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08
إليزي 

منحــــُة كورونــــا 
ُتسّبـــــُب غليانـــا 
بُمستشَفى إن أميَناس!

05
عنابة

اإلَطاحـــُة بعَصابــة 
َتستِغـــّل األطفــــاَل 
في ترويِج الُمهلوَسات!

06
بجاية

 َمنســوُب ميـاه سـّد 
»ِتيشحـاْف« َيتراجُع 

إلــــى 49 % !

02
الَقاِضي  ئيِس  الرَّ ّثمَن قراَر 
ُنوفمَبر  من  الَفاحِت  باختياِر 

ستوِر الدُّ يف  لالسِتفَتاء  َموعًدا 

شّنيـــن: أزمـــُة 
الُسيولـة ُمفتعلـٌة 
ئيـُس اعتمـد  والرَّ
خطاَب الُمكاشفـة!
قال رئيس املجلس الشعبي الوطني 

سليمان شنني، أمس األربعاء، يف 
افتتاح الدورة البرملانية العادية 

للمجلس )2021-2020( إّن أزمة 
السيولة النقدية مفتعلة ببعض 

مناطق البالد مثل أزمة املياه. 
وأفاد املتحدث بأن هناك من يقف 
وراءها. وأشار شنني إلى أّن اجلزائر 
تشهد دخوال اجتماعيا استثنائيا 

إثر تفشي وباء كورونا.

َعيـُن التَّنميـة َكليلٌة عن َقريـة الَحمادّيـة بَبلدية ْجواب!
ما زالت معاناة العائالت القاطنة بقرية احلمايدية يف بلدية جواب بوالية املدية مستمّرة؛ معاناة مازال السكان يتكّبدون مراراتها رغم توالي املجالس البلدية 
ت أصوات السكان وهم يحاولون لفت انتباه السلطات لتحسني  عليهم. فرغم وعود املسؤولني املتعاقبني على السلطة بالّتغيير، ال شيء يف املنطقة تغّير! بل بحَّ

ت آذانهم وماتت ضمائرهم منذ زمن بعيد، كما يقول السكان. أوضاعهم، واملسؤولون ُصمَّ

املدّيـــــــة09

للَواِلي َصالحّياٌت إَدارّيٌة وأمِنّية »ُخراِفّية«، َيحوُز صفَة الَضبِطّية الَقضاِئّيِة وُيوِقف امُلنتَخِبني

إبراِهيم َسعِدي أَكاديمًيا وَكاتبا!
  جمعتني صداقة كبيرة بهذا 
الكاتب منذ 1982 ، عندما كّنا 

أستاذين يف قسم األدب العربي 
بجامعة مولود معمري بتيزي 

وزو، قبل أن يصبح رئيس 
قسم ومتابعا للشأن األدبي 
يف اجلزائر ويف العالم. كانت 
املساءات الفنية تقّربنا من 

بعضنا بالنظر إلى االهتمامات 
املتجاورة، سردا ونقدا. 

قرأت له أّول جتربة روائية 
كمخطوط، وكانت حتمل 

عنوان »املرفوضون«.

د. السعيد بوطاجيــــن 	أقــــالم15

ُجمهورّيــــة ُجمهورّيــــة 

 َبن حليلــو: َبن حليلــو: حيازُة الَوالي صفَة  حيازُة الَوالي صفَة 
الضبِطّية القضائّية خرق ملبَدأ الضبِطّية القضائّية خرق ملبَدأ 

الُسلطـــــاِت! بيـــن  الُسلطـــــاِت!الفصـــل  بيـــن  الفصـــل 

الــُوالة!الــُوالة!

َقامــــــــــــو:َقامــــــــــــو:  
ازدواجيـــة ازدواجيـــة 
م  ملهــــــــــــــا م ا ملهــــــــــــــا ا
أدَخــلـــــــت أدَخــلـــــــت 

الواّلة حلبـة الواّلة حلبـة 
ِصــــــــــراع!ِصــــــــــراع!

  َبــن َجديــد:  َبــن َجديــد: الَوالـي  الَوالـي 
هو امُلّرك أو امُلعرقل هو امُلّرك أو امُلعرقل 
بـــــــّد  وال  بـــــــّد للّتنميـــة،  وال  للّتنميـــة، 

قانــــون َســــّن  قانــــون مـــن  َســــّن   مـــن 
للـــــُوالة للـــــُوالة أَساســــّي   أَساســــّي 
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02
أخبار السياسة
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حسان مرابط
اختيار  إلى  االفتتاح،  كلمة  يف  شنني،  وعاد 
أول نوفمبر من قبل الرئيس عبد املجيد تبون كموعد 
اختيار  إّن  قائال  الدستوري؛  التعديل  يف  لالستفتاء 
اجلزائري  الشعب  بتاريخ  االرتباط  يعكس  الرئيس 
والدستور سيتضمن كل املقترحات التي أجمع عليها 

الشركاء السياسيني وكل من ساهم يف النقاش.
البرملانية  الدورة  افتتاح  خالل  شنني،  وأوضح 
العادية، أّن »الرئيس اعتمد رؤية جديدة يف التعامل 
مع القضايا الوطنية عبر خطاب املكاشفة واملصارحة 
القدمية. واعتبر  املمارسات  ومحاربة  املواطنني  مع 
ستتضمن  احلالية  البرملانية  »الدورة  أّن  املتحدث 
يعرفها  التي  التحوالت  تتضمن  قوانني  مشاريع 

املجتمع اجلزائري«.

لالستفتاء،  تاريخا  نوفمبر  الفاحت  اختيار  وعن 
اعتبر شنني أّن االختيار يؤكد مرة أخرى أن االنطالقة 
الذي  التاريخ  هذا  عن  تبتعد  أن  ميكن  ال  واملرجعية 
التحدي  من  ومكنه  اجلزائري  الشعب  مجد  صنع 
وفرض خياراته على أعتى القوى وأوحشها، وهو يعيد 
التاريخ املرة تلو األخرى من أجل اخلروج من التبعية 

االقتصادية وفق منظومة إصالح واضحة املعالم«.
القوانني  مشاريع  من  جملة  عن  شنني  وحتدث 
التي ستعرض على نواب املجلس خالل هذه الدورة، 
موضحا أّن هذه األوامر ومشاريع القوانني »تستجيب 
للتحوالت التي تعيشها بالدنا والتطورات التي يعرفها 
مجتمعنا«، وأبرزها تلك املتعلقة بالوقاية من عصابات 
األحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء 
بتعديل  املتعلق  األمر  وكذا   ، األخير  اجتماعه  يف 

قانون  مشروع تعديل  إلى  إضافة  الصحة،  قانون 
اإلجراءات اجلزائية الذي يعرض على نواب البرملان 
األحكام  وتعديل  أقطاب جديدة  استحداث  بغرض 
املتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر يف قواعد احملادثة 

املرئية عن بعد يف اإلجراءات القضائية.
قانون  بتعديل  املتعلق  األمر  عرض  وسيتم 
العقوبات إلى جانب مشاريع قوانني أخرى هي حاليا 
هذه  خالل  بإيداعها  احلكومة  ستقوم  األعداد  قيد 

الدورة.
وحضر مراسم افتتاح املجلس الشعبي الوطني، 
يف دورته البرملانية العادية لسنة رئيس مجلس األمة 
بالنيابة، صالح قوجيل والوزير األول عبد العزيز جراد 

وعدد من أعضاء احلكومة.

أحمد بوكليوة 
األمة  مجلس  رئيس  قوجيل  صالح  افتتح 
بالنيابة كلمته، خالل مراسم افتتاح الدورة البرملانية 
ملجلس األمة »2021-2020«، بنداء وجهه لكافة 
يف  نكون  لكي  لهم  النداء  »أجدد  قائال  املواطنني، 
خندق واحد، يف هذه املراحل املصيرية، لكي نكون 
أن استقاللية  على  اجلديدة«، مؤكدا  اجلمهورية  يف 
القرار السياسي للجزائر وكلمتها هو ما عزز العالقات 
مع جيرانها ومع كل العالم، مشددا على أن اجلزائر 
تتمسك مببادئها بأن ال تتدخل يف الشؤون الداخلية 
ألي بلد، وال تقبل التدخل يف شؤونها الداخلية، 
الشعب  أن  مذكرا  الثورة،  مبادئ  من  مبدأ  وهذا 
التدخل  رفض  املستعمر  ضد  كفاحه  يف  اجلزائري 
من طرف الدول الشقيقة واجلارة، وفضل أن تكون 
قائال:  مباشرة،  الفرنسي  الطرف  مع  املفاوضات 

له أن يسيل دمه  الذي يحق  الوحيد  »اجلزائري هو 
ومستقلة«،  حرة  دائما  اجلزائر  لتبقى  أرضه،  على 
الصحراوي،  الشعب  اجلزائر قضية  دعم  معربا عن 
الفتا  تقرير،  مصيره  تقرير  يف  شعبها  بحق  املتعلقة 
اجلزائر  بني  مشكل  أي  يوجد  ال  أنه  إلى  النظر 

واملغرب يف هذا اخلصوص.
الداعم  اجلزائر  مبوقف  التذكير  قوجيل  وجدد 
منذ  كانت  البالد  أن  مبرزا  الفلسطيني،  للشعب 
اجلزائر  أن  مضيفا  الفلسطيني،  الشعب  مع  البداية 
يف سنة 1967 قطعت عالقاتها مع أمريكا من أجل 
صفوفهم  توحيد  إلى  الفلسطينيني  داعيا  فلسطني، 
أي  ليرفضوا  واحد،  وهدف  واحدة،  قيادة  ووضع 
الشعب  الوحدة هي سالح  معتبرا  أجنبي،  تدخل 

الفلسطيني لتحقيق االستقالل.

التمست النيابة مبحكمة سيدي امحمد، أمس، عقوبات بالسجن يف حق املتهمني يف قضية التالعب 
بالقوائم االنتخابية لتشريعيات 2017.

مت  كما  غرامة،  دج  مليون  و8  طليبة  الدين  بهاء  ضد  حبسا  سنوات   10 عقوبة  النيابة  والتمست 
التماس عقوبة 10 سنوات حبسا ضد اسكندر ولد عباس و8 مليون دج غرامة. والتمست احملكمة تسليط 
7 سنوات ضد خالدي  التمست عقوبة  فرار، كما  املوجود يف حالة  ولد عباس  الوايف  العقوبة ضد  أقصى 
بوشناق. ويشار إلى أّن احملاكمة شهدت حضور األمني العام السابق لألفالن جمال ولد عباس بصفته شاهد 

يف القضية.
الدين  بهاء  السابق  البرملاني  النائب  هذا، وجرى، أمس األربعاء مبحكمة سيدي امحمد، محاكمة 
طليبة، حيث نفى األخير االتهامات املوجه إليه، وحتدث عن لقاء األوراسي 2016 وما حدث له مع األمني 

العام السابق لألفالن جمال ولد عباس املسجون حاليا.
وقال طليبة إّنه، خالل لقاء األوراسي 2016 ، منحه ولد عباس رقمه وحدثه عن املترشحني كرٶساء 
قوائم كانوا يبيعون القوائم بـ 9 مالير لـ«الراس«. وأضاف طليبة: »وملا كشفت اخلطة اتصلت باألمن وسردت 
الوقائع وعن حتركات ولد عباس املشبوهة«. واستطرد املتهم يقل: »أكد لي املصدر األمني أنهم علی دراية 

بالتجاوزات وأنها محل متابعة ». 
وواصل طليبة سرد الوقائع قائال:«وقد سجلت املكاملات التي تورط فيها من يتالعبون بالقوائم مقابل 

7 و9 ماليير«. 
يضيف  أن  قبل  املجلس؟  رئيس  نائب  وهو  معه  تتعامل  كنت  كيف  طليبة:  وسأل  القاضي  تدخل 

القاضي: فهذه جرمية من اختصاص القضاء واألمن ومن أين جاءت األموال؟ 
يرد طليبة: تعاملت مع مدير املخابرات وكنت أطلعه بكل شيء، وتعاونت مع الضبطية القضائية، 

وبعد 48 ساعة كشفت تالعبات أبناء ولد عباس وانفجرت القضية بعد اجتماع قصر املؤمترات.«
وأردف طليبة يقول: » هل تعلم سيدي القاضي ما عاث أبناء ولد عباس من فساد يف احلزب يف الوقت 

الذي لم يتجرأ أحد علی التكلم، كنت امتلك الشجاعة وبلغت عنهم«.
واصل طليبة كالمه: »وبعد أن انكشف املستور، اتضح أّن ولد عباس لم ُيَقل من األمانة العامة للحزب 

إال بعد شهر ونصف الشهر من الواقعة«.
اتهموني كنوع من تصفية احلسابات  »وقد  أن يضيف:  قبل  املعقول،  بغير  األمر  ووصف طليبة هذا 
بطريقة  القوائم  يزكي  أّنه كان  أوضح  بل  ولد عباس رشوة،  أبناء  لي«. ونفى طليبة منحه  األموال  ونسبوا 

شرعية وقانونية ووفق ما يقتضيه القانون الداخلي للحزب.
وكشف أّن جمال ولد عباس وجه له إنذارا شفهيا وأحاله بعدها علی جلنة االنضباط.

 وعلق طليبة: »الضبطية القضائية منحت لي مسجال صوتيا وقمت بتسجيل ولد عباس ثالث مرات«.
 وكيل اجلمهورية يسأل: مع من تعاملت؟ طليبة يجيب: »تعاملت مع مدير املخابرات، ولد عباس 
أراد االنتقام مني وفعل كل شيء إلقصائي من احلزب، وولد عباس اعترف بأنني تعاونت مع مصالح األمن 

إلنقاذ املجلس الشعبي الوطني.
وأضاف: »وعن قضية السيارة الفاخرة التي يدعي أبناء ولد عباس أنهم أحضروها خصيصا لي فهذا 

كذب.«
وتابع قوله: » ال احتاج لسياراتهم، بالعكس جنل ولد عباس كان يتودد لي من أجل منحي األموال 
واملساعدة، وكنت أعلم أّن مصالح األمن كانت تبحث عني وقد سلمت نفسي. وبرر ذلك بأّنه كان دائم 
القضائية ال  ليتفجأ أّنه يف اإلنابة  ابراهيم،  يلتقيه يف مركز عنتر ودالي  املخابرات وكان  التواصل مع مدير 

أثر له.
 أمينة ش.

كشف األمني العام السابق حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لدى مثوله شاهدا، أمس، 
أسرار وحتدث عن  2017 عّدة  لتشريعيات  االنتخابية  بالقوائم  التالعب  امحمد يف قضية  مبحكمة سيدي 

قضية إلقاء القبض على أوالده.
قاضي البحث سألني وأجبته على كل األسئلة بخصوص قوائم االنتخابية  -  ولد عباس جمال: 

التشريعية 2017 مباشرة.
وقد قمت بجولة على مستوى التراب الوطني يف كل احملافظات ، اجتماع عام وتوضيح املقاييس من 
أجل عملية اختيار املترشح لم أكن أعرف سابقا طليبة، كان عضو يف البرملان ولم تكن عندي أي عالقة من 

قبل معه هو كان عضوا يف البرملان.
 -  القاضي: وجدوا مبالغ مالية عند ابنك.

 ولد عباس: كانت هناك ضغوط علّي كأمني عام من العصابة ملا عينت كأمني عام منذ سنة 2016، 
وكمجاهد مشيت مببادئ وقيم احلزب وقمت بجولة على مستوى التراب الوطني من أجل توضيح مقاييس 

االختيار والترتيب للحصول على امللفات ودراستها، ووقتها كان معي األمني العام بوشناق.
 -  القاضي:  كيف مت تعيينه وما هي وظيفته؟

ولد عباس: كان معي وعرض علي مهارته يف اإلعالم اآللي، طلبت منه املساعدة. أبنائي ملّا ألقي 
عليهم القبض كلمت شقيق الرئيس السعيد وقلت له: »واش هذا والدي اختفوا مدة يومني، قالي متتقلقش 

غدوة إن شاء اهلل«. ووصلتني معلومة أّنهم وجدوا بحوزتهم أمواال.
-   القاضي:  هل أرسلوا لك رسالة فيها أسماء الذين يتم اختيارهم؟

5 قوائم كان فيها تالعب،  أو   4 القسمات باستثناء  القوائم كانت مختارة من  عباس: كل  -  ولد 
العملية متت يف فندق »املونكدا« وطلبت من بوشناق املساعدة واملكتب السياسي موجود، وأنا ملّا سمعت بأّنه 

ُقبض على أبنائي اتصلت بالسعيد شقيق الرئيس األسبق بوتفليقة.
أيام   10 معركة شرسة خالل  الواليات،  االحتجاجات يف  العديد من  هناك  عباس: كانت  -  ولد 

وطليبة لم يكن مرشحا، وفيه خمسة اتصاالت من الرئيس.
-  ولد عباس: رفضت، لكن كان هناك ضغط كبير، وقبال عينت من املكتب السياسي ومن يتابع 

العملية حيث ال يكون شك.
-  ولد عباس: لقد رفضت االستقالة من احلزب، وهذه عملية العصابة وكنت عائقا للعصابة ألني 

كشفت أالعيبهم لقد أرادوا تدميري. وأصدرت تعليمة مبنع التحدث عن العهدة اخلامسة.«
-  ولد عباس: »أعطيت تعليمة صارمة يف الوقت الذي كان التحضير للعهدة اخلامسة، لذا أجبرت 
أعضاء احلزب على عدم التكلم يف ترشح الرئيس للعهدة اخلامسة ألني كنت منضبطا، األمر الذي أقلق 

العصابة وجعلها تنتقم مني بتجريدي من منصب األمانة العامة لألفالن.
 -  القاضي:  هل كنت على علم بدور أبنائك، يف تدخلهم بشأن إعداد قوائم املترشحني؟

أن  ومستعد  اجلميع  بشهادة  وهذا  احلزب،  ملقر  أو  للوزارة  احلضور  أبنائي من  منعت  عباس:  ولد    -
أقسم على املصحف، وعن استفادة إبني مهدي بشالي يف نادي الصنوبر، يجب أن تسألوا ملزي الذي كان 
يؤجرها، وأي سٶال وجهيه ألبنائي أكبرهم 56 سنة وأصغرهم 17 سنة، فأنا لدي 11 ابنا يعني كل واحد 
يتحمل مسٶوليته وأؤكد أّن أوالدي لم يكونوا يوما مناضلني يف اآلفالن، ممثل اخلزينة العمومية دهلوك هناك 

ضرر معنوي حلزب جبهة التحرير الوطني، إلزام أداء 50 مليون دينار تعويض و10 مليون كتعويض معنوي.
أمينة ش.

ئيِس الَقاِضي باختياِر الَفاحِت من ُنوفمَبر َموعًدا لالسِتفَتاء  ّثمَن قراَر الرَّ

يولِة الّنقديِة  ُسليمان شنِّين: أزمُة السُّ
ئيـُس اعَتمَد  ُمفتــعلٌة والرَّ

خـطاَب الُمكاشفِة!

أّكد على حق الشعوب يف حتقيق مصيرها

ـفوِف  ُقوِجـيل: َعليـنا َتوحيـُد الصُّ
مـن أجــِل بَنـاِء جزائـَر َجديـَدٍة

قال رئيس املجلس الشعبي الوطني سليمان شنني، أمس األربعاء، يف 
افتتاح الدورة البرملانية العادية للمجلس )2021-2020( إّن أزمة 

السيولة النقدية مفتعلة ببعض مناطق البالد مثل أزمة املياه. وأفاد 
املتحدث بأن هناك من يقف وراءها. وأشار شنني إلى أّن اجلزائر 

تشهد دخوال اجتماعيا استثنائيا إثر تفشي وباء كورون، داعيا يف 
معرض حديثه إلى محاربة اخلطاب البعيد عن احلقيقة.

دعا صالح قوجيل 
رئيس مجلس األمة 
بالنيابة، املواطنني 
إلى التجند كرجل 
واحد ويف خندق 

واحد بهذه املرحلة، 
يف إطار اجلمهورية 
اجلديدة، مجددا 

دعم اجلزائر للقضية 
الفلسطينية والصحراء 

الغربية.

هٌم ببيع القوائم بـ9 ماليير عن كل رأٍس  ولد عباس متَّ
واٍت سجـــًنا  التمـــاُس عُقـــوبِة 10 سنــَ
يَبة وَنــجِل ولـد عّبـــاس لكــلِّ مــن طلــِ

أدلى بتصريحات مثيرة عن سعيد بوتفليقة وطليبة خالل احملاكمة

َجمـــال ولــد عّبــــاس: الِعصابـــُة 
أَزاحتنــِي عــن األفــــــالن!



عّمــــــار قـــردود
ويعتبر الوالي مسؤواًل على إعداد وتنفيذ تدابير 
عسكرًيا.  طابًعا  تكتسي  ال  التي  واحلماية  الدفاع 
ويعيَّ الوالي من قبل رئيس اجلمهورية طبقًا للمادة 
92 من دستور 2016، بعد أن كانت عملية تعيي 
كما  الداخلية،  وزير  اختصاص  من  الوالي  وإقالة 
يلزمه باإلقامة يف مقر الوالية، دون أن يحدد القانون 

أيضا عهدة الوالي.
  

ـِّة  ِمــن ُوالِة اجُلمهـــــوري
إلى ُجمـــــهورّيٍة لــــــلُواّلة

 
الرئيس  عمد  األخيرة،  الــ10  السنوات  يف 
املخلوع إلى االستنجاد بالُوالة لتعيينهم يف مناصب 
مت  الذين  الُوالة  معظم  أن  للنظر  والالفت  وزارية، 
يف  متورطون  العصابة  زمن  وزراء  إلى  »ترقيتهم« 
متابع  واآلخر  السجون  يف  قابع  وبعضهم  الفساد 
قضائًيا، مثل والي والية وهران األسبق عبد الغاني 
واألشغال  للنقل  وزيًرا  تعيينه  مت  والذي  زعالن، 
بوعزقي  القادر  عبد  البليدة  والية  ووالي  العمومية، 
الذي ُعي وزيًرا للفالحة، ووالي والية مستغامن عبد 
الوحيد متار الذي ُعي وزيًرا للسكن ومحمد حطاب 
للشباب  وزيًرا  وُعي  بجاية  لوالية  والًيا  كان  الذي 
بن  القادر  وعبد  علي  ولد  للهادي  خلًفا  والرياضة 
تعيينه  مت  الذي  تيسمسيلت،  والية  والي  مسعود 
وزيًرا للسياحة خلًفا حلسان مرموري، والقائمة طويلة 

ال يتسع املقام لذكر جميع األسماء التي حتملها.
غياًبا  الوطن،  واليات  وشهدت بعض  هذا، 
ميدانًيا شبه تام للوالة طيلة أيام السنة، بحيث يكاد 
الوثائق  توقيع  على  فقط  مقتصًرا  حضورهم  يكون 
بقراءة  واالكتفاء  املكاتب  يف  والوجود  الضرورية، 
التقارير؛ األمر الذي أثر سلبا على مشاريع التنمية 
املواطني.  على  باإليجاب  تعود  أن  ميكن  التي 
ويرجح عدد من املتابعي الذين حتدثت إليهم »أخبار 
الوطن« أن مرّد هذا التقصير واخلمول املسجل لدى 
إلى  التقاعد  سن  من  اقترابهم  هو  الُوالة  من  فئة 
الُوالة،  سلك  يف  طويلة  سنوات  متضيتهم  جانب 
أن  عن  فضاًل  وامللل،  بالرتابة  يشعرون  جعلهم  ما 
بحكم  وزير  مبنصب  جديًرا  نفسه  يف  يرى  بعضهم 
عدد  بأن  التقارير  بعض  أفادت  حيث  األقدمية، 
من ُوالة اجلمهورية كانوا ينتظرون ترقيتهم إلى وزراء 

يف  وتسببهم  كُوالة  مهامهم  يف  الذريع  فشلهم  رغم 
تعطيل وتيرة التنمية احمللية على مستوى والياتهم،و 
تقول املصادر ذاتها إن عندما كانت السلطات العليا 
أّول  تغيير حكومي  إحداث  تريد  السابق  العهد  يف 
للشخصيات  ذاتية  سير  منه  وتطلب  به  تتصل  من 
املقترحة لالستوزار هو وزير الداخلية.لكن لم يثبت 
حتى اآلن - على األقل - أن جناح والي ما بوالية 
معينة يعني إمكانية جناح الوالي ذاته يف قطاع وزاري 
معي يتم تعيينه على رأسه، واألدلة كثيرة ومعروفة 

وال تستدعي منا التذكير بها.

 
الـــــُواّلة فــــي اجَلزاِئــــــر.. 

ـَن؟! دَمة  مــــ ـِ فـــــي خــــ
 

الوالي  مؤلفه  فيه  يروي  كتاب  عنوان  هو 
شهادته   )1997  –  1994( وهران  لوالية  األسبق 
مدة  السجن  إلى  به  انتهت  التي  عمله،  فترة  عن 
كتابًا  سابق  واٍل  يؤلف  األولى،  للمرة  سنوات.   8
العليا  التوجيهات  سرد  يف  الصادمة  املباشرة  بهذه 
يف خصوص توزيع السكنات واملشاريع ووقائع تزوير 

االنتخابات.
استثمار  وهو   ،2014 يف  صدر  الكتاب 
ظلمًا، حيث  فريك  الوالي  فيها  التي سجن  للفترة 
مناسب  هو  »ما  منها  اختار  كتابًا،   12 بتأليف  قام 
ليتناسب  معي  موعد  إلى  بحاجة  هو  وما  للنشر 
خطيرة  حقائق  تضمن  اجلديدة«.و  املعطيات  مع 

وصادمة عن عالم الُوالة.
 

ـَالحّياُت وُسلــطاُت الـــــَوالي صـــ
 

َيِعّد الوالي مشروع امليزانية ويتولى تنفيذها بعد 
مصادقة املجلس الشعبي الوالئي عليها. وهو اآلمر 
ميزانية  بصرف  اآلمر  هو  الوالي  أن  كما  بصرفها، 
كل  إلى  بالنسبة  له  املخصصة  للتجهيز  الدولة 
الوالي  ويعد  الوالية،  تنمية  لصالح  املقررة  البرامج 
املجلس  على  ويعرضه  للوالية  اإلداري  احلساب 

الشعبي الوالئي للمصادقة عليه.
الوالئية  املصالح  وضع  على  الوالي  يسهر 
ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط 

املعمول  والتنظيم  للتشريع  طبقا  نشاطاتها  ومراقبة 
بهما. وينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط املصالح 
قطاعات  مبختلف  املكلفة  للدولة  املمـركزة  غير 

النشــاط يف الوالية.
والتنظيم  التربوي  العمل  أنه يستثنى من  غير 
يف مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث 
الرقابة  وحتصيلها،  الضرائب  وعاء  العلمي، 

املالية،إدارة اجلمارك،مفتشية العمل،
التي  املصالح  العمومية،  الوظيفة  مفتشية 
يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية إقليم 

الوالية.
الشعبي  املجلس  دورات  الوالي  يحضر 
ممثله،  عنه  ينوب  مانع  حال حصول  ويف  الوالئي، 
الشعبي  املجلس  مداوالت  نشر  على  يسهر  كما 
الوالئي وتنفيذها، ويسهر الوالي على تنفيذ القواني 
وشعاراتها  الدولة  رموز  احترام  وعلى  والتنظيمات 
احملافظة  على  مسؤول  الوالي  الوالية.  إقليم  على 
على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية.و 
والوالية  الدولة  أرشيف  حفظ  على  الوالي  يسهر 
يف  أخرى  صالحيات  إلى  باإلضافة  والبلديات، 

املجال األمني واإلداري.
يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداوالت 
سلطاته  وممارســـة  الوالئي  الشعبي  املجـلس 
وصالحياته. وتدمج ضمن مدونة القرارات اإلدارية 
للوالي تفويض توقيعه  بالوالية. كما ميكن  اخلاصة 
املنصوص  واألشكال  الشروط  حسب  للموظفي 

عليها يف القواني والتنظيمات املعمول بها.
الوالية  ميزانية  مشروع  إعداد  الوالي  يتولى 
وعرضه على املجلس الشعبي الوالئي الذي يصوت 
ويصادق عليه وفق الشروط املنصوص عليها يف قانون 

الوالية. ويوافق عليه الوزير املكلف بالداخلية.
زي  بارتداء  اجلمهورية  ُوالة  القانون  ويلزم 
خاص ورسمي شبيه بلباس ضباط الشرطة، يكون 
رموز  بها  خاصة  قبعة  مع  أبيض  أو  أزرق  بلوني 
اللباس  ذلك  ويرتدي احملافظون  اجلزائرية.  الدولة 
أو  السنوية،  احلكومة  مع  لقاءاتهم  يف  الرسمي 
مراسم استقبال رئيس البالد أو احلكومة أو الوزراء، 
بينما يعود الوالي إلى اللباس الكالسيكي يف نشاطه 
احمللي ومكتبه اخلاص، كما يلزمه القانون اجلزائري 
أو  القصوى  للضرورة  إال  احملافظة  يغادر  »ال  بأن 

الجتماعات رسمية«.
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للَواِلي َصالحّياٌت إَدارّيٌة وأمِنّية »ُخراِفّية«، َيحوُز صفَة الَضبِطّية 
الَقضاِئّيِة وَيفِصُل امُلنتَخِبني

الَواِلـــي  ُمحـــــّرٌك 
أم ُمعــــــرقـِل؟!

أفاد عبد الرحيم قامو الوالي األسبق يف فترة 
بأن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  السبعينيات، 
الوالي يحوز على نوعي من السلطة؛ سلطة إدارية 
النصوص  من  هذا  ويستخلص  سياسية.  وأخرى 
يف  األساسية  السلطة  يشكل  أنه  يف  القانونية 
يتمتع  فهو  األساس،  هذا  وعلى  الوالية. 
بصالحيات جد هامة، تتمثل يف كونه ممثل الوالية 

من جهة، و ممثل الدولة من جهة ثانية.
الوظيفية  االزدواجية  »هذه  أن  قامو  وأضاف 
بي  الصراع  حلبة  وسط  الوالي  من  جتعل 
والالمركزية  املختلفـــــة  ومظاهرها  املركزيـــــــة 
التي بي مظاهرها املشاركة الدميقراطية واملضمونـــة 

بقانون الوالية وقانون االنتخابات«.
إلى  أنه ال يوجد -  ثانية، أضاف  من جهة 
املوضوعية  الشروط  يبي  قانوني  اآلن - نص  حد 
ويحدد  الوالة  تعيي  مبوجبها  يتم  التي  واملعايير 
نظامهم القانوني، ذلك أن الطبيعة املزدوجة ملهمة 
وضع  عملية  والسياسية( جعلت  )اإلدارية  الوالي 
 921 املادة  أمًرا معقًدا. كما نصت  قانون أساسي 
الواليةعلى  قانون  املتضمن  القانون )92-12(  من 
الوالة  لسلك  األساسي  القانون  »يحدد  يلي:  ما 
مبوجب مرسوم دون أن حتدد طبيعة هذا املرسوم أهو 

مرسوم رئاسي أو تنفيذي«.
ع.ق

ويف سؤال عن املركز القانوني للوالي يف النظام 
اإلداري اجلزائري، أوضح احملامي جمال بن حليلو 
)قاٍض سابق(، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، بأن 
هيئة  بصفته  السلطات  من  بجملة  يتمتع  الوالي 
سلطة  فله  الوالئي،  الشعبي  للمجلس  تنفيذية 
متثيل  وسلطة  اإلعالم  سلطة  املداوالت،  تنفيذ 

الوالية.
وأضاف بن حليلو«بل إن الوالي ميارس سلطة 
رئاسية، وباعتباره ممثل للدولة يتمتع الوالي بسلطة 
الضبط،  سلطة  التنفيذ،  سلطة  الدولة،  متثيل 
رئاسية  سلطة  الوالي  ميارس  الرقابة،حيث  وسلطة 
على موظفي الوالية، فاملادة 110 من قانون الوالية 
على  الدولة  ممثل  »الوالي  أن  على  تنص   20112

مستوى الوالية »وهو مفوض احلكومة«.
 

حيــازة الوالي صفـة الضبـطية 
القضائيـة ُيعـّد خـرًقا ملبدأ 

الفصــل بيـن السلـــطات
 

القواني  مختلف  وتنفيذ  متثيل  جانب  إلى 
أوكل  فقد  للدولة،  ممثل  وبصفته  والتنظيمات، 
 : وتتمثل يف  أخرى،  اختصاصات  الوالي  املشرع 
الضبط اإلداري مبختلف مجاالته، األمن والسكينة 
واحلماية والصحة، ذلك مبوجب قانون الوالية )12 
07-(، الضبط القضائي مبوجب القانون اجلزائي، 
الذي وبالرغم من عدم إدراجه ضمن قانون الوالية 
)07-12( ومبوجب ما سبق ذكره، فان الوالي يحوز 
على صفة الضبطية القضائية، بالرغم من أن ذلك 
يعد خرًقا ملبدأ الفصل بي السلطات باعتبار الوالي 

سلطة تنفيذية، إال أن املشرع منحه تلك الصفة.
ع.ق

أوضح الوالي السابق عبد العزيز بن جديد، 
يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن« أنه ومن أجل 
احمللية  اجلماعات  بي  االتصال  عملية  ضمان 
القرار  وحدة  على  احملافظة  مع  املركزية،  والسلطة 
الوصل  حلقة  الوالي  اعتبر  السلطة  جتزئة  وعدم 
االزدواجية يف  له صفة  أضيفت  والذي  الوطيدة، 
املهام ؛ فيكون ممثاًل للدولة من جهة وممثاًل للوالية 
وسط  التوازن  من  نوع  وإليجاد  أخرى.  جهة  من 
هذه املعادلة، عمد املشرع إلى إضفاء صورة أخرى 
للوالي من خالل الصالحيات املمنوحة له، تكون 
احمللية  الهيئات  أعمال  على  رقابية  طبيعة  ذات 
التداولية، مما يحيلنا مباشرة إلى العالقة التي حتكم 
الوالي مع املجالس الشعبية املنتخبة يف ظل ممارسته 
املمارسة  على  ذلك  تأثير  ومدى  الرقابي  لدوره 
الدميقراطية، ومدى تأثير ذلك على استقاللية هذه 

الهيئات.
إن الوالي يف  قال بن جديد  يف مقابل هذا، 
اجلزائر - لألسف - بات مجرد آلة يف يد السلطة، 
أ ي يف يد أشخاص ويف خدمتهم وليس يف خدمة 
وإذا  كالُدمى.  به  اللعب  يتم  واملواطن،  الوطن 
ما  تنفيذ  يف  متاطل  أو  تقصير  حدث  وأن  حدث 
بسبب  ورمبا  قلم  بجّرة  مهامه  إنهاء  يتم  منه  ُطلب 

زلة لسان أو خطأ إنسان.
ويف ظل عدم وجود قانون أساسي ُينظم مهام 
الذي ال نحن ندري وال هو يدري أسباب  الوالي 
تعيينه وال دوافع إقالته استشرى الفساد يف البالد 
هؤالء  يفعله  كان  ما  وكل  التسيير،  سوء  بسبب 
مصالح  وخدمة  احمللية  التنمية  قطار  تعطيل  هو 
ليس  نعم  الشخصية،  ومصاحلهم  عّينوهم  من 
بهذا  معنيون  منهم  كثير  لكن  الُوالة هكذا  جميع 

الوصف«.

 
70   % من االستثمـــارات

 تـمـــر عبـــر الواليــــــة
 

وأشار بن جديد إلى أنه »بحكم الصالحيات 
املوسعة التي يتمتع بها الُوالة - وحتديًدا يف املجال 
يكونوا  أن  املفروض  من  فكان  االقتصادي، 
إن  لها،حيث  معرقلي  وليس  للتنمية  محركي 
نحو 70 يف املائة من االستثمارات متر عبر الوالية 
الواليات  مستوى  على  التنموية  املشاريع  وجميع 
تتم بحضور الُوالة، ما يعني أن الوالي هو املتحكم 

يف االقتصاد الوالئي أو احمللي.
 

تعـــّدد صـــالحيات الـــــوالي 
يتــعارض مــع مفـــــــهوم 

استقالليــة األجهــــزة
 

وأفاد بن جديد بأن تعدد الصالحيات التي 
استقاللية  مفهوم  مع  يتعارض  الوالي  بها  يتمتع 
عن  االستقاللية  تعتبر  التي  الالمركزية  األجهزة 
السلطة املركزية من أهم مقوماتها. وتتجلى بصورة 
للوالية  ممثاًل  بصفته  الوالي  صالحيات  واضحة 
الشعبي  املجلس  لقرارات  تنفيذية  هيئة  باعتباره 
التوصيات  متابعة  خالل  من  وكذا  الوالئي، 
اطالعه حول  إلزامية  مع  الهيئة  هذه  عن  الصادرة 
عن  الصادرة  والتوصيات  التعليمات  تنفيذ  مدى 

هذه الهيئة.
ع.ق

يعتبر الوالي ممثل الدولة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية، واملمثل 
املباشر لكل الوزارات، كما يعد الوالي مسؤواًل عن حفظ النظام واألمن واحترام 
رموز الدولة على مستوى إقليم الوالية. موازاة مع توليه مهمة تنسيق أعمال 
مصالح األمن املتمركزة داخل إقليم الوالية مع إلزام مسؤولي املصالح األمنية 

بإبالغه فورا بكل القضايا املتعلقة باألمن العمومي والنظام العام. 

الوالي األسبق )فترة السبعينيات( عبد الرحيم قامو:

ازدواجـــيُة المهــاِم أدَخـــلت الــوّلَة 
حلبــــــَة  ِصـــــــراٍع!

احملامي جمال بن حليلو )قاض سابق(:

الـــَوالي َرئيــــُس ُجمــــــهورّيٍة
 على الُمستــَوى الَمحلـــيِّ دون انتخـــاٍب!

الوالي السابق عبد العزيز بن جديد:

الــوالي هــو الُمحــــرك 
أو الُمعـــرِقل للتَّنـــــميِة ول بـــدَّ

 من َســـّن َقانــوٍن أَســــاسيٍّ للــــُولِة
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طالبوا بتحرير املناصب الشاغرة وتوظيفهم طالبوا بتحرير املناصب الشاغرة وتوظيفهم 

األساتــذة االحتيـــاطيـون األساتــذة االحتيـــاطيـون 
بــــأدرار يحتــــــجون بــــأدرار يحتــــــجون 

 عبداهلل مجبري 
الوطن«  »أخبار  لـ  احملتجون  األساتذة  وقال 
رسمية  مناصب  يف  بترسيمهم  يطالبون  إنهم 
يف  احتياطيني  كأساتذة  جناحهم  بعد  خصوصا 
منهم  خاصة   ، و2018   2017 التربية  مسابقات 
يف  نقصا  يشهد  الذي  االبتدائي  الطور  أساتذة 
أن  يعقل  كيف  متسائلني  الشاغرة،  املناصب  عدد 

مناصب  على  التعاقد  إطار  يف  أساتذة  توظيف  يتم 
شاغرة يف املوسم املنصرم، بينما هناك قوائم أساتذة 
احتياطيني وعددهم باآلالف ينتظرون استدعاءهم، 
القائمة اإلسمية  الكشف عن  مؤكدين على ضرورة 
األطوار،  كل  الناجحني يف  األساتذة  لكل  الرسمية 
مبرزين ضرورة وأهمية فتح األرضية الرقمية الوطنية 
من  عدد  يف  االحتياطيني  كل  توظيف  اكتمال  بعد 

الواليات ما يفتح الباب أمام إمكانية توظيفهم خارج 
مناشدين  الوصية،  الوزارة  لتعليمات  تنفيذا  الوالية 
التدخل  اجلمهورية  ووسيط  أدرار  ووالي  التربية  وزير 
الشاغرة  املناصب  بتحرير  امللف  هذا  ملعاجلة  عاجال 
وتوظيف هؤالء األساتذة وخصوصا أن بينهم خريجي 

جامعات قدامى.

املتوسط  التعليم  شهادة  المتحانات  حتسبا 
عقد  احلالي،  الشهر  من   07 بتاريخ  إجراؤها  املزمع 
اجتماعا  أمس،  أول  النعامة،  لوالية  التربية  مدير 
لهم  من  وجميع  املصالح  ورؤساء  املراكز  رؤساء  ضم 
على  األول  املسؤول  وأعطى  االمتحان،  بهذا  صلة 
أجل  من  صارمة  وتعليمات  توجيهات  القطاع  رأس 
تضافر  خالل  من  للعملية  اجليد  السير  على  السهر 

جهود اجلميع. 
به  قام  الذي  اللقاء  بعد  االجتماع  هذا  وجاء   
الوالئية  اللجنة  رئيس  بصفته  النعامة  والية  والي 
املكلفة بتحضير امتحانات نهاية السنة ، والذي أمر 

بتسخير كل اإلمكانات التي تضمن راحة املمتحنني 
على وجه اخلصوص وكذا املؤطرين. 

بالطورين  املسجلني  املترشحني  عدد  قدر  وقد 
بـ  االمتحانات  سيخوضون  الذين  والثانوي  املتوسط 
بالطور  تلميذا مسجال   4385 منهم  مترشحا   8770
إجراء  مركز   24 عبر  سيمتحنون  والذين  املتوسط 

ويشرف على تأطيرهم 1673 أستاذا وإداريا. 
الثاني  املصيري  باالمتحان  يتعلق  فيما  أما 
مجموعه  ما  فسيجريه   ، البكالوريا  بشهادة  اخلاص 
يؤطرهم  حرا  مترشحا   1977 منهم  مترشحا   4385

1882 مؤطرا عبر 22 مركز امتحان. 

 66 أنظار  حتت  االمتحانات  وستجري  هذا، 
نائبا يسهرون رفقة طاقم يضم طبيب وعمال وإداريني 

على تنفيذ بروتوكول صحي صارم. 
ويف شق ثاٍن، أكد املكلف باإلعالم لدى مديرية 
جميع  ضبط  مت  أنه  الشيخ  خريص  بالنعامة  التربية 
اإلجراءات املتخذة إلطعام املمتحنني واملؤطرين على 
حد سواء، باإلضافة إلى توفير التغطية الصحية عبر 
كافة مراكز اإلجراء من خالل تنفيذ بروتوكول صحي 

صارم.
ابراهيم سالمي

االستشفائية  العمومية  املؤسسة  أرجعت 
اخللل  بقاملة  الزناتي  وادي  القادر  عبد  األمير 
املسجل على مستوى مصلحة الوالدة إلى إصابة 
للمصلحة  الطبي  الطاقم  من  املائة  يف   75 نحو 
أمرا خارجا  اعتبرته  ما  فيروس كورونا،  بعدوى 
عن نطاقها، بحيث أثر ذلك على الطاقم الطبي 
وأدى بهم للدخول يف فترة احلجر الصحي تطبيقا 
وباء  حملاربة  املتخذة  االستثنائية  لإلجراءات 
19« من جهة، ومن أجل عدم  كورونا »كوفيد 
ومرافقيهم  املصلحة  قاصدي  إلى  العدوى  نقل 

من جهة أخرى.
كما تعهدت املؤسسة بضمان احلد األدنى 

وأمراض  التوليد  مصلحة  داخل  اخلدمة  من 
حسب   ، الزناتي  وادي  مبستشفى  النساء 
استئناف  غاية  إلى  املتاحة  البشرية  اإلمكانات 
وجتدر  عادية.  بصفة  العمل  املصلحة  طاقم 
اإلشارة إلى أن املؤسسة استفادت مؤخرا من 03 
النساء،  وأمراض  التوليد  متخّصصني يف  أطباء 
الظروف اخلاصة على  ما سيساعد يف هذه  وهو 
والعمليات  االستعجالية  باحلاالت  التكفل 
برنامج  حسب  وذلك  املستعجلة،  القيصرية 

املناوبة اخلاص بأمراض النساء والتوليد.
خديجة بن دالي

أوضح اخلبير االقتصادي ورئيس القسم التجاري 
السابق باالحتاد اإلفريقي نذير مراح أن 

االتفاقية املؤسسة للمنطقة اإلفريقية للتبادل 
التجاري احلر تعّد خطوة جيدة للدفع بعجلة 
االقتصاد، موضحا بأن ولوج السوق اإلفريقية 
تستوجب ترتيب األمر على الصعيد الداخلي، 
داعيا كافة املؤسسات اجلزائرية إلى االلتزام 
باملواصفات واملعايير العاملية، لبلوغ مستوى 

اجلودة املنصوص عليه.

رشيد شويخ
لقائه  خالل  ضيافات،  نسيم  وأضاف 
باملستثمرين الشباب أول أمس مبدينة الوادي، أنه 
بشكل  جدولتها  سيتم  بل  الديون  مسح  يتم  لن 
بشكل  اقترضه  ما  إرجاع  مستفيد  لكل  يسمح 
املؤسسة  مع  يحددها  زمنية  لرزنامة  ووفقا  ميّسر، 
التي مولت مشروعه، وذلك حالة بحالة.  املالية 
هم  الديون  مبسح  املعنيني  أن  ضيافات  وكشف 
املستفيدون الذين توفوا أو املواطنني الذين هم من 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وناشد الوزير املنتدب 
للمؤسسات الصغيرة الشباب املستفيدين التنسيق 
والتعاون فيما بينهم، مشيرا يف هذا الصدد إلى أن 
دائرته الوزارية ستطلق أرضية رقمية عبر مختلف 
الوسائط اإللكترونية املتاحة لتمكني الشباب من 

التنسيق فيما بينهم وتبادل األفكار واخلبرات. 
 

ضـــيافات مصــدوم مـن واقــع 
االستثمــــار فـــــي الــــــــوادي

 
املنتدب  الوزير  استغرب  ثانية،  جهة  من 
املصغرة  باملؤسسات  املكلف  األول  الوزير  لدى 
نسيم ضيافات العراقيل التي تعترض املستثمرين 
مختلف  ربط  غياب  ،خاصة  الوادي  والية  يف 

واملاء  الكهرباء  بشبكات  الصناعية  املناطق 
والطرقات.

وخالل زيارة قادته إلى والية الوادي دامت 
يومني، وقف ضيافات على مشاكل التي يواجهها 
املستثمرون الشباب وصفها يف تصريح صحفي له 
بالغريبة ،على غرار مؤسسة بالنور لصناعة النسيج 
الوطني  املجهود  يف  انخرطت  والتي  املنسوج  غير 
بكوينني،  الصناعية  باملنطقة  الكمامات  لصناعة 
املشكل نفسه وقف عليه الوزير املنتدب يف املنطقة 
يواجه  حيث  الدبيلة،  ببلدية  بأكافدو  الزراعية 
مستثمر يف تربية املائية مصاعب جمة جراء خطأ 
إداري من خالل اعتماد عداده يف نطاق صناعي 
أي  من  استفادته  عدم  يعني  ما  زراعي،  وليس 

دعم رغم أن نشاطه يف مجال تربية املائيات.
املصغرة  للمؤسسات  املنتدب  الوزير  ووعد 
القليلة  القرارات خالل األيام  باتخاذ سلسلة من 
الشباب  املستثمرين  مصلحة  يف  تصب  القادمة، 

يف والية الوادي وكل واليات الوطن. 
سيقف  بأنه  ضيافات  نسيم  وصرح   ، هذا 
سبيل  تعترض  التي  العراقيل  على  بنفسه 
،ألن  املصغرة  املؤسسة  أصحاب  من  املستثمرين 
التقارير التي تصل لدائرته الوزارية ال تتطابق مع 
بينها  الواليات  من  عدد  يف  عاينه  الذي  الواقع 

الوادي.

أحمد بوكليوة
االقتصادي  اخلبير  أمس،  اعتبر، 
باالحتاد  السابق  التجاري  القسم  ورئيس 
املؤسسة  االتفاقية  أن  مراح  نذير  اإلفريقي 
احلر  التجاري  للتبادل  اإلفريقية  للمنطقة 
االقتصاد،  بعجلة  للدفع  جيدة  خطوة 
اإلفريقية  السوق  ولوج  أن  موضحا 

قبل  الداخلي  البيت  ترتيب  يستوجب 
تنجم  قد  التي  املخاطر  لتجنب  ذلك، 
تخضع  ال  التي  التصدير  عمليات  عن 
على  املتحدث  وأّكد  السوق.  لدراسة 
ضرورة إصالح املنظومة البنكية واحلد من 
استخدام  وتكثيف  البيروقراطية  العراقيل 
تأمني  وتطوير  املخاطر  ودراسة  الرقمنة 

اإلفريقية،  األسواق  ولوج  قبل  الصادرات 
السوق  عن  معلومات  بنك  إنشاء  مقترحا 
اإلفريقية للتمكن من امتالك نظرة واقعية 

موثوقة عن السوق اإلفريقية.
 ودعا مراح كافة املؤسسات اجلزائرية 
العاملية،  واملعايير  باملواصفات  االلتزام  إلى 
من  عليه  املنصوص  اجلودة  مستوى  لبلوغ 

نفسها  لفرض  الدولية  الهيئات  طرف 
أن  إلى  النظر  الفتا  اإلفريقية،  السوق  يف 
القادرة  اجلزائرية  املنتجات  بعض  هناك 
مثل  اإلفريقية  السوق  يف  املنافسة  على 
اإللكترونية  واملنتجات  الزيتون  زيت 
هذه  على  مقترحا  والكهرومنزلية، 
التصدير  عن  االستعاضة  املؤسسات 

أفريقيا  يف  املباشر  االستثمار  نحو  والتوجه 
باعتباره أكثر جناعة وربحية. 

املتحدث  تطرق  أخرى،  جهة  من   
منطقة  تعترض  التي  املشاكل  بعض  إلى 
العدد،  مثل مسألة  األفريقية  احلر  التبادل 
حيث يضم االحتاد األفريقي 55 دولة وفيه 
8 مجموعات إقليمية معترف بها و6 أخرى 

اقتصادية،  كمجموعات  بها  معترف  غير 
بالتنسيق  يتعلق  فيما  مشكل  يطرح  ما 
ووضع اخلطط إلى جانب مشكل االستقرار 
عن  فضال  البلدان،  بعض  يف  السياسي 
بني  املختلفة  واالجتاهات  املختلفة  األمناط 
الدول الفرانكفونية واألنغلوساكسونية فيما 

يتصل باملواصفات واملعايير.

كشف أن املتوفني وذوي االحتياجات اخلاصة وحدهم املعفون 

 ضيــافات: ال نيـــّة للحــكومــــة
 في مسـح ديــون مؤسســات أونســــاج

نّظم العشرات من األساتذة االحتياطيني وقفة احتجاجية سلمية من أمام مقر 
مديرية التربية لوالية أدرار استجابة لنداء التنسيقية الوالئية لألساتذة واإلداريني 

االحتياطيني التابعة لنقابة عمال التربية والتكوين. 

 املؤسسة االستشفائية بوادي الزناتي بقاملة

75 % من الطــاقم الطبــي بعيــادة »األميــر 
عبـد القــادر« التــقط عـدوى كـــــورونا

نفى الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة 
نسيم ضيافات أن تكون للحكومة نية يف مسح ديوان الشباب 

املتحصل على قروض يف إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل 
الشباب، أو نية يف منحهم أية صيغة أخرى للدعم.

مدير التربية لوالية النعامة عبد القادر أوبلعيد: 

نحــو 8770 مترشــحا سيجــرون امتحــانــات نهـــاية السنــة 

عبر اتفاقية التبادل التجاري 

مــراح: الجزائــر تسيــر بخـطى ثابـتة نحـو ولــوج الســوق اإلفريقـية



فيروز رحال 
ألخبار  املربيني  بعض  به  صرح  ما  وحسب 
رزق  مصدر  يعد  املواشي  تربية  نشاط  فإن   ، الوطن 
تبسة  والية  وأن  املواطنني خاصة  للعديد من  وحيد 
من  يقصدونه  الذين  للموالني  املفضل  املكان  تعتبر 
وبرج  املسيلة  واجللفة،  مثل ، خنشلة  عدة واليات 
 ، الواليات  من  وغيرها  واملدية،  بجاية  بوعريريج، 
نظرا ملوقعه االستراتيجي وجتاوبه مع ظروف وطبيعة 
لكن   ، واألبقار  املواشي  بتربية  تشتهر  التي  املنطقة 

كان هذا قبل تفشي فيروس كوفيد- 19.
و أضاف هؤالء أن قرار غلق سوق املواشي يف 
سالمة  على  حفاظا  الفترة  هذه  لغاية  املوالني  وجه 
وأنهم  خاصة  لهم  كبيرة  خسارة  يعتبر   ، املواطنني 
منخفضة خالل  بأثمان جد  ماشيتهم  لبيع  اضطروا 
املخيف  االنتشار  مع  لتزامنه  الفارط  األضحى  عيد 
من  نشاطه  بعث  إعادة  يف  هؤالء  ويأمل  للفيروس، 

محاولة تدارك اخلسارة. 
حتتوي  تبسة  والية  أن  فباعتبار   ، ولإلشارة 

على مساحات رعوية هامة تتوزع بني جبال الدرمون 
تعد  والتي  األرنب  بحيرة  ومنطقة  بوجالل  وهضبة 
بها  توجد  حيث  وأشهرها  الرعوية  املناطق  أهم  من 
وأعشاب وحشائش  اإلكليل  مساحات شاسعة من 
تتجمع بها األغنام وترعى فيها كأل طبيعيا تزيد من 
حيث  املنطقة،  موالو  به  أفاد  اللحم« حسبما  نكهة 
تلجأ بعض العصابات املختصة يف التهريب احلدودي 
لتهريب أجود أنواع هذه السالالت إلى اجلارة تونس 

لبيعها هناك بأثمان جد مرتفعة.

»قداوة«  قرية  من جديد، سكان   ، ناشد 
ببلدية الزيتونة غربي سكيكدة، السلطات احمللية 
ووالي سكيكدة، التدخل العاجل من أجل فتح 
املدرسة االبتدائية عالوة بوملطافس الوحيدة على 
مستوى القرية التي هي مغلقة مند سنة 1994 

بسبب تردي الوضع. 
قطعأعمالهم  على  التالميذ  أولياء  يجبر   
مرافقني  إلى  ليتحولوا  وظائفهم  عن  والغياب 
البلدية  إلىمركز  واألياب  الذهاب  يف  ألبنائهم 
لدراسة وسط ظروف جد مزرية ويخشى السكان 
املغلقة مند سنوات  من وضعية املؤسسةالتربوية 
محيط  وسط  روح  بال  هيكل  إلى  حتولت  التي 

عفن واألشواك.
و يف هذا السياق، قال ممثل عن جلنة القرية 
يف تصريح »ألخبار الوطن«، بان املدرسة حتولت 
أن  قبل  لألعالف،  إلى مخزن  األخيرة  املدة  يف 

قبل  البلدية  عينته  حارس  قبل  من  يتمتنظيفها 
سنتني.

سكان القرية حتدثوا مبرارةكبيرة عن الوضع 
أمام  خاصة  ومآسيهم  اليومي،  لهم  املعيشي 
الوضعية اخلطيرة لطريقالرئيسي يف القرية، حيث 
يجبرون على حمل أبنائهم الصغار على اإلكتاف 
منأجل الوصول بهم إلى القودرون، حيث يفضل 
عن  واالمتناع  بيوتهم  يف  البقاء  منهم  األغلبية 
الدراسة وحتى الكبار يف ظل الطريق الغير صالح 
الذي يتحول إلى مسبح وأوحال ال تنتهي يف ظل 
إفتقاره لتهيئة يف شطره العلوي، حيث يتمسك 
التربية  ومدير  الوالية  والي  تدخل  يف  السكان 
قصد فتح املدرسة من جديد أمام أبنائهم الصغار 

لدارسة يف املوسم اجلديد.
جمال بوالديس

يشتكي سكان حي القواسم بقمور الواقعة 
مشاكل  من  بوعريريج  ببرج  العناصر  بلدية  يف 
وحولت  معيشتهم  وأزمت  حياتهم  عطلت  عدة 
النقص  بسبب  يطاق  ال  جحيم  الى  حياتهم 

الفادح يف التنمية يف حيهم املهمش. 
االستغاثة  نداءات  أن  احلي  قاطني  وأكد 
واملعنيني  احملليني  للمسؤولني  اطلقوها  التي 
متهربني   ، استجابة  أية  اثرها  على  يلقوا  لم 
بذلك من مسؤوليتهم حسب سكان  ومتنصلني 
جراء  رُحبت  مبا  الدنيا  بهم  الذين ضاقت  احلي 

احلالة البدائية التي يعيشون فيها منذ سنني.
ولعل أبرز ما يعاني منه سكان احلي الكبير 

هو االنعدام الكلي للماء الشروب الذي يعتبر أهم 
عليه  يتحصلون  أنهم  أكدوا  والذين  حيوية  مادة 
باملبادرات الشخصية التي يقومون بها من خالل 
الصهاريج  على  االعتماد  أو  للشرب  اآلباء  حفر 
باهضة الثمن التي افرغت جيوبهم ، وهو األمر 
ذاته فيما يتعلق بالكهرباء التي حتول حيهم إلى 
االنعدام  الى  باإلضافة   ، مظلم  مرعب  مكان 
 ، الصحي  الصرف  وقنوات  الغاز  لشبكة  الكلي 
ما ادخلهم يف عزلة حقيقية عن العالم وكأنه حي 

منكوب ال يصلح للحياة.
صفاء كوثر بوعريسة

خديجة بن دالي
إطارات  تكوين  خالله  من  سيتم  حيث 
وفالحني من أجل إعطاء إنطالقة جديدة لشعبة 
قاملة  والية  مستوى  على  احللوب  األبقار  تربية 
وسيعمل فريق التكوين الهولندي على التكوين 

واملرافقة على مدى عامني كاملني.
إنتاج  إجنازه على مستوى وحدة  املشروع مت 
النموذجية  املزرعة  نافع  مخانشة  األبقار  حليب 
الصناعي  للمجمع  تابعة  والتي هي حاليا  سابقا 
ذات  شركة  يف  »جيبلي«/ممثال  احلليب  إلنتاج 
حتت  »سوفلي«  احلليب  إنتاج  مزارع  أسهم. 

وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية.
النظري  اجلانب  ستشمل  التكوين  عملية 
التكوين والعرض  والتطبيقي وموزعة بني مزرعة 
تقني  مسار  وفق  األبقار  تربية  عملية  تتم  حيث 

الهولنديني  اخلبراء  طرف  من  ومضبوط  محكم 
وسائل  وبإستعمال  األبحاث  أحدث  حسب 
نوعها  من  األحدث  هي  وإنتاج  تربية  ومعدات 
مستوى  على  عرض  قاعة  وجود  مع  خاصة 
إسطبل التربية ،أما فيما يخص اجلانب النظري 
التكنولوجي  املعهد  مستوى  على  فسيكون 
وهذا حسب  قاملة  املتخصص  الفالحي  املتوسط 
املدى  على  للمشروع  املسطر  العمل  برنامج 

املتوسط.
منوذجية  إنتاج  وحدات  إنشاء  سيتم  كما 
حوض  مشروع  لبعث  كبداية  الوالية  إقليم  عبر 
قاملة كقطب  لتصبح والية  باملنطقة  البقر  حليب 
لتحقيق  سعيا  اإلستراتيجية  املادة  هذه  إلنتاج 
حتويلية  صناعات  خلق  ال  وملا  الذاتي  اإلكتفاء 

ملشتقات احلليب.

سكيكدة
 سكــان قــرة »أقــــداوة« 

يطالبـون بفتـح مدرسـة القـرية 

برج بوعريريج 
سـكــان حــي القـواســـم 

بقمــور يطالبــون بالتنمـــية 

قاملة
نحـــو تأســيس قطـب صنــاعي 
إلنتــاج الحلــيب ومشتــقاتـه 
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قالوا إنها مصدر رزقهم الوحيد

مربو الماشية بتبسة يطالبون بفتح 
السوق األسبوعية

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

متكنت الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالبركة 
إجرامية  لعصابة  حد  وضع  من   ، بعنابة  الزرقاء 
املواطنني،  على  واإلعتداء  املنازل  مختصة يف سرقة 
أربعة  من  متكونة  ممتلكاتهم  على  واإلستيالء 
احلبوب  من  كمية  حجز  إلى  ،إضافة  أشخاص 
بعد  العملية  أتت  حيث  بيضاء  وأسلحة  املهلوسة 
ملصالح  شكوى  البــوني  بلدية  مواطني  أحد  إيداع 
تعرض  مفادها  الـزرقاء  بالبركــة  الـوطني  للـدرك 

الفور مت تفعيل عنصر االستعالم  للسرقة على  منزله 
مت  أين   ، فيهم  املشتبه  إلى حتديد  املفضي  والتحري 
وضع خطة محكمة أدت لتوقيف 4 أشخاص تتراوح 
من  ينحدرون  و30سنة،  26سنة  مابني  أعمارهم 
والية عنابة، وبعد تفتيشهم مت العثور على كمية من 
األقراص املهلوسة تقدر 68قرص من مختلف األنواع 
مختلف  من  بيضاء  أسلحة   4 حجز  إلى  ،إضافة 
على  واإلعتداءات  السرقة  يف  تستعمل  األحجام 

املواطنني ، ليتم حتويلهم إلى مقر الفرقة مع إسترجاع 
،وإستكماال  صاحبها  إلى  وتسليمها  املسروقات 
تستغل  العصابة  أفـــراد  أن  تبني  التحقيق  ملجريات 
تقدمي  مت  السموم،حيث  بيع  عملية  يف  قـصر  أطفال 
املعنيني أمــام وكيل اجلمهورية لدى محكمة احلجار 
الذي أمر بإيداع املشتبه فيهم احلبس مبؤسسة إعادة 

التربية ببوزعرورة.
ف سليم

كهربائية  عدادات  بخزانة  حريق  أمس  شب 
الشعيبة  الشباب  دار  بجانب  عمارة  مدخل  داخل 
10عدادات  إلتهم  ،أين  بعنابة  عمار  سيدي  ببلدية 
مصالح  تدخل  إستدعى  الذي  األمر  كهربائية، 
النيران.كشف  إلخماد  الفور  على  املدنية  احلماية 
املدنية  احلماية  مبديرية  واإلتصال  باإلعالم  املكلف 
مفاده  نداء  تلقوا  أعوانه  أن  الوطن«  لـ«آخبار  بعنابة 
العمارة  مبدخل  كهربائية  عدادات  خزانة  إحتراق 
الوصول  املكان وبعد  إلى عني  التنقل  الفور مت  وعلى 
10عدادات  إلتهم  قد  احلريق  أن  تبني  واملعاينة 
كهربائية،وذلك بعد أن مت محاصرته وإخماده ومنعه 
من اإلنتشار إلى املساكن، فيما لم يخلف أي خسائر 
بشرية حلسن احلظ بإستثناء حالة الهلع والفزع التي 

أحدثها وسط السكان.
ف.سليم

عّبر مربو املاشية مبختلف بلديات والية تبسة عن تذمرهم الشديد من استمرار غلق سوق 
املاشية األسبوعي، ومن تواصل اإلجراءات االحترازية الوقائية التي اتخذتها السلطات العليا 

منذ شهور، على خلفية استمرار اجلائحة الصحية التي ما زالت تهدد حياة املواطنني.

عنابة
حــــريق يتـــــلف 10 عـــدادات كهربــائيــة 

بعمــارة فــي سيــــدي عــــــمار

عنابة
 اإلطـــــاحة بعصـــابة تستـــغل األطـــفـال

 فـــي تــرويــج المـــهلـوســــات

شرع مؤخرا يف جتسيد مشروع مزرعة التكوين 
والعرض يف انتاج احلليب وهو مشروع محلي بشراكة 

دولية مع التجربة الهولندية.
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مقابل وحدات حتويل محدودة الطاقةمقابل وحدات حتويل محدودة الطاقة

تسجيــل ارتفـــاع قيــاســي تسجيــل ارتفـــاع قيــاســي 
في منتــوج في منتــوج الطمـاطم بالّشــلف الطمـاطم بالّشــلف 

طه االمني
الى  املوسم  هذا  للطماطم  الوفير  االنتاج  ادى 
حتويل اغلبها الى االستهالك بدل وحدات التحويل 
االثنتني  تتعدى  ال  والتي  الوالية  مستوى  على 
الكميات  استيعاب  على  قادرة  تعد  لم  والتي 
مقارنة  نوعية  قفزة  عرف  الذي  االنتاج  من  الهائلة 
باملواسم الفارطة ، حيث حتول الكثير من الفالحني 
بالنظر  الفالحة  من  الشعبة  هذه  الى  واملستثمرين 
املياه  الى وجود  املناخية باإلضافة  الظروف  توفر  الى 
هذه  حقول  معظم  تتركز  حيث  للسقي  املستعملة 

بالقرب  الوالية  لعاصمة  اجلنوبية  اجلهة  يف  الشعبة 
من سد سيدي يعقوب مبنطقة اوالد بن عبد القادر 

الى غاية منطقة الظهرة غربا.
واملستثمرين  الفالحني  من  الكثير  ان  ورغم 
بالوالية  التحويل  وحدات  مع  متعاقدين  باملنطقة 
وحتى بواليات البليدة والعاصمة اال ذلك لم ميكن 
امس  يف  يبقى  الذي  االنتاج  كامل  تصريف  من 
الصناعي.  التحويل  وحدات  مضاعفة  الى  احلاجة 
مشاكل  ملعاينة  وزارية  جلنة  مؤخرا  قدمت  حيث 
فالحي هذه الشعبة واالطالع على وحدات االنتاج 

احلالية التي وعد مسؤولوها مبضافة االنتاج عن طريق 
إنتاج ثالث بقدرة حتويل تفوق األلف طن  فتح خط 
يف اليوم بوحدة » تلواز« التي تستفيد من اغلبية إنتاج 

فالحي املنطقة.
بالترخيص  واملستثمرون  الفالحون  ويطالب 
كميات  الستيعاب  اخرى  حتويل  وحدات  لفتح 
وجتنيب  احمللي  االنتاج  على  حفاظا  الوفيرة  االنتاج 
السريع  املنتوج  فساد  عن  الناجتة  اخلسائر  الفالحني 
التلف يف الفترة الصيفية من جهة وضمان ملناصب 

شغل لليد العاملة احمللية من جهة اخرى.

عمر ب 
به  النشاط  لبعث  تتحرك  لم  احمللية  السلطات 
انعدام  ظل  يف  للبلدية  هاما  موردا  ليصبح  مجددا 
املوارد بها وال حتى املستثمرين أخذوا املبادرة وباشروا 
باالستثمار فيه وال مديرية الصناعة واملناجم كلفت 
نفسها عناء إعادة تأهيل هذا املصنع كغيره من املراكز 
مستثمرين  وجلبت  تأهيلها  إعادة  مت  التي  الصناعية 

له.
املصنع يشغل أزيد من 04 هكتار قابلة للتوسع 

 08 رقم  الوطني  الطريق  عن  100متر  بأقل  ويبعد 
باملنطقة  االقتصادية  احلركة  شريان  يعتبر  والذي 
على اعتبار أن بلدية مزغنة منطقة عبور وهمزة وصل 
تربط منطقة الساحل والهضاب العليا وكذا اجلنوب 

والتبعد عن العاصمة سوى أقل من 70 كلم. 
متنفسا  كان  مبزغنة  الصحي  اخلزف  مصنع 
واحلرفيني  األعمال  ورجال  الصناعيني  من  للعديد 
وخارجها  الوالية  داخل  من  يقصدونه  كانوا  الذين 
كما  الصحي  اخلزف  صناعة  يف  رائدا  كان  حيث 

كان مصدرا لرزق الكثير من العائالت والتي أحيل 
أفرادها على البطالة منذ توقيفه. 

عن  يعبرون  ككل  واملنطقة  البلدية  سكان 
وعلى  الوالئية  السلطات  مناشدين  لغلقه  أسفهم 
ملعاناتهم  حد  لوضع  التدخل  الوالية  والي  رأسهم 
جزئيا  ولو  القضاء  شأنها  من  شغل  مناصب  وتوفير 
على البطالة التي أثقلت كاهل أبناء مزغنة وكذا فتح 
املجال لتسويق املنتوجات اخلزفية وضخ موارد جديدة 

من شأنها رفع ميزانية البلدية.

اخلارجي  احلضري  باألمن  الشرطة  عناصر  متكن 
بالصبحة ببوقادير يف الشلف، منتوقيف 07 أشخاص 
بسرقة  يقومون  سنة  و24   16 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 

املنازل.
أحد  من  شكوى  على  بناءا  جاءت  العملية 

بعض  للسرقةإستهدفت  منزله  بتعرض  تفيد  املواطنني 
الشرطة  عناصر  باشرت  بعدها  املنزلية،  األغراض 
أبحاثها وحترياتها مع إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية، 
عن  وجيز  فيظرف  أسفرت  التي  عمل  خطة  وضع 
املسروقات،  بعض  واسترجاع  فيهم،  املشتبه  توقيف 

الذكر  السالفي  حق  يف  أجنز  إستكمااللتحقيق  بعد 
السرقةبالتعدد،  جناية  قضيتي  حول  جزائيني  ملفني 
التسلق والليل، جنحة السرقة بظرف التعدد والكسر، 
مبوجبهماأحيل املشتبه فيهم أمام السيد وكيل اجلمهورية 

لدى محكمة بوقادير.

بجاية
تراجـــع فــي منســـوب ميــــاه 
ســّد تيشــــحاف إلــــى 49 %

الوطن  أخبار  علمت« 
نسبة  أن  مطلع  مصدر  من   «
منسوب مياه سد تيشي حاف 
والية  بوحمزة  ببلدية  املوجود 
بجاية ، قد تراجعت إلى 49 
 40.3 يعادل  ما  أي  باملائة 
املاء ،  مليون متر مكعب من 
وحسب ذات املصدر فإن هذه 
حاجيات  لسد  كافية  الكمية 
الصاحلة  املياه  من  الوالية 
للشرب إلى غاية نهاية السنة 
إلى  مشيرا   ،  2020 اجلارية 

إنزالها إلى األعماق يف األيام  املاء مما يتطلب  أن هذا االنخفاض أدى إلى ظهور املضخة فوق مستوى 
القادمة ، وقد تتحسن األمور بعودة موسم األمطار من جديد خالل األشهر القادمة. 

كرمي. ت

تسجـــيل نقـــائص بالجمـــــلة
 فـــي حـــي »EPLF« بخـــراطة

يعتبر حي »EPLF« بخراطة املعروف باملدينة اجلديدة من أكبر التجمعات السكانية يف الدائرة 
التهيئة  مجال  النقائص خاصة يف  من  الكثير  يعاني  أنه  غير  وحدة سكنية   1000 من  أكثر  يضم  إذ 

العمرانية. 
وقال سكان احلي ان الطرقات تشهد وضعية كارثية ما تسبب يف انتشار األوحال واألوساخ وعدم 
الكثيرة  املمرات لإللتحاق مبنازلهم إلى جانب اإلنزالقات  السيارات على صعود بعض  قدرة أصحاب 
بالقرب  انزالق ضخم  لوجود  نظرا  اجلديدة  الثانوية  يسلم حتى محيط  ولم  األمطار  فيها  تتسبب  التي 
منها والغريب أنه لم يتم إصالح الطريق إلى حد الساعة رغم مرور أكثر من 10 سنوات على حدوثه 
كما أن مشكلة نقص املياه ال تغيب عن هذا احلي فالكثير من املساكن ال تصلها املياه بالقدر الكايف يف 
الوقت الذي يفتقر فيه احلي إلى املساحات اخلضراء وفضاءات التسلية رغم وجود ملعب جواري يتوسط 
البنايات غير أن ما يسببه من متاعب للسكان جعلهم يضيقون ذرعا منه إذ كثيرا ما تسبب لعب األطفال 
للكرة يف تكسير النوافذ وحدوث مناوشات بينهم وسماع ما ال يليق يف بعض األحيان أما قضية رفع 
القمامة فحدث وال حرج فكثيرا ما تبقى القاذروات مكدسة يف زوايا متعددة من احلي وال يتم رفعها 
إال بعد مرور عدة أيام وعليه فسكان احلي يطالبون السلطات احمللية اإللتفات إليه وجتسيد وعودها على 

أرض الواقع.
عبدالسالم قريشي

نورالدين رحماني
سنة  منذ  مجمدة  كانت  التي  العملية   
بداية  مت  التجميد  ورفع  عنها  االفراج  ومت   2016
مبديرية  مسؤول  اورده  حسبما  اجلارية  السنة 
الذكر  السالفة  القرى  البيض.  بواليه  الطاقة 
تصل  أين  املنطقة  برودة  قساوة  سكانها  يعاني 
خالل  درجة  صفر  مايقارب  الى  احلرارة  درجة 
وقفات  تنظيم  الى  بسكانها  مادفع  الشتاء  فصل 
وانقاذهم  املدينة  بغاز  لربطهم  متكررة  احتجاجية 
البوتان.  غاز  قارورات  وغالء  انقطاع  مشكل  من 
بعض القرى التي لم يصلها أنبوب نقل الغاز قد 

تكفلت بالعملية شركة GRGP بوهران والتي 
االول  الفصل  نهاية  مع  اشغالها  تتم  ان  يرتقب 
جانب  من  املصدر.  ذات  حسب  القادمه  للسنة 
أخر أشار ذات املصدر أن نسبة الربط بغاز املدينة 
بوالية بلغت مايقارب 87 باملائة بعدما مت ربط حلد 
الساعة 21 بلدية من بني 22 بلدية و39 قرية يف 
انتظار ربط بلدية البنود وهو املشروع الذي تكفلت 
به دولة قطر يف إطار اإلستثمار املشترك بني اجلزائر 
لتربية  محمية  األخيرة  هاته  تستغل  اين  وقطر 
احلبار بتراب بلدية البنود حسبما كسف عنه والي 

البيض يف وقت سابق. 

شهد منتوج الطماطم بوالية الشلف ارتفاعا قياسيا خالل هذا املوسم ، حيث قدرت كمية 
اإلنتاج املنتجة محليا بـ 1200 قنطار يف الهكتار الواحد مقابل 700 قنطار يف الهكتار 

مسجلة سابقا، وهي كميات تفوق قدرات وحدات التحويل احلالية بكثير ، والتي أضحت 
عاجزة عن استيعاب كميات اإلنتاج الوفيرة.

الشلف
القبــض علــى لصــوص ســطوا عــلى  منــزل ببــوقاديـــر

البيض
رصــد مليــــار سنتــــيم لـــربط 
9 قـــــرى بغـــــاز المــــديـنة 

بالرغم من عودة األمن 
واالستقرار منذ سنوات 
عديدة إال أن دار لقمان 

بقيت على حالها بالنسبة 
ملصنع اخلزف الصحي 
ببلدية مزغنة شمال 

شرق املدية والذي ال يزال 
متوقفا يفترسه اإلهمال 
منذ التسعينيات بعد أن 

طالته أيادي اإلرهاب خالل 
االزمة االمنية التي مرت 

بها اجلزائر. 

املدية

اإلهمــال يطــال مصــنع الخـزف بمــزغنة

خصصت والية البيض غالف مالي يقدر ب 420 مليار سنتيم 
لربط 9 قرى بغاز املدينة املقسل ، التواليل ، مكثر، بن هجام، 
تاسينة ،سيدي احمد بلعباس، ميلحة اضافة الى قرى سيد 

احلاج الدين الفرش وعني حشيفة.
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تعرض، ليلة أول أمس، العديد من سكان حي 
العربي بن مهيدي التابع لبلدية سكيكدة حلالة 

تسمم. ورّجح السكان أن تكون املياه املوجهة للشرب 
مصدر هذا التسمم. وقال متابعون إن املياه املوجهة 

للشرب قد تكون اختلطت مبياه الصرف الصحي.
وذكر ممثلون عن السكان لـ »أخبار الوطن« أن 

السلطات جتاهلت مراسالتهم ونداءاتهم املتكررة 
، وقالوا إن شكاويهم لم جتد آذانا مصغية إلى حّد 
كتابة هذه األسطر. نشير إلى أن املصالح الطبية 

تدخلت بعد حتويل عدد من املصابني على املصالح 
الطبية املتخصصة، بينما البلدية ما تزال تنتظر 

نتائج التحاليل اخلاصة باملياه لتحديد املسؤولية. 

بعد غياب طويل عن األضواء، أطّلت أيقونة الفن اللبناني 
والعربي فيروز على محبيها خالل تكرمي خّصها به ، اإلثنني 
املنقضي، الرئيس الفرنسي »إميانويل ماكرون«، الذي منحها 

وسام جوقة الشرف من رتبة »كومندور«.
إطاللة صاحبة »لبيروت« أحدثت ضجة على مواقع التواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم، وتناقل نشطاء صور اللقاء على 
نطاق واسع. وظهرت فيروز يف اللقاء مرتدية القناع الواقي من 

فيروس كورونا.

يجزم العلماء وكبار متابعي تطور فيروس كورونا أنه أضحى من 
الصعب – حاليا - التمييز بني وباء »كوفيد19-« واإلنفلونزا. 

ورفعا لهذا الُلبس، نشرت مجلة ” غاما” العلمية أبحاثا خلصت 
إلى حتديد وباء »كوفيد 19« بسبع عالمات تشير إلى إصابة 
حاملها بفيروس كورونا. أعراض عرضها اخلبير يف األمراض 
املعدية »أميش أداجلا« )Amesh Adaldja( يف لقاء خّص 
به قناة »سكاي نيوز«. وتتلخص هذه العالمات يف :اإلضابة 

بنزلة برد، فقد حاستي الشم والتذوق، تساقط الشعر، ضيق 
يف التنفس، سعال دائم، الشعور باإلرهاق باإلضافة إلى أعراض 

أخرى ال تزول على غرار مشاكل يف القلب تظهر عند املصابني.

َتســـّمٌم  بســــكيكـدة.. والـَمـــاُء  شبــــَهٌة!

احـــَذروا  َشجـــرَة 
»الَمــانِشــينــيل«!

ِفرنَســا ُتكــــّرُم  َفيــــروُز! »ُكوِفيــد 19«.. 7 أعـراٍض ُمجتمــَعة! 

عندما تقترب من شجرة 
»املانشينيل« أو تفاحة 

املوت الصغيرة ستكون يف 
خطر، هذا ما أكده العلماء.
وتنمو هذه الشجرة على 
طول الشواطئ الرملية 
يف املناخات اإلستوائية 
املمتدة من فلوريدا إلى 
منطقة البحر الكاريبي 

وصوال إلى أجزاء 
من أمريكا الوسطى 

واجلنوبية. وهذه الشجرة 
ميكن أن تسبب أذى بالغا 

لكل من يقترب منها، 
بحسب ما نشره موقع »Atlas Obscura« العلمي، ومت تصنيفها 

كأخطر شجرة يف العالم بحسب كتاب غينيس لألرقام القياسية.
وحتتوي الثمرة الشبيهة بالتفاح واملسماة »مانشينيل« سموما من 

كل جزء منها، سواء بالثمر أو اجلذع أو األوراق.

أفاد »مهني حدادو« رئيس املجلس الشعبي 
الوالئي لبجاية أن مؤسسة زيدان التي يرأسها 
إسماعيل زيدان والد املدرب العاملي زين الدين 
زيدان قد تبرعت مببلغ مالي قدره 650 مليون 
سنتيم ستوجه لتمويل مسابقة »أنظف قرية 

وحي«، التي دأب املجلس الشعبي الوالئي 
لبجاية على تنظيمها سنويا؛ إذ من املرتقب أن 
يتم اإلعالن عن األسماء الفائزة خالل األيام 

القادمة. أعطيت إشارة انطالق املسابقة يف شهر 
جانفي املاضي، وشارك فيها 123 قرية وحيا، 

علما أن 5 قرى و3 أحياء األولى يف الترتيب سيتم 
تكرميها ومنحها جوائز ومبالغ مالية هامة من 

طرف اللجنة املكلفة بترتيب املتنافسني.
 وحسب حدادو، فإن القرى واألحياء الفائزة 

ستنال أغلفة مالية ستستغل لتمويل مشاريع 
تخص حماية البيئة واحمليط وتتراوح قيمة 

اجلوائز التي سينالها الفائزون بني مليون 
وخمسة ماليني دج. ويف سياق متصل سيتم، 

منحت أربعة قرى أخرى مبالغ مالية تتراوح بني 
500000دج و1.000000 دج. 

ُل ُمسابقَة أنَظف َقرية!   ُمؤّسسُة ِزيَدان تموِّ

الـ )BCG(.. َقــــد 
يهـــــِزُم ُكـــــــوروَنا! 

 أشارت بعض الدراسات احلديثة إلى أن لقاح الـ )BCG( املستعمل منذ عقود يف تلقيح األطفال 
ضد مرض الّسل إلى إمكانية هذا اللقاح يف توفير الوقاية من اإلصابة بفيروسات أخرى.

أجرى عدد من العلماء ،مؤخرا، دراسة جديدة هدفها تقييم مدى فّعالية هذا اللقاح يف الوقاية 
من اإلصابة بعدة فيروسات ، وشملت 198 شخصا كلهم من كبار السن )أكبر من 65 سنة(.

أظهرت نتائج الدراسة أنه بعد 12 شهرا من استعمال لقاح الـ )BCG( نسبة اإلصابة بالفيروسات 
التي تهاجم جهاز التنفس كانت أقل عند األشخاص الذين حتصلوا على لقاح الـ )BCG( مقارنة 

باألشخاص الذين لم يتم تلقيحهم.
و خلصت الدراسة إلى أن هذا اللقاح يعد آمنا وفعاال يف الوقاية من اإلصابة بالعديد من 

الفيروسات عند كبار السن ويجب دراسته يف الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا!
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مناطق غمرتها املياه وتسجيل خسائر مادية معتبرة

التقلبـــات الجـــوية تـــؤزم التقلبـــات الجـــوية تـــؤزم 
معانــاة سكـــان الجنــــوب! معانــاة سكـــان الجنــــوب! 

كرزيكة أحمد/ عبداهلل مجبري

•  انقطاع التيار الكهربائي يخرج سكان 
رقان إلى الشارع

ورقان  أولف  منطقة  يف  هوجاء  رياح  تسببت 
يف سقوط أعمدة كهربائية تسببت يف انقطاع التيار 
األمر  طويلة  لساعات  املناطق  هذا  على  الكهربائي 
الذي أثار استياء السكان حيث خرج بعض السكان 
يف  احتجاجية  حركة  يف  رقان  بلدية  يف  الغاضبني 
الليل أشعلوا النار يف بعض الطرق ممااستدعى تدخل 
بعد  الغاضبة  اجلموع  فرقت هذه  التي  األمن  قوات 
قالت  األحداث  هذه  وبخصوص  معهم  وفر  كر 
وصوال  ورڨان  أولف  منطقتى  أن  سونلغاز  مصالح 
للتيار  متواصل  انقطاع  ستشهد  كنتة  زاوية  ملنطقة 
الكهربائي إثر سقوط عمودين كبيرين للتيار العالي، 
الدخول  طريق  مبحاذاة  األول  العمود  يتواجد  حيث 
 18 الثاني يبعد عليها بحوالي  ملدينة أولف والعمود 
كيلومتر، وهذا بسب التقلبات اجلوية العنيفة مبنطقة 
آولف.وأوضحت أن ِفرق الرقابة واإلصالح ملؤسسة 
التوزيع بأدرار قد باشرت إصالح األعطاب مع ترقب 
أيضا الوصول العاجل للفرقة التقنية حلاسي مسعود 
لتقدمي املساعدة يف حل املشكل القائم على مستوى 
العمودين.وأشارت إلى تكفل مديرية الطاقة لوالية 
أدرار بكل اإلجراءات الضرورية للتبليغ ومتابعة سير 

عملية إصالح ما مت عطبه كما ُذكر سالفا.
املنتدبة  الوالية  يف  غزيرة  أمطار  سقوط  وأدى 
تيميمون إلى سيالن املاء يف الشوراع واألزقة الضيقة 
الطينية يف عدد  البنايات  انهيار بعض  ماتسبب يف 
من األحياء القدمية. وصب ناشطون جمعويون جم 
غضبهم على املنتخبني احملليني الذين رغم انتخاباهم 
ملرة يف  ولوا  لم يفكروا  لعدة عهدات متكررة لكنهم 
سقوط  عقب  املاء  جريان  من  للوقاية  مشاريع  وضع 
املشاريع  يف  النظر  بإعادة  مطالبني  بغزارة  األمطار 
هذه  من  املتضررين  تعويض  ضرورة  مع  املستقبلية 

األمطار.

• األمطار تفضح سياسة 
»البريكوالج«بعني قزام 

باملقاطعة  املتهاطلة  األخيرة  األمطار  عَرت 
البريكوالج  سياسة  قزام احلدودية،  عني  اإلدارية 
التقنية  املصالح  طرف  من  املتابعة  وغياب  والترقيع 
أشغال  نوعية  على  تسهر  أن  املفروض  من  التي 
متاما. ذلك  عكس  بني  احلال  واقع  لكن  املشاريع 
التحتية  البنية  هشاشة  الغيث  زخات  وكشفت 

االحتياطات  أخذ  لعدم  املسؤولني  وفضحت 
التعليمات  احلاالت.ورغم  هذه  مثل  يف  الضرورية 

والتحذيرات، إال أنها بقيت حبرا على ورق.
حيث عرفت هذه املقاطعة، بحر هذا األسبوع، 
تهاطل أمطار غزيرة كشفت املستور، وأبرزت العيوب 
وما تعانيه أحياء املدينة من تدهور فظيع يف التهيئة 
من خالل السيول اجلارفة التي أغرقتها يف األوحال، 
والغش  األمطار  مياه  صرف  قنوات  انسداد  جراء 
الواضح يف مشاريع التهيئة رغم استفادة هذه البلدية 
الفيضانات  مياه  من  حلمايتها  املاليير  مئات  من 

ولكن ظل الوضع على حاله.
هذه الوضعية التي سبق وأن رفع بشأنها سكان 
عني قزام شكاوى عديدة إلى مختلف املصالح لكن 
دون جدوى، حيث طالبوا ببرمجة عمليات إلعادة 
صحي  صرف  قنوات  وإجناز  الطرقات  شبكة  تهيئة 
مبقاييس مضبوطة.خاصة أن املنطقة واقعة يف وضع 
منخفض أين تغمرها األمطار من كل صوب وحدب
حيث صرح بعض األهالي جلريدة أخبار الوطن 
األمطاربعني  هطول  عند  الطرقات  املياه يف  أن جتمع 

قزام أصبح من املألوف نتيجة غياب التهيئة احلقيقية 
أمطار  اإلثنني  ليلة  البلدية  شهدت  وقد  للطرقات 
غزيرة أدت إلى سيالن وديان جارفة غمرت الطرقات 
الرئيسية وبعض املنازل على غرارحي 1000 مسكن 
املدنية  احلماية  تدخلت  أين  قزام  عني  غرب  ريفي 

لشفط املياه يف هذه الطرقات عن طريق احملركات
وقد أكد هؤالء أنهم قد عاشوا أوقات عصيبة 
مما  وجدرانها  منازلهم  أسقف  انهيار  اخلوف  بسبب 
حولها  املاء  جتمع  بسبب  هجرها  إلى  بالبعض  أدى 
من  التقليل  يف  تقو  لم  التي  البالوعات  وانسداد 
السيول والفيضانات التي جتتاح املنطقة كل موسم, 
هذه  مثل  يف  املسؤولة  اجلهات  دور  عن  متسائلني 
وفق  التهيئة  مشاريع  إجناز  موعد  وعن  احلاالت، 
مقاييس مضبوطة تراعي خصوصية املدينة، خاصة 
البلدية استفادت من مبالغ مالية هامة بغرض  وأن 
إجناز مشاريع تنموية يف إطار البرامج املختلفة، التي 
للمواطن،  املعيشية  الظروف  حتسني  إلى  تهدف 
النقطة  تعتبر  التي  التهيئة  تعلق بجانب  ما  السيما 

السوداء يف عني قزام

براهيم مالك
لنص  وفق  التنصيب  عملية  وجاءت   
 43 الرسمية  باجلريدة  الصادر  الرئاسي  املرسوم 
واملتضمن  جويلية   16 يف  املوؤرخ  اجلارية  للسنة 
تعيني مندوبيني محليني لوسيط اجلمهورية وكما 
خالل  انتمات  ابراهيم  احلقوقي  املناضل  قدم 
عبد  اجلمهورية  لرئيس  التنصيب شكره  مراسيم 
متمنيا  بها  حظيه  التي  الثقة  وعلى  تبون  املجيد 

اإلدارة  بني  وصل  وهمزة  إضافة  يكون  إن  على 
هذه  خالل  من  جاهدا  سيسعى  وانه  واملواطن 
الثقة  بعث  إعادة  على  بها  املكلف  املسئولية 
اإلدارية  الشفافة بني مختلف األسالك  والعالقة 
يد  وتقدمي  األطراف  املترامية  باملنطقة  واملواطن 
العون يف أيطار القانون واالحترام املتبادل من اجل 
بكل  انشغاالتهم  بآصال  املواطن  حياة  حتسني 

وضوح يف ظل اجلزائر اجلديدة. 

عمرها  من  الثالث  العقد  يف  امرأة  فارقت 
النائية  باملنطقة  الوالدة  مخاض  أثناء  احلياة 
كلم   130 بعد  على  اليزي  لبلدية  التابعة  افديل 
فان  الوطن  أخبار  مصادر  وحسب  الوالية  جنوب 
املرأة توفيت نتيجة عدم متكن ذويها من إسعافها 
نقل  وسائل  وجود  لعدم  الوالية  مبقر  للمستشفى 
أن  املصدر  ويضيف  بالقرية  طبية  عيادة  وانعدام 
مضاعفات  جراء  حالتها  تأزمت  املرأة  وضعية 
صحية ناجتة عن حالة املخاض وأنها تعاني منذ 
ثالث أيام من حالة ضعف على مستوى األرجل. 
وحسب اهل الضحية يف حديثهم ل أخبار 
الوطن فان الوفاة تثبت مرة أخرى الواقع الصحي 
احلوامل  للنساء  خاصة  النائية  باملناطق  املعاش 
لهم  تضمن  طبية  متابعة  الى  يحتجن  اللواتي 
األولى  باملرة  وليست  واحلياة  الصحة  حقوقهم يف 
التي تفارق فيها امرأة حامل احلياة باملناطق النائية 
يف  يتكرر  فالوضع  حسبهم  اليزي  لبلدية  التابعة 
الواقع  تدني  يترجم  الذي  األمر  تقريبا  سنة  كل 

الصحي باملناطق النائية مطالبني السلطات املعنية 
الزال  التي  املعاناة  حجم  على  الوقوف  بضرورة 
يتخبط فيها سكان املنطقة ونتيجة انعدام العيادة 
الوضع  مع  الطبية خاصة  الدوريات  وقلة  باملنطقة 

الصحي الذي فرضته اجلائحة على حد قولهم. 
حادثة الوفاة ابانت مرة اخرى هاجس وقلق 
الوالية  نقاط  مختلف  يف  النساء  من  العشرات 
باملناطق النائية التي تفتقر قراهم الى ادني الشروط 
الصحية التي تتطلبها حاالت كهذه باإلضافة إلى 
اخلاصة  النقل  وسائل  مختلف  يف  املعاناة  رحلة 
عنها  يقال  ما  اقل  ظروف  ويف  املسافة  طول  مع 
صعبة واالكثر من ذالك غياب العيادات بها وان 
وجدت هذه االخير جندها هيكل بال روح كحال 
العديد منها لتبقى النساء احلوامل باملناطق النائية 
أمام  املوت  املخاض وشبح  الم  لوحدهن  يواجهن 

غياب ادنى الشروط الصحية. 
براهيم مالك

كورونا  منحة  تسببت 
شهر  خالل  صبها  مت  التي 
كبير  غليان  حالة  يف  اوت 
الوقاية  مصلحة  أطباء  بني 
االستعجاالت  وكذا 
للصحة  العمومية  باملؤسسة 
اميناس  بعني  اجلوارية 
ناقصة  عليها  حتصلوا  والتي 
األمر الذي أثار استيائهم يف 
الوقت الذي مت آخذها كاملة 
عمال  معظم  طرف  من 
اإلدارة وهذا حسب شكوى 
على  الوطن  أخبار  حتصلت 

نسخة منها
رغم  األمر  استغرابهم يف  كاملة  الكورونا  منحة  الذين حرموا من احلصول على  ابدياألطباء  وكما 
وجودهم يف الصفوف األمامية ملجابهة اجلائحة وكونهم املعنيني بها أكثر يف الوقت الذي يتحصل عليها 
املوارد  مدير  طرف  من  األمربأنهتصفية حسابات شخصية  واصفني  منقوصة  وغير  كاملة  اإلدارة  عمال 
البشرية مع بعض األطباء وعمال املؤسسة ليستفيدوا منها هم وحاشيتهم يف الوقت الذي لم يستفد منها 
كاملة طبيب وعضو يف خلية األزمة لدائرة عني اميناس لتصدي لوباء كورونا رغم عدم خروجه يف عطلة 

مرضية وال سنوية. 
وحسب الشكوى املوجهة ملدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية فان القائمة مت تعديلها وتغيرها 
حسبهم بسبب مخلفات صراعات سابقة ايام املديرة التي حولت من عني اميناس وقبيل التحاق املدير 
اجلديد. مطالبني اياه بإنصافهم كحال باقي املؤسسات على املستوى الوطني التي يتحصل جميع عمالها 
التعويضية وهذا من اجل االستمرار  العطل  بالنظام  بالرغم من عملهم  املنحة وغير منقوصة  على على 

األمثل لسيرورة العمل يف مصلحة االستعجاالت وكذا الوقاية باملؤسسة. 
براهيم مالك

كرزيكة أحمد
الوالئية،للصندوق  الوكالة  إدارة  أكدت  كما 
ومناطق  القرى  لهذه  امليدانية  اخلرجات  هذه  ,بأن 
إيالمان,ترهنانت,تقمارت  بقرى  بدأت  والتي  الظل 
ظل  منطقة   154 ستشمل  والتي  والشرقية  الغربية 
من مختلف بلديات الوالية. تندرج يف إطار مسعى 
تقريب  سياسة  وجتسيد  العمومية  اخلدمة  حتسني 
التكفل  إجراءات  وتخفيف  املواطن  من  اإلدارة 
بهذه  القاطنني  االجتماعي  للضمان  باملنتسبني 

املناطق خاصة مناطق الظل.
وحسب املسؤول األول عن الوكالة فإن العملية 
عبربلديات  ظل  منطقة   154 وستشمل  متواصلة 
الوالية بعد إنطالق القافلة بحر هذا األسبوع للقرى 
السالفة الذكر وهذا وفق رزنامة تتماشى مع الظرف 
تفشي  جراء  البالد  تعرفه  الذي  الراهن  الصحي 
سيتم  بحيث  )كوفيد19-(  املستجد  كورونا  فيروس 
يف كل مرة استهداف منطقة معينة عبر الوالية. كما 
يف  بالعملية  القائمني  وأعوانه  إطاراته  جميع  حث 

الصحية  الوقائية  باإلجراءات  التقييد  املناطق  هذه 
األمان  مسافة  وإحترام  الكمامات  بوضع  الوباء  من 
القاطنني  املواطنني  جميع  دعى  كما  األهالي  بني 

بالوالية أن أبواب وكالة الصندوق الوطني للتأمينات 
مفتوحة  بتمنراست  األجراء  للعمال  االجتماعية 

لإلستفسارعن نشاطات الصندوق

أحدثت التقلبات اجلوية التي شهدتها بعض واليات اجلنوب 
مؤخرا خسائر مادية معتبرة، حيث أّدت إلى انقطاع التيار 

الكهربائي جراء سقوط األعمدة الكهربائية، فيما غمرت سيول 
املياه اجلارفة عددا من السكنات وحاصرت سكانها الذين انتفضوا 

وخرجوا الى الشارع ليال. 

متنراست
إطـالق خدمة »الشباك الجـواري« بالمنـاطق النائيـةإطـالق خدمة »الشباك الجـواري« بالمنـاطق النائيـة

نصب ابراهيم انتمات 
كمندوب محلي 

لوسيط اجلمهورية 
عن والية اليزي 

مراسيم التنصيب 
اشرف عليها االمني 

العام للوالية بحضور 
السلطات احمللية 

واملدنية والعسكرية.

اليزي
اإلهمــــال يتســبب فــــي وفـــــاة اإلهمــــال يتســبب فــــي وفـــــاة 

سيـــدة بــــ»أفــــــديـــــل«سيـــدة بــــ»أفــــــديـــــل«

منــحة كــورونا تســـبب غليـــانا 
بمستشــفى عيــن أمينـــــــاس 

إليزي 
تنصــيب المنـــدوب المــــحلي تنصــيب المنـــدوب المــــحلي 

لوسيــــط  الجمهـــــوريةلوسيــــط  الجمهـــــورية

يجوب »الشباك اجلواري املتنقل« التابع للوكالة الوالئية للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 
للعمال األجراء بتمنراست، منذ بحر هذا األسبوع القرى واملناطق النائية لتعريف املؤمن لهم باالمتيازات 

املمنوحة، حسب ما علمت جريدة أخبار الوطن من إدارة مسؤولي الوكالة الوالئية للصندوق.



09السنة 01 - العدد 276 -اخلميس  15 محرم  1442   هـ  - 03  سبتمبر  2020م
روبورتاج

عين التنمية ال تبصر قرية الحمادية ببلدية جواب! 
ما زالت معاناة العائالت القاطنة بقرية الحمايدية في بلدية جواب بوالية المدية مستمّرة، معاناة ما زال السكان يتكّبدون مراراتها رغم توالي 
المجالس البلدية عليهم. فرغم وعود المسؤولين المتعاقبين على السلطة بالّتغيير، ال شيء في المنطقة تغّير، بل السكان بحت أصواتهم للفت انتباه 

السلطات لتحسين أوضاعهم والمسؤولون ُصمَّت آذانهم وماتت ضمائرهم منذ زمن بعيد، كما يقول السكان. 

ربورتاج :عمر بكيري

 أزمة ماء خانقة
مما  الشروب  املاء  نقص  من  احلمادية  فرقة  يعاني سكان 
اآلبار  من  جللبه  التقليدية  الوسائل  على  يعتمدون  يجعلهم 
يزر  لم  املاء  أن  الصدد  السكان يف هذا  يقول  حيث  والعيون 
حنفايتهم يف كثير من املرات ملدة أكثر من شهر ورغم طرقهم 
أبواب البلدية إال أن الواقع يبقي على حاله والمفر من اقتناء 
منقب  اجناز  1000دج يف انتظار  تفوق  بأسعار  املياه  صهاريج 

مائي آخر يحد من العطش الذي تعاني منه القرية.

 عائالت تعيش في ظالم دامس 
بناءات  من  باالستفادة  الفرقة  سكان  من  العديد  فرحة 
ساهمتبشكل  السكنات  هذه  أن  فرغم  مؤجلة  تبقى  ريفية 
القائمة  التنموية  اخلطة  وإجناح  كبير يف تثبيتهم يف أراضيهم 
تفتقر  اجلديدة  السكنات  تلك  أن  غير  الفالحة  على 
قدراتهم  أن  السكان  الريفية ، هذا ويضيف  للربط بالكهرباء 
بسبب غالء  كهربائية  أعمدة  باقتنا  لهم  تسمح  ال  املالية 
التكلفة حيث يفوق سعر العمود الكهربائي 10ماليني سنتيم 
مما جعل تلك السكنات شاغرة ومنهم من اعتمد على الطرق 
الغير قانونية للتزود بالكهرباء عن طريق اجليران لتبقي اآلمال 
معلقة قصد تزويد القرية بالكهرباء الريفية وإنهاء هذه املعاناة. 

مدرسة ابتدائية.. حلم األولياء 
مدرسة  اجناز  احلمادية  قرية  لسكان  امللح  املطلب  اليزال 
يتمدرسون  الذين  أبنائهم  معاناة  من  قصد احلد  ابتدائية 
عن  مم ينجر  البويرة  بوالية  الدشمية  لبلدية  تابعة  بابتدائية 
الطور  من  التالميذ  انتقال  أثناء  إضافية  متاعب  عدة  هذا 
أنفسهم  األولياء  يجد  حيث  املتوسط  الطور  االبتدائي إلى 
مضطرين إلى حتويل أبنائهم إلى متوسطات واليتهم األصلية 
بدل والية البويرة التي تبعد عنهم مبسافة طويلة ،ويف سياق 
املدرسي متذبذب غير  النقل  أن  القرية  ذا صلة يقول سكان 

متوفر على مدار أيام 
لتعويض  أضافية  بحافالت  السكان  يطالب  لهذا  األسبوع 

النقص يف النقل املدرسي.

الغاز لمن استطاع إليه سبيال 
1000متر  توفق  جبلية  تقع يف قمة  احلمادية  فرقة  أن   رغم 
يجعل  مم  للثلوج  وتساقط  برودة يف الشتاء  من  ذلك  ومايعني 
الفرقة بحاجة إلى الربط بشبكة الغاز غير أن قاطنيها أقصوا 
العمراني  احمليط  وان  خاصة  مجهولة  ألسباب  الربط  من 

برنامج الهضاب  إطار  بالغاز يف  الربط  من  استفاد  لبلديتهم 
برودتها  رغم  القرى  استثناء  مت  حني  2012يف  منذ  العليا 
الشديدة وتساقط كميات كبيرة من الثلوج بها كل شتاء حيث 
اليقل  بسعر  الشتاء  الغاز يف عز  قارورة  املواطن اقتناء  يضطر 
أغلب  يعتمد  اليزال  الواحدة، يف حني  للقارورة  عن300دج 

السكان على احلطب للطهي والتدفئة.

التغطية الصحية منعدمة
انعدام  الصحية يف ظل  التغطية  إلى  احلمادية  فرقة   تفتقر 
إلى  القرية  مرضي  لدي  التنقل  مسافة  عالج تختصر  قاعة 
العيادة املتعددة اخلدمات بجواب وقطع عشرات الكيلومترات 
اخلدمات تفتقر  املتعددة  العيادة  حتي  انه  السكان  ويضيف 
لقطع  النسوة  للتوليد حيث تضطر  إلى مصلحة  هي األخرى 
بني  او  بالبويرة  الغزالن  سور  نحو  عشرات الكليومترات 
سليمان باملدية متحملني عناء وتكلفة التنقل ،وحتى اخلطر 

عندما يكون التنقل ليال يف احلاالت االستعجالية.

عزلة خانقة والتغطية الهاتفية غائبة 
فالسكان  التضاريس  صعبة  جبلية  الفرقة  أن  اعتبار  على 
خارج  اآلخرين  مع  كبيرة يف التواصل  صعوبة  يجدون 
أي  اليوجد  حيث  الهاتفية  التغطية  ضعف  بسبب  الفرقة 
الريفي منعدم  الهاتف  بالقرية وحتي  النقال  للهاتف  متعامل 
يقول السكان رغم انه مت إطالق اجليل الرابع والعالم حتول إلى 

قرية يف عصر االنترنيت والعوملة.

كارثة إيكولوجية تلوح في األفق 
إضافة إلى كل النقائص فالقرية تنعدم للربط بقنوات الصرف 
حفر التعفن  على  يعتمدون  السكان  اليزال  حيث  الصحي 
للبيئة  وأضرار  السكان  أخطار على صحة  من  عنها  وماينجر 
العيون  مياه  على  كثيرا  يعتمدون  الفرقة  سكان  وأن  خاصة 
واآلبار للشرب وسقي مزروعاتهم وحيواناتهم التي يعتمدون 

عليها يف معيشتهم وماتدره عليهم من مدخول.

ال مرافق رياضية وال ترفيهية 
أما املرافق الترفهية والرياضية فالوجود لها بتاتا واليسمع 
بتوفير  األولياء  يطالب  حيث  الفرقة  وشباب  أطفال  بها 
مالعب جوارية كأضعف إميان حتى يتمكن أبناء الفرقة 
واحملبوبة  االنتشار  الواسعة  الرياضات  بعض  ممارسة  من 
يضطر  التي  القدم  كرة  غرار  على  اجلزائريني  كل  لدى 
ترابية مم  شباب وأطفال احلمادية ملمارستها يف مساحات 

يجعلهم عرضة لألخطار وحتى األمراض.

 اإلنارة العمومية منعدمة 
بسبب  دامسا  ظالما  تعاني  أنها  إال  للغابة  محاذية  الفرقة 
احليوانات  خلطر  قاطنيها  يعرض  مم  العمومية  اإلنارة  انعدام 

املفترسة التي تصل بيوتهم ليال حسب حديث السكان وكذا 
خروج أبنائهم يف الصباح الباكر إلى املدرسة البعيدة بأكثر من 
فحدث  والثانويات  املتوسطات  إلى  يغادرون  من  ،أما  كم   5
الفرقة يف املطالبة  قاطني  أصوات  بحت  حيث  والحرج، 

باإلنارة العمومية لفرقتهم على غرار الفرق األخرى. 

المديـــــة 
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سولسكاير يستهـدف 3 صفقات إضافية
بعد وصول دوني فان دي بيك

غونار  أولي  النرويجي  يستهدف 
سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إبرام 
3 صفقات أخرى بعد وصول دوني فان دي 
الفحوصات  بيك  دي  فان  وأجرى  بيك. 
ينتقل  أن  املتوقع  ومن  هولندا،  يف  الطبية 
جنيه  مليون   40 مقابل  يونايتد  ملانشستر 

إسترليني.
يرغب  »التاميز«،  صحيفة  وبحسب 
سولسكاير يف التعاقد مع قلب دفاع وجناح 
 2020- اجلديد  للموسم  ومهاجم  أمين 

.2021
مع  التعاقد  سولسكاير  ويستهدف 
هاري  جوار  إلى  اللعب  على  قادر  مدافع 
مستوى  حول  الشكوك  ظل  يف  ماغواير 
ويبدو  بايلي،  وإيريك  لينديلوف  فيكتور 
دايون  لضم  التحرك  يف  يرغب  اليونايتد  أن 

أوباميكانو من صفوف اليبزيغ األملاني.
كما يرغب اليونايتد أيًضا يف ضم تياغو 
مطالب  أن  إال  ميونخ،  بايرن  جنم  ألكانتارا 
انتقاله  تعطل  قد  بأجره  املتعلقة  الالعب 
لقلعة أولد ترافورد. وتواجد جادون سانشو 
الصيف،  هذا  اليونايتد  أولويات  رأس  على 
يبدو  احلمر  الشياطني  إلى  انتقاله  أن  إال 

معقًدا.
على  سولسكاير  ينفق  أن  وقبل 
أواًل  عليه  يريدها،  التي  الثالث  الصفقات 
وبحسب  الالعبني،  بعض  من  التخلص 
يستهدف  البريطانية،  صن«  »ذا  صحيفة 
لينغارد  خيسي  من  كل  بيع  اليونايتد 

وأندرياس بيريرا لتوفير األموال.
القسم الرياضي

كروس:»رحيل ميسي 
سيصب فـي مصلحـة 
ريــال مدريـــد«
قال توني كروس، العب ريال مدريد 

اإلسباني، إن الرحيل احملتمل للنجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف 

برشلونة، سيصب يف مصلحة النادي امللكي.
وأضاف توني كروس يف مقابلة مع شقيقه 
فيليكس كروس يف أحدث مدونة صوتية مبوقع 
»إينفاخ مال لوبن« نشرت امس األربعاء: »لو 
لم يعد العب كهذا ينتمي لصفوف منافس، 
فيمكن استنتاج أننا ال نرى هذا شيئا سيئا.« 
وأضاف أن رحيل ميسي عن برشلونة يعني 
أن الفريق الكتالوني سيفتقد سالحا مهما. 
ويدور الصراع بني ريال مدريد وبرشلونة يف 

الدوري اإلسباني منذ عقود.
وتشير تقارير إلى أن ميسي يقترب من 
االنضمام إلى مانشستر سيتي اإلجنليزي 

ليلعب بذلك مجددا حتت قيادة بيب 
غوارديوال مدربه السابق يف برشلونة.

وكان ميسي أعلن قبل أيام رغبته يف 
الرحيل عن برشلونة، وغاب اول أمس عن 
تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، 

وذلك يف ثاني مران لبرشلونة حتت قيادة مديره 
الفني اجلديد رونالد كومان استعدادا للموسم 

اجلديد.توني كروس، املتوج مع املنتخب 
األملاني بلقب كأس العالم 2014، النجم 

ميسي بأنه »واحد من أفضل الالعبني على 
اإلطالق«، بينما يرى أن النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، زميله السابق بريال 

مدريد، هو األفضل.

يوفنتوس يتوصل 
التفــاق نهائـي 
مــع سواريـــز

اقترب نادي يوفنتوس من إبرام صفقة 
هجومية من العيار الثقيل خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية اجلارية، عبر التعاقد مع 
األوروغوياني لويس سواريز، جنم برشلونة.

ووفًقا لصحيفة »الغازيتا ديللو سبورت«، 
فإن يوفنتوس أمت اتفاقه مع سواريز، مما يجعله 

على مقربة من عقد شراكة هجومية مع 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يف املوسم 

املقبل.ويأتي ذلك بعدما أبلغ الهولندي 
رونالد كومان، مدرب البارسا، الالعب البالغ 

33 عاًما بخروجه من حساباته فور توليه 
منصب املدير الفني للفريق بنهاية املوسم 

املنقضي.وأشارت الصحيفة إلى توصل اليويف 
التفاق مع ممثلي سواريز بعد اجتماعهما للمرة 
الثانية يف الساعات املاضية، ونص االتفاق 

على حصول املهاجم املخضرم على 9 ماليني 
جنيه إسترليني كراتب سنوي.

وبذلك، قطع يوفنتوس الطريق على 
األندية التي أرادت الظفر بتوقيع مهاجم 

برشلونة، وعلى رأسها ناديه السابق أياكس 
أمستردام وباريس سان جيرمان.

إنتـر ميـالن يخرج 
من سباق ضم ميسي
خرج إنتر ميالن اإليطالي من سباق 

التعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
هذا الصيف، وذلك بعدما ارتبط اسم مهاجم 

برشلونة بالنيراتزوري عقب تقدمه بطلب 
رسمي للرحيل عن العمالق الكتالوني.

وقال بييرو أوسيلو املدير الرياضي إلنتر 
بحسب ما نقلت صحيفة »ماركا« اإلسبانية: 

»لن نتوجه للتعاقد مع ليونيل ميسي، ال 
أعرف حتى من أين أتت تلك الشائعات 

املجنونة«. كما وجه أوسيلو حتذيًرا لبرشلونة، 
بشأن اهتمام البارسا بالتعاقد مع الوتاورو 

مارتينيو مهاجم النيراتزوري. وتابع أوسيلو: 
»لم نبدأ أي محادثات رسمية مع برشلونة 
بشأن الوتارو، ويف اليوم الذي انتهي فيه 

الشرط اجلزائي، اعتبرنا الالعب ليس للبيع، 
األمر انتهى«.

موناكـو يضــم مهاجـــم 
ألمانيـــا فوالنــد

أبرم موناكو الفرنسي صفقة أملانية، امس األربعاء، بتعاقده مع كيفن فوالند، 
مهاجم باير ليفركوزن. وأعلن النادي األملاني، عبر حسابه الرسمي على »تويتر«، 
موناكو  أكد  كما  أمضاها ضمن صفوفه،  سنوات   4 بعد  معه  فوالند  رحلة  نهاية 

تعاقده مع الالعب حتى جوان 2024.
كوفاتش،  نيكو  ملوناكو،  الكرواتي  املدرب  طلب  على  بناًء  الصفقة  وجاءت 
كمدرب  سواء  البوندسليجا،  يف  لسنوات  لعمله  نظًرا  جيًدا  الالعب  يعرف  الذي 

آلينتراخت فرانكفورت أو بايرن ميونخ.
بقميصي  مباراة   247 فوالند  خاض  البوندسليغا،  يف  مسيرته  مدار  وعلى 
الظهور  فرصة  نال  كما   .62 هدًفا وصنع   77 وليفركوزن، سجل خاللها  هوفنهامي 

الدولي مع منتخب أملانيا يف 10 مباريات، أحرز خاللها هدًفا وحيًدا.

إيفرتون يفوز بصفقة خاميس  
احلقوق  على  حصل  اإلجنليزي  إيفرتون  أن  كولومبية  صحفية  تقارير  كشفت 
وقع  أن  بعد  رودريغيز،  خاميس  اإلسباني،  مدريد  ريال  وسط  لالعب  الرياضية 

الالعب عقدا لثالث سنوات مع »التوفيز«.
وأكدت نشرة أخبار )نوتيسياس كاراكول( أن صاحب الـ29 عاما سافر بالفعل 
إلى مدينة ليفربول، ومن املنتظر أن يعلن الناديان اإلجنليزي واإلسباني عن الصفقة 

رسميا خالل الساعات القليلة املقبلة.
وكان النادي امللكي قد بدأ فترة اإلعداد للموسم اجلديد )21-2020( اإلثنني 

والتي شهدت غياب الالعب الدولي الكولومبي.
ومع إمتام الصفقة بشكل رسمي، من املنتظر أن يعود هداف مونديال البرازيل 
2014 للعب حتت إمره مدربه األسبق يف النادي امللكي )يف موسم 15-2014( ويف 

بايرن ميونخ األملاني )يف بداية موسم 18-2017(، اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
له يف مالعب  اخلامسة  التجربة  هي  هذه  انتقاله إلجنلترا، ستكون  حالة  ويف 
وبايرن  وريال مدريد اإلسباني  الفرنسي  البرتغالي وموناكو  بورتو  بعد  العجوز  القارة 

ميونخ األملاني.

ســـــان جيرمــــــان أول 
المنطلقيــن فــي السبــاق 
علــى هيكتــور بيليريــن

جيرمان،  سان  باريس  بدأ 
أحد  لضم  آرسنال،  مع  مفاوضاته 
الصيفي  امليركاتو  يف  الفريق،  جنوم 
على  جيرمان  سان  وعرض  اجلاري. 
آرسنال، 30 مليون إسترليني، بينها 
بيليرين،  هيكتور  لضم  إضافات،   5

الظهير األمين اإلسباني.
خسارة  يف  آرسنال  يرغب  وال 
عاًما،   25 العمر  من  البالغ  الالعب 
االستفادة  بإمكانه  أن  يدرك  أنه  إال 
من تلك األموال يف تدعيم صفوفه. 
باهتمام  أيضا  بيليرين  ويحظى 
أن سان  إال  ميونخ،  وبايرن  يوفنتوس 

عقد  وميتد  البريطانية.  ميل«  »ديلي  بحسب صحيفة  أوال،  حترك  من  هو  جيرمان 
بيليرين مع آرسنال حتى عام 2023، إال أنه يرحب بخوض حتد جديد.

ويقدر آرسنال الالعب بأكثر من هذا الثمن، وبالتالي فمن املتوقع أن تتواصل 
بقاء  أمام  الباب  ذلك  سيفتح  بيليرين  رحيل  حال  ويف  الناديني،  بني  املفاوضات 

مايتالند نايلز.

برشلونــة يتفـق مـع نجم 
ليفربــول فينالـــدوم

للرحيل  ليفربول  العب  يستعد 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 
جتربة  خوض  عن  بحًثا  اجلارية، 
بقميص  املقبل  املوسم  يف  جديدة 

برشلونة.
»سبورت«  صحيفة  وكشفت 
بالفعل  احملادثات  بدء  عن  الكتالونية 
الدولي  انتقال  حول  الناديني  بني 
إلى  فينالدوم  جورجينيو  الهولندي 
رونالد  طلب  على  بناء  البارسا، 

كومان، مدرب البلوغرانا.
برشلونة  أن  الصحيفة  وأكدت 
توصل التفاق بالفعل مع جنم ليفربول 
أمر  يجعل  ما  التعاقد،  بنود  بشأن 
مسألة  الكتالوني  الفريق  إلى  انتقاله 

وقت.
استعداد  عدم  إلى  وأشارت 
البارسا لدفع أكثر من 18 مليون جنيه 
صاحب  مع  التعاقد  نظير  إسترليني 
الـ29 عاًما، الذي يتبقى على نهاية 

عقده مع الريدز عاما واحد.
ويعد فينالدوم أحد ركائز ليفربول األساسية يف عهد املدرب األملاني يورجن كلوب، لذا 
غاب عن مباراة واحدة فقط خالل مشوار الفريق نحو الظفر بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 

املوسم املنصرم.
ويحاول كومان بناء فريق جديد داخل ملعب كامب نو، ال سيما يف ظل عزمه على 
إلى  بالفعل  رحل  الذي  راكيتيتش،  إيفان  الكرواتي  وأولهم  القدمي،  احلرس  من  التخلص 

إشبيلية اإلسباني، أمس الثالثاء.
يف  األساسية  عناصره  أحد  كان  حيث  كومان،  مع  وطيدة  بعالقة  فينالدوم  ويرتبط 

املنتخب الهولندي، الذي رحل عنه األخير فور تلقيه عرًضا من برشلونة يف أوت املاضي.

انتهـــاء أزمــة عـــودة 
كــروز »للبوندسليغـا«

أعلن املهاجم ماكس كروز، أنه ميكنه 
تسجيل مشاركته األولى مع يونيون برلني 
سبتمبر  من  الحق  وقت  يف  األملاني، 
الدوري  رابطة  أبلغته  بعدما  اجلاري، 
بأحقيته يف بدء اللعب مع الفريق، الذي 

انضم إليه قادما من فنربخشه التركي.
صورة  »تويتر«  عبر  الالعب  ونشر 
»رابطة  معلقا:  الصفقة،  حسم  تؤكد 
يونيون )برلني(  الدوري األملاني أخطرت 

وأخطرتني بإمكانية البدء«.
األملاني  قدم  قد  برلني  يونيون  وكان 
السابع  يف  عاما(،   32( السابق  الدولي 
إمتام  إجراءات  لكن  املاضي،  أوت  من 
فنربخشه،  جانب  من  تأخرت  الصفقة 
بسبب خالفات تتعلق باجلوانب املالية.

أمام  املقررة  برلني  يونيون  مباراة  قبل  الكاحل،  يف  إصابة  من  حاليا  كروز  ويتعافى 
كارلسروه، يف الدور األول من كأس أملانيا، يوم 12 سبتمبر. ويستهل يونيون برلني مشواره يف 

املوسم اجلديد من الدوري، مبواجهة أوغسبورغ بعدها بأسبوع واحد.
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مستوى  على  الطبية  اللجنة  دعت 
)الفاف(،  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
جميع فرق بطولة الرابطة احملترفة األولى إلى 
الشروع يف إعداد ملفاتهم الطبية، يف انتظار 
الصحية  السلطات  ترخيص  على  احلصول 
ووزارة الشباب والرياضة باستئناف املنافسة، 
من  بيان  األربعاء  امس  به  أفاد  ما  حسب 

الهيئة الكروية الوطنية.
لنتائج  تبعا  انه  املصدر،  ذات  وأوضح 
2020 بني  أوت   26 يوم  املنعقد  االجتماع 
كرة  ورابطة  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
احملترفتني  الرابطتني  وأندية  احملترفة  القدم 
األولى والثانية، الذي انتهى باتفاق اجلميع 
على اعتماد صيغة بطولة كالسيكية ملوسم 

2020/ 2021 من 38 جولة، بادرت اللجنة 
الطبية على مستوى االحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم )الفاف(، إلى دعوة جميع فرق بطولة 
الرابطة احملترفة األولى إلى الشروع يف إعداد 
على  احلصول  انتظار  يف  الطبية،  ملفاتهم 
الشباب  ووزارة  الصحية  السلطات  ترخيص 

والرياضة باستئناف املنافسة.
املعنية   األندية  على  يتعني  وعليه 
الرياضية  الفرق  خضوع  تثبت  شهادة  تقدمي 
استئناف  قبل  الالزمة  الطبية  للفحوص 
املنافسة مرفوقة مبلف طبي يتوافق مع الشروط 
مستوى  على  الطبية  اللجنة  حددتها  التي 
عدم  تثبت  شهادة  إلى  باإلضافة  االحتادية 

وجود مانع صحي ملمارسة لعبة كرة القدم.

زيادة على هذه اإلجراءات، يتعني على 
الفرق كذلك تقدمي شهادة تثبت قبول الالعب 
مع  املنشطات،  مراقبة  لعملية  اخلضوع 
أعراض  بعدم ظهور  لالعب  الشريف  التصريح 

اإلصابة بفيروس كورونا »كوفيد 19«.
ومعلوم أّن السلطات العمومية لم ترخص 
التدريبات،  باستئناف  النخبة  ألندية  بعد 
إاّل أّن احلكومة كلفت وزير الشباب والرياضة 
كل  مع  بالتنسيق  خالدي  علي  سيد 
االحتاديات الرياضية لدراسة إمكانية العودة 
بدون  الرياضية  التظاهرات  إلى  التدريجية 
جمهور، وفق بروتوكول صحي خاص بكل 

اختصاص رياضي.
محمد هشام

تحسبا إلستئناف المنافسة

اللجنــة الطبيـة للفاف تدعو الفرق 
إلـــى إعـداد ملفاتهـا الصحيــة

خرج العديد من مناصري نادي شباب عني وسارة لكرة القدم، الصاعد 
أمام مقر والية اجللفة،  الثاني، يف وقفة احتجاجية  للقسم احملترف  اجلديد 
تنديدا على تأخر أشغال تهيئة ملعب »اول نوفمبر« وهو امللعب الوحيد الذي 

سيستقبل فيه النادي مباريات املوسم املقبل.
و أكد األنصار احملتجون خالل تصريحاتهم ل »أخبار الوطن« بأن مديرية 

إلى  والتي  التهيئة  أشغال  بدء  يف  وعدها  عند  تكن  لم  والرياضة  الشباب 
حد اآلن لم تنطلق، فيما يشهد امللعب حالة كارثية من جانب األرضية، 
بأن  أيضا  األنصار  وأضاف  املالبس،  تغيير  وغرف  املدرجات  الى  باإلضافة 
النادي يعاني من أزمة مالية خانقة منذ سنوات طويلة ولم يحضى بإهتمام 
السلطات الغائبة عن املشهد الرياضي، مؤكدين بأن ممثل الوالية الوحيد يف 

القسم الثاني تعرض لإلهانة حيث أن تأهله األخير لم يعير إهتمام املسؤولني 
الذين لم يبادرون حتى بإقامة حفل تكرميي لالعبني واملسيرين الذين بذلوا 
الشباب  مدير  وقال  الفريق،   تأهل  يف  الفضل  لهم  وكان  كبيرة  مجهودات 
لألنصار  وعدا  اعطى  بأنه  امللعب  تهيئة  أشغال  تأخر  على  رده  والرياضة يف 

على أن تنطلق األشغال يف مدة ال تتجاوز العشرة أيام.

أنصـار شبـاب عيـن وسـارة يحتجـون أمـام مقـر الواليــة
على إثر تأخر أشغال تهيئة الملعب

فيما طالب شريف الوزاني بفسخ عقد ابنه إلياس
 نقــاش رابـع المستقدميــن
 في صفوف مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، عن تعاقدها مع املهاجم هشام نقاش، الذي أمضى 
رابع  ليصبح  احلالية  الصيفية  االنتقاالت  مرحلة  خالل  موسمني  مدته  عقد  على 

املستقدمين بعد كل من حسام ليمام، عادل خطابي وصيام شربف.
وكشف النادي الوهراني عبر صفحته الرسمية، أن نقاش أمضى على عقد ميتد 
أكدت  الطيب محياوي، كما  وهران  مولودية  إدارة  رئيس مجلس  ملوسمني، بحضور 

اإلدارة أن املدرب اجلديد الفرنسي برنار كازوني، هو الذي اصر على إستقدامه.
وبهذه الصفقة يعتبر نقاش الذي كان يحمل املوسم املاضي ألوان مولودية اجلزائر، 
وداد  ومهاجم  ليمام  حسام  قسنطينة  شباب  حارس  من  كل  بعد  املستقدمني  رابع 
بوفاريك عادل خطابي اللذين أمضيا عقدا ملدة موسمني واملهاجم صيام شربف قادما 

من جمعية عني مليلة.
يف سياق متصل، أعلن ، املدير العام السابق لنادي مولودية وهران، سي طاهر 
شريف الوزاني فسخ عقد ابنه إلياس، بعد ساعات فقط، من توقيعه عقًدا احترافيا 

مع الفريق.
»لقد  »فيسبوك«  على  الشخصي،  حسابه  عبر  فيديو  يف  الوزاني  شريف  وقال 
بلغني توقيع ابني على عقد احترايف رفقة املولودية، وهذا األمر تسبب يف هجوم بعض 
األنصار على شخصي، رغم أنه يحمل قميص النادي منذ صغره«، وواصل »ال أعلم 
ملاذا يقوم املسيرون بتوقيع عقود احترايف للشبان، وتقدميهم لوسائل اإلعالم، رغم أنهم 
ال زالوا يف صنف الرديف«، وأضاف »لقد اتصل بي ابني، وأعلمني برفضه املواصلة 
رفقة املولودية رغم أنه تدرج يف مختلف فئاته الشبانية، بسبب احلملة الشعواء التي 
بكل  يريدون  املولودية  »مسيرو  وتابع  باحلسرة«،  أشعر  جعلني  األمر  وهذا  طالتني، 
الطرق تشويه صورتي وصورة أبنائي، وهذا األمر لن يحبط عزميتي، ولن يحرمني من 

مواصلة احلرب ضد سياستهم«.
م.هشام

ينشط مع نادي »أف سي باريس« الفرنسي

أشـــرف عباســي مرشــح 
لالنضمـــام إلــى صفــوف 
المنتخــب الوطني المحلــي

أشرف  الالعب  أضحى 
صفوف  يف  ينشط  الذي  عباسي 
مرشح  باريس«،  سي  »أف  نادي 
صفوف  إلى  لالنضمام  بقوة 
املنتخب الوطني احمللي الذي يشرف 

عليه الدولي السابق مجيد بوقرة.
»أخبار  مصادر  وبحسب 
البالغ  أشرف  الالعب  فإن  الوطن« 
تكون  والذي  سنة   17 العمر  من 
مدينة  وإبن  بواسماعيل  نادي  يف 
يتميز  تيبازة،  بوالية  بواسماعيل 
بالروح الرياضية العالية وميتلك من 
الذات  إلثبات  يؤهله  ما  املهارات 
والقوة  الرشاقة  يف  إمكاناته  وإظهار 

أكبر  إلى  االنضمام  يف  كبيرة  لفرص  وامتالكه  املتعددة،  واملهام  الواجبات  وهضم 
األندية األوروبية.

الدرجة  الفرنسي  باريس«  سي  نادي«أف  يف  إحتراف  عقد  على  أمضى  حيث 
الثانية وهو محترف منذ 7 أشهر ولديه اتصاالت من املنتخب الوطني احمللي، حيث 

من املتوقع أن ينضم إلى املنتخب اجلزائري قريًبا.
أشرف عباسي العب صغير لكنه ذو إمكانيات فنية كبيرة تبشر مبستقبل زاهر 
ومشرق له، اثار االعجاب وجنح يف القيام بدوره وواجباته وكان استدعاءه للعب ضمن 
جهود  ثمرة  الثانية-  الدرجة  ضمن  ينشط  باريس«-الذي  سي  »أف  نادي  صفوف 
كبيرة ورائعة لهذا الالعب الواعد، وفضاًل عن فنياته الكبيرة وتفننه يف مداعبة الكرة 
املرمى من  الفردية وتسديد على  للمهارات  املستديرة من حتكم ومراوغة واستعراض 
طريق  له  سُتعبد  أنها  األكيد  رفيعة  بأخالق  ميتاز  أشرف  فالالعب  مختلفة،  جهات 

النجاح لتحقيق مستقبل زاهر يف قادم األيام.
عمار قردود

عدة نقاط سيتم مناقشتها

المكتـب الفيـدرالي يجتمـع الثالثـاء المقبـل
يعقد املكتب الفيدرالي  لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم )فاف( 
الهيئة بدالي براهيم  الثالثاء املقبل يف دورة عادية مبقر  اجتماعا يوم 
موقعها  االربعاء على  امس  الفيدرالية  أوردته  ما  بالعاصمة، حسب 
نشاطات  تقارير  مناقشة  ستتم  االجتماع،  هذا  الرسمي.وخالل 
الرابطات اخلمس وهي: الرابطة احملترفة، رابطة الهواة، رابطة ما بني 
اجلهات، رابطة كرة القدم النسوية ورابطة كرة القدم داخل القاعات.
كما سيتطرق اعضاء املكتب الى تقارير املديرية الفنية الوطنية 

وجميع اللجان: جلنة املالية، كأس اجلزائر، اللجنة الطبية الفيدرالية، 
جلنة تسوية النزاعات، اللجنة التحكيمية، كرة القدم النسوية، جلنة 
القدم داخل  قانون الالعب وجلنة كرة  الرابطات، جلنة  التنسيق مع 

القاعة والكرة الشاطئية.
االخير  االجتماع  محضر  على  االعضاء  يصادق  أن  ويرتقب 

للمكتب املنعقد يوم 10 أوت الفارط.
م.هشام

بمشاركة المجمع البترولي

روانــدا تقتـرب مـن استضافـة رابطــة أبطـال 
افريقيـــا لكــــرة السلـــــــة

الرواندية عن  املقبلة، وكشفت صحيفة »نيوتاميز«   الفترة  أفريقيا لكرة السلة خالل  أبطال  اقتربت رواندا من استضافة بطولة رابطة 
اقتراب االحتاد األفريقي لكرة السلة من إقامة البطولة القارية يف الفترة بني 5 و20 ديسمبر املقبل يف رواندا.

وأشارت إلى أن رواندا رحبت بإقامة الدورة على أرضها يف ظل جائحة كورونا التي تسببت يف تأجيل البطولة.
ومن املقرر أن يشارك 12 فريقا يف البطولة القارية لكرة السلة من بينها الرباعي العربي املجمع البترولي اجلزائري والزمالك املصري واالحتاد 

الرياضي املنستيري التونسي وجمعية سال املغربي.
األنغولي  لواندا  دي  وبيترو  النيجيري  وريفرز  مدغشقر  بطل  بي سي  إن  املوزمبيقي وجي  فيروفيارو  املشاركة  الفرق  قائمة  تضم  كما 

والشرطة املالي ودوانز السنغالي وفاب الكاميروني وباتريوتس الرواندي.

الطاهر دحمان
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ابنة أوالد عدي القبالة الكاتبة الصاعدة »نجاة جميات« 

  كاتبـة شابـة وموهوبـة تدّون أفكارهـا بجـرأة! 

حاورها / أ.  خلضر.  بن يوسف 
بلدية  ابنة   ، ربيعا   22 ذات   ، جميات  جناة 
جامعية  طالبة   ، املسيلة  والية  القبالة  عدي  أوالد 
ملني  محمد  بجامعة  عامة  إدارة  تخصص  ثالثة  سنة 
دباغني سطيف ، متحصلة على شهادة خياطة ألبسة 
نسائية ومشاركة يف ورشة اإلعداد والتقدمي التلفزيوني 
يف  باجلدوي  راضية  والصحفية  األستاذة  تأطير  حتت 
ورجال  واالعالم  للمسرح  الوطني  املؤمتر  فعاليات 
وروائية  كاتبة    ، قرآن  طالبة   ، بسطيف  األعمال 
جيلها  هموم  وأقالمها  أوراقها  مع  حتمل   ، شابة 
 ، وحتدياته  صراعاته  أيضا  بل   ، وتطلعاته  وأحالمه 
أن  أول سطر يف حياتها  أن كتبت  منذ  قررت  لذلك 
تكون لها رسالة خاصة ، رسالة متعددة األبعاد ألبناء 
جيلها من الشباب ، وهذه الرسالة تكونت وتشكلت 
داخلها مبصادر عديدة ورمبا واحد منها مصدر خاص 
وهو أمها ، الكاتبة والروائية جناة جميات ، شابة من 
نوع مختلف ، مزيج أصيل من القيم احملافظة واملبادئ 
السامية ومن الذكاء واالطالع والشعور القوي برسالة 
حد  إلى  االيجابية  حتب   ، الرسالة  وحياة  احلياة 

التكريس لها معظم كتاباتها 
كيف اكتشفت موهبتك ، أقصد موهبة الكتابة 

واإلبداع فيها ؟
منذ أن كنت صغيرة ، وقد اكتشف هذا أساتذتي 
والثانوي ،  املتوسط  الطور  مادة األدب خاصة يف  يف 
وكانوا يشيدون بهذا كثيرا ، أيضا كل من يعرفني يف 
والكتابة  التعبير  موهبتي يف  يدرك  زمالء  الوسط من 

بشكل جيد
متى فكرت يف خوض غمار الكتابة والغوص يف 

مجال التأليف واخلروج إلى العلن؟
يف حقيقة األمر الفكرة راودتني منذ سنوات ليس 
بالبعيدة ، كانت تتجمل لي األفكار يف ذهني ومنذ 
العام املاضي قّررت أن أخوض غمار الكتابة واخلروج 
إلى العلن ، فبدأت بتجسيد ذلك وارتأيت أن ادخل 
هذا العالم من بوابة دار املثقف للنشر والتوزيع ، كما 
دار  لطاقم  والتقدير  التحية  كل  املنبر  هذا  من  أوجه 
املثقف خاصة األستاذة سميرة منصوري التي يّسرت 

لي كل األمور واستقبلتني بصدر رحب

البّد أن لك  أهدافا تسعني إلى حتقيقها ، هل 
ميكن أن تبوحي لنا بها؟

طبعا بكل تأكيد لكل شيء هدف ، وغايتي يف 
هذا العالم اجلميل هي مالمسة أعماق روح كل قارئ 
من خالل التطرق ملواضيع دينية روحية وفكرية تهمه 
وتكون بلسما له ، ألنه بصراحة توجهي يف هذا األمر 
واقعي ملموس سواء من جتاربي أنا أو من جتارب من 
حولي مما رأت عيني او سمعت أذني ، أو مما صادفت 
، ولفت انتباهي أمور معاكسة تؤلم الروح قبل اجلسد 
، طبعا قد كانت لها أسباب ، وهذا ما جعلني أتطّرق 
وهذه  قارئ  كل  تفيد  أن  مني  أمال  إليه  تطرقت  ملا 

غايتي األولى واألخيرة
»أهازيج الروح« مولود جديد جدير بالنقد 

والدراسة، حدثينا عن إصدارك اجلديد ؟
أهازيج الروح على إيقاع ذنب ، هو كتاب مبحتوي 
ديني محض ، كل متنياتي فيه نصر ملن يخوض حربا 
احملاور  بابه ، يشمل  الندم  فيها ذنب طارق  العدو   ،
النفس،  محطات   ، الروح  وأهازيج  النفس   : اآلتية 
ماذا لو كانت النفس مظلومة ، دوامة احلواس ، أين 
ذا البصيرة ، ضجيج داخل جسد ، ما خطب البال؟ 
العقل  الذنب صديقا ، كي ال أذنب ،  ، ال تتخذ 
صافرة   ، لآلخر  قائدا  إحداهما  يكون  متى  والقلب 
ضميرية ، سالم داخلي ، عّطر وعاء نفسك بالذكر 
، كانت هذه محتويات االصدار وكل كلماته تعانق 
روح كل عبد منا ، وتعالج جزءا مما يؤرقه ، وهو صراع 
الذنوب ،  بينه وبني نفسه حني يغوص يف مستنقع 
وإبان طرق الندم بابهفليس الويل لعبد قد أذنب ، وإمنا 
الويل وكل الويل ملن لم يحسن الغسل من الذنب ، 
فال فارقه بحق الفراق ، وال كان ذكره وطاعته كافيان 
لالغتسال الصحيح ، فالتوبة النصوحة أساسها قلب 
يؤمن بأن هلل غفور رحيم ، فالتبارز بها من يقود بك 
إلى الذنب ولتحشر بها نفسك يف زمرة الصاحلني ، 

فيا عبد هلل أدرك التوبة قبل أن تدركك املنية
من خالل سيميائية العنوان ، الحظت أنك 

تناقشني الكثير من قضايا الدين، مبا تفسرين 
ذلك ؟

طبعا كما اسلفت الذكر سابقا أنه محتوى ديني 

محض ، وإن دّل على شيء فإمنا على توجهي وزاوية 
نظري ألنه غايتي األسمى هي معاجلة قضايا روحية 
املجتمع  يف  تؤثر  أولى  بدرجة   ، أخالقية  دينية،   ،
متماسك  متكامل  مجتمع  لبناء  األساس  فحجر   ،
يبنيها  التي  واألسس  الفردية  األخالقيات  هي 
األخالقية  بنظرتي  ككاتبة  مني  وواجب  الفرد، 
من  منا  وجب  ملا  معاكسة  أراها  ملواضيع  التطرق 
وتيسيرها  وتصحيحها  اجلذور  من  معاجلتها  خالل 
أيضا مبا يوافق ديننا احلنيف ، ونحن كأمة إسالمية 
وهلل ما تدهورنا إال لبعدنا عن أسس ديننا احلنيف ، 
 ، الكبائر  تصنع  التي  الصغائر  بعض  عن  وتغاضينا 

وتفتح اآلفاق ملا ال يرحم وال يحمد عقباه.
هل ميكنك توضيح ما ُتؤمنني به من أفكار وقيم 

بشكل عام أثناء ممارسة الفعل االبداعي ؟
 ، والقيم  باألفكار  ملمة  جد  أنا  تأكيد  بكل 
املجتمع  رحم  من  ولدت  ألنها   ، بحق  بها  ومؤمنة 
ارتأيت أن أبرزها يف عالم الكتابة وأدونها ليطلع عليها 
اجلد  املواضيع  هذه  تروقهم  من  إليها  بحاجة  هم  من 
التماسية، والتي من األكيد أنها ستحدث أثرا على 

القارئ
ما حجم انعكاس الوضع االجتماعي والوضع 

الثقايف الذي عشته مبدينتك أوالد عدي 
لقبالة على كتاباتك اإلبداعية ؟

ابنة  كوني  فخورة  جد  أنا  صراحة  وبكل  أوال 
التي  احملافظة  البلدية  هذه  لقبالة  عدي  أوالد  بلدية 
تزخر بحفظة كتاب هلل خاصة صغارهم ، أناسها من 
الرونق األخالقي اإلنساني باألخص ، وكل املواهب 
نتاج  إال  ماهي  املجاالت  شتى  يف  منها  برزت  التي 

حب وعطاء من كبارها لصغارها.
للبلدية  والثقايف  االجتماعي  الوضع  لي  بالنسبة 
الدافع  إنها   ، تأكيد  بكل  إيجابيا  علّي  انعكس 
واالحترام  التحية  املنبر  هذا  من  وأوجه   ، لنجاحي 
إال  منا  بدر  جناح  من  وما  األعزاء  بلديتي  أهل  لكل 

كانوا هم خلفه
أنت اآلن انطلقت يف الفعل اإلبداعي من 
اجلانب الديني عكس الكثير من الكتاب 

الشباب الذين يتوجهون إلى األدبي »الرواية 

،القصة، اخلاطر » ، مباذا تعّللني هذا التوجه 
الذي يتطلب استعدادا وإملاما وفكرا وجرأة يف 

الطرح؟
خياري  هو  كتاباتي  يف  الديني  توجهي  صراحة 
ملا يحمله من غاية  به دوما  به وسأحتلى  أؤمن  الذي 
 ، مكان  وال  زمان  يحده  ال  نفعي  اثر  ذات  نبيلة 
طياته  يف  ،ويحمل  محّددة  صالحية  له  وليست 
أخالقيات أساسية تبحث بني ثنايا الفرد عن ثغرات 

وعثرات وجراح ونقائص لتكون هي البلسم
ماهي ابداعاتك األخرى التي تشتغلني عليها 

اآلن ، هل ميكن أن تتحدثني عنها ؟
لدّي أعمال اشتغل عليها حاليا ، منها ما أكملته 
عن  هلل  بإذن  سيصدر  الذي  الثاني  العمل  وسيكون 
اسم  وسيحمل  العاجل  القريب  أيضا يف  املثقف  دار 
» حواء كوني مطرا يف صحراء آدم«  هو أيضا بنزعة 
دينية يحوي نصائح لكل أنثى سواء كانت زوجة أو 
بنتا أو أختا.. . وكيف تكون سندا للرجال كي تكون 
سحابة الغيث يف صحراء الرجل من شتى اجلوانب ، 
وكيف تؤثر إيجابيا يف الرجل وتغيره لألفضل ، وخلق 
اجلو السعيد له واالبتعاد عن كل ما من شأنه صنع 
بينها  السلبية  األمور  من  والكثير   ، واألسى  الكآبة 

وبني الرجل
هل ميكن أن نراك يف أجناس أدبية أخرى ؟

رواية  على  أعمل  حاليا  ألنه  تأكيد  بكل  نعم 
عن  تتحدث   « بيب  العجوز  فلسفة   « اسم  حتمل 

شخصية املدرب اإلسباني بيب غوارديوال
ما هي طموحاتك وآفاقك املستقبلية ؟

إيجابيا  عنصرا  أكون  أن  هو  الوحيد  طموحي 
أستطيع  الذي  بالقدر  أفيد   ، مجتمعي  يف  وفعاال 
التي  او  إليها  أتوق  التي  املكانة  عن  النظر  بغض   ،

سأصل إليها
كلمة أخيرة توجهينها لقراء اجلريدة؟

أخص   ، اجلريدة  على  القائمني  لكل  حتياتي 
بالذكر الرائع بن يوسف خلضر، وحتياتي لكل من يقرأ 

هذا احلوار ، كل التوفيق لكم بإذن هلل.

كل شخص مّنا لديه حلم معين يسعى جاهدًا  إلى الوصول إليه ، مهنة يرغب في مزاولتها بشدة ، معدل مشرف يدرس لياًل ونهارًا من أجل تحصيله ، لكن في طريق النجاح دومًا ما تواجهنا 
صعوبات وعقبات تحول دون تحقيقنا الهدف الذي لطالما عملنا من أجله. وفي خط النهاية، يصل الشخص المثابر الذي ال يستسلم مهما كان ، أّما اآلخرون فيفشلون عند أول اختبار.
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AKHBAR EL WATANE  03-09-2020

إشــــــــــهــار

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : المسيلة

دائرة أوالد هداج
بلدية أوالد هداج

إعـــــــــالن  

عن فتح تحقيق عمومي حول المالئمة أو عدم المالئمة
بالنيابة  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  السيد  يعلن   2020/08/16: في  المؤرخ    2020/1841: رقم  الوالئي  القرار  على   بناء 
.   عن فتح تحقيق عمومي حول  المالئمة أو عدم المالئمة بخصوص مشروع إنجاز وحدة لصناعة األجر لفائدة السيد بعجي عباس بن 
عبد الحميد بالمكان المسمى الجرف لمدة خمسة عشر )15( يوما ، ابتداء من تاريخ تعليق هذا اإلعالن بلوحة اإلعالنات ، و بجريدتين  

يوميتين وطنيتين .
فبإمكان الجمهور اإلطالع على الملف إلبداء اعتراضاته أو مالحظاته و أن يتقدم بها إلى البلدية )المصلحة التقنية ( لدى السيد /عبد 

الرزاق قنفود المحافظ المحقق في المشروع خالل أوقات العمل الرسمية .

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : تيبازة 

دائرةالقليعة
بلدية الشعيبة

رقم ................/.2020
إعـــــــــالن

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبدية الشعيبة عن الشروع في تحقيق علني لمشروع إنشاء ، و الكائنة بالشارع الرئيسي بلدية الشعيبة 
، من طرف السيدة: بن علجية عبد المؤمن ،و لهذا الغرض نعلم ،جميع لمواطنين عن فتح سجل على مستوى مقر البلدية لتدوين أرائهم 

و هذا لمدة )30( يوما إبتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية الشلف 

دائرة أبو الحسن 
بلدية تاجنة 

رقم  التعريف الجبائي :098402059023038

-إعــــالن عن إلغاء المنح المؤقت للطلب العروض رقم 2020/01 

طبقا ألحكام المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 
2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام و تبعا لإلعالن 

عن طلب العروض المذكورة أعاله بتاريخ : 2020/03/23  ،عبر جريدتي أخبار الوطن باللغة 
العربية و جريدة  CAP باللغة الفرنسية  و رسائل االستشارية عبر بلديات  الوالية و كذا غرفة 

التجارة و غرف الحرفية .
و عليه بعد اتمام االجراءات يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاجنة عن إلغاء المنح 

المؤقت بسبب خطاءفي االجراءات االدارية للمشروع التالي :
تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية لسنة 2020 المالية 

تعيني املؤسسة إسم العملية

 تموين المطاعم المدرسية 
بالمواد الغذائية لسنة 2020 

الحصة رقم 01 : تموين المطاعم 
المدرسية بالمواد الغذائية  العامة 

+ مادة الخبز .

  تموين المطاعم المدرسية بالمواد 
الغذائية لسنة 2020 الحصة رقم 
02 : تموين المطاعم المدرسية 

بالمواد بالخضر و الفواكه .  

     تموين المطاعم المدرسية 
بالمواد الغذائية لسنة 2020 

الحصة  رقم03 : تموين المطاعم 
المدرسية بالمواد  باللحوم والمواد 

البروتينية  .

نقطة العرض املبلغ املقترح )دج(
التقني 

جتارة باجلملة املنتوجات  
املرتبطة بتغذية االنسان 

-بلعرابة  ....
الرقم اجلبائي 

197002200065839

6,000,133,75دج

4,326,823,50دج

33,820,049,10دج

جتارة باجلملة املنتوجات  
املرتبطة بتغذية االنسان 

-بلعرابة  سيادي أحمد
الرقم اجلبائي 

196020100072153

جتارة باجلملة املنتوجات  
املرتبطة بتغذية االنسان 

-بلعرابة  سيادي أحمد
الرقم اجلبائي 

196020100072153

عرض مؤهل 
+أقل عرض 

مالي 

عرض مؤهل 
+أقل عرض 

مالي 

عرض مؤهل 
+أقل عرض 

مالي 

48 ساعة

48 ساعة

48 ساعة

27ن

35ن

25ن

مدة 
االجناز

املالحظة

يمكن للمتعهدين الراغبين في اإلطالع على النتائج االتصال بمكتب التجهيز للبلدية في أجل أقصاه 
ثالثة )03( أيام ، ابتداءا من اليوم األول لنشر إعالن إلغاء المنح المؤقت للمشروع .

تحدد مهلة عشرة )10( أيام ابتداءا من  تاريخ نشر هذا اإلعالن عبر بلديات الوالية لتقديم 
الطعون طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
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وأوضح البحث الذي أجنزته املوقع الرسمي الفايسبوك  أن “القلق يعّد أبرز أثر نفسي للحجر الصحي بالنسبة إلى 49 يف املائة من األسر”. وترتفع 
هذه النسبة أكثر )54 يف املائة( لدى األسر املقيمة يف مساكن ضيقة. ويفرض اجلزائر  حجرا صحيا منذ 20 مارس، 

وشملت اآلثار النفسية األخرى للحجر الصحي الشعور باخلوف لدى 41 يف املائة من األسر، وخصوصا الفقيرة منها، باإلضافة إلى رهاب 
األماكن املغلقة )32 يف املائة(، واضطرابات النوم )24 يف املائة(. وتعزى أسباب الشعور بالقلق أساسا إلى اخلوف من اإلصابة بفايروس كورونا 
بالنسبة لـ48 يف املائة من املستجوبني، أو الوفاة بسببه بنسبة 10 يف املائة، وإلى فقدان العمل لـ21 يف املائة.  يحّد احلجر الصحي من حركة 
املواطنني إال يف حاالت معينة مبوجب تراخيص وّزعتها السلطات، وقد تعّزز منذ مطلع أبريل بفرض وضع كمامات واقية للمسموح لهم باخلروج.
وبينما صرح 79 يف املئة من املشاركني يف البحث، الذي أجري بني 13 و20 أفريل املاضي، بأنهم احترموا قواعد احلجر الصحي، أكد 53 يف 

املئة أنهم “سيجدون صعوبة يف حتّمل متديده”.
واعتبرت 8 من 10 أسر شملها البحث أن توفير دعم مالي للمحتاجني يعّد الوسيلة األجنع إلجناح احلجر الصحي. بينما صرحت 34 يف املئة 

من األسر بافتقادها ألي مصدر للدخل بسبب التوقف عن العمل خالل فترة احلجر الصحي.
ويحّد احلجر الصحي من حركة املواطنني إال يف حاالت معينة مبوجب تراخيص وّزعتها السلطات، وقد تعّزز منذ يومني  بفرض وضع كمامات 

واقية للمسموح لهم باخلروج، إضافة إلى فرض حظر جتوال ليلي طيلة . ويواجه مخالفو هذه اإلجراءات عقوبات.
ا-ب

نصـف األســر الجزائريــة تعانــي 
مــن القلـق بسبــب الحجـر الصحــي
أظهر بحث رسمي للفايسيوك  شمل عينة من األسر الجزائرية  معاناة نصفها من القلق بسبب الحجر الصحي 
المفروض في البالد للتصدي لجائحة كورونا، بينما عّبر أكثر من نصف المستجوبين عن استعدادهم لتحّمل 

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

الكاتب  بهذا  كبيرة  صداقة  جمعتني 
قسم  يف  أستاذين  كّنا  عندما   1982 منذ 
األدب العربي بجامعة مولود معمريبتيزي 
وزو، قبل أن يصبح رئيس قسم، ومتابعا 
للشأن األدبي يف اجلزائر ويف العالم. كانت 
بالنظر  بعضنا  من  الفنيةتقربنا  املساءات 
ونقدا.  سردا  املتجاورة،  االهتمامات  إلى 
كمخطوط،  روائية  جتربة  أول  له  قرأت 
قبل  املرفوضون،  عنوان  حتمل  وكانت 
السردية  األعمال  من  سلسلة  تليها  أن 
ومن  كبير،  حد  إلى  والترجميةاملتقنة 
الوطن  يف  صدرت  التي  الروايات  هذه 
وخارجه: بوح الرجل القادم من الظالم، 
بحثا  املوت،  زمن  فتاوى  كتاب األسرار، 
اآلدميون،  األعظم،  الغبريني،  آمال  عن 

فيال الفصول األربعة.
 الدكتور إبراهيم سعدي له شهادة يف 
صيت  ذات  غربية  جامعة  من  الفلسفة 
الذي  يقوله يف هذا احلقل  ما  وله  معتبر، 
يتقنه، لكنه ارتبط بالسرد أكثر من ارتباطه 
بتخصصه الدقيق، رغم أنه سيستثمره يف 
احلفظ  عن  بعيدا  جلي،  بشكل  الكتابة 
تستدعي  ملسائل  التبسيطي  والتوظيف 
إملاما ودقة. كما أحب اللغة العربية التي 
يكتب بها رغم إتقانه الفرنسية التي كانت 
لغة بحثه األكادميي يف فرنسا، عكس ما 
ميكن أن نالحظه عند بعض الذين أداروا 
ظهرهم للغتهم بحثا عن متوقع ما، أو طمعا 
التي  الزائفة  الترجمة واجلوائز والشهرة  يف 
عالقة  ال  ضاغطة  جماعات  وراءها  تقف 
وذاك  واع،  وكخيار  كذات،  باإلبداع  لها 
ما حصل يف سياقنا الثقايف الذي أعلى من 
شأن أسماء ال تستحق كّل ذلك التبجيل 

عنها  سيكشف  التي  االهتمامات  وتلك 
الوقت.

 لقد سعيت إلى تكرمي هذا الكاتب، 
الدولي  امللتقى  يف  العلمية،  اللجنة  رفقة 
اعترافا  هدوقة  بن  احلميد  عبد  للرواية 
والسرد  الثقافة  يف  االستثنائي  بجهده 
على  وعملت  والتدريس،  والترجمة 
حرجة  تاريخية  سياقات  يف  معه  الوقوف 
املتاعب  بسبب  وهشا  محبطا  فيها  بدا 
حاضرت  كما  الزمته،  التي  الصحية 
املوت، وغيرها من  زمن  فتاوى  رواية  عن 
عنه  أحببتها،وكتبت  التي  النصوص 
الحقا يف اجلزائر نيوز ويف اخلبر للتنبيه إلى 
قيمة أدبية لم يكن لها احلظ مع اإلعالم 
رغم  أغفلته،  التي  اجلامعية  والدراسات 
املستوى الذي يكتب به يف الفكر واألدب 
ويف  والفلسفية،  النقدية  والدراسات 
حتكمه  بفعل  جيدا  يتقنها  التي  الترجمة 

يف لغتني، دون أّي ادعاء.
كبيرا  جهدا  يبذل  سعدي  إبراهيم   
من  ينتقل  وهو  وترقيته،  السرد  تنمية  يف 
إلى  شكل  ومن  أخرى،  إلى  موضوعة 
القراءة  شحذته  الذي  العارف  مبنطق  آخر 
بقي  ذلك،  إلى  إضافة  وهو،  والتجربة، 
خصوصياته  على  الهوية،  على  محافظا 
وموجة  اجلوائز  تستهويه  أن  دون  وفرادته، 
والتطبيع  التأورب  نحو  الهرولة  أو  النقل، 
غير  من  حتيينه  يريد  مشروعا  يحمل  ألنه 
تنازالت تعود عليه مبنافع مادية وسياسية، 
لألدب  اجلديدة  اخلريطة  يف  ومبكان 
وللذات  للشخصية،  خدشا  تشهد  التي 

املستلبة.
 لقد أغلقت األبواب أمام هذا الكاتب 

واألكادميي النّير. كانت الفضاءات مناوئة 
ظللت  كذلك  األسماء،  من  ولكثير  له، 
عليائه  ويف  الزكي،  مقامه  يف  إليه  أنظر 
كإنسان متشبع بالقناعة، باملبادئ والقيم، 
وصحرائه  الرّب  تالل  يف  الزاهد  كما 
التهميش  لهذا  كثيرا  تأملت  لكني  وبرده. 
عليه  استولى  ثقايف  سياق  يف  طاله  الذي 
وقلة  واألموالواملؤسسات  العالقات  أدب 
على  األفراد  بعض  أغلق  كما  الذوق، 
املشهد باحتكار الصحافة والتمثيل العربي 
على  متثيلة  أسماء  برزت  والدولي. هكذا 
حساب أسماء أكثر قدرة على تقدمي اجلزائر 
معرفية  كفاءة  أكثر  أو  مختلف،  بشكل 
وإبداعية، لكن ذلك لن يحصل قريبا يف 
ظل هيمنة أسست أحيانا على اجلهوية، 
وعلى استغالل النفوذ، يف اجلزائر وفرنسا 

واملشرق واخلليج.
 الروائي إبراهيم سعدي أيضا هو هذا 
البلد من  ينشر يف  ما  الكبير لكل  القارئ 
الذي  األديب  املتواضع،  هذا  إبداعات، 
ال يتحدث عن نصوصه وترجماته الراقية 
يكتبه  مبا  املعجب  املتخصصة،  ومقاالته 
كتاباته  وضد  نفسه،  ضد  اآلخرون، 
التي ينظر إليها بعني الناقد املناوئ ملنجزه 
والفنية  املعرفية  قيمتها  رغم  الشخصي، 
املعريف  الزاد  ورغم  والسردية،  والفلسفية 
الذي حتمله، ثم هذه الرؤى املتقدمة التي 
النصوص  رثاث  يف  عليها  العثور  يتعذر 
ذا  شيئا  تقول  ال  التي  تلك  املتضخمة، 
ملا  لبنة  تضيف  وحياتية  فلسفية  فائدة 

كتب من قبل.
متميز  كقلم  إليه  ننتبه  أن  حقه  من   
ذي قيمة اعتبارية، ومن واجبنا أن نفعل 

غابت  التي  العرفان  لثقافة  تكريسا  ذلك 
السنني  يف  اجلزائري  األدبي  املشهد  عن 
الناعمة،  القوة  إلى  انحازت  أو  األخيرة، 
والصفقات  السياسي  الشأن  يف  كما 
العصابات  وراءها  تقف  التي  املشبوهة 
املدمرة. احلقل األدبي احلالي يعيش حالة 
مشابهة من املجامالت والتحيز والتهميش 
املفاضالت  ومن  املرضي،  واالستعالء 
كجهود  النصوص  على  تبني  ال  التي 
الدراسات  على  للعيان.  ماثلة  ومواد 
أن  واملخابر  األكادميية  والدراسات  النقدية 
األولويات  ترتيب  إعادة  يف  بدورها  تقوم 
املتداولة يف  الفنية  املقومات  على  تأسيسا 
األدب وعلم اجلمال، وليس على األموال 
بعض  يسوقه  وما  اللفظية  واجلعجعة 
تعمل  تزييفوأوهام  من  الهاوي  اإلعالم 

على حتريف احلقائق االبداعية.
 هذا الكاتب يعيش كاملتصوف، بعيدا 
عن النزاعات واأليديولوجيات والسفاسف 
واجلماعات الضاغطة التي تقبع حتت ثقل 
األنا، معتقدة أنها أولى بالعناية والتمثيل، 
عشرات  محو  على  تعمل  بذلك  وهي 
السياق  ظلمهم  الذين  املوهوبني  الكّتاب 
اخلليقة،  كقطن  نظيفون  نبالء،  ألنهم 
قناعاتهم  خارج  األمجاد  عن  يبحثون  وال 
ورؤاهم  تكوينهم  عن  بعيدا  الفعلية، 
بانتظار  واللغوية.  السردية  وجغرافيتهم 
االعتراف  يجب  السياقات،  تتغير  أن 
بأن لنا كاتبا راقيا اسمه إبراهيم سعدي، 
ومترجما ومفكرا سينتبه إليه الوقت، إما 

اليوم او غدا، لكنه سينتبه.
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إبراهيــم سعــــدي، 
أكاديميــا وكاتبــا



16

القصوى

º36
الصغرى

º20 

04:51الفجر:

 06:21الشروق:
12:48الظهر:
 16:25العصر:
 19:16املغرب:

21:37العشاء:

 السنة 01 - العدد 276 
اخلميس  15 محرم  1442   هـ  - 03  سبتمبر  2020م

      وأنا ُأَتابُع باهِتماٍم َكبيٍر 
ائِب  أطواَر ُمحاكَمِة النَّ

ين ْطِليَبة  امَلُبوِس بَهاء الدِّ
واْسكنَدر َولد عّباس َنِل 

األِمنِي الَعاِم األسَبِق لألفَلن 
َجماْل َولد عّباس امَلُبوَسنِي 

أيًضا، ازَدادْت َقناعِتي إلى 
َدرجِة اإلمَياِن بأنَّ َتغِييَر 

ظاِم الَقائِم وَتطهيَر  النِّ
ولِة يرَقى إلى  ُمؤّسساِت الدَّ

ُمستَوى الَواجِب الَوطنيِّ 
امُلقّدِس!

     أُيعَقل - كَما جاَء يف 
أسِئَلة الَقاِضي ووِكيِل 

اجُلمهورّيِة - أن َيسَعى ابَنْي 
اأَلمنِي الَعام حلزِب األفلِن 

جَلنيِّ 300 ِملياٍر من امُلتاجرِة 
بالَقوائِم االنِتَخابّيِة   وكلُّ 

ما تعّلَق بـإعَداِدها وَترِتيبَها، 
بَرفِع ُفلٍن وإبعاِد ِعّلٍن ،  

علًما أنَّ ابَنْي ولد عّباس ال 
َعلقَة لُهما باحِلزب َبتاًتا؟!

     أُيعَقل أْن َيِصل ِحزُب 
واِر إلى هذا  ورِة والثُّ الثَّ

امُلستَوى من الَفساِد 
ياسيِّ واالنِحَداِر  السِّ

األْخلقيِّ واالنِحطاِط 
امَلالّي؟!

     َكم من ِخَطاٍب أدَلى 
به األِمنُي الَعاُم امَلبوُس، 
هَم فيِه ُمناِضلنَي ُشرفاَء  اتَّ

بَزعزَعِة اسِتقراِر اجَلزائِر؛ 
هم عّبُروا عن َرأِيهم  فقط ألنَّ

أِن الَعاِم؟! يف الشَّ
      َكيَف َقِبل ُمناِضلو 

لوَك - ِشراُء  األفَلن هذا السُّ
امَلناصِب، رصُّ الَقوائِم بُأناٍس 

ال َعلقَة لهم باحِلزِب؟!
َكم َنائٍب يف الَبرملاِن وَمجلِس 

األّمِة وامَلجالِس الِوالئّيِة 
وامَللّيِة وصَل بِشراء 

رتيِب؟! التَّ
كيَف انتقَل األفَلُن من 
ياسّيِة إلى  نِشئة السِّ التَّ

ياسّيِة؟ جارِة السِّ التِّ
َكيف للّسعيِد ُبوتفليَقة 
وا  وسّلل وبدِوي أْن ُيعدُّ
الَقواِئَم وِقيادُة األفلِن 

ُتنّفُذ َفقط؟!
     َما كاَن ُيهّمِني األمُر، وال 

كاَن ُيحِزُنني لواَل أنَّ األفلن 
ياسيَّ لُكِل  ظلَّ الِغطاَء السِّ

ي  ياسيِّ الذِّ الَفساِد السِّ
َعرفتُه اجَلزاِئُر؛ ما كاَن 

ِني  أو َيُهّزني  اخَلطُب  ُيهمُّ
قيَد ُأمُنلٍة َلو لْم يكْن 

األفلُن ُعنواًنا للُمقاومِة 
لِم والَفساِد  والِكَفاح ضدَّ الظُّ

واالسِتعَمار!
ني،  حنَي َتذّكرُت      لكنَّ

احِل َعبد  قوَل احَلكيِم الرَّ
« األفلَن  احَلِميد َمهري إنَّ

ُيحَكُم بِه وال َيْحُكْم!«، 
وقوَل األِمني الَعام األسَبق 

لألفلِن َعبد الَعِزيز بلَخادم 
« األفلَن ظلَّ َضرًعا  إنَّ

ُيحَلُب وَظهًرا ُيرَكب«، ُعدُت 
إلى ُرشِدي وُقلُت لَنفِسي: 

»َلو لْم يكْن األفلُن كما ُهو 
َعليِه )بَتصريحاِت اْسكنَدر 

وطِليبة( َما دخَل أِميناِن 
جَن،  َعاّماِن لهذا احِلزِب السِّ

وَما أصبَح طِليبة َنائَب َرئيِس 
عبيِّ الَوطنيِّ  امَلجلِس الشَّ

جن! باسِمِه يف السِّ

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

بتكليف  أمر  الصحة  وزير  أن  لها ،  بيان  يف  أمس  الصحة،  كشفت وزارة 
ظروف  ملعرفة  إداري  وبحث  ميداني  بتحقيق  القيام  أجل  من  مركزية  تفتيش  جلنة 
ومالبسات الوضعية املزرية التي يشهدها املستشفى اجلامعي ابن رشد بعنابة، والتي 

أظهرها تسجيل فيديو متداول عبر مواقع التواصل االجتماعي.
التحقيق  ونتائج  التحريات  إثر  أنه على  إلى  ذاته،  البيان  يف  الوزارة،  وأشارت 
ثبت أن أسباب هذه الوضعية راجعة إلى إهمال مسؤولي هذه املصلحة، مضيفا أن 
الوزارة اتخذت جملة من اإلجراءات التأديبية منها معاقبة مسؤولني طبيني وإداريني 

باملستشفى.
كما أّكد البيان على أنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش باملستشفيات لردع كل 

أنواع املخالفات بكافة أشكالها.
محمد رضوان

ِعَصابُة الَقوائِم 
االنِتخابّيــِة!

07 مرَضى  ِفيما َقضى 
بإصابِتهم  ُمتأّثريَن 

 الَجزائـر ُتحِصي 
325 إصابـــة 
َجديدة بكورونا 
يـــوَم أمـــس
أعلنت وزارة الصحة والسكان 

وإصلح املستشفيات، أمس 
األربعاء، عن آخر اإلحصائيات 
املسجلة يف اجلزائر حول تفشي 
وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

 كشف الناطق الرسمي باسم 
اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 

فيروس كورونا، جمال فورار، عن 
تسجيل 325 إصابة جديدة، 
ليرتفع إجمالي عدد املصابني 

إلى  45158شخًصا.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد 

ُسجل خلل آخر 24 ساعة 07 
وفيات بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1523 
حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 253 
حالة شفاء جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 
بني املصابني بالوباء إلى 31746 
حالة، بينما يوجد 35 مريضا 

مبصلحة العناية املركزة.
رحمة عمار

عنابة

  ُمعاقبـــِة َمسُؤوليـــَن بُمستشَفـى » أبن ُرشد« 
إثـــَر َتسريـــب تسجيـــل فيديــــُو

قابة  ستور يضمُن للَبرلمان ُحرّيَة الرَّ فنيـش: َمشروُع َتعديل الدُّ
 أكد رئيس املجلس الدستوري، كمال فنيش، أن مشروع تعديل الدستور يضمن للبرملان حتقيق رقابة حرة وكاملة على احلكومة.

وجاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية  ملؤمتر هيئات الرقابة الدستورية األفريقية ، إذ صرح أن مشروع تعديل الدستور يضمن للبرملان 
البرملان وميارس مهمته بشكل كامل  فيه  يتمتع  نظاما  يقترح  الدستور  أن تعديل  إلى  رقابة حرة وكاملة على احلكومة، مشيرا  حتقيق 
وحرية يف مراقبة النشاط احلكومي، مشددا على ضرورة التفكير يف مالءمة نصوصه األساسية ومراجعة آليات عمله من أجل مواكبة 
العالم املتغير، مضيفا أن سيادة القانون يجب أن تقوم على أساس عدالة حرة ومستقلة، قادرة على ضمان حقوق املواطنني اجلزائريني 

وحرياتهم.
وذّكر فنيش بلجنة اخلبراء والدستوريني التي أنشأها رئيس اجلمهورية، يف اليوم الثاني من توليه الرئاسة، والتي شرعت يف مراجعة 
الدستور، قائال إنها مبادرة تهدف إلى إحالل سيادة القانون وجمهورية جديدة تهدف إلى أن تكون قوية من خالل مؤسساتها، الفتا 

النظر إلى التطور املشهود الذي عرفه مؤمتر هيئات الرقابة الدستورية األفريقية منذ نشأته يف اجلزائر سنة 2011.
أحمد بوكليوة

أّكد على  مراجعة آليات عمله ملواكبة العالم

قال إن األرندي كان يف قلب العاصفة 

زيتونــــي: َمــن 
ُيراهـن على ُضعف 
الـحزب ُمخطــئ!

حلزب  العام  األمني  أكد 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
خالل  أمس  زيتوني،  الطيب 
للقاء  عادية  دورة  إشرافه على 
الشعبي  باملجلس  حزبه  نواب 
مقر  يف  األمة  ومجلس  الوطني 
من  جار  العمل  أن   ، األرندي 
وفق  احلزب  هيكلة  إعادة  أجل 

ما متليه الظروف،.
وأشار زيتوني إلى أن اللقاء 
عقد يف خضم وضع دولي متأزم 
إقليمي  ووضع  كورونا،  بسبب 
تعيشه  ما  إلى  نظرا  خاص 
ووطني  حتديات،  من  حدودنا 
بالنظر إلى التداعيات الصحية والسياسية على الوطن، مشيرا 
إلى أن األحزاب أصبح أمامها اخليار إما أن تتمدد أو تتبدد، 
واألرندي يريد أن يجدد التزامه مع الدولة اجلزائرية واألمة، 

مضيفا أن الدور امللقى على عاتقهم كبير جدا.
يف السياق ذاته، واصل املتحدث قائال: »من يراهن على 
االنتقالية  املراحل  ضد  نحن  مخطئ،  فهو  األرندي  ضعف 

ومنشي على دستور لنصل إلى جمهورية جديدة.
ANEP:N 0059 du 03/09/2020 - akhbar el watane Gratuit   محـمد رضوان



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

