 
عمليات  من  املنطقة  شهدته  ما 
نهب واستيالء مماثلة سجلت على 
والقرى  املداشر  مختلف  مستوى 

ببلدية عزابة.

بجاية
انتشـــال جّثـــتي غريقــين بشاطئـي ملبــو وتــيشي

 ــ
انتشلت مصالح احلماية املدنية، أمس األربعاء، جثتي غريقني بعد أن طفتا على سطح املاء يف عرض البحر.

وحسب  الضحيتني.  أهل  العملية  حضر  وقد  واملسيلة.  البويرة  واليتي  من  ينحدران  بشابني  األمر   ويتعلق 
املعلومات املتوفرة، فإن الضحية األولى قد غرق بشاطئ ملبو غير احملروس، وهو شاب يف العشرين من عمره ينحدر 
من والية املسيلة. أما الضحية الثانية، فهو شاب ينحدر من والية البويرة. هذا، وقد جندت مصالح احلماية املدنية 

أعوانها وشرعت على الفور يف عملية البحث،  وحلسن احلظ مت انتشال اجلثتني يف وقت قصير.
كرمي. ت

 

 بجاية

السكـان يعِدُلون عن قرار غلق أبواب بلدية ذراع القايد
 

أبوابها من جديد يف وجه املواطنني بعد عشرين يوما  القايد قد فتحت  علمت »أخبار الوطن« أن بلدية ذراع 
من غلقها من طرف سكان قرية الرحامني، احتجاجا منهم بسبب معاناتهم من نقائص عديدة. وقد أعرب رئيس 
البلدية للصحافة احمللية عن ارتياحه الكبير إزاء عدول احملتجني عن قرارهم بعد الوصول معهم إلى اتفاق،  حيث 
أفضى احلوار معهم إلى إيجاد صيغة توافقية تهدف إلى التكفل بانشغاالتهم يف املستقبل القريب، مؤكدا أن املجلس 
لتحسني  املتوفرة  واإلمكانات  احلثيثة  املساعي  إطار  السكان يف  إلى حتقيق طموحات  دوما  يسعى  البلدي  الشعبي 
بقضاء شؤونهم  لهم  الذي يسمح  القرار  بهذا  بدورهم -  القايد -  ذراع  بلدية  مواطنو  اليومية. كما رحب  حياتهم 

واستخراج الوثائق التي يحتاجون إليها. 
كرمي ت.

أقدم، أمس، سكان قرية ملباطل وقرقورة وعدد من التجمعات السكنية احمليطة بهما، 
ببلدية بني زيد غربي والية سكيكدة، على غلق محطة ضخ املياه الصاحلة للشرب مباشرة 
من سد بني زيد، وهذا احتجاجا منهم على العطش الذي يعانون منه أشهرا كاملة، رغم 

أن شبكة املياه الرئيسة تعبر أراضيهم ناحية بلدية القّل.
احملتجون اتهموا مصالح توزيع املاء ومعهم السلطات احمللية بالكيل مبكيالني بخصوص 
تزويدهم باملاء الشروب، حيث لم يصل املاء إلى بيوتهم مند أشهر طويلة، وهم يشترون املاء 
من الصهاريج املتنقلة أو الشعاب والينابيع البعيدة عن بيوتهم وسط مخاطر الغابة، حيث 
متسكوا بضرورة تزويدهم مثلهم مثل باقي البلديات واملناطق املجاورة مباشرة من مياه السد، 

وأغلقوا احملطة باحلجارة واملتاريس ومنعوا العمال من دخولها.
مع  التفاوض  املكان محاولني  إلى  األمنية سارعوا  السلطات  مبعية  القل  دائرة  رئيس 

الذي يهدد  الوقت  املؤجلة، يف  الوعود  مّلوا سياسة  باعتبارهم  باملاء مقابل فض االحتجاج  الذين رفضوا أي حوار، مطالبني  احملتجني 
املسؤولني بتسخير القوة العمومية لفتح باب احملطة خاصة وأن االحتجاج تسبب يف حرمان سكان ثالثة بلديات من التزود باملاء. 

جمال بوالديس

تدخل يف ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثالثاء عدد من 

املواطنني على مستوى منطقة منزل األبطال يف عزابة شرقي والية 
سكيكدة، من أجل انتشال جثة طفل يدعا »وائل خ.«، الذي 
يبلغ من العمر 11 سنة، كان قد لفظ أنفاسه األخيرة غرقا داخل 

بركة مائية غير بعيد عن مقر سكنه.
درجة  اشتداد  وأمام  فإن الضحية  مصادرنا،  إلى  استنادا  و 
احلرارة فضل السباحة يف البركة برفقة عدد من أصدقائه، غير أنه 
غرق قبل أن يستنجد أصدقاؤه بعدد من املواطنني الذين انتشلوه 
جثة هامدة، حولت على جناح السرعة إلى مصلحة حفظ اجلثث 
فتحت  املتخصصة  مصالح األمن  أن  ُيذكُر  عزابة.  مبستشفى 

حتقيقا يف مالبسات احلادثة.
جمال بوالديس

اهتزت مدينة الوادي، يوم أمس، على وقع جرمية قتل مروعة 
ذهب ضحيتها شاب عشريني بعد تلقيه طعنات سيف قاتلة.

وكان عراك قد نشب، مساء أول أمس، بني الضحية وبني 
قاتله سرعان ما حتول إلى مبارزة بالسيوف، يف حني يجهل السبب 
احلقيقي وراء املشادة، يف حني يعتقد أن دافع اجلرمية هو تصفية 
متفرقة  أماكن  يف  قاتلة  ضربات  املعني  تلقى  حيث  حسابات، 

من جسده.
وعليه، نقل الضحية إلى مصلحة اإلنعاش باالستعجاالت 
اجلراحية بحي 8 ماي 1945، حيث لفظ أنفاسه األخيرة صباح 
لكشف  حتقيق  فتح  يف  األمن  مصالح  وشرعت  هذا،  أمس. 
األسباب احلقيقية التي أدت إلى وقوع اجلرمية، التي تعد الثانية 
يف  آخر  شاب  مقتل  فاجعة  بعد  أيام،  عشرة  من  أقل  ظرف  يف 

إحدى مزارع بلدية وادي العلندة.
رشيد شويخ 

انتشلت مصالح احلماية املدنية لوالية عنابة، أمس األربعاء، جثة غريق من شاطئ وادي بقراط. ويتعلق األمر 
بشاب يف العشرين من العمر فشلت كل احملاوالت يف إنقاذه من املوت غرقا. وحسب ما أفادت به يوم أمس مصالح 
احلماية املدنية، فإن األخيرة سجلت حالة غرق بشاطئ وادي بقرات يوم أول أمس، والذي منعت – يومها – فيه 
السباحة بسبب هيجان البحر. وعليه، جرى حتويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى »سرايدي«. 
احملروس  بشاطئ )Vivier( غير  يوما  عشرين  قبل  سجلت  التي  بعد  الثالثة  الغرق  حالة  يعّد  الضحية  أن  يذكر 

واألخرى بإحدى املجمعات املائية ببلدية الشرفة.
ف. سليم

تويف، أمس األربعاء، عامل يف إدارة مكتب الدخول بالقطاع 
الصحي عبد القادر نطور يدعى »أحسن ب.« يف عقده اخلامس 

وهذا عقب إصابته بوباء »كوفيد 19«.
بالقل،  الصحي  القطاع  يف  االحتجاجات  أججت  احلادثة 
خاصة رفاق الضحية الذين حّملوا إدارة القطاع الصحي مسؤولية 
سالمة العاملني يف املؤسسة يف ظل افتقارهم إلى وسائل الوقاية - 
بحسبهم - ناهيك عن كون العامل املتوفى مصابا مبرض مزمن، 
معاناته من  ناهيك عن  كلى  بزراعة  أشهر  قبل  قيامه  بعد  وهذا 

من  كان  الضحية  بأن  احملتجون  وصّرح  أخرى.  صحية  متاعب 
للمرضى  املخصصة  االستثنائية  العطلة  من  يستفيد  أن  الواجب 
من أصحاب األمراض املزمنة، غير أنه واصل تأدية مهامه، ما 

عرضه للفيروس القاتل.
القطاع  مبدير  االتصال  الوطن« حاولت  »أخبار  أن  إلى  نشير 

الصحي ملعرفة موقفه مما حدث، غير أنه رفض الرّد علينا.
جمال بوالديس

يعقوب«،   »ع.  عائلة  األربعاء،  إلى  الثالثاء  ليلة  قضت، 
أمام  ليلتها معتصمة  لطفلني،  وهو خريج جامعة سكيكدة وأب 
مقر البلدية، وهذا عقب طردها من قبل أحد املؤجرين، لتجدت 

نفسها بال مأوى تفترش الشارع.
رب العائلة قال يف تصريح لـ »أخبار الوطن« إنه ضاقت به 
عن  بحثا  األبواب  كل  طرق  وأنه  خاصة  بطال،  كونه  األحوال 
تقضي  أن  قبل  وتوظفه،  تساعده  التي  اليد  يجد  فلم  عمل، 
عليه جلنة السكن التي حرمته من حقه يف سقف يحمي طفليه 
وزوجته ويحفظ كرامتهم، رغم الضمانات التي قدمها له اجلميع 
الوضع  وأمام هذا  ومتاعبه.  يومياته  يعرفون جيدا  اعتبارهم  على 

هو  الطعام  عن  إضراب  يف  بالشروع  العائلة  رب  هدد  الصعب، 
وزوجته أمام مقر البلدية بعدما حمل متاعه وأثاثه ووضعها عند 
مدخل مقر البلدية التي سارع مسؤولوها إلى محاولة التفاوض مع 
املعني الذي كان يف حالة هستيرية وسط تضامن ممثلي املجتمع 

املدني احمللي.
إلى  سارعوا  األمن  أفراد  مبعية  الدائرة  رئيس  أن  إلى  نشير 
التفاوض مع املعني على أمل إيجاد حل ملعاناته التي استمرت 
سنوات، غير أنه يصر على جتسيد مطلبه، قبل مغادرة مقر البلدية 

وسط حضور كبير للعديد من ممثلي املجتمع املدني املتضامنني.
جمال بوالديس

الوادي
مشــــادة تفــــــضي إلــى مقــتل شـــاب بســـــيف

عنابة
 تسجيل ثاني حالة غرق بشاطئ الموت بوادي بقراط

الزمالء حملوا اإلدارة املسؤولية
وفاة عامل بمستشفى القل عقب إصابته بكورونا ومطالب بفتح تحقيق

سكيكدة
سكــان قـــرية لمباطــل يغلـقون محــطة ضـخ المـاء بسـد بنـي زيـد

سكيكدة
غـــرق طــفل في بــــركة مــــاء في مــــنزل األبـــــطال

 رب األسرة جامعي وأب لطفلني
عائـــلة دون مـــأوى تعتــــصم أمـــام مقــر بلديـــة القـــل

استيقظ فالحو بلدية السبت بعزابة،  وحتديدا بدوار رضاونية، األسبوع 
املنقضي،  على وقع أصوات معدات آالت احلفر، غير أن تخوفهم منعهم من 

تفقد املكان يف تلك اللحظة، حيث ترقبوا طلوع الفجر ليقوموا بزيارة مكان 
الواقعة ليتفاجؤوا بعد ذلك بعالمات نبش وحفر إلى جانب وجود تابوت 

مفتوح مت االستيالء على ما بداخله من آثار تعود إلى ما قبل امليالد، ليتبني 
بعد إخطار عناصر الدرك الوطني أن املوقع قد انتهك.



جمال أبو اشرف
هذه  سكان  من  الكثير   وحسب 
تدم  لم  فرحتهم  فغن  اجلغرافية  البقعة 
باملاء  التزود  يف  حلمهم  وان  طويال 
تزويد  مت  أن  بعد  تبخر  قد  الشروب 
العملية  توقفت  أين  ذياب  بني  منطقة 
واملشروع احللم عند قنوات جلب املياه 
العائالت  العشرات  تزويد  دون  فقط 
على  السكان  أجبر  الذي  األمر  باملاء، 
غير  تبقى  التي  الصهاريج  إلى  اللجوء 
الصحية  للمعايير  تفتقر  كونها  صحية 
وبأسعار  مصدرها  جهل  عن  ناهيك 
06 كلم  1000 دج على مسافة  تفوق 

يخف  ولم  األحيان،  من  الكثير  يف 
كذلك  تعاني  املنطقة  أن  محدثونا 
الدوار  يربط  الذي  الطريق  اهتراء  من 
مسافة  60وعلى  قم  الوطني  بالطريق 
06 كلم ومنه إلى مركز البلدي سيدي 
عيسى حيث يبقى عن ما كان يطمح له 
ملواطن ينتظره من املجلس البلدي اذي 
لم يكن يف مستوى تطلعات هذه الفئة 
من السكان وبهذا الدوار املسمى زرارة 
عدم  يف  سببا  الطريق  هذا  كان  حيث 
عودة الكثير من العائالت إلى أراضيهم 
وسكناتهم، كما هذا يبقى هذا الطريق 
كون غالبيتهم ميارس نشاطات فالحية 

غياب  ظل  يف  املاشية  وتربية  وزراعية 
العام  القطاعني  يف  العمل  فرص  أدنى 
امتدت  السكان  معاناة  واخلاص، 
حتصي  التي  االبتدائية  املدرسة  لتطال 
60متمدرسا لم تعرف أي عملية ترميم 
أو صيانة منذ فترة طويلة حيث تساءل 
وهي  ترميمها  األولياء عن سبب عدم 
حقيقا  خطرا  تشكل  أصبحت  التي 
قاعة  وحتى  باملتمدرسني  يتربص 
العالج التي صرفت عنها لدولة أمواال 
تبقى هي األخرى عرضة لإلهمال بل 
الذي  األمر  حلظة  أي  يف  تسقط  قد 
األمر،كما  يف  حتقيق  جلان  يتطلب 

الوالئية  السلطات  من  السكان  طالب 
بضرورة  الوالية  والي  رأسها  وعلى 
بغاز  السكنات  ربط  عملية  تسريع 
املدينة كونهم قد قاموا بكل اإلجراءات 
القانونية بداية بدفع املستحقات املقدرة 
الكتلة  مخطط  وكذا  دج  ألف   60 ب 
غير  املاضية  السنة  خالل  والوضعية، 
انه لم يطرأ أي جديد حسب السكان 
ليطالب السكان يف األخير برفع حصة 
الطلبات  وعدد  متاشيا  الريفي  السكن 

املودعة لدى املصالح املعنية. 

واملالية  اإلقتصادية  الفرقة  اطاحت 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحلة 
والية اجللفة بشبكة إجرامية منظمة تنشط 
به  مشتبه   23 من  متكونة  واليات،  بعدة 
سنة،  و60   25 مابني  أعمارهم  تتراوح 
جمعية  تكوين  جناية  قضية  يف  لتورطهم 
بالتعدد  السرقة  جناية  إلرتكاب  أشرار 
خيانة  محرك،  ذات  مركبة  باستخضار 
يف  التقليد  مسروقة،  أشياء  إخفاء  األمانة، 

واستعمال  التزوير  مسجلة،  جتارية  عالمة 
أموال  تبييض  التجارية،  احملررات  يف  املزور 
العملية  هذه  السرقة،  عائدات  من  ناجتة 
مضحة   600 إسترجاع  من  أيضًا  مكنت 
املالية  قيمتها  تقدر  ولواحقها  غاطسة  مائية 
إلى  باإلضافة  سنتيم،  مليار   4 من  بأكثر 
من  سنتيم  مليون   102 قدره،  مالي  مبلغ 

عائدات السرقة.

متكنت فرقة الغطاسني للحماية املدنية 
انتشال  من  مستغامن  والية  خلضر  بسيدي 
جثة الشاب الذي غرق يوم اإلثنني باملنطقة 
عني  شاطئ  غرب  محروسة  الغير  الصخرية 
سنة   16 العمر  من  يبلغ  الضحية  إبراهيم. 
وينحدر من بلدية تازقايت بوالية مستغامن. 

مت حتويل جثته إلى مستشفى سيدي علي.

بشاطئ  الشواطئ  أعوان  متكن  كما 
انقاذ  من  مزغران  ببلدية   02 صابالت 
 04 العمر  من  يبلغ  غرقا  املوت  من  طفل 
تقدمي  مت  مستغامن  مدينة  من  ينحدر  سنوات 
اإلسعافات االولية له وحتويله إلى املستشفى 

يف حالة مستقرة. 
بن سعدية. ن

عمره  من  السابع  العقد  يف  شيخ  لقي 
متفاوتة  بجروح  اثنان  أصيب  فيما  حتفه 
اخلطورة وذلك إثر حادث مرور مميت بالطريق 
مشتة  املسمى  املكان  يف   40 رقم  الوطني 

البويرة. 
الثانوية  الوحدة  مصالح  وكانت 
قد  املسيلة  بوالية  برهوم  املدنية  للحماية 

أصيبوا  الذين  الضحايا  إلسعاف  تدخلت 
سيارات،  ثالث  بني  عنيف  اصطدام  بعد 
اين تويف رجل يبلغ من العمر 69 سنة فيما 
أصيب آخران يبلغان من العمر 27 و30 سنة 
بجروح نقال على إثرها نحو مستشفى مقرة، 
فيما فتحت ذات املصالح حتقيقا يف احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

التابعة  البري  النقل  مصلحة  حذرت 
النقل  متعاملي  بجاية  لوالية  النقل  ملديرية 
العمومي لألشخاص عبر الطرقات من مغبة 
سيما  العمومي  النقل  تسعيرة  يف  الزيادة 
مستوى  على  الريفية  اخلطوط  بعض  ناقلي 
زيادات  تسجيل  مت  أن  بعد  البلديات  بعض 

عشوائية 
»على  الوطن  أخبار   « حتوز  اعالن  يف 
نسخة منه حذرت ذات الهيئة من الزيادات 
نص  أي  إلى  اإلستناد  دون  العشوائية 
الشروط  لدفتر  مخالف  سلوك  وهو  قانوني 
لنقل  العمومية  اخلدمة  تقدمي  لقواعد  احملدد 
الوزاري  القرار  الطرقات  عبر  األشخاص 
كانت  وقد  هذا  2007/08/11م  يف  املؤرخ 

وتفتيش  مراقبة  محل  التصرفات  هذه 
فجائية أدت إلى حترير محاضر ضد الناقلني 
املخالفني الذين ستتخذ بحقهم اإلجراءات 
ذلك  على  وبناءا  صرامة  وبكل  اإلدارية 
النقل  متعاملي  كافة  من  املديرية  تطلب 
بتفادي  الطرقات  عبر  لألشخاص  العمومي 
بالتسعيرة  والتقيد  العشوائية  الزيادات  هذه 
احلالية إلى غاية صدور نص قانوني يسمح 
بالزيادة ويف سياق متصل تدعو ذات املديرية 
خالل  من  ايجابي  دور  لعب  إلى  النقابات 
التسعيرة  احترام  بضرورة  الناقلني  توعية 

احلالية وتفادي الزيادات العشوائية
عبدالسالم قريشي

 اإلطاحة بشبكة متخصصة في تزوير وتبيض األموال

مستغامن
انتشال جثة غريق وإنقاذ طفل  بشاطئ »الصابالت« 

املسيلة 
هالك شيخ وإصابة شخصين في حادث سير 
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دعوا املسؤولني لتجسيد وعودهم 

 سكان دوار »زرارة« بالمسيلة يناشدون السلطات النهوض بالتنمية 

مسكن   300 عمارات  سكان  يشتكي 
بطريق زمورة يف والية برج بوعريريج من الظالم 
الدامس الذي يغرق فيه حيهم الكبير بعد قيام 
السلطات املعنية بإطفاء أعمدة اإلنارة العمومية 
وترك احلي يف حالة من الظالم وانعدام تام للنور. 
شرارات  هناك  أن  احلي  سكان  وأكد 
مع  مباشرة  حتدث  احلنفيات  مياه  يف  كهربائية 
ما يشكل  وهو  العمومية،  اإلنارة  أعمدة  إضاءة 

الكبير  احلي  سكان  حياة  على  حقيقيا  خطرا 
ما  املئات  أرواح  تهدد  إنفجار  بحوادث  منذرة 
إن لم يتم حل املشكل، فيما أرجح آخرون أن 
املشكل قد يكون بسبب تقاطع أسالك الكهرباء 
حتت األرض مع أنابيب املياه يف نقطة يكون فيها 
أنبوب املاء مكسورا مما يؤدي الى انتقال الشرارة 
الكهربائية غير املاء إلى احلنفيات، وهو ما جعل 
ليال،  العمومية  اإلنارة  أضواء  تطفئ  السلطات 

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

بن  حي  سكان  ناشد 
يف   « » السيتي  بـ  املعروف  مومين 
العفرون الواقعة الى غرب عاصمة 
احمللية  السلطات  البليدة،  والية 
مشاريع  بتخصيص  والوالئية 
من  تخلصهم  ورياضية،  ترفيهية 
مصاريف  ومن  واملشقة  العناء 
يف  املجاورة  املناطق  الى  التنقل 
اعرب  بحيهم.وقد  غيابها  ظل 
وخاصة   « السيتي   « حي  سكان 
الشباب منهم، عن استيائهم  فئة 
سياسة  جراء  الشديدين  وغضبهم 
التماطل والالمباالة التي تنتهجها 
باجناز  املتعلقة  ملطالبهم  الوصايا 
على  والتسلية،  للترفيه  مرافق 
وتخصيص  رياضية  قاعات  غرار 
خضراء  ومساحات  فضاءات 
لطاملا  والتي  لهم  متنفسا  تكون 
التنقل  عناء  جتنبهم  انتظروها، 
ملمارسة  املجاورة  املناطق  الى 
والترفيهية،  الرياضية  نشاطاتهم 
مصاريف  تكلفهم  أصبحت  والتي 
زائدة، هذا يف ظل كابوس البطالة 

ما  لديهم،  هاجسا  أصبح  الذي 
عالم  دخول  منهم  بالبعض  دفع 
مللئ  املخدرات  وتعاطي  االنحراف 
منذ  يعيشونه  الذي  القاتل  الفراغ 

مدة.

تهيئة الطريق مطلب 
سكان حي سواعدية 

مبفتاح
سواعدية  حي  نزالء  ناشد 
ببلدية   « الصفصاف   « بـ  املعروف 
عاصمة  شرق  الى  الواقعة  مفتاح 
احمللية  السلطات  البليدة،  والية 
من  العاجل  بالتدخل  والوالئية 
ضمن  املنسي  حيهم  إدراج  اجل 
مخططاتهم التنموية، وعلى رأسها 
ومسالكه  احلي  طرقات  تهيئة 
السير  يصعب  التي  الترابية، 
اولى  تساقط  عند  عبرها  والتنقل 
زخات املطر، ما يحتم عليهم السير 
املنتشرة  املائية  والبرك  االوحال  يف 
بالطول والعرض، ومن خالل هذا 
بضرورة  املنتخبني  املسؤولني  طالبوا 

الطرقات  تلك  تعبيد  يف  التعجيل 
التي اقل ما يقال عنها بالكارثية، 
حيث يجدون مشقة كبيرة يف السير 
والترابية،  الضيقة  مسالكها  عبر 
وضع  طاملا  ال  الذي  املشكل  وهو 
على  شكاوى  احلي  نزالء  بشأنه 
يستعجلونهم  املسؤولني  طاولة 
من  وإنقاذهم  الطريق  بتهيئة  فيها 
املائية،  والبرك  االوحال  كابوس 

لكن ال حياة ملن تنادي.
حي  سكان  تؤرق  األوساخ 

20 اوت باألربعاء
 20 حي  سكان  طالب 

األربعاء  ببلدية   1955 اوت 
عاصمة  شرق  الى  الواقعة 
احمللية  السلطات  البليدة،  والية 
من  العاجل  بالتدخل  والوصية 
األوساخ  من  تخليصهم  اجل 
التي أصبحت حتاصرهم من كل 

جانب.
عن  املشتكون  أعرب 
التأخر  بسبب  استيائهم  مدى 
األوساخ  تلك  رفع  يف  احلاصل 
أرجاء  تزين  أصبحت  التي 
الكثير  أصبح  حيث  أحيائهم، 
بغية  حرقها،  على  يجبرون  منهم 
خاصة  حجمها،  من  التخفيف 
بعد حتولها الى مصدرا تقتات منها 
ناهيك  املتشردة،  احليونات  جميع 
الكريهة  الروائح  انبعاث  عن 
مخافة  والناموس،  والبعوض 
خاصة  وبائية،  بامراض  إصابتهم 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  ظل  يف 
السلطات  طالبوا  السياق  هذا  ويف 
ملشكل  حل  إيجاد  بضرورة  احمللية 

األوساخ يف اقرب اآلجال.
جمعها: عبد الناصر حمودة

ما تزال املعاناة تطبع حياة مواطني دوار زرارة بسيدي عيسى يف املسيلة، وما تزال املشاكل عنوانا ليومياتهم؛ مشاكل    رهنت 
حياتهم التي حتولت مع مرور األيام إلى جحيم ال يطاق عيشه، خاصة يف ظل النقائص املسجلة كاملاء الشروب والطريق املؤدية 

من وإلى الدوار، إضافة إلى افتقار الدوار إلى فرع بلدي يقي السكان عناء التنقل إلى مقر البلدية.

برج بوعريريج 
سكــان حــي 300 مسكـن بــال إنــارة عمــــوميـة 

أخبار البليدة 
سكـان حي بنـي مويمن يطالبون بإنشاء مرافق رياضـية 

بجاية 
مديرية النقل تحّذر المتعاملين من مغبة رفع التسعيرة 
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بسبب البطالة اخلانقة وانعدام التنمية والفقر املدقع بسبب البطالة اخلانقة وانعدام التنمية والفقر املدقع 

سكان »التواجر« بالنعامة يثورون سكان »التواجر« بالنعامة يثورون 
بسبــب تــدني وضعــهم الُمعـاش بسبــب تــدني وضعــهم الُمعـاش 

ابراهيم سالمي
املسافة  التواجر  قرية  وجود  اشارة  تتوسط 
النعامة  والية  ومقر  املشرية  بلدية  بني  الفاصلة 
على بعد 10 كلم من الطريق الوطني رقم 06 هذه 
والهادئة  االولى  بالدرجة  الرعوية  الصغيرة  القرية 
يف نفس الوقت ال تزال تتسم مبالمح البداوة بكل 
احلياة  ضروريات  أبسط  فيها  وتنعدم  أشكالها 
بالقرية  بتسميتها  سكانها  من  بالبعض  دفع  مما 
للبعض  أبدية  أيضا يف هجرة  تسبب  وما  املنسية 
من ازداد فيها كراهية ال طواعية هروبا من الثالوث 

الذي يتربص باملجتمع. 
قرية التواجر التي يعود أصل تسميتها ملكوث 
املكان  بهذا  الرحال  متنقلني حطوا  جتار  من  عدد 
لوجود  نظرا  طبيعية  بخضرة  يتميز  كان  الذي 

كميات معتبرة من املاء بهذه املنطقة. 

على  يعتمدون  يزالون  ال  التواجر  فسكان 
تربية املواشي واستغالل املساحات بعدما ضرب 
اجلفاف املنطقة لعشريتني متتاليتني مما جعل الفقر 
غياب  ظل  يف  القرية  بهذه  يستفحالن  والبطالة 
املفرغة  وحتى  العمل  وفرص  التنموية  املشاريع 
العمومية املنجزة بالقرب منهم غمرتها الرمال دون 
أن ترى النور بعدما استلهمت املاليير زيادة على 
ذلك أن جل سكنات قاطنيها قصديرية كما أنها 

لم تستفيد وال مرة
من عملية التهيئة احلضرية فالكثبان الرملية 
الى  اليها  املؤدية  املسالك  كل  تغمر  أصبحت 
ومنتجة  أرض خصبة  مما جعلها  األوساخ  جانب 
لكل أنواع احلشرات السامة حسب حديث أهالي 
العقارب  أن  السكان  غالبية  أكد  حيث  القرية 
أصبحت فردا منهم تنام معهم , بل ال تستغرب 

يف  حتى  أو  مالبسك  او  حذاءك  يف  وجدتها  إن 
سريرك إن قادتك األقدار الى املبيت بهذه القرية. 
أما النساء احلوامل بهذه املنطقة فهي حكاية 
وقت  حان  فكلما  املزعجة  الكوابيس  مع  أخرى 
ينتابهن هاجس ال ينتهي إال بوضعهن  املخاض 
املستشفيات  باجتاه  النقل  وسائل  غياب  بسبب 
الوالدات  وصعوبة  الليل  من  متأخرة  ساعات  يف 
التي  اخليالية  واألسعار  جهة  من  املستعصية 
يطلبها أصحاب سيارات الكلونديستان من جهة 

أخرى.
املنسية  القرية  هذه  سكان  مطالب  عن  و 
فجسدوها يف مطلب واحد وهو شق وتهيئة الطريق 
حاليا  يعتبر  والذي  وقريتهم  املشرية  بني  الرابط 
سيارات  وأصحاب  للشاحنات  مختصر  كمسلك 

الكلونديستان لتسهيل االتصال أكثر باملدينة.

أدرار
سكـــان حــي التجزئـــات بتميمــون يطالبـــــون بالتهــــــيئة

يشتكي سكان حي التجزئات االجتماعية الذي قيد هو التأسيس بوالية املنتدبة تيميمون جملة من املشاكل نغضت على الساكنة حياتهم فاحلي الذي 
يقطنه أزيد من 300 مواطن يعاني من غياب الكهرباء حيث يضطر السكان جللبها على مسافات بعيدة مما يضعف شدة التيار ما ينجر عنه عدم تشغيل األجهزة 
الكهرومنزلية ذات االستهالك الواسع، و يشتكي سكان احلي من غياب شبكة املياه والصرف الصحي والغاز والهاتف. كما أنهم معزولني عن عاصمة املدينة 
تيميمون وذلك يعود لعدم تهيئة الطريق املؤدي إلى سكناتهم. اشتكى سكان احلي املذكور من عدم جتاوب السلطات احمللية يف ملف تكوين جمعية احلي 
فهو حسبهم مازال يترنح بني متاطل اإلدارة ومماطلة املسؤولني ألزيد من 3 سنوات وأضاف السكان أن أبلغوا جميع املدريات الوصية بهذه املشاكل سواء التي 
يف الواحة احلمراء أو الوالية األم أدرار ولكن حلد كتابة هذه األسطر التوجد معاجلة لهذه املشاكل تعاني منها إحدى مناطق الظل. لذا ناشد الساكنة والي 

أدرار العربي بهلول بضرورة النظر إلى مشاكلهم والشروع يف إجناز بنية حتتية خاصة فيم تعلق بالضروريات كاملاء والكهرباء والغاز والطريق والصرف الصحي.
عبداهلل مجبري

نحـــو معالــجة تذبــدب الميـــاه وملوحتــها في بلـــدية فنوغـــيل
يشتكي ساكنة بلدية فنوغيل جنوب أدرار من تذبدب املياه الصاحلة للشرب وملوحتها أحيانا وهذا ماأثار استيائهم ودفع بهم إلى مطالبة السلطات احمللية 

ومؤسسة فرع املياه بذات البلدية مبعاجلة هذا املشكل وخصوصا واملنطقة تشهد موجة حر عالية. 
وهذا مااستجابت له السلطات التي عقدت اجتماعي ثالثي ضم رئيس دائرة

بلدية  بأدرار حيث عرض رئيس  للمياه  للجزائرية  الوالئية  الوحدة  لبلدية فنوغيل ومدير  البلدي  الشعبي  أدرار بكل من رئيس املجلس  فنوغيل بوالية 
فنوغيل جملة من املشاكل التي يعرفها مجال التزود باملياه الصاحلة للشرب عبر كافة أحياء وقصور البلدية يف مقدمتها ضعف التزود باملياه وملوحتها واهتراء 
وتصدع شبكة املياه مشيراإلى تلقيه عشرات الرسائل والشكاوى من قبل املواطنني رغم استفادة البلدية من عدةمشاريع بغية احلد من معاناة الساكنة داعيا 
اجلزائرية للمياه إلى إيجاد حلول دائمة للمشاكل املطروحه,من جهته كشف مدير وحدة أدرار للجزائرية للمياه عن املشاكل التي تواجه الوحدة عبر إقليم الدائرة 
الزراعية القريبة  التقليدية واحمليطات  خاصة ببلدية فنوغيل يف مقدمتها تأخر دفع املستحقات واستعمال املياه ألغراض أخرى خاصة منها السقي باحلقول 
من التجمعات السكنية داعيا السلطات احمللية الى التدخل وجلان االحياء وجمعيات املجتمع املدني الى التحسيس والتوعية بضرورة احلفاظ على املياه ودفع 

املستحقات بشكل منتظم هذا ومت االتفاق على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الراهنة وبحث إمكانية استغالل آبار ارتوازية يف مناطق على تراب البلدية.
عبداهلل مجبري

اخلدماتية  املرافق  بعض  انعدام  سبب 
بلديات  لسكان  حقيقية  معاناة  واإلدارية 
املشري،  احلاج  بريدة،  الثالث  بريدة  دائرة 
اتصاالت  ملؤسسات  فروع  غرار  تاويالة على 
التطهير  وديوان  للمياه  واجلزائرية  اجلزائر 
سونلغاز،  ملؤسس  وفرع  للبنوك  وفروع 
السكان  كشف  حيث  للتشغيل،  ومكتب 
أفلو  ملدينة  يوميا  للتنقل  يضطرون  أنهم 
إدارية  وضعيات  تسوية  أو  الفواتير  لتسديد 
بلديات  شباب  ويحرم  ملفات،  دفع  أو 
تعرضها  التي  العمل  عروض  من  الدائرة 
طريق  عن  التوظيف  مؤسسات  مختلف 

البلديات  سكان  عبر  و  التشغيل،  وكال 
التهميش  من  واستياءهم  تذمرهم  عن 
عكس  املجال  هذا  يف  الدائرة  على  املسلط 
فروع  أغلب  بها  تتوفر  التي  األخرى  الدوائر 
سكانية  كثافة  منها  أقل  وهي  املؤسسات 
كأفلو  الكبرى  للمدن  مسافة  وأقرب 
على  األول  املسؤول  وناشدوا  واالغواط، 
الفروع  لفتح هذه  بتسجيل عمليات  الوالية 
اجلزائر  واتصاالت  للمياه  اجلزائرية  خاصة 
وديوان التطهير ومكتب التشغيل خاصة وأن 

الهياكل متوفرة مبقر الدائرة. 
ع نورين

براهيم مالك
مسكن   32 حي  رئيس  أعرب  وكما 
يف  بالل  خيار  متاجرت  النائية  باملنطقة 
النقاط  بان  الوطن  أخبار  به  خص  حديث 
املتعلقة  فيها  النظر  إعادة  يجب  التي 
من  كل  هي  القرية  اجتاه  الطريق  باملشروع 
الى  حتتاج  التي  تاطايتوتاركاهني  منطقة 
مجاري  لوجود  نظرا  اإلسمنتية  الصفائح 
تشكل  مائية  مسالك  وتعتبر  بهما  املياه 
خيار  ويضيف  املسلك  على  كبيرا  خطرا 
وجب  باالجناز  املكلفة  املؤسسة  بان  بيالل 
البيئة واملنطقة ملا  املواطن ابن  عليها إشراك 
ونقاط  املكان  تضاريس  حول  دراية  من  له 
عبور األودية خاصة النائمة منها باالضافة 
على  واالعتماد  احلالية  االختالالت  الى 
أكوام من الطني لبلوغ االرتفاع يعتبر مجازفة 
ذات  يف  مشيرا  الطريق  رواد  على  وخطر 

السياق انه وجب افاد جلنة للمراقبة لغرض 
احترام املعايير الواجبة يف مثل هكذا ممرات 
املواطنني  ألرواح  حماية  وهذا  ومسالك 
موازتا  الطريق مستقبال  الذين سيستعملون 
تصلح  ال  االشغال  يف  اتربة  استعمال  مع 

ملثل تلك األماكن الوعرة على حد قوله. 
اجلهات  من  املنطقة  سكان  ويطالب 
الوقوف  اجل  من  التدخل  بضرورة  الوصية 
لألهمية  نظرا  األشغال  جودة  مدى  على 
التي يلونها ملثل هكذا مشروع الذي يحقق 
والذي طال  النائية  باملنطقة  تنمية وحركية 
خاصة  النظر  اعادة  واكذا  حسبهم  انتظاره 
من  تسببه  ملا  تاطاينوتاركاهني  النقطتني  يف 
منطقة  وانها  املركبات خاصة  عرقلة حلركة 
مواسم  يف  لالودية  سيالن  وتعرف  طينية 
ألرواح  حماية  األوان  فوات  قبل  األمطار 

املواطنني الذين يستعملونها مستقبال. 

حمة  الشهيد  جامعة  استفادت 
للكشف  جهاز  من  مؤخرا،  بالوادي  خلضر 
واملعروف  كوفيد19  فيروس  عن  البيولوجي 
إطار  يف  لPCR.،وذلك  باسم  اختصار 
عن  املبكر  الكشف  من  الوباء  مجابهة 

احلاالت املصابة به.
وحسب رئيس جامعة الوادي البرفيسور 
عمر فرحاتي، فإن من شأن هذه االستفادة 
أن تسمح بتدعيم القطاع الصحي بالوالية، 
ضمن  من  اليومية  الكشوفات  رفع  جلهة 
كورونا  بفيروس  اصابتها  املشتبه  احلاالت 

املستجد، ما يزيد من فرص شفاء املصابني 
اجلهاز  هذا  مثل  تواجد  سيمكن  كما  به، 
طلبة اجلامعة وخاصة قسم البيولوجيا بكلية 
جتربة  خوض  من  واحلياة،  الطبيعة  علوم 
رفع  شأنه  من  ما  وهو  امليدان  على  تطبيقية 
املتحدث. مهاراتهم وقدراتهم حسب ذات 
يذكر أن والية الوادي تتوفر على جهاز آخر 
19 بي  الفيروس كوفيد  املبكر عن  للكشف 

سي آر، وذلك يف أحد املخابر اخلاصة.
رشيد شويخ

إليزي
مطالــب بفتــح تحقيــق فـي 

مشروع إنجـاز طريـق »تماجـرت«

األغواط
انعــدام المرافــق الخدمــاتية ينـغـص 

حيــاة سكـان دائـــرة بــــريدة 

الوادي 
الجامعــة تستفيــد مـــن جهـــاز 

 )PCR( تحليــــل

ما يزال الثالوث األسود واملتمثل يف البطالة اخلانقة والعوز والفقر املدقع 
وانعدام ضروريات احلياة يخّيم على سكان قرية التواجر بوالية النعامة، الذين 

استقبلونا بصدر رحب ومبطلب واحد أصروا علينا كي ننقله إلى املسؤولني 
واملنتخبني، الذين ال يزورونهم إال يف املواعد االنتخابية فقط جلمع األصوات 

وإسماع شيوخ القرية وعودا واهية.

أثارت عملية أشغال اجناز طريق املنطقة النائية متاجرت 
التابعة لبلدية اليزي على بعد 320 كلم استياء الساكنة 

بسبب األشغال العشوائية التي تشهدها بعض النقاط من 
املشروع املمتد على طول 20 كلم اجتاه القرية مؤكدين أثناء 

حديثهم ل أخبار الوطن ان األشغال احلالية ال حتترم املعايير 
املعمول بها ما جعلها تعيق حركة سير املركبات خاصة يف 

الشعب واألودية. 
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أخبار السر ايا

أجبرت جائحة كورونا سلسلة مطاعم دجاج 
»كنتاكي« الشهيرة على تعليق شعارها اإلعالني 
الشهير »تاكل صوابعك وراه« الذي تستخدمه منذ 

وقت طويل.
وقالت السلسلة إن هذا الشعار لم يعد الئقا في ظل 

تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي جعل من النظافة 
الشخصية أولوية قصوى لوقف انتشار العدوى.

وأضافت »كنتاكي«، في بيان صحفي، إن الشعار 
الذي استخدمته السلسلة المملوكة لشركة »يام 
براندز« على نحو متقطع طوال 64 سنة، لن 

ُيستخدم مؤقتا في اإلعالنات على مستوى العالم 
اعتبارا من يوم االثنين على أن يطلق مرة أخرى في 

الوقت المناسب.

دعا الشاعر سليمان جوادي لإلبقاء على التسمية األولى لجامع 
الجزائر، مؤكدا أنه اسم جامع مانع.

وأوضح أنه كان ضمن اللجنة العلمية الخاصة باختيار النصوص 
التي ستكتب على جدران وأبواب هذا المرفق، وكانت هذه التسمية 
متداولة والمراسالت كانت تصلهم مبهورة بها، مؤكدا أن الطرح 

بعيد عن المهادنة وال المداهنة ألي فئة. في المقابل، اقترح الشاعر 
في حال تسميته جامع الجائر باسم شخصية دينية أو علمية أو 

تاريخية، فهو يفضل أن يسمى باسم اإلمام »عبد الحليم بن سماية« 
مفتي العاصمة الذي كان يعد كره فرنسا من اإليمان،  أو باسم 

الشيخ »مصباح الحويذق« الذي كان إماما بالحراش وما زال منزله 
بالمحمدية قائما إلى اآلن، الشيخ »مصباح« الذي عانى كثيرا 

أثناء الثورة التحريرية وعانى أكثر بعد االستقالل إلى أن اغتيل في 
ظروف غامضة في مدينة مستغانم. 

خضع الدب البني “ناتاشا” المأسور في حديقة التجارب بالحامة 
لعمليتين جراحيتين كللتا بالنجاح، وذلك الستئصال ورم سرطاني 

وغدة من عينيه.
وأجريت العملية األولى لـ”ناتاشا” في 20 جويلية 2020 على 
عينه اليسرى، والثانية في 14 أوت 2020 على  عينه اليمنى.

وسمح التدخالن الجراحيان باستئصال الغدة وكذلك الورم 
االلتهابي، والذي تبين بعد التحليل التشريحي المرضي أنه ورم 

سرطاني.
هذا، وأشرف على العملية األستاذ المساعد في طب العيون 

الدكتور بن عبد هللا محفوظ، الذي ساعد فريق حديقة الحيوان 
واألطباء البيطريين ومربي الحيوانات خالل التدخلين.

ُكوروَنـــا يعلِّــُق ِشعـاَر »كنَتاكــي«

بــن ُدوَدة َتخــصُّ الجيَش 
األبيـض بَجـوازات سفــر!

»َجاِمع الَجزاِئر«.. َجامٌع َماِنع!»َناتاَشــا« َيخضُع لِجراَحتيِن َناِجحَتيـن! 

أشرفت، صبيحة أمس األربعاء، بمقر والية عنابة، وزيرة الثقافة 
مليكة بن دودة رفقة إسماعيل مصباح الوزير المنتدب المكلف بإصالح 
المستشفيات، على تكريم أفراد من الجيش األبيض،  اعترافا بجهودهم 
الجبارة التي بذلوها  في مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما منحت 

بن دودة جوازات سفر ثقافية وذلك بحضور والي الوالية ومدير الصحة. 
وفي سياق متصل، كشفت مليكة بن دودة على هامش اللقاء الذي جمعها 

باألسرة الفنية لوالية عنابة وكذا المجتمع المدني على إطالق برنامج 
خاص للتكفل بانشغاالتهم وتحسيسهم بضرورة ترقية الفنون، من خالل 
حل جميع مشاكل الفنانين المهنية والجوانب التي تخص التأليف وحقوق 
المؤلف، إضافة إلى االنشغاالت المرتبطة بنقص مشاركتهم في مختلف 

التظاهرات الفنية والثقافية داخل وخارج الوالية.

عّبر العديد من التجار عن ارتياحهم عقب تعميم عملية الدفع اإللكتروني، التي أعلنت وزارة التجارة 
إلزامية التعامل بها عن طريق بطاقة الدفع اإللكتروني بالنسبة إلى التعامالت المالية بين التاجر 

والمستهلك. وقال العديد من التجار إن العملية ستضمن الشفافية التامة وستسهل مختلف التعامالت 
التجارية وتخرجها من الحيز التقليدي نحو أفق العالمية. 

الّدفــُع اإللكتُروِنـي َينُشـــر االرتيــــاَح! 

الّنشــاط الُحكوِمـي 
ُيسَتأَنــُف ُمجـّدًدا

شهد اليومان األخيران استئناف النشاط الحكومي، حيث 
نظم غالبية وزراء حكومة جراد خرجات ميدانية وندوات 
صحفية. ويأتي هذا بعد أشهر من السبات الذي دخلت 
فيه مختلف الدوائر الحكومية مجبرة نظرا إلى أزمة 

كورونا التي فرضت على العالم  حجرا صحيا طويال، إلى 
درجة اقتصر النشاط على الوزارات المرتبطة بالوضعية 

الصحية وما يقابلها من تسيير وإنفاق على غرار 
وزارتي الصحة والتجارة.
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مطالب بفتح حتقيق يف التجاوزات التي شابت عملية التوزيع 

ِمنـــحُة »كوفيـــد ِمنـــحُة »كوفيـــد 1919«.. «.. 
َتتــحــّوُل إلــى ِمحـــَنة! َتتــحــّوُل إلــى ِمحـــَنة! 

ب.أمني

منحة التضامن تصل 
التجار واحلرفيني وال 

تصل للعائالت املتعففة !

من  املواطنني  من  الكثير  حرم 
العائالت الفقيرة واملعوزة بوالية غليزان 
بسبب  الصحي  احلجر  من  واملتضررة 
كورونا  فيروس  من  الوقائية  اإلجراءات 
اجلمهورية  رئيس  أمر  التي  املنحة  من 
بصرفها للعائالت احملرومة رغم ايداعها 
بلديات  مبختلف  االستفادة  مللفات 

الوالية. 
وما يثير االستغراب والتساؤل هو 
مللفات  الوالية  بلديات  كل  استقبال 
مع  اودعوها  الذين  املواطنني  هؤالء 
املنقضي  الكرمي  رمضان  شهر  بداية 
االجتماعية  الشؤون  مصالح  وقيام 
واعداد  وغربلتها  امللفات  تلك  بدراسة 

باالستفادة  للمعنيني  اسمية  قوائم 
هذه  وجمدت  حدث  شيئ  ال  لكن 

االستفادات الى يومنا هذا.
ويف تصريح ألحد رؤساء املجالس 
اكد  الوطن  ألخبار  بغليزان  الشعبية 
طويال  وقتا  استغرقت  مصاحله  بأن 
والقيام  املواطنني  ملفات  الستقبال 
ناهيك  اسمية  قوائم  واعداد  بغربلتها 
طيلة  حتملوه  الذي  الضغط  حجم  عن 
صب  بعدم  تفاجؤوا  أنهم  اال  الفترة 
املنح ألصحابها عدا منحة قفة رمضان 
كثيرة  متاعب  لهم  سبب  ما  وهو 
العائالت  من  متواصلة  واستفسارات 

املفقيرة واملتضررة من احلجر الصح.

 2500 حريف يتلقون 
منحة احلجر الصحي 

التجار  من  الكثير  استفاد 
الصناعة  لغرفة  التابعني  واحلرفيني 

غليزان  بوالية  واحلرف  التقليدية 
الدولة  خصصتها  التي  املنحة  من 
للمتضررين من احلجر الصحي بسبب 

انتشار وباء كورونا.
الغرفة  رئيس  تصريح  وحسب 

كشف  الوطن  ألخبار  درقاوي  محمد 
مختلف  يف  2500حريف  يفوق  ما  بأن 
منحة  من  استفادوا  التخصصات 
دون  مراحل  ثالثة  عبر  سنتيم  مليون 
االشكال  يبقى  حسبه  لكن  عناء  اي 

ملا  املنحة  الثالث من  الشطر  يف دفع 
يقارب 500 حريف ممن سجلوا على 
والذين  البلدية  النلحقات  مستوى 
لم يستفيدوا حلد الساعة من الشطر 

الثالث من املنخة املخصصة لهم. 

6 آالف تاجر استفادوا 
من املنحة 

والية  مصالح  خصصت 
لتغطية  معتبرا  ماليا  غالفا  غليزان 
من  املستفيدين  التجار  مستحقات 
منحة املتضررين من احلجر الصحي 
 6000 التجار  عدد  فاق  حيث 
سجلوا  املنحة  من  مستفيدا  تاجرا 
عبر مختلف املصالح التابعة ملديرية 

التجارة بالوالية. 

الصناعة  غرفة  رئيس  كشف  و 
ألخبار  زروقي  محمد  مينا  والتجارة 

من  أكثر  استقبلت  الغرفة  بأن  الوطن 
املخصصة  للمنحة  طلب  ملف   800
احلجر  اجراءات  من  للمتضررين 
مستوى  على  ايداعها  ليتم  الصحي 

مديرية التجارة. 

2100 ناقل يتلّقون منحة 
التضامن

استفاد 2100 ناقل خاص بوالية 
جائحة  آثار  من  املتضررين  من  غليزان 
كورنا من منحة التضامن املقدرة بـ 10 

أالف دج التي أقرتها الدولة. 
الوطن  أخبار  علمته  ما  وحسب 
النقل،   مبديرية  مسؤولة  مصادر  من 
منها  استفاد  املنحة  هذه  بأن  أوضحت 
وما  احلضرية  األجرة  سيارات  سائقوا 
حافالت  سائقي  وكذا  الواليات  بني 
أصحاب  جانب  إلى  املسافرين  نقل 

مدارس تعليم السياقة …

من  موجة  اجللفة،   بلديات  شهدت 
الغضب واإلحتجاجات بسبب منحة كورونا 
خرج  حيث  جلمهورية  رئيس  اقرها  التي 
بالتجاوزات  الشارع كنددين  الى  ىملواطنون 
والتالعبات التي عرفتها عملية اعداد قوائم 
املستفيجني من املنحة – حسبهم- مطالبني 

بالتحقيق يف ذاك.
الصحة  بقطاع  املستفيدين  عدد  وبلغ 

فقد  النقل  مديرية  أما  5آالف  من  أزيد 
 , املنحة  1000 سائق من  أزيد من  استفاد 
العملية  السياحة فقط شهدت  اما يف قطاع 
تاخرا كبيرا من جانب احلرفيني الذي نظمو 
عدت وقفات احتجاجية للمطالبة باإلسراع 
القاضية  االول  الوزير  تعليمات  تطبيق  يف 

بصب املنحة.
لالخبار  اكدت  السياحة  مديرية   

الوطن بأن أسباب يرجع إلى عدم استكمال 
دفع  يخص  فيما  بها  املعمول  اإلجراءات 
اين  التجارة  قطاع  يف  نفسه  األمر  امللفات, 
احملالت  أصحاب  من  العديد  أستغرب 
شهدت  الواليات  أن  رغم  التأخر  أسباب 

إستكمال العملية.
الطاهر دحمان

عمال بلدية سيدي بلعباس كانوا اكثر فئة متضررة من ملف منحة كوفيد 
يتم  لم  السطور  هذه  كتابة  حد  والى  ان  اذ  اجلمهورية  رئيس  اقرها  والتي   19
دفعها الى العمال الذين رابطوا ابان انتشار الفيروس على العمل ضمانا لدميومة 
اخلدمات العامة ضف الى ذلك مشاركتهم يف احلمالت التعقيمية هذا التماطل 
الذي وصل الى حد الغموض خاصة بعد ظهور جتاوزات التي شهدتها القوائم 
بحجة ضمها  لرفضها  املالي  باملتصرف  دفعت  والتي  باملنحة  اخلاصة  االسمية 
لعدد كبيرمناملستفدين فاق 300 مستفيد ما دفع مبمثلي مختلف النقابات الى 
عدم ضبط  بسبب  التاخير  هذا  مالبسات  ملعرفة  املسؤولني  على  املشكل  طرح 
الصحيح للقوائم  والتاكيد على ضرورة تسويته عاجال لكن هذا ما لم يتحقق ما ادى الى انسداد قنوات التواصل بني ممثلي العمال ومسؤولي 
البلدية جتلى بعد تسجيل عدة اضرابات على مستوى البلدية ومالحقها والذي طالبو من خاللها االفراج عن املنحة خاصة وانهم عرضوا 

انفسهم خلطر االصابة بالفيروس خدمة للصالح العام لكنهم كوفئوا بكل اشكال التهميش واملمارسات البيروقراطية.
من جهتهم اصحاب املهن احلرة واحلرفيني الذي توقف دخلهم بسبب فيروس كورونا والذي قدر عددهم بحوالي 1400 متضرر من 
االزمة القوا نفس الظروف من طرف مديرية الصناعة التقليدية التابعة ملديرية السياحة على التوالي فيما يخص منحة املليون سنتيم والتي 
تاخرت يف تسديدها لهم رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي يعانون منها جراء توقف نشاطهم لفترة تزيد عن 4 اشهر كاملة ورغم توصيات 
اجلهات العليا على صرف هته املنح على املتضررين. ما اضطرهم الى التعبير عن استيائهم من التماطل الكبير يف تعويضهم بتنظيم عدة 
وقفات احتجاجية امام مقر مديرية السياحة مناشدين والي الوالية للتدخل العاجل خصوصا وان اوضاعهم املادية لم تعد حتتمل اي تاخير 

ومطالبني منه التحقيق يف هذا التماطل الغير مبرر.

منحـــة كــورونا تتحــول إلــى محـــنة منحـــة كــورونا تتحــول إلــى محـــنة 
واحتــجاجات بسكيــــكدةواحتــجاجات بسكيــــكدة

ال يزال العشرات من عدد من عمال البلديات يف والية سكيكدة، الدين مت تكليفهم بعملية التعقيم يف إطار 
مكافحة كوفيد 19 لم يحصلوا على منحتهم التي أقرها رئيس اجلمهورية رغم العشرات من االحتجاجات والتي 
علقها األميار على مشجب القائمة احملددة من قبل الوالية والتي ال تتجاوز ما بني 12 و25 فرد، يف الوقت الذي 
كلفت البلديات ومنها القل احلروش والشرايع كعينة من تلك البلديات أزيد من 40 عامل طيلة مدة جائحة الكوفيد 
19 والتي ال تزال مستمرة، مهمتهم نقل العمال واملوظفني سواء يف البلديات او باقي القطاعات الى جانب تعقيم 
االماكن العمومية واملساجد وحتى مرافق الدولة، حيث كشفت مصادرنا، عن وجود قوائم جتاوزت 14 بلدية ال يزال 
عمالها ينتظرون تسوية تلك املنحة، على أعتبار أن غالبيتها تنتهي يف مكتب املراقب املالي الذي يتحجج بتعليمة 

حتديد عدد املكلفني باالستفادة من املنحة الذي ال يتجاوز 25 عامل.
و يف نفس السياق، ال يزال عدد من منتسبي قطاع الصحة وخاصة الصحة اجلوارية، لم يستلموا مستحقات 
تلك املنحة التي حتولت إلى محنة لهم، رغم املخاطر والتهديدات خاصة بالنسبة للعاملني يف الوقاية واآلمن وكدا 
السائقني يف سيارات اإلسعاف، رغم ورود أسمائهم ضمن القوائم، غير أنهم ال يزالون ينتظرون تلك املنحة رغم 
اإلحتجاجات، وكان مدير الصحة لوالية سكيكدة قد أكد بان تسوية تلك املنحة سيتم وفق القانون ولن يحرم منه 

أي عامل.
جمال بوالديس

برج بوعريرج
  رصـــد رصـــد 5757 مليــار سنتيــم لمنــحة التضـــامن مليــار سنتيــم لمنــحة التضـــامن

أكد والي والية برج بوعريريج محمد بن مالك يف لقاء حصري لشبكة أخبار الوطن أنه قد أسدى تعليمات 
الطاقات واملؤسسات  البشرية واملادية وتسخير واستغالل كل  منذ بداية اجلائحة من أجل جتنيد كل اإلمكانيات 
الصحية التي تتوفر عليها الوالية من أجل التعامل اجليد مع اجلائحة،  وهذا ما مت حتقيقه من خالل التحكم يف 
الوضعية وعدم خروج األمور عن السيطرة بفضل مجهود اجلميع.  وخص الوالي بالذكر األطباء واملمرضني واألعوان 
من اجليش األبيض دون استثناء،  باالضافة الى احملسنني وأهل اخلير من مواطنني ورجال أعمال ومنتخبني وإداريني 
يستطيعون  ما  بكل  يبخلوا  لم  الذين  االجتماعي  التواصل  مواقع  وأصحاب  إعالميني  وكذا  ومنظمات  وجمعيات 

املساهمة فيه قصد التصدي للجائحة التي تعصف بالوالية كما تعصف بالوطن وباقي العالم. 
وشدد الوالي على حرصه الكبير منذ بداية األزمة على التكفل بالفئات الهشة،  وهو التكفل الذي يدخل 
ضمن سياق العملية التضامنية مؤكدا أنه '' حتصل آالف املواطنني بوالية برج بوعريريج على منحة التضامن منذ 
بداية انتشار فيروس كورونا،  أين استفاد 22142 مواطن مببلغ مالي يفوق 02 مليار دج يف شطريها األول والثاني،  
مليار سنتيم،  فضال عن   35 يفوق  آخر  مالي  مببلغ  االعانات  ومختلف  قفف  عائلة من   58600 استفادت  فيما 
عملية التضامن اخلاصة بشهر رمضان املمولة من ميزانية الدولة والتي استفادت منها 20105 عائلة عبر 34 بلدية 
مببلغ يفوق 20 مليار سنتيم،  دون أن ننسى توزيع الكمامات املجانية على املواطنني والتي قاربت مليون كمامة.  ''

ودعا الوالي محمد بن مالك املواطنني والعمال يف امللحقات االدارية التحلي باملزيد من املسؤولية،  باإلضافة 
الى التحسيس والتوعية واالستمرار يف عمليات التنظيف والتطهير من أجل التغلب على املرض من خالل كبح 

جماحه وايقاف سرعة انتشاره وحصده املزيد من االرواح والضحايا بشكل يومي. 
صفاء كوثر بوعريسة

اتخذت احلكومة اجلزائرية إجراءات تضامنية ملساعدة العائالت الفقيرة واملتضررة من اجلائحة وتدابير احلجر املنزلي، بينها » منحة كورونا«. إجراءات سرعان ما 
فجرت غضب العائالت وأصحاب الدخل الضعيف الذين  شككوا يف عدل  توزيعها واستاؤوا من الطريقة التي مّت بها  والتجاوزات التي شابته. 

اجللفة
احتجــاجات عارمـة ومطالـب بالتحقـيق بسـبب التجـاوزاتاحتجــاجات عارمـة ومطالـب بالتحقـيق بسـبب التجـاوزات

-     العائالت املتعففة حترم من منحة التضامن بغليزان 
 - جتاوزات ومطالب بالتحقيق يف التوزيع غير العادل باجللفة 

 - منحة »كوفيد 19« تصنع احلدث بسيدي بلعباس 
  - تخصيص 57 مليار سنتيم للعائالت املتعففة ببرج بوعريج

يعد ملف منحة كوفيد 19 من ابرز امللفات العالقة املتواجدة على طاولة مختلف مسؤولي 
القطاعات احمللية والتي تسببت يف زعزعة استقرار العديد من املؤسسات العمومية احمللية 

بسيدي بلعباس يف ظل متاطل مسؤوليها يف االفراج عن منحة اخلدمة اثناء االزمة الصحية

بسيدي بلعباس
منـــحة »كوفيــد منـــحة »كوفيــد 1919« تصنـع الحــدث وتثيـر الجــدل« تصنـع الحــدث وتثيـر الجــدل
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نور الدين رحماني
بوالية البيض ظروفا  ليغن  قرية  سكان  يعيش 
التكفل  غياب  االمرين يف ظل  ويعانون  قاسية  معيشيىة 
من السلطات احمللية فالقرية التي تقع بتراب بلدية ستينت 
مقاومات  ألبسط  سكانها  والية البيض يفتقد  بشمال 
والتهيئة  العمومية  واالنارة  الشرب  الصالح  كاملاء  احلياة 
احلضرية اضافة الى الرعاية الصحية. مازاد الوضع تعقيدا 
بالقرية  احلالي  الصيف  للعقارب  الكبير  االنتشار  بالقرية 
والتي خلفت لساعتها قتيال حلد االسعة طفل يبلغ سنينت 

من العمر من بني اكثر من 100 لسعة مسجلة. 

  العقارب تفرض منطق
 حجر التجوال ليال 

احلالي  الصيف  بالقرية  للعقارب  الكبير  االنتشار 
حظر  عليهم  ويفرض  الرعب  يعيشون  السكان  جعل 
الن  الشمس  غروب  من  بداية  البيوت  داخل  للتجوال 
اعتادوا معناه االصابة احملققة  البيوت كما  اجللوس خارج 
غياب  يف  الظالم  ظل  يف  قاتلة  تكون  قد  عقرب  بلسه 
بكل  واالتربة  واحلجارة  االوساخ  وتراكم  العمومية  االنارة 
مكان. عن هاته الوضعية يقول بلعيدي بغداد احد سكان 
عقربا   20 يقتلون  ويوميا  صمت  يف  يقاسون  انهم  القرية 
بالقرية  املتراكمة  واالوساخ  الظالم  الى  السبب  مرجعا 
النها تفتقد لشاحنة حمل ورمي القمامة كما انه يحمل 
مصالح البلدية املسؤولية والتي لم تقم برش املبيدات ضد 
احلشرات العملية التي تتم سنويا بداية مكن شهر اكتوبر 
وتكرر شهر افريل واحملصلة حياة السكان يف خطر مستمر 
وافضل حل البقاء يف البيوت والصبر على احلرارة القاتلة 
وعدم املغامرة باجللوس يف الشارع التلقاط االنفاس ليال يف 

سهرات معتها العقرب. 

 كارثة بيئية تلوح في األفق 
قرية ليغن تعاني من تراكم القمامة وانتشارها بكل 
مكان والسكان حملرومون من شاحنة حلمل القمامة ورميها 
عنه  جنم  ما  سكناتهم  عن  بعيد  غير  برميها  يقومون  اين 
كالكالب  الضالة  احليونات  وانتشار  الكريهة  الروائح 
كبيرا  خطرا  تشكل  باتت  والتي  القرية  مبحيط  واحلمير 
روائحها  عن  ناهيك  منهم  االطفال  خاصة  السكان  على 
التي تصل الى البيوت وتسبب ضجرا للعائالت وعن هذا 
املشكل يقول جلولي جلول احد سكان القرية انهم راسلوا 
تنادي  ملن  حياة  ال  لكن  للتدخل  مرة  من  اكثر  البلدية 
املتنقلة  اخلطيرة  لالمراض  عرضة  اصبح  بالقرية  واملواطن 
والذباب  والباعوض  والناموس  كالليشمانيوز  القمامة  عبر 
الى جحيم  السكان وحولت حياتهم  والتي ندت معيشة 

مطالبا املير بالتدخل قبل فوات االوان. 

  الماء منعدم بالقرية وأزمة 
العطش تتواصل

الوحيد  فاخلزان  املاء  توفير  ازمة يف  تعاني من  القرية 
للقرية يفتقد يف كل مرة ملضخة املاء التي تتعطل وتتعرض 
لالعطاب املتكررة جراء اهترائها حسب السكان ويف هذا 

الصدد يقول شعنبي محمد ساكن بالقرية العطش اصبح 
محتما علينا وكل مرة نشتكي للبلدية تقوم بترقيع املضخة 
وبعدها بيوم او يومني يقع العطب ما يضطرنا الى االستعانة 
نعاني  املاء  من  حاجتنا  لسد  الباهضة  املاء  بصهاريج 
ورغم  البلدية  مصالح  من  كبير  جتاهل  وسط  صمت  يف 

شكاوينا لرئيس الدائرة والوالي ال شيء تغير لالسف

الطريق الرابط بين القرية 
وبلدية ستين بعنوان المعاناة

مهتريء  طريق  ستينت  ببلدية  يربطها  ليغن  قرية 
والذي  تهيئته  واعادة  باصالحه  السكان  يطالب  محطم 
يف  وتسبب  املاضي  القرن  من  السبيعنات  سنوات  اجنز 
عليه  يقع  الذي  مركباتهم وحتطمها وخاصة اجلسر  عطب 
والذي يتسبب يف كل مرة يف حوادث خكيرة ومميتة بعض 
من  سيارة  سقطت  اين  اسبوع  قبل  حدث  كما  االحيان 
لغياب احلماية على جانبيه ما تسبب يف صابات  اجلسر 
فالطريق  نفعية  سيارة  منت  على  كانا  لشخصني  بالغة 
وانه  خاصة  مستعجلة  بصورة  ترميم  اعدة  الى  بحاجةة 
بفصل الشتاء يعرف انقطاعات كبيرة وتتوقف حركة السير 
بفعل جريان االودية وانتشار وتراكم املياه عليه وبجانبيه. 

 الغاز.. لمن استطاع إليه سبيال 
منذ  معهم  ويعيش  السكان  منه  يعاني  اخر  مشكل 
سنوات طويلة ويتمثل فيغياب الربط بغاز املدينة رغم ان 
انبوب الغاز مير عبر تراب الرقية وعلى بعد كلومترات قليلة 
ويطالب السكان بربطهم بالغاز افك احلصار عليهم خاصةو 
وانهم يقاسون مع قارورة غاز البوتان والتي يوفرونها بصعوبة 
بالغة عبر وسائل نقلهم اخلاصة صيفا الن شاحنة نفطال 
تتوقف عن العمل وتعمل فقط يف فصل اخلريف والشتاء 
والربيع ما يضطرهم الى اقتناء القارورة الواحدة مبا يقارب 

250 دج امر اثقل كاهلهم وزاد من معاناتهم

 رئيس بلدية ستيتن ُيعّقب
أول ما حتدث عنه عميري محمد رئيس بلدية ستينت 
ضمن  سجلت  القرية  ان  اكد  والذي  املدينة  غاز  عن 
الطاقة  مديرية  مع  لربطها  اتفاقية  امضاء  ومت  الظل  مناطق 
بالبيض قريبا والعملية االن يف طور التجسيد وعلى اقصى 
تقدير سيتم ربطها بالغاز قبل نهاية شهر مارس القادم اما 
للبلدية  التقنية  املصلحة  ان  الى  فاشار  املاء  مشكل  عن 
وعمالها بشكل مستمر يصلحون املضخة ويقومون بتعقيم 
املطلوب  بالشكل  متوفر  املاء  ان  ويعتبر  اخلزان  وتطهير 
وبالنظر الى تعداد السكان امام عن الطريق فصرح انه قدم 
بيده الن  القرار  ويبقى  به  للتكفل  للوالي  الطلبات  عديد 
مشكل  عن  اما  بذلك  بالقيام  تسمح  ال  البلدية  ميزانية 
االنارة والتهيئة احلضرية بالقرية فاكد انه ضمن برنامجه 
انه  الالزم مذكرا  املالي  االعتماد  انتظار احلصول على  يف 
واالستماع النشغاالت  القرية  بزيارة  بشكل مستمر  يقوم 
سكانها مطالبا اياهم باحلفاظ على نظافة القرية ومذكرا ان 
ميزانية البلدية الضعيفة مقارنة بشساعتها وتعداد السكان 

الكبير يتسبب يف تسجيل النقائص.

كان َيستيقظون على الَعوِز وَيناُمون على َلسعاِت الَعقاِرب السُّ

ل! َقريُة »ليغن« بالبيَّض.. ِحيَنما َيستوِطُن الفقُر مناِطَق الظِّ
 تعتبر »ليغن« واحدة من أكثر المناطق عوزا وفقرا، و أكثرها تسجيال لحاالت لسعات العقارب التي قضت على عدد ال يستهان به من السكان. صنفت مؤخرا منطقة ظٍل 
لكنها لم تستفد - إلى اليوم- من أّي مشاريع جديدة تعيد الحياة لسكانها. قرية ليغن بستستين في البيض واحدة بين العديد من المناطق الداخلية بالجزائر التي تعكس 

في مالمحها جوانب الفقر المدقع والعوز ومشاكل أخرى كانت سببا في انتفاضة السكن ذات يوم، انتفاضة لم تغّير من واقع المنتفضين شيئا.
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القسم الرياضي
وأكدت إذاعة »راديو كتالونيا«، اول أمس، أن ميسي يصر على مغادرة 

صفوف النادي الكتالوني اآلن، رغم حديثه مع رونالد كومان عبر الهاتف.
نية إلجراء  أي  لديه  ليست  عاما(   33( ميسي  أن  التقارير  وأكدت 
أن  املقرر  من  املقبل، حيث  االثنني  يوم  كورونا،  فيروس  اختبارات 
املدرب  مع  التدريبات  بدء  قبل  لالعبني  الفحوصات  إجراء  يتم 

الهولندي اجلديد رونالد كومان.
النادي  إدارة  فإن  الكاتالونية،  اإلعالم  وسائل  وبحسب 
الرسمي،  ميسي  إخطار  تلقي  عقب  طارئا  اجتماعا  عقدت 
السيما أن النادي ال يفكر يف التخلي عن أجنح العب يف تاريخ 
خالل  كومان  للمدرب  أوضح  ميسي  لكن  لقبا(،   34( برشلونة 
اللقاء الذي جمعهما قبل أيام أنه ال يرى مستقبله يف برشلونة، 
السيما أن كومان طلب من صديق ميسي املقرب سواريز البحث 
فيدال  إلى  إضافة  خططه،  ضمن  من  ليس  ألنه  آخر  ناد  عن 
ألبا  من  كل  أيضا  يخرج  أن  وميكن  وأومتيتي،  وراكيتيتش 

وبوسكيتس وبيكيه.
الرحيل  القادمة، يف حال  يعلن ميسي عن وجهته  ولم 
بوابة مانشستر  البرميرليغ عبر  إلى  الرسمي، لكنه قد ينتقل 

سيتي، ليلتحق بكتيبة املدرب بيب غوارديوال.
املدافع  لبرشلونة،  السابق  والقائد  الالعب  وقدم 
كارلوس بويول، دعمه للنجم األرجنتيني، عبر حسابه يف 
»تويتر«، حيث كتب: »االحترام والتقدير واإلعجاب لليو 

ميسي، كل دعمي لك يا صديقي«.
إقليم  حكومة  رئيس  باال،  إي  تورا  كومي  وكتب 
كاتالونيا: »كاتالونيا ستبقى منزلك يا ميسي، شكرا على 
كل تلك السنوات املليئة بالسعادة واللحظات الكروية املميزة، 

أنت رياضي لن ميحى من الذاكرة على اإلطالق«.
ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الكاتالوني حتى 2021، إال أنه ميلك شرطا يسمح 
تكون  أن  الكاتالونية  الصحافة  وتوقعت  إذا رغب يف ذلك.  وقت  أي  بالرحيل يف  له 

وجهته املقبلة صوب مانشستر سيتي أو إنتر ميالن.
من جانب أخر، كشف تقرير صحفي إسباني، امس األربعاء، عن تطور جديد 

بشأن مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي جنم وقائد برشلونة.
وأرسل ميسي فاكًسا رسمًيا إلدارة برشلونة، اول أمس، إلبالغهم بنيته الرحيل 

هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإنه إذا أصر ميسي على الرحيل، ستطلب 
خدمات  عن  لالستغناء  أورو،  مليون  و300   200 بني  يتراوح  سعًرا  برشلونة  إدارة 
البرغوث. وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن أي عرض آخر غير ذلك، سيجعل برشلونة 
يطالب ميسي بالبقاء. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة يف صيف 2021، ويتضمن 
له  السماح  البرغوث طلب من برشلونة  أورو. وكان  700 مليون  شرًطا جزائًيا بقيمة 

بالرحيل مجاًنا، عن طريق تفعيل بند فسخ العقد.

الرئيس  رومينيغه،  هاينز  كارل  حتدث 
التنفيذي لبايرن ميونخ، عن مستقبل ثنائي 
بعد  أالبا،  وديفيد  ألكانتارا  تياغو  الفريق 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
وجنح بايرن يف حتقيق لقب دوري أبطال 
أوروبا للمرة السادسة يف تاريخه، بعد تغلبه 
رد،  دون  بهدف  جيرمان  سان  باريس  على 

ليجمع بني الثالثية التاريخية.
وعلق رومينيغه لصحيفة »بيلد« األملانية 
عن مستقبل تياغو، قائاًل: »باألمس، كان 
آرينا،  أليانز  يف  موظفينا  مع  حفل  لدينا 
وكانت عائلة تياغو بأكملها هناك، لقد جتولوا 
يف حنني رائع، وبدا األمر كما لو أنه قرر أن 

يقول وداًعا«. وأضاف: »لقد قرأنا الكثير عن اهتمام ليفربول، لكنهم لم يتصلوا بنا بعد«.
وبسؤاله عن موقف أالبا، أجاب: »ال أستطيع أن أتخيل حًقا أن ديفيد سيرغب يف ترك بايرن ميونخ، نحن مهتمون جًدا 
ببقائه، وأعتقد أنه يشعر بالراحة هنا أيًضا«. وأوضح: »أجرينا محادثة أخرى مع وكيله يف البرتغال، وسارت األمور على ما 

يرام«. وختم: »كان أالبا نشيًطا للغاية بعد املباراة النهائية، ونادًرا ما رأيت شخًصا سعيًدا مثله«.

الرياضي  املدير  أوفرمارس،  مارك  الهولندي  حتدث 
ألياكس أمستردام، عن إمكانية ضم لويس سواريز من 

برشلونة هذا الصيف.
رونالد  أن  امس  اول  صحفية،  تقارير  وكشفت 
بلويس  اتصل  لبرشلونة،  اجلديد  الفني  املدير  كومان، 
يف  اجلديد  مشروعه  من  جزًءا  ليس  بأنه  وأبلغه  سواريز 

كامب نو.
بعد ذلك، ارتبط اسم سواريز بالعودة لناديه األول 
يف أوروبا أياكس أمستردام، الذي لعب بألوانه قبل انتقاله 
تعليًقا  أوفرمارس،  وصرح  برشلونة.  إلى  ومنه  لليفربول 
على أنباء ارتباط سواريز بأياكس، قائاًل: »فرص لويس 

سواريز يف االنضمام إلينا ضئيلة للغاية«.
بسواريز،  اتصلوا  بأنهم  أوفرمارس  أقر  ذلك،  ومع 
أمر  لكنه  نحاول  نحن  بالفعل،  به  اتصلنا  »لقد  وقال: 
صعب للغاية، ومن الطبيعي أن نتواصل مع العبي كرة 
القدم السابقني يف فريقنا«. ولعب لويس سواريز 4 مواسم 
يف أياكس، بني عامي 2007 و2011، حيث لعب 159 

مباراة، وسجل 111 هدًفا وقدم 66 متريرة حاسمة.

 كريستيانو يقدم قميص 
يوفنتــوس  الثــالث

يوفنتوس  أزاح 
األربعاء،  امس  الستار، 
الثالث  القميص  عن 
املوسم  خالل  للفريق 
يوفنتوس،  ونشر  اجلديد. 
مبوقع  حسابه  على 
االجتماعي  التواصل 
فيديو  مقطع  »تويتر«، 
الذي  الثالث  للقميص 
مع  البرتقالي  باللون  جاء 

نقوش سوداء.
رونالدو  كريستيانو  من  كل  القميص  تقدمي  يف  وشارك 
وباولو ديباال ورودريجو بنتانكور وماتياس دي ليخت وليوناردو 
بونوتشي ودوجالس كوستا وأدريان رابيو. وكان يوفنتوس أعلن 
باللون  الثاني  وقميصه  واألسود،  باألبيض  األول  قميصه  عن 

األزرق.
اإليطالي  الدوري  بطولة  على  يسيطر  يوفنتوس  أن  يذكر 
منذ 9 مواسم، وحسم اللقب األخير بفارق نقطة وحيدة عن 
إيطاليا  إنتر ميالن، لكنه فشل يف حتقيق لقبي كأس  مالحقه 

والسوبر.

رومـا يتعاقـد مع بيدرو 
رودريغيـز لثالث سنوات

رودريغيز  بيدرو  السابق  اإلسباني  الدولي  املهاجم  انضم   
املنتهي عقده مع تشيلسي اإلجنليزي هذا الشهر، اول امس إلى 
ثالثة  ملدة  القدم  لكرة  اإليطالي  الدوري  خامس  روما  صفوف 

أعوام.
العالم  بلقبي كأس  بالده  منتخب  مع  املتوج  بيدرو  وبات 
العاصمة  نادي  تعاقدات  أول   ،2012 أوروبا  وكأس   2010
هنا  بالتواجد  سعيد  »أنا  بيدرو  وقال  الصيف.  هذا  اإليطالية 

ومتحمس بالتحدي الذي ينتظرني«.
انتقاله  قبل  برشلونة  ألوان  عن  دافع  الذي  بيدرو  وتوج 
دوري  بينها  االحترافية  مسيرته  يف  لقبًا  بـ25  تشيلسي،  ألى 
أبطال أوروبا والدوري األوروبي »يوروبا ليغ« والدوري اإلنكليزي 
وكأس إنكلترا والدوري اإلسباني. كما خاض 65 مباراة دولية 
للنادي  العام  املدير  قال  من جهته،  هدفًا.   17 سجل خاللها 
نرحب بالعب من  أن  لنا  »إنه شرف  فيينغا:  االيطالي غيدو 

نوعية بيدرو يف عائلة روما«.

للمرة األولى  
شــباب الريـال يتـوج 
بـدوري أبطـال أوروبـا

أوروبا  أبطال  لدوري  بطال  اإلسباني  مدريد  ريال  توج 
لكرة القدم للشباب، للمرة األولى يف تاريخه إثر فوزه الصعب 
على بنفيكا البرتغالي )2-3( يف النهائي الذي جمعهما اليوم 

الثالثاء مبدينة نيون السويسرية.
كان الفريق امللكي هو السباق دائما يف التقدم بالنتيجة، 
حيث افتتح له بابلو رودريجيز دجلادو باب التسجيل يف الدقيقة 
بهدف  اإلسبان  تقدم  الصديقة من  النيران  تعزز  أن  قبل   ،26
ثان يف الدقيقة 45، عن طريق هنريكي جوكو باخلطأ يف مرماه.
ولكن قلص الفريق البرتغالي الفارق بعد ذلك يف الدقيقة 
يعيد ميجيل جوتييريز  أن  قبل  راموس،  بواسطة جونسالو   49
57 عاد  الدقيقة  الفارق لهدفني بعد دقيقة فقط. ويف  أورتيجا 
لم  ولكنه  البرتغالي،  للفريق  الفارق  ليذلل  جديد  من  راموس 
امليرينجي  يسجل  النتيجة  وبهذه  اخلسارة.  لتدارك  كافيا  يكن 
له  األول  النهائي  يف  باللقب  املتوجني  قائمة  ضمن  اسمه 
بالبطولة التي انطلقت نسختها األولى يف 2013. ويقود الفريق 
فنيا جنم الفريق األول سابقا، راؤول جونزاليس، والذي سبق 

له التتويج باللقب 3 مرات.
على اجلانب اآلخر، فشل بنفيكا يف حصد اللقب األول 
 2013 يف  مرتني  اللقب  خسر  حيث  الثالث،  النهائي  يف  له 
النمساوي.  سالزبورج  يد  على  و2017  برشلونة،  حلساب 
صدارة  اإلجنليزي  وتشيلسي  اإلسباني  برشلونة  ويتقاسم 

املتوجني بالبطولة بلقبني لكليهما.

اإلدارة حتدد ثمن رحيله

ميســــي يبلـــغ نــــادي برشلـــــونة 
رغبتـــه فـــي الــــرحيل

أبلغ النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، 
برغبته يف الرحيل هذا الصيف بشكل رسمي، بعد وصول العالقة مع اإلدارة إلى طريق مسدود.

رومينيــغه ُيلمــح لرحيـل تيـاغو 
وبقـــاء أالبـا فـــي بـايـــرن

أوفرمـارس: »فــرص 
سواريز في االنضمــام 
إلى أيــاكس ضئيلــة«
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وسبق للمدرب حكيم مالك )48 سنة( 
فريق  يف  مساعد  مدرب  منصب  شغل  وأن 
كازوني  بيرنارد  الفرنسي  رفقة  اجلزائر  مولودية 
باإلضافة   ،2019 و   2017 مناسبتني  خالل 
العلمة خالل  مولودية  فريق  على  إشرافه  إلى 
فقد  الدولي  الصعيد  على  أما   .2010 موسم 
الفرنسي  نيم  فريق  عمل كمساعد مدرب يف 
الذي شغله  املنصب  نفس  وهو   ،2014 سنة 
يف نادي أجاكسيو سنة 2016، لينتقل بعدها 

إلى قطر للعمل أيضا يف منصب مدرب مساعد 
يف نادي اخلور سنة 2018.

قررت  بارادو  إدارة  أن  بالذكر،  جدير 
خدمات  عن  اإلستغناء  الفارط  األسبوع 
 56( شالو  فرانسيسكو  البرتغالي،  املدرب 
خالل  التشكيلة  على  أشرف  الذي  سنة(، 
العارضة  مقاليد  استلم  حيث  موسمني، 
اإلسباني،  للمدرب  خلفا   2018 سنة  الفنية 

جوسيب نوغاس.

البرتغالي،  التقني  فترة  متيزت  وقد 
منافسه  يف  بارادو  لنادي  تاريخية  مبشاركة 
دور  وبلوغه  اإلفريقية،  الكونفدرالية  كأس 

املجموعات خالل طبعة املوسم املاضي.
واحتل فريق بارادو خالل املوسم -2019
تفشي  بسبب  إيقافه  تقرر  والذي   2020
جائحة فيروس كورونا، الصف العاشر برصيد 

26 نقطة مبعية احتاد بلعباس.  
محمد هشام

خلفا للبرتغالي فرانشيسكو شالو

حكيم مالك مدربا جديدا لنادي بارادو
بعد حرمانها من المشاركة في رابطة األبطال

إدارة وفــاق سطيـف تلجـــأ 
للمحكمة الرياضية الجزائرية

اجلزائرية،  الرياضية  احملكمة  إلى  اللجوء  سطيف،  وفاق  نادي  إدارة  مجلس  قرر   
لالستئناف ضد قرار الفاف بحرمان النادي من املشاركة يف رابطة أبطال أفريقيا املوسم 

املقبل.
وكان النادي السطايفي، قد تقدم بطعن رسمي لدى جلنة الطعون، التابعة لالحتاد 
املنافسة يف  أنهى  أنه  الكونفيدرالية رغم  للمشاركة يف كأس  قرار حتويله  اجلزائري، ضد 

املركز الثاني، غير أن الرد جاء سلبيا.
وقال النادي السطايفي يف بيان عبر حسابه الرسمي، اول أمس »تلقت إدارة النادي 
مراسلة رسمية، من جلنة الطعون، ردا على الطعن املقدم من طرف إدارة النادي، التي 
اعترضت على  قرار املكتب الفيدرالي الصادر يوم 29 جويلية املاضي«، وأضاف »تضمن 
رابطة  من  بدال  الكونفيدرالية،  يف  واملشاركة  الثانية،  املرتبة  من  الوفاق  حرمان  القرار 
األبطال«، وتابع الوفاق »أجابت اللجنة بعدم االختصاص، مما يؤدي بإدارة النادي إلى 
اللجوء للمحكمة الرياضية اجلزائرية، للدفاع عن حقوق الفريق«، ويف اخلتام، جددت 

إدارة الوفاق إصرارها على الذهاب بعيًدا يف القضية، الستعادة حق فريقها املهضوم.

بلخيثر يرسم إلتحاقه بشباب 
بلوزداد لمدة ثالثة مواسم  
أعلن نادي شباب بلوزداد، اول أمس، تعاقده مع مختار بلخيثر، يف صفقة انتقال 

حر، قادًما النادي اإلفريقي التونسي.
ووقع بلخيثر على عقود انتقاله إلى غاية صيف 2023. وقال النادي البلوزدادي يف 
بيان عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«  »أمضى الالعب الدولي مختار بلخيثر، على 

عقد مدته 3 سنوات مع شباب بلوزداد، قادًما من النادي اإلفريقي التونسي«.
رغم  سنة،   28 بلخيثر صاحب  خدمات  على  احلصول  يف  الشباب  إدارة  وجنحت 
املنافسة القوية من نادي مولودية وهران، الذي حصل على موافقته املبدئية بعد أن اتفق 
معه حول كافة تفاصيل العقد، قبل أن يتغيب عن جلسة املفاوضات األخيرة، ألسباب 
خاصة. ويعد بلخيثر ثاني صفقات النادي البلوزدادي، خالل فترة التحويالت الصيفية 

اجلارية، بعد العب وفاق سطيف، زكرياء دراوي.

بعد إنتشار فيروس كورونا المغرب

نحو تأجيل الدور نصف النهائي 
مــن رابطة أبطال إفريقيــا

مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور  مباريات  موعد  على  الغموض  من  حالة  تسيطر 
دوري أبطال أفريقيا، التي جتمع الرجاء والوداد املغربيني، بقطبي الكرة املصرية الزمالك 

واألهلي، على الترتيب.
مبواعيد  األربعة،  األندية  إلى  أرسل خطابات  »كاف«،  اإلفريقي  االحتاد  أن  ورغم 
مباريات الدور نصف النهائي، خالل األسبوع األخير من شهر سبتمبر واألسبوع األول 

من أكتوبر املقبلني.
إال أن إمكانية التأجيل متاحة يف أي وقت أمام الكاف، يف ظل عدم وضوح الرؤية 

بشأن إصابات فيروس كورونا املستجد، والتي انتشرت بشكل موسع يف املغرب مؤخًرا.
يف  حددتا  الكاف  داخل  والطوارئ  املسابقات  جلنتي  أن  بالكاف،  مصدر  وكشف 
أن  إال  والكونفيدرالية،  األبطال  دوري  ونهائي  النهائي  نصف  مواعيد  سابق  خطاب 

تأجيلهما وارد ومحتمل بقوة.
باملغرب  مؤخرا  الوباء  انتشار  تطورات  على  يتوقف  التأجيل  أن  إلى  املصدر،  وأشار 

مع تسجيل ارتفاع كبير يف أرقام اإلصابات وكذلك استمرار مؤشر الوفيات يف االرتفاع.
وأوضح »قرار التأجيل وارد وبقوة بل أنه مرجح بنسبة كبيرة ويرتبط مبعدالت اإلصابة 

بالفيروس وكذلك بالرحالت اجلوية املباشرة بني املغرب ومصر«.
وأردف احملدث بشأن مراسلة األهلي والزمالك جلهاز الكاف وحتديد مواعيد مباراتي 
اخلطابات،  يتجاوز هذه  »األمر  قال  وملعبي االستضافة،  والرجاء،  الوداد  أمام  الناديني 
بل يرتبط بالوضع الوبائي يف كال البلدين«. واستمر »يرتبط أيًضا بوضعية الفرق األربعة 
والعبيها ومدى تعايف املصابني، ال سيما بعد إصابة 11 فردا من الوداد و12 من نهضة 
وختم  والكونفيدرالية«.  األبطال  دوري  نهائي  نصف  حاضران يف  ناديان  وهما  بركان، 
»األمر أيًضا يرتبط برفع احلظر عن الرحالت اجلوية بني املغرب ومصر ومع بقية البلدان 

اإلفريقية، وسيتضح كل شيء بعد أسبوع حتديدا«.

أعلنت إدارة نادي بارادو الناشط في الرابطة األولى المحترفة أمس األربعاء، عن تعين المدرب الفرانكو جزائري حكيم 
مالك، على رأس العارضة الفنية، خلفا للمدرب البرتغالي فرانشيسكو شالو.

سيدعلى  والرياضة،  الشباب  وزير  اشار 
خالدي اول أمس على هامش اجتماع ترأسه 
االفريقية  الدول  مع  اخلبرات  تبادل  اطار  يف 
االخرى يف مجال مكافحة جائحة كورونا إلى 

ان النشاطات الرياضية ستستأنف تدريجيا.
وقال خالدي يف هذا الصدد »لقد سمحنا 
باستئناف  اولى  كمرحلة  النخبة  لرياضيي 
الدولية  للمواعيد  التحضير  بغية  نشاطاتهم 
والتي   ،2020 العاب طوكيو  الهامة ال سيما 
اجلت الى 2021 واأللعاب املتوسطية 2021 

والتي اجلت الى غاية 2022«.
قررت  فقد  الثانية  اخلطوة  بخصوص  أما 
نشاطات  تعليق  اجراءات  رفع  الوصية  الوزارة 
هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، مما يسمح 
الرياضية  االحتاديات  والرابطات  للنوادي 

بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.
الوقائية  االجراءات  الوزير«ان  واضاف 
اجلائحة  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ذكرتها  التي 
واملركز الوطني للطب الرياضي يجب ان حتترم 
العامة.  اجلمعيات  اجراء  خالل  بحذافيرها« 
لوزارة  التابعة  للرياضة  العامة  املديرية  وكانت 
الشباب والرياضة قد بدأت منذ 10 ايام جملة 
منها  الرياضية  االحتاديات  مع  احملادثات  من 
التدريبات.  استئناف  بغية  القدم  كرة  احتادية 
خالدي  اطلقها  التي  املبادرة  هذه  ومن خالل 
تريد الوزارة الوصية التكفل بامللف يف وقته يف 
املعنية  السلطات  من  االخضر  الضوء  انتظار 
وافتتاح  الرياضية  النشاطات  الستئناف 
مالعب  من  الرياضية  الهياكل  مختلف 

وقاعات متعددة النشاطات ومسابح.
للتذكير، فإن مجمل املنافسات الرياضية 
 16 منذ  علقت  قد  التخصصات  جميع  يف 

مارس الفارط بسبب انتشار جائحة كورونا.
والرياضة،  الشباب  وزير  ترأس  لإلشارة، 
الرياضة  لوزراء  تنسيقيا  اجتماعا  أمس  اول 
تداعيات  لدراسة  اإلفريقي،  لالحتاد 
املستجد،  فيروس كورونا  وانعكاسات جائحة 

على الرياضة يف إفريقيا، مبشاركة كاتبة الدولة 
املكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، ممثلة 
للجزائر حيث مت استعراض التجربة الوطنية يف 
الوطنية  الرياضة  ومساهمة  اجلائحة  مكافحة 
دور  االجتماع،  ناقش  كما  املجال،  ذات  يف 

الرياضة اإلفريقية يف مكافحة هذه اجلائحة.
األزمة  انعكاسات  خالدي،  واستعرض 
والتي  اإلفريقية،  الرياضة  على  الصحية 
السيما  الوباء،  انتشار  بسبب  بشدة،  تأثرت 
الرياضية،  واملسابقات  التدريبات  توقف  بعد 
الرياضية، وكذلك  التظاهرات  وإلغاء  وتأجيل 
تراجع األنشطة االقتصادية املرتبطة بالرياضة.
نقلها  تصريحات  يف  خالدي،  وقال 
والرياضة  الشباب  لوزارة  الرسمي  احلساب 
االقتصادية  األنشطة  »تراجع  »فيسبوك«  على 
أصاب  الذي  والركود  بالرياضة،  املرتبطة 
الدول  اقتصادات  من  كاملة  قطاعات 
متويل  إشكالية  تفاقم  من  يزيد  األعضاء، 

منذ  تعاني  كانت  التي  اإلفريقية،  الرياضة 
مدة طويلة من قلة املوارد املالية«.

التحرك ألجل  إلى ضرورة  ودعا خالدي 
متر  والتي  اإلفريقية،  القارة  يف  الرياضة  إنقاذ 
بسبب  سنوات،  عدة  منذ  كبيرة  مالية  بأزمة 
شح املوارد، وانعدام مصادر التمويل، ونقص 

اإلمكانات.
إلبراز  سانحة  االجتماع  هذا  كان  كما 
التجربة  الناجحة على غرار  الوطنية  التجارب 
والتي  أخرى  إفريقية  دول  وجتارب  اجلزائرية 
هذا  يف  اإلفريقي  لالحتاد  مرجعية  تشكل  قد 

املجال.
برئاسة  اإلجتماع،  هذا  توج  وأخيرا 
التوصيات  من  جملة  على  باملصادقة  اجلزائر 
الرامية إلى تنسيق اجلهود اإلفريقية لتخفيف 
األثار السلبية ألزمة الصحية على الرياضة من 
اجلوانب  تراعي  متكاملة  مقاربة  تبني  خالل 

البشرية والتنظيمية واإلقتصادية.

وزير الشباب والرياضة، سيدعلى خالدي:

خالــدي: »استئنـــــاف النشاطـــات 
الرياضيــة سيكـــون تدريجيـــا«
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 ANEP:0057 du 27/08/2020 - Akhbar El Watane gratuit

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

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

من أجل شراكة الجديدة

تكوين الملف  - المواد  01/ 02 /04/ 07/ 08/  11/ 12/ 13 /14 
معايير إتفاقية لإلستفادة من اإلشهار العمومي  - المواد 03/ 05 /06 /09 /10 /13 /15

 ANEP: 0057 du 27/08/2020 - Akhbar El Watane gratuit

 ANEP: 2016012136 du 28/07/2020 - Akhbar El Watane
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة أوالد دراج
بلدية املطارفة

إعــــــــــــــالن
ــة  ــة املطارف ــدي لبلدي ــن رئيــس املجلــس الشــعبي البل ــة 2020 ، يعل ــؤرخ يف 29 جويلي ــم 1543 امل ــي رق ــرار الوالئ ــى الق ــاءا عل بن
ــة  ــة املطارف ــات( بلدي ــي) الصاحلي ــبع القبل ــى: س ــكان املسمــ ــد بامل ــات- املتواج ــة خدم ــروع: محط ــول مش ــي ح ــق عمومــ ــح حتقي ــن فت ع
ــة  ــر البلديــ ــتخدمني مبق ــب املس ــال مبكت ــر اإلتص ــه األم ــن يهم ــى كل م ــعود فعل ــاحت/ مس ــة ف ــن فحيم ــيد : ب ــدة الس ــيلة لفائ ــة املس والي
لتقــدمي مالحظاتــــه أو تظلماتــــه لــدى املفتــش احملقــق الســيد : عمــرون النــواري وذلــك يف أجــــل أقصــــاه 15 يومــا إبتـــداء مــن تاريــخ نشــر 

هــذا اإلعــالن.
رئيس املجلس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية البويرة

دائرة سوق اخلميس
بلدية املقراين

وصل تسجيل التصريح بتجديد جمعية محلية 
وصل التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذي

قانــون رقــم  06/12 املــؤرخ يف 18 صفــر عــام 1433املوافــق لـــــ2012/01/12 املتعلــق باجلمعيــات مت هذااليــوم :يف الثالــث أوت عــام آلفــني و 
عشــرين ، وصــل التســجيل التصريــح بتجديــد اجلمعيــة احملليــة 

املسماة : احلمعية الدينية ملسجد عمر بن عبد العزيز
املقيمة :بقرية احلوادشية بلدية املقراني والية البويرة

رئيس اجلمعية : سجال بوعالم 
تاريخ و مكان امليالد : 1973/04/23 بسوفالت 

العنوان : قرية احلوادشية بلدية املقراني والية البويرة
مالحظــة : ينشــر هــذا الوصــل خــالل ثالثــني )30( يومــا علــي االكثــر التــي تلــي تســليمه يف جريــدة وطنيــة اعالميــة بطلــب مــن رئيــس 

اجلمعيــة و علــى حســابها 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة 

دائرة حمام الضلعة
بلدية تارمونت 

إشهار بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية 
طبقا ألحماك القانون رقم  06/12 املؤرخ يف 12 جانفي  1012 يتعلق باجلمعيات ال سيما املادة 

رقم 18 منه 
لقد مت هذااليوم التاسع من شهر أفريل  عام آلفني و عشرين ، استالم إشهار إيداع ملف تأسيس جمعية احمللية 

متسميةجمعية : النادي الرياضي للهواة لتنس الطاولة لبلدية تارمونت 
املودع :ببوقرة ياسني 

الوضيفة يف  اجلمعية :رئيس 
املقر االجتماعي : املركز الثقايف لبلدية تارمونت 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية اجلزائر



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

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

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

 كانت مقاهي العاصمة امتدادا طبيعيا للجامعة واملراكز 
الثقافية، مدرجات أخرى لها نكهتها وموسيقاها، هناك كنا 
نحّضر البحوث ونقرأ الروايات والقصص واألشعار ونراجع 
الدروس جماعيا. حدث ذلك يف نهاية السبعينيات ومطلع 
الثمانينيات عندما كانت املقاهي ذات معنى.

بن  وحسيبة  مراد  ديدوش  مقاهي  كانت 
تنظر  التي  اليوم  ليست كمقاهي  تعرفنا،  بوعلي 
إليك بازدراء. أذكر أني كتبت نصوصا وترجمت 
التي كانت مضيافة،  املساحات  أخرى يف تلك 
كتب  الذي  املقهى  والكتاب،  اجلامعيني  زوايا 
فيها الشاعر يوسف سعدي قبالة فندق اجلزائر، 

ومقهى ألبير كامو يف شاعر عميروش.

كان لهذا الفضاء هوية يف تلك األوقات التي 
تبدو حلما سقط من جهة ما من جهات الرّب، 
بقدوم  لتحتفل  الشموع  آالف  توقظ  نيرة  جهة 
واملجردات،  واألفكار  والكتب  واحملافظ  األوراق 
الزبائن  ويقف  نهائيا  الكراسي  تختفي  أن  قبل 
الرثة يف وقت فقد  السلع  كاألعمدة، سلعة من 

املرجعيات احملصنة للقيم.

هناك،  الكتب  عشرات  قرأنا  أننا  أتذكر 
وهناك التقيا بأغلب األسماء اجلزائرية، بالشعراء 
والنقاد والصحفيني واملثقفني والروائيني. من منا 
باكرا  يستيقظ  كان  عندما  »اللوتس«  يعرف  ال 
اإلبداع  منحوا  الذين  الكبار  هؤالء  ليستقبل 
واملثقفني  واملفكرين  الكّتاب  أغلب  بهجته؟ 
واإلعالميني مروا من هناك، ومن هناك مّر كبار 

وكان  العرب،  واملبدعني  واألكادمييني  املثقفني 
أضاءوا  الذين  لهؤالء  ومتكأ  مرجعا،  املقهى 
اجلامعة مبعارف مركبة ظلت ترفرف يف الذاكرة. 

أّي شيطان جعل تلك التقاليد تسيخ كجدار 
ونقاشاتنا  قراءاتنا  كل  األوهام؟  رماد  من  قدمي 
كانت يف مقاهي العاصمة: بومليتش، غار حراء، 
القمر األحمر، ميشال، نادي الطلبة. القراءات 
الشعرية والنقدية كانت محتفلة هناك، احليطان 
أصابعنا  قهوتنا،  تعرف  التي  الطاوالت  أيضا، 
التي  أألولى  جتاربنا  الصغيرة،  أفكارنا  وأقالمنا، 
وهناك  والغرور،  النباهة  ببعض  هناك،  كتبناها 
إبداعاتنا،  يف  ظهرت  التي  املقاهي  شخصيات 
الوقت  يطردها  أن  قبل  نهائيا،  تختفي  أن  قبل 
من  أكثر  والرثاث،  األموال  إلى  يحتاج  الذي 

مجرد  تلك  والثقافة،  والفن  العقل  إلى  حاجته 
أشياء ال شأن لها يف مدن الدياثة، ويف سياقات 

تشيأ فيها املجتمع وتاه.

أن  األماكن  تلك  أمّر على  وأنا  اليوم،  أشعر 
الفقد.  ذاكرتي هناك، مهملة ومقهورة من فرط 
يقول  الذي  النادل  أرى  ال  األصدقاء،  أجد  ال 
لك أهال. ال أبصر الطاوالت القدمية التي كانت 
الفضاءات،  دفء  أعثر  ال  بحروفنا.  تسعد 
لقد  والفلسفة.  اآلداب  آثار  الشعراء،  أصداء 
األمكنة،  ذاكرة  وامنحت  هنا  من  التسونامي  مر 
التي  احلضارة  وبؤس  األعظم  اخلراب  أدركها 
أخذت من ذيلها.  لقد جاء ناس آخرون وكرست 
تقاليد أخرى، وكثير من الثرثرة. سالما فناجني 

مقاهينا القدمية.

ال أدري يف أية سنة تعرفت 
حسني  محمد  الدكتور  إلى 
ثراه،  اخلالق  طّيب  األعرجي 
إلى  تعود  عالقتنا  أن  األكيد 
كان  عندما  السبعينيات  نهاية 
العربي  الشعر  وحدة  يدرسنا 
ميلك  كان  أنه  أذكر  املعاصر. 
شواهد  كل  ذاكرة،  من  أكثر 
ونثرا،  شعرا  رأسه،  يف  الدنيا 
وكتاباته  قصائده  إلى  إضافة 
وجدله  ومناقشاته  النقدية 
حّبه  وهناك  ينتهي.  ال  الذي 
للسّياب واجلواهر اللذين يحفظ 

أشعارهما قاطبة.

كثيرة  أمورا  منه  تعلمنا 
التي  املباركة  األزمنة  تلك  يف 
أصبحنا  ثم  عليها،  سالما 
أصدقاء يجمعنا الفن وما تيسر 
واخلصومات،  املعارف  من 
يف  إما  طويلة،  جلساتنا  كانت 
أبو  األحبة:  بيوت  يف  أو  بيته 

بوليفة،  محمد  دودو،  العيد 
جماعة  وكنا  األمني،  أحمد 
من الشعراء والقصاصني والنقاد 
لفظتهم  الذين  واملترجمني 
اجلامعة  جتمعنا  الظالم،  مدن 
املركزية يوميا، ومنها ننطلق يف 
فتوحاتنا العابثة أحيانا، لكنها 

ظلت نيرة ومفيدة.

عراقيا،  األعرجي  كان 
اجلزائر  إلى  قدم  منا،  واحدا 
رغم  أحببناه  واحتضناه، 
كانت  التي  اجلميلة  مناوشاتنا 
لم  أننا  بيد  بخالفات،  تنتهي 
عنه  نبحث  كنا  أبدا.  نهمله 
الدكتور  وكان  يوما،  غاب  إن 
مشاكسا  امللح،  مثل  حسني 
كذلك  جدا،  وضروريا  جدا 

عشنا يف جامعة اجلزائر.

تبدلت  الدنيا،  ومرت 
ألعوام وقرر الذهاب إلى جامعة 

صديق  هناك  كان  فارسوفيا، 
الشاعر  هناك:  استقبله  آخر 
درس  الذي  اجلنابي  هاتف 
تيزي  بجامعة  واحدا  سداسيا 
بجلده،  هرب  انقشع،  ثم  وزو 

ثبت  األخير  هذا  أن  أذكر 
يف  عنق  بربطة  مشنوقة  صورته 
وكتب  بالناصرية  بيته  باب 
حتتها: هنا دفن الشاعر العراقي 

هاتف اجلنابي.

اإلتصال  أستطع  لم 
عاد  وملا  األعرجي،  بالدكتور 
هاتفني،  بلدنا  إلى  زيارة  يف 
يف  حياته  عن  أشياء  عرفت 
أنه  أدركت  كما  بولونيا: 
نصوصي  بعض  على  حصل 
ينس  لم  هاتفيا،  وناقشني 
عن  حدثني  املقدسة،  حرفته 
إلى  ودعني  ثم  دقيقة  تفاصيل 

فرصة أخرى.

الفرصة  تلك  تأت  لم 
القبر  إلى  أبدا، ذهب  األخرى 
أتذكر  وإذ  هنا،  مرابطا  وبقيت 
من  بكثير  األستاذ  هذا  اليوم 
احترمت  فألني  واأللم،  اجلّد 
فيه اإلنسان والغريب والباحث 
إلى  عاد  الذي  واملشرد  واملبدع 
ذويه  بني  هناك  ليموت  العراق 
وكتب  أحبها  التي  تربته  ويف 
إلى  أخيرا  عاد  بحنو،  عنها 

علمت  عندما  وفرحت  وطنه 
بذلك، لكنه »لم يشبعه« كما 
يقال عندنا، لم يفرح بالنخيل 
التي  واملواويل  بغداد  وشوارع 
احلزين  بصوته  لنا  يغنيها  كان 

وبنبرته املشرقية.

محمد  للموسيقار  مرة  قال 
إلى  الطريق  يف  ونحن  بوليفة 
اجلنوب: محمد، سق بحذر، 
أنت  هل  بوليفة:  وسأله 
األعرجي:  أجاب  خائف؟ 
لست خائفا، إن وقع لنا حادث 
محمد  مات  سيقولون  مرور 
اسم  طباالن،  ومعه  بوليفة 
األول محمد حسني األعرجي 
واسم الثاني السعيد بوطاجني.

وصديقنا:  أستاذنا  وداعا 
لنا ولعائلتك وبلدك وهذه األمة 
وصبر  وكتاباتك  ذكرياتك 

الدنيا.
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      منُذ أمٍد، َلديَّ َقناعٌة  
َتترّسُخ  يوًما بعد يوٍم 

بأنَّ ُمعِضلَة اجلزائِر 
سِة،  َتكُمُن يف إَدارِتها امُلتَكلِّ
الِبيُروقراِطّيِة،  امُلنغِلَقة 
ِفيها،  على َنفِسها وُموظَّ
امَلعزولِة عن  امُلواِطننَي؛ 

إدارٌة َحّولت َمفهوَم 
اخِلدَمة الُعمومّيِة إلى 

َمِزّيٍة، وَجعلْت  من طلِب 
اخِلدَمِة إذلًل للُمواِطن، 
َف من َخادِم  وَحّولت امُلوظَّ
الّشعِب إلى َقاهِره بأَدواٍت 
َقانوِنّيٍة، وِحيٍل إدارّيٍة ل 

َتقلُّ يف ُخبِثها وَمكِرها عن 
يطاِن وَكيِده. حيِل الشَّ

    أُيعَقل أّن إدارَة بلٍد ما 
ل َتهتمُّ للَوقِت ول مُلبادرٍة 
ُتنِتج ُحلوًل ألزمٍة ما، أو 

ُتباِدر بإصالٍح ما؟! 
     أُيِكُن لإلَدارِة التي 

َتستمِتُع بَتعذيِب امُلواطِن 
ها  ُل َمصاحلِه،  بَتبنِّ وُتعطِّ

ي  هير: »ْولِّ اخِلطاَب الشَّ
ْغدَوا«، و«امَلسؤوُل َمازاْل ما 
َجاْش«،«َراُهم يف اجِتماع«،  
أن َتتحّوَل إلى َمرفٍق يقوُم 
على إسداِء اخِلدماِت بكلِّ 

حبٍّ وإخالٍص وُمتعٍة؟!
      كيف إلَدارٍة ُينَظر 

إليَها َكملجأ »للَحالِت 
الجِتماعّيِة«، وما َيتبُعها 

من َخصاِئص ُمرتبَطة 
َم  صنيِف أن ُتقدِّ بهذا التَّ
شيًئا للبلِد وللُمواطِن؛ 
خوِل  ولعلَّ َتوِقيَت الدُّ
واخُلروِج يف اإلداراِت 
الُعمومية، وَحِقيقَة 

اإلنتاِج على مداِر َساعاِت 
الَعمِل خيُر َدليٍل على ما 

نُقوُله!
      يقوُل َبعُض األصدقاِء 
الِذين َيعمُلون يف اإلداراِت 
الُعمومّيِة  بُوجوِد  َعاداٍت 
ُمكتسَبٍة لم َيعْد بإمَكاِن 
يطرَة َعليها،  أحٍد  السَّ

أخُر يف احُلضوِر،   منها: التَّ
وَتسجيُل احُلضوِر ثّم 

امُلغادرُة إلى امَلقهى لِلقاِء 
امَلعارِف واألحَباِب، 

وُرمَبا ُيغادُر الُعماُل من 
 les( أجل إدارِة أعَماٍل
affaires( ،  أَو ليَس 

الَكثيُر من َقضاَيا الَفساِد 
انَدرجْت حتَت ُعنواِن 

»األعمال«!
    َعادت، ُمؤخًرا، الَكثيُر 
اجمِة عن  من امَلشاكِل النَّ

ِؤ الِبيُروقراطيِّ  الَتلكُّ
طِح  لَتطُفو إلى السَّ

يولِة الّنقدّيِة،  )ُمشِكل السُّ
ق  َتوزيُع امِلياه، َتدفُّ

اإلْنترَنت، َتسِيير َحركِة 
واطِئ  امُلروِر، َتسِييُر الشَّ

َد لنا -  وارِع(،  ولُتؤكِّ والشَّ
مّرًة ُأخَرى - أّن أيَّ إصالٍح 

ِسياسيٍّ ل َيأُخذ بعنِي 
ظاِم  العِتباِر إصاَلَح النِّ

اإلَداريِّ وآلّياِت َعمِله 
يرِه َسيكوُن  وُطرِق َتسيِّ

َمصيَره الَفشُل. 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

 متكنت مصالح أمن والية عني متوشنت، بداية هذا األسبوع، من إحباط محاولة إبحار 
سري، وتفكيك شبكة وطنية متخصصة يف تنظيم رحالت الهجرة غير الشرعية انطالًقا من 
السواحل الغربية للوطن مقابل تلقيها مبالغ مالية معتبرة. وإثر هذه العملية، أوقفت عناصر 

األمن 15 شخًصا وحجزت جتهيزات ومعدات خاصة باإلبحار.
العملية  حيثيات  أن  أمس،  يوم  الوطني، صدر  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  وأوضح 
مجتمعني  كانوا  األشخاص  من  ملجموعة  مخطط  بوجود  تفيد  معلومات  بورود  انطلقت 
بإحدى القرى الساحلية بدائرة ولهاصة وهم يف آخر مراحل التحضير لتنفيذ عملية إبحار 
سري. ومباشرة بعد إخطار وكيل اجلمهورية املتخصص إقليمًيا، واستصدار إذن بالتفتيش، 
مت العثور على 9 أشخاص مرشحني ومتأهبني للهجرة السرية، من بينهم صاحب املسكن 

وزوجته، وطفالن قاصرين يبلغان من العمر سنتني و4 سنوات.
مالي  ومبلغ  40 حصانا  بقوة  بالقارب  العملية عن حجز محرك خاص  أسفرت  كما 
من العملة الصعبة وهواتف نقالة. وبعد توسيع دائرة التحقيق، مت حتديد هوية أفراد الشبكة 
وتوقيف 4 أشخاص من أفرادها تتراوح أعمارهم بني 29 و40 سنة، ُيشتبه يف ضلوعهم يف 

تنظيم رحالت بحرية غير شرعية سابقا.
هذه العملية النوعية أسفرت عن حجز جميع املعدات والتجهيزات اخلاصة باإلبحار 
واملتمثلة يف: قاربي نزهة، قارب جندة، 6 محركات قوارب، 5 براميل معبأة بالبنزين، 4 
3 عجالت  الشبكة،  أفراد  تنقل  يف  تستعمل  كانت  سياحية  مركبات   3 وقود،  خزانات 
مطاطية، 14 سترة جندة )منها سترتان خاصة باألطفال(، 4 بنادق صيد بحرية، بوصلة، 

شماريخ مضيئة ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ850 أورو.

ليتم تقدمي املشتبه فيهم، بعد استكمال إجراءات التحقيق، أمام وكيل اجلمهورية لدى 
محكمة بني صاف.

خالد دحماني

إَدارُتــــَنا.. 
ُمِصيـبُتنـــا!

 فيما قضى 9 مرضى متأثرين بإصابتهم 

 الَجزاِئر ُتحِصي 391 إصابًة 
َجِديدة بُكوروَنا يوَم أمس 

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

كورونا، جمال  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  حيث كشف 
فورار، عن تسجيل 391 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 42619 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1465 حالة.

املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   299 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 29886 حالة.

خالد دحماني

عني متوشنت

األمُن يِطيُح بَشبكة َوطنّية ُتنّظُم رحالت الَحرقة!

»أخبــاُر الَوطـن« 
ُتهّنــئ وتحتجــب!

 مبناسبة حلول ذكرى عاشوراء، تزفُّ أسرة شبكة »أخبار 
الوطن« إلى الشعب اجلزائري واألمة اإلسالمية أسمى آيات 

التهنئة والتبريك بهذه املناسبة املباركة.
وبحلول ذكرى عاشوراء، تعلن شبكة »أخبار الوطن« أنها 
املقبل، كما  األحد  يوم  الصدور  لتعاود  الّسبت،  يوم  حتتجب 
بأول  أوال  األخبار  متابعة  ميكنهم  بأنه  علما  قراءها  حتيط  أنها 

على موقعها اإللكتروني.

العاصمة اجلزائر 

إنهاُء مهاِم الُمكّلِف بَتسِيير ديواِن رّياِض الَفتِح
 أعلنت وزارة الثقافة، أمس األربعاء، يف بيان لها ، عن إنهاء مهام املكلف بتسيير ديوان رياض الفتح، وهذا 
بعد حالة االنسداد التي آل إليها وضع الديوان الذي كان محور انشغال العمال.وأضاف البيان أن هذا القرار جاء بعد 

حتقيق وزارة الثقافة والفنون، خالل األشهر األخيرة، والذي أفضى إلى وجود عجز يف التسيير.
صفية ن.

قالت إنه انخفض مقارنة بالعام املاضي 

ُشرفــي: َتسِجيــــُل 500 حالـــِة َمســاٍس 
حــي فـــل خــالَل الَحجــِر الصِّ بُحقــوِق الطِّ

 كشفت املفوضة الوطنية حلماية وترقية الطفولة، مرمي شريف، عن تسجيل 500 حالة مساس بحقوق الطفل 
خالل فترة احلجر الصحي.

أكدت، يوم أمس، املفوضة الوطنية حلماية وترقية الطفولة، مرمي شريف، يف تصريح أدلت به خالل لقائها مع 
شبكة املجتمع املدني لتعزيز حقوق الطفل، أن هيئتها سجلت 500 حالة مساس بحقوق الطفل خالل فترة احلجر 
الصحي، مشيرة إلى أن هذا العدد منخفض عما مت تسجيله يف السنة املاضية نتيجة التزام األطفال بيوتهم خالل 
فترة احلجر الصحي؛ إذ تلقت 1480 إخطارا باملساس بحقوق الطفل عبر اخلط األخضر 11.11 منذ جانفي املنقضي، 

مضيفة أن هذه اإلخطارات تتعلق يف مجملها بسوء املعاملة واإلهمال والتسّول. 
ودعت شريف املواطنني إلى اإلبالغ عن مثل هذه احلاالت عبر الرقم األخضر 11.11 حتى تتدخل الهيئة يف 
الوقت املناسب، الفتة النظر إلى أن هناك اتصاالت من عائالت فشلت يف التعامل مع أطفالها والتحكم يف تصرفاتهم 
خالل احلجر، خصوصا مرضى التوحد، مبرزة أن الهيئة استعانت مبتخصصني باالتصال بالفيدرالية الوطنية حلماية 

أطفال التوحد، التي وضعت حتت تصرفها أخصائيني قدموا إرشادات للعائالت عن طريق الرقم األخضر.
 أحمد بوكليوة

  
البنك الوطني اجلزائري

يرفــــة اإلسالمّيــة  إطـــالُق خدمــــة الصَّ
عبـــر 30 وكالـــة شهــَر سبتمَبـــر 

   كشف األمني العام للبنك الوطني اجلزائري سمير مترابط، أمس األربعاء، بتبسة عن إطالق خدمة الصيرفة 
اإلسالمية عبر 30 وكالة للبنك الوطني اجلزائري عبر عدد من واليات البالد قبل نهاية شهر سبتمبر املقبل.

وأوضح املسؤول ذاته يف تصريح أدلى به للصحافة على هامش إشرافه على إطالق خدمة الصيرفة اإلسالمية 
بالوكالة رقم 491 للبنك الوطني اجلزائري مبدينة تبسة، أنه سيتم »قبل نهاية شهر سبتمبر من السنة اجلارية إطالق 
خدمة الصيرفة عبر 30 وكالة، وذلك عبر عدد من واليات الوطن، مشيرا إلى إطالقها إلى غاية اليوم عبر 16 وكالة 
للبنك الوطني اجلزائري.وأكد مترابط أنه سيتم تعميم هذه اخلدمة اجلديدة التي أطلقتها احلكومة يف مرحلة أولى مع 
البنك الوطني اجلزائري عبر 217 وكالة تابعة للبنك ذاته »قبل حلول نهاية السنة اجلارية«، قصد متكني املواطنني من 

االستفادة من مختلف العروض املقدمة.
وتوفر الصيرفة اإلسالمية 9 منتجات جديدة لفائدة الراغبني يف احلصول على متويل إسالمي عن طريق البنك 
وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية وعلى أساس املرابحة، حسب ما ذكره املسؤول الذي أشار إلى أن هذه املنتجات »تأتي 

استجابة لتنويع اخلدمات البنكية ومواكبة تطلعات الزبائن سواء بالنسبة إلى األفراد أو املتعاملني االقتصاديني«.
)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 
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