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الثالثاء،  اليوم  ستنطلق  وزارية  تفتيش  جلان  أن  إلى  نواري  كمال  التربوي  الناشط  أشار 
السنة  نهاية  أعمال  يف إجناز  ومرافقتها  الـ50،  التربية  مديريات  ومراقبة  متابعة  مهمتها 

الدراسية، وكذا والوقوف على حتضيرات الدخول املدرسي واالمتحانات املدرسية.

ّشباُبها تاِئٌه وَمشاريُع الّتنميِة بها ُمؤّجلٌة إلى ِحني

05
سكيكدة

  ُمنتـَخبــون ُيطاِلُبـون 
بـرفـِع التَّجميــِد عــن 
َمشاريــِع التَّنميـــــِة

06
غليزان

 َشبــاُب »ِسيــدي 
خَطـــاب« ُيطاِلُبــون 
بَحِقهــم فـي الَعمــل

08
 أدرار  

َتراُجـع ميـاِه الَفقاِقـير 
د األراِضي الِفالحيَّة  ُيهـدِّ

َبلـدّيــُة ِسيـــدي  أمـحـــمد َبلـدّيــُة ِسيـــدي  أمـحـــمد 
بالْمِسيلة خارَج  اهِتماِم الَمسؤوِلينبالْمِسيلة خارَج  اهِتماِم الَمسؤوِلين
9000 نسمة، وهي البلدية التي انبثقت  الـ  جاوزت الكثافة السكانية يف بلدية سيدي أمحمد 
احملتشمة  البوادر  من  بالرغم  التنمية  من  حظها  تنل  ولم   ،1984 لسنة  اإلداري  التقسيم  عن 
البعد عن طموحات سكانها؛ فباإلضافة  التي تظهر بني احلني واآلخر، بوادر تبقى بعيدة كل 
إلى التهيئة احلضرية التي تقتصر على البلدية مركز إلى انعدام املرافق اخلدماتية إلى افتقار 

املنطقة للمرافق الشبانية التي تعد شبه منعدمة.

الُح في َمفهوِم األْنظمِة االسِتبَداديَّة الُمواِطن الصَّ
 عاشت الشعوب منذ التاريخ القدمي وإلى 
جور  ظل  يف   - تقريبا   - احلالي  وقتنا 
يستغل  كما  شعوَبهم،  واستغاللهم  احلكام 
الّراعي قطيعه. إال أن بعض الشعوب احلّرة 
األنظمة  هذه  من  تتخلص  أن  استطاعت 
صراع  بعد  اجلائرة  االستبدادية  املتعفنة 
وحروب أهلية استغرقت عدة عقود، سالت 
وُنهبت فيها األمالك اخلاصة  الدماء  فيها 
والعامة. لكّن، يف األخير كسرت قيود الّذل 
املظلمة  الكهوف  من  وخرجت  واالستبداد 

ومتتعت أميا متتع بشمس اهلل.

د. عز الّدين معزة 	15

02
ُق في أجــواِء التُّوَنـة! ـِ ــرِدين ُيحّل ُق في أجــواِء التُّوَنـة!السَّ ـِ ــرِدين ُيحّل السَّ

ثمنه  ففاق  رهيبا؛  ارتفاعا  األخيرة،  اآلونة  يف  األسواق،  يف  السردين  سمك  سعر   ارتفع 
1000دج  والـ  دج   800 بني  أسعاره  تتراوح  إذ  الشرائية،  وقدرتهم  املستهلكني  طاقة 
البحري  والصيد  املالحة  مجال  يف  واملتخصصون  اخلبراء  وأرجع  الواحد.  للكيلوغرام 
والتهاون  الرقابة  انعدام  رأسها  إلى عوامل عدة، ذكروا على  السردين  التهاب سعر  سبب 
أسموهم  ما  ظهور  إلى  أدى  الذي  األمر  الصيادين؛  على  بحذافيرها  القوانني  تطبيق  يف 

بسماسرة وبارونات الصيد البحري.

أقالم

 وبـاُء وبـاُء  ما بعـدما بعـَد َ الَجنِيالَجنِي

هام خِزينّيُة يف َقفِص االتِّ لَف والُقدرُة التَّ امَلنتوُج الِفالحيُّ ُيواِجه التَّ

الَفــالِحـني وَن  َيبتــــزُّ بريِد  التَّ ُغــرِف  الَفــالِحـنيأصحــــاُب  وَن  َيبتــــزُّ بريِد  التَّ ُغــرِف  أصحــــاُب 
نِة َكبيٌر وامَلخاِزُن العاِئُق األكبُر نِة َكبيٌر وامَلخاِزُن العاِئُق األكبُر َمحصوُل هِذه السَّ َعِليوي:َعِليوي: َمحصوُل هِذه السَّ
ـون بسبِب ُنقـِص امَلخـــاِزن ـون بسبِب ُنقـِص امَلخـــاِزن َيحتجُّ ـَادة« َيحتجُّ ـَادة«»ِعيـن رقـــ »ِعيـن رقـــ َفاّلحــوَفاّلحــو  

قابِة وفتِح ِملّفاِت َدفاِتر الِمالَحة َمطالٌب ِبتفعيِل أْجهَزِة الرَّ

اشات
نق

نِة ر إجناِز أعَماِل نهايِة السَّ عِقَب َتقاِريَر َسوداٍء عن َتأخُّ

الَمخـاِزن وغـرُف الّتبـريِد .الَمخـاِزن وغـرُف الّتبـريِد .  ..
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أخبار السياسة
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مطالب بتفعيل أجهزة الرقابة وفتح ملفات دفاتر المالحة

رِدين َصّياُدون غيُر ِنظاِمّييَن ُيلِهبون أسعاَر السَّ

أحمد بوكليوة

و يف هذا الصدد، أكد بلوط حسني 
رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، 
يف حديثه لـ »أخبار الوطن«، قائال »إن 
هناك دخالء على مهنة الصيد همهم 
بطرق  األرباح  وجني  السريع  الربح 
ملتوية«، مضيفا أن األغلبية منهم ال 
دفتر مالحة  ميتلكون سجال جتاريا وال 
وأنهم  النشاط،  مزاولة  من  ميكنهم 
مجال  يف  واملعرفة  اخلبرة  ميتلكون  ال 
املالحة والتقاليد املعمول بها، مبينا أن 
الصيادين هم من فتحوا مجاال  هؤالء 

للمضاربة يف أسعار السمك.
وأوضح املتحدث بخصوص ظاهرة 
قائال:  األسماك،  جتارة  يف  »البزنسة« 
ابتداء  األسماك  بائعي  أغلبية  »إن 
البائع  إلى  وصوال  الصيد  قارب  من 
طرقا  يتخذون  املسمكة  يف  بالتجزئة 
إلى  مشيرا  والشراء،  البيع  يف  ملتوية 
يف  كبير  بشكل  تؤثر  الظاهرة  هذه  أن 
خاصة  للمواطنني،  الشرائية  القدرة 
الطبقة املتوسطة والهشة؛ مما يؤدي بهم 
إلى االستغناء عن مادة السمك التي 
تعد من ضروريات التكامل الغذائي، 
وبكثرة يف  متوفر  السردين  وأن  خاصة 

فصل الصيف.
وعبر بلوط عن أسفه جراء تراخي 
الصيادين،  هؤالء  مع  الرقابة  أجهزة 
إلعادة  الوصاية  اجلهات  كل  داعيا 
املالحة  دفاتر  شرعية  يف  النظر 
إلى  بالنسبة  التجارية  والسجالت 
الصيادين  وإنصاف  الصيادين،  هؤالء 
بصدق  عملهم  يف  املتفانني  الشرعيني 
فرض  ضرورة  على  مشددا  وشفافية، 

على  للقضاء  السواحل  على  الرقابة 
ظاهرة الصيد اجلائر والعشوائي الذي - 
حسبه - يعد أكبر خطر يحدق بالثروة 

السميكة يف اجلزائر.

لقصوري: َينبِغي إنشاُء َدواويَن صيٍد 
إلحصاِء الّصياديَن

سمير  أوضح  أخرى،  جهة   ومن 
اجلزائرية  املنظمة  رئيس  لقصوري 
حلماية وإرشاد املستهلك ، لـ » أخبار 
يف  نادر  السمك  منتوج  أن  الوطن« 
األسواق منذ زمن وإلى حد الساعة لم 
النوع  بهذا  لالهتمام  مبادرة  أي  تظهر 
ذلك  يف  السبب  مرجعا  املنتوج،  من 
والتجهيزات  الصيد  زوارق  نقص  إلى 
والصيانة  املتطورة  الوسائل  ومختلف 
اهتراء  إلى  أدت  التي  املتقنة  غير 
القوارب وشبابيك الصيد، مما أدى إلى 
نقص املردودية، موضحا أن ما يصطاد 
يبقى  ال  إذ  يومه  يف  يباع  يومه  يف 
األخرى؛  لأليام  يخزن  فائض  هناك 
إلى  الصيادين  يضطر  الذي  األمر 
خاصة  باهظة،  بأثمان  السردين  بيع 

بها  مير  الذي  احلساسة  الفترة  هذه  يف 
العالم.

خالل  من  لقصوري،  طالب  كما 
البشرية  املوارد  بتكوين  حديثه، 
الصيد  دائرة  توسيع  على  وحثهم 
املوارد  تطوير  إلى  باإلضافة  وتنويعه، 
اللوجستية يف ميدان الصيد البحري، 
للصيد بغرض إحصاء  وإنشاء دواوين 
وتسيير  املنتوج،  وإحصاء  الصيادين 
حسب  املخزون  تسيير  بهدف  املنتوج 
على  ملحا  املستهلك،  حاجيات 
الصيد  طريقة  يف  التحكم  ضرورة 

وتنظيمه، وإخضاعه للرقابة.
لقصوري  دعا  ذاته،  السياق  ويف 
شراء  مقاطعة  إلى  املستهلكني  كافة 
السردين املخزن يف الصناديق اخلشبية 
إلى  مشيرا  اجلرائد  بورق  واملغلفة 
صحة  على  كبيرا  خطرا  تشكل  أنها 
مادة  على  الحتوائها  املستهلكني 
بزيوت  امللوثة  املياه  من  متتصها  سامة 
تشحيم السفن والبواخر ومختلف بقايا 
الرصاص  تفرز مادة  التي  حبر اجلرائد 

القاتلة.

أكد، أمس اإلثنني، وزير املالية، 
أمين بن عبد الرحمان، أن اجلزائر لم 
اخلارجية،  االستدانة  إلى  تلجأ  ولن 
مبينا أن جهود احلكومة تصب يف هذا 
االستثمارات  جل  بخصوص  االجتاه 
الصناعي  االقتصادي  القطاع  يف 

والتجاري.
أوضح وزير املالية، أمس، خالل 
اليوم  إطار  يف  عقدها  صحفية  ندوة 
امليزانية،  إصالحات  حول  الدراسي 
املديونية  إلى  تلجأ  ولن  لم  اجلزائر  أن 
على  »سنعمل  قائال  اخلارجية، 
مشيرا  املالية«،  قراراتنا  استقاللية 
يقومون  الوزارية  الدوائر  كل  أن  إلى 
اخلاصة  القطاعية  امليزانيات  بدراسة 

بهم بالتنسيق مع وزارة املالية.
 واعتبر املتحدث أن السعي لتطوير 
قطاع املالية مرتبط كل االرتباط بتطور 
االقتصادية،  االستثمارات  عجلة 
االستثمارات  عجلة  إن  قائال« 
نعمل  وسوف  تتوقف  لن  االقتصادية 

لتسيير  الوسائل  كل  توفير  أجل  من 
جهود  على  مراهنا  االستثمارات«، 
احلكومة يف هذا االجتاه بخصوص جل 
االقتصادي  القطاع  يف  االستثمارات 
كافة  داعيا  والتجاري،  الصناعي 
وسائل اإلعالم إلى العمل مع وزارته 
يف  املتواجدة  النقائص  بكل  واإلدالء 
امليدان. وبخصوص أهم اإلصالحات 
عبد  بن  أكد  امليزانية،  طالت  التي 
اإلصالحات  أهم  أن  الرحمان 
لتسهيل  زمني  إطار  وضع  تضمنت 
إجراءات احتساب النفقات، موضحا 
الوزارية  للدوائر  املهام  تسهيل  أن 
استشرافية  ميزانية  وضع  يف  تكمن 
يف  وذلك  العمومية،  النفقات  تتبع 
النفقات،  ملتابعة  الشفافية  إطار 
تكمن  اليوم  الوزارة  أولوية  أن  مضيفا 
يف التحكم يف النفقات وتوجيهها نحو 

االستثمارات املنتجة.
وعرض بن عبد الرحمان العناصر 
اجلديد،  امليزانياتي  لإلطار  األساسية 

والتي  إجنازها  مت  التي  األعمال  وكذا 
سيرتكز  وحسبه،  إجنازها.  سيتم 
اإلصالح امليزانياتي على مبادئ تسيير 
وإدخال  األدوات،  وحتديث  األداء، 
والشفافية،  عليها،  اآللي  اإلعالم 
التي  املخاطر  يف  التحكم  وكذا 
لتسيير  األساسية  الركيزة  ستشكل 
ستتمحور  حيث  العمومية،  املالية 
يف  امليزانياتي،  اإلصالح  عملية 
والقانون  التطبيقية  النصوص  وضع 
املالية،  بقوانني  املتعلق  العضوي 
وضع نظام معلوماتي مالئم، وإطالق 
يف  امليزانياتي  للتسيير  تكوين  برنامج 
املتعلق  العضوي  القانون  أحكام  ظل 

بقوانني املالية.
وزير  كشف  أخرى،  جهة  ومن 
قسيمة  اقتناء  آجال  متديد  عن  املالية 
السيارات إلى غاية 15 جويلية املقبل، 
من  املواطنني  كافة  متكني  أجل  من 

تسوية وضعية سياراتهم.
أحمد بوكليوة

تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية
َوزير الَمالّية: الَجزائُر لن َتلجأ لالسِتداَنة الَخارجّيِة

عمل الّلجنة سيركز على رصد الوباء والحرص على احترام التدابير الوقائية

ال: الّشباُب الِفئُة األكثَر  إلياس رحَّ
إصابًة بُكورونا

وباء  تفشي  رصد  جلنة  وعضو  العمومية  للصحة  الوطني  املعهد  مدير  أرجع 
كورونا إلياس رحال سبب ارتفاع حاالت اإلصابة إلى تراخي املواطنني يف االلتزام 
باإلجراءات والتدابير الوقائية، بعد تخفيف إجراءات احلجر الصحي، مشيرا إلى 

أن هناك تراجعا يف عدد الوفيات خالل األسابيع املاضية.
وأرجع، يوم أمس، إلياس رحال مدير املعهد الوطني للصحة العمومية وعضو 
ارتفاع حاالت  أن  الوطنية،  لإلذاعة  تصريحه  كورونا، يف  وباء  تفشي  رصد  جلنة 
والتدابير  املواطنني يف االلتزام باإلجراءات  تراخي  إلى  يعود  بوباء كورونا  اإلصابة 
الوقائية، مشيرا إلى أن الفئة العمرية املمتدة بني 25 و49 سنة هي األكثر تعرضا 
السن  كبار  يبقى  بينما  نشاطا،  األكثر  أنها  اعتبار  على  كورونا  بفيروس  لإلصابة 
املؤشرين  أن  موضحا  للوفاة،  عرضة  األكثر  هم  مزمنة  أمراض  من  يعانون  والذين 
املرضى  وأن  تراجع،  يف  الوفيات  عدد  أن  هو  للجنة  بالنسبة  واملهمني  احلقيقيني 

املوجدون يف اإلنعاش هم يف غنى عن استخدام أجهزة التنفس.
باحترام  يتعلق  ما  يف  القوانني  تطبيق  يف  احلكومة  صرامة  املتحدث  وثّمن 
إجراءات الوقاية من الفيروس، وكذلك دور التحقيقات الوبائية التي تساعد على 
العلمية  اللجنة  عمل  أن  مضيفا  انتشاره،  بؤر  وحتديد  املؤكدة  احلاالت  تشخيص 
احترام  على  واحلرص  وتطوره  الوباء  رصد  إستراتيجية  على  مستقبال  سينصب 

التدابير الوقائية حتى توفر اللقاح.
أحمد بوكليوة

للمرة الّرابعة على التوالي
ل محاكمَة كريم  َمحكمُة القِليعة ُتؤجِّ

طابو إلى 14 ِسبتمبر
قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة، أمس، تأجيل محاكمة الناشط السياسي 
كرمي طابو إلى غاية يوم 14 سبتمبر القادم.  وجاء قرار هيئة احملكمة القاضي بتأجيل 
محاكمة -كرمي طابو- املتابع بتهمة -إضعاف معنويات اجليش- منذ شهر سبتمبر 
املاضي، بطلب من هيئة دفاع املتهم، والناجت عما تقضيه التدابير الوقائية املتخذة 
من  املوقوفني  إحضار  بعدم  كورونا  جائحة  بسبب  القضائية  السلطات  قبل  من 
املؤسسات العقابية حلمايتهم من العدوى محتملة، فيما يرفض الدفاع إجراءات 

احملاكمة عن بعد. ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي.
محمد رضوان

إجراءات ردعية ضد المتسببين في تشويه العمارات
47 ألَف ُمكَتتِب »َعدل« َيختاُرون 

َمواِقَعهم الّيوَم
إن  لعريبي  طارق  وتطويره  السكن  لتحسني  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قال 
لعريبي  نفى  اآلن.  حد  إلى  التخصيص،  شهادة  على  حتصل  مكتتب  ألف   99
يف تصريح أدلى به أمس للقناة اإلذاعية األولى وجود شهادة ما قبل التخصيص، 
التخصيص يف مارس، وتوقفت  الوكالة باشرت يف صب شهادات  أن  إلى  مشيرا 
بسبب كورونا، ليتم إعادة بعث العملية يف 15 جوان، وأن العملية متواصلة لغاية 
اكتمال 120 ألف مكتتب. وأضاف املدير ذاته أن أكثر من 47 ألف مكتتب معني 

باختيار مواقع السكن اليوم الثالثاء عبر 25 والية من الوطن معنية.
وأوضح عبد احلفيظ بوقفة مدير فرع التسيير العقاري للجزائر شرق، من جهته، 
أن الوكالة بدأت بإرسال فرق حتٍر لتحديد الشقق محل التعديل، وأنه يف حال ثبوت 
العقوبة  تصل  حيث  صاحبها،  يعاقب  العمارة  سكان  سالمة  تهدد  األشغال  أن 
املستأجرين  الوكالة يف حتديد  بدأت  القضائية، حيث  واملتابعة  العقد،  فسخ  إلى 
املخالفني لقواعد امللكية املشتركة ملعاقبتهم. وأوضح بوقفة أن املخالفات املشار إليها 
أن  إلى  العمارة، مشيرا  تهدد سالمة  تعديالت على مساكنهم  إدخال  تتمثل يف 
الوكالة شرعت يف إرسال إنذارات متبوعة باإلجراءات القانونية الالزمة لوضع حد 

لهذه املخالفات.
محمد رضوان

في إطار التعاقد مع المؤسسات االستشفائية الخاصة
إحصاُء 2100 َتكفٍل بَعملّياِت الِوالَدة

 أفادت احلصيلة األولية لوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي بتسجيل 
2121 تكفال بعمليات الوالدة، يف حني بلغ عدد طلبات التعاقد املودعة 49 طلبا، 
منذ انطالق عملية التعاقد مع املؤسسات االستشفائية اخلاصة بالتكفل بعمليات 
البيان الصادر يوم أمس االثنني أن االتفاقية املبرمة بني هيئات  الوالدة. و أوضح 
وتعزيز  الوالدة  بعمليات  للتكفل  تهدف  اخلاصة  والعيادات  االجتماعي  الضمان 
فضال  احلقوق،  وذوات  اجتماعيا  لها  املؤمن  املرأة  لفائدة  الصحية  الرعاية  جودة 
نظام  على  اعتمادها  خالل  من  الوالدة  تكاليف  دفع  من  املستفيدات  إعفاء  عن 
الدفع من قبل الغير، حيث سيساهم هذا اإلجراء يف دعم اجلهود املبذولة من قبل 
منظومة الصحة العمومية يف مجال التكفل بالوالدة من خالل تخفيف الضغط على 

املؤسسات االستشفائية العمومية التي تسجل سنويا عددا كبيرا من الوالدات.
صفية نسناس

ارتفع سعر سمك السردين في األسواق، في اآلونة األخيرة، ارتفاعا رهيبا، حيث بلغ ثمنه ما يفوق طاقة المستهلكين 
وقدرتهم الشرائية، إذ تتراوح أسعاره مابين 800 دج و1000دج للكيلوغرام الواحد. وأرجع الخبراء والمتخصصون في 
مجال المالحة والصيد البحري سبب التهاب سعر السردين إلى عوامل عدة على رأسها انعدام الرقابة والتهاون في  في تطبيق 

القوانين على الصيادين بحذافيرها؛ األمر الذي أدى إلى ظهور ما أسموهم بالسماسرة وبارونات الصيد البحري.



عّمـــار قــــردود

من  العديد  أّكد  الشأن،    ويف هذا 
الفالحني لــ«أخبار الوطن« على أهمية 
غرف التبريد يف حماية املنتوج الذي هو 
يف أوج قطفه من التلف،  وكذا للحفاظ 
والتفاح  كاخلوخ  السوق  يف  سعره  على 
والفواكه  اخلضر  من  وغيرها   واملشمش 

وحتى احلبوب.
أطنان  رمي  إلى  الفالحون  ويعمد 
الوادي  والية  يف  والبطاطا  الطماطم  من 

والية  يف  واملشمش  البصل  من  وقناطير 
وانعدام   املنتوج  وفرة  إلى  نظًرا  باتنة 
أماكن التخزين  ، حيث وجد الكثير من 
الفالحني أنفسهم مرغمني على التخلص 
من كميات كبيرة من املنتوجات الفالحية 
لعزوف جتار التجزئة عن اقتنائها، يف حني 
من  أطنان  إتالف  على  مضاربون  أقدم 
لإلبقاء  الواليات  ببعض  والفواكه  اخلضر 

على األسعار مرتفعة.
وزارة  أرجعت  أخرى،   جهة  من 
إلى  السبب  الريفية  والتنمية  الفالحة 
اخلدمات  هذه  يف  اخلواص  استثمار  قلة 

إلى قلة املردود االقتصادي لغرف التبريد 
الفالحي. مشيرة  املنتوج  قّلة  بسبب 
طرف  من  سواء  املتوفرة  الغرف  أن   إلى 
اخلواص أو التابعة للشركات الوطنية غير 
كافية مقارنة بكمية املنتوج، وعليه تضيع 
والفواكه ألنها ال  نسبة كبيرة من اخلضر 

تتحمل الظروف املناخية املوجودة فيها.

 التَّخزيُن أكبُر هاجٍس ُيِثير قلَق 
الفّلِحين

الفالحون عبر معظم واليات    شرع 
الوطن يف عملية حصاد مادة القمح فغي 
املنتوج،   وفير  مبوسم  كبير   تفاؤل  خضم  

فيما يبقى هاجس التخزين أكثر ما يقلق 
الفالحني باإلضافة إلى األسعار.

موسم  يعرف  أن  الفالحون  ويتوقع 
بداية  مع  انطلق  الذي   ،  2020 حصاد 
احملصول  ارتفاع  املاضي،   ماي  شهر 
السنتني  يف  سجلت  التي  األرقام  فوق 
اإلنتاج  فيها  تراوح  التي   املاضيتني، 
اجلمالي  بني 5 و6 ماليني طن. و أشار 
احلالي  القمح  موسم  أن  إلى  الفالحون 
بأنه  ُتوحي  إيجابية  إشارات  يحمل 
بالسنوات  مقارنة  املواسم  أفضل  سيكون 

القليلة املاضية.
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واضح  البتزاز  الفالحون  يتعرض 
وفاضح من طرف أصحاب غرف التبريد، 
املنتوج  من  بالتخلص  يطالبونهم  الذين 
الكراء  فترات  جتديد  بغية  لديهم   املخزن 
منتوجات  لديهم  آخرين  أشخاص  لفائدة 
الغرف  أصحاب  ويهدد  أخرى،  فالحية 
مبلغ  أو مضاعفة  املواقع  بإخالء  الفالحني 
و100   60 ما بني  بلغ  بفارق كبير  التأجير 
مليون سنتيم. وأمام تعنت أصحاب غرف 
تسديد  الفالحني  استطاعة  وعدم  التبريد 
والتجار  الفالحون  شرع  الكراء،   أسعار 
الفالحية   املنتوجات  ملختلف  املخزنون 

األسواق،  يف  وعرضه  املنتوج  إخراج  يف 
بأسعار متدنية ال تغطي لهم حتى تكاليف 
اإلنتاج، بسبب قرار أصحاب غرف التبريد 
القاضي بإنهاء االتفاق اخلاص مبدة الكراء. 
وقد عّبر العديد من الفالحني الناشطني يف 
مجال زراعة البطاطا والطماطم خاصة عن 
التبريد  غرف  نقص  مشكلة  من  قلقهم 
على  األمر  هذا  حّتم  حيث   ، بوالياتهم 
الفالحني البحث عن غرف تبريد بواليات 
بشتى  اإلنتاج  من  التخلص  أو  أخرى 
الوسائل، وهو ما يكّبدهم خسائر كبيرة كل 
موسم يف ظل غالء البذور وقلة اليد العاملة 

حقول  يف  العمل  عن  الشباب  وعزوف 
اخلضروات.وحسب بعض الفالحني، فإّن 
انعدام غرف التبريد بوالياتهم أثر سلًبا على 
أثر على السوق احمللية بعد  نشاطهم، كما 
دخول الوسطاء يف العملية، حيث يشترون 
منهم اإلنتاج بأقل األثمان، ليتم توجيهه 
املجاورة،  بالواليات  التبريد  غرف  إلى 
وبأضعاف  السوق  إلى  إخراجه  إعادة  ثم 
الفالح  خسارة  يف  متسببني  الشراء،  ثمن 
واستنزاف جيوب املواطنني يف ظل اإلقبال 
الكبير على البطاطا والطماطم.         ع.ق

هام لَف والُقدرُة التَّخِزينّيُة في َقفِص االتِّ الَمنتوُج الِفلحيُّ ُيواِجه التَّ

الَمخاِزن وغرُف الّتبريِد..
 وباُء ما بعَد الَجنِي !

برفع أسعار كراء غرف التبريد إلى أرقام خيالية
وَن الَفّلِحين أصحاُب ُغرِف الّتبريِد َيبتزُّ

إهدار 2200 مليار سنتيم
تسليُم 9 مخازَن فقط من أصِل 39 

مخزًنا ُبرِمَج إنجاُزها 
 فشلت احلكومة يف إنشاء مخازن القمح واحلبوب التي كان مبرمجا 
الوطن كانت قد  39 مخزًنا موزًعا على مختلف واليات  يبلغ عددها  أن 
أطلقتها احلكومة مطلع 2013، للرفع من قدرة اجلزائر التخزينية، حيث ما 
تزال األشغال تسير بوتيرة بطيئة للغاية، فضاًل عن أن العديد منها ما يزال 
متوقفا ولم تتجاوز األشغال يف بعض هذه املنشآت  نسبة 10  يف  املائة، 
فيما مت إهمال العديد منها وتوقيف األشغال بها نهائيا ألسباب مجهولة.
فقد كشف تقرير خاص باملصالح املختصة لوزارة الفالحة، أعد  يف 
8 مشاريع للمخازن ما تزال جد متأخرة ولم تشهد أي  2018، أن  ماي 
تقدم يف أشغال الهندسة املدنية، ولم تشهد أي تقدم يف باقي األشغال، 
وهي كل من مشروعي عني كيحل وعني األربعاء بوالية عني متوشنت، 
باإلضافة إلى مشروع البيض ومشروع مخزن بن سكران يف والية تلمسان، 
فضاًل عن مشروع حاسي بحبح بوالية اجللفة وعني احلجل يف مسيلة، 

ومشروع تاجنانت يف والية ميلة.
وأكد التقرير ذاته   أن كل الورشات تشهد نقًصا فادًحا يف اليد العاملة 
والتجهيزات وإهمال من قبل شركات املناولة املكلفة باإلجناز، إضافة إلى 
الغياب التام للمرافقة التقنية، باإلضافة إلى عدم وجود مصالح تتحكم 

يف األشغال املنجزة.
الفالحة  لوزارة  التابعة   التفتيشية  اللجنة  أن  نفسه  التقرير  وكشف 
قد  للحبوب،  املعدنية  املخازن  يخص  مشروًعا   30 مستوى  على  وقفت 

كشفت وجود عدة مشاريع متوقفة نهائيا ومن دون أي سبب تقني. 
املهني  الوطني  الديوان  2013بني  مارس   24 يف  املبرم  العقد  وينص 
للحبوب واملجمع الصيني             )GMES  SGONAZ(    على 
إطالق دراسات،  وإجناز 9 مخازن إسمنت مسلح ومالحقها، على أن يتم 
تسليمها يف 54 شهًرا، حيث مت متديد مدة اإلجناز يف العقد اجلديد إلى 66 
شهًرا بسبب التأخر يف األشغال. وقد مت إعادة تقييم كافة املشاريع بسبب 
التأخر، حيث بلغت كلفة إجنازها يف ماي 2018  22 ملياًرا و368 مليون 
بالدينار  الصينية  للشركة  تدفع  دينار  مليون  8 ماليير و500  دينار، منها 
اجلزائري، و138 مليون و910 ألف دوالر تدفع للشركة الصينية بالعملة 

الصعبة.
ع.ق

رصُد 18.7 ملياًرا من أجِل إنجاِز
 39 مخزًنا 

صادقت احلكومة يف 2013 على إجناز 39 مخزًنا لتحسن قدرة التخزين 
عبر 9 واليات للمساهمة يف احلفاظ على األمن الغذائي. وقد رصدت 
احلكومة مبلغ 18.7 مليار دج من أجل إجناز هذه املشاريع التي تضم 9 

مخازن إسمنتية و30 مخزًنا معدنًيا عبر 9 واليات.
ع.ق

رئيس االتحاد الوطني للفلحين الجزائريين محمد عليوي:
محصوُل هِذه الّسنِة كبيٌر والَمخازُن 

أكبُر عاِئٍق 
 أفاد رئيس االحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني، محمد عليوي، يف 
من  السنة  لهذه  احلبوب  »محصول  بـأن  أن،  الوطن«  لـــ«أخبار  تصريح 
املتوقع أن يفوق  عند نهاية موسم احلصاد  نهاية أوت املقبل  6 ماليني 
تراوح   التي   2019 و2018  أرقام سنتي  ليتخطى احملصول بذلك  طن،  

فيها اإلنتاج   بني 5 و6 ماليني طن«.
إلى »ارتفاع املساحات املستغلة  الرقم  املتحدث نفسه هذا   وأرجع   
بنحو  20 يف املائة مقارنة بالسنة املاضية، وذلك بفضل الدعم املالي الذي 
خصصته احلكومة. أما العامل الثاني فيتمثل يف  تقطع تساقط األمطار  
ملدة 3 أشهر منذ ديسمبر املنصرم، ما أنقذ السنابل التي تفسدها األمطار 

عادة«.
بعائق  اإلنتاج  هذا  اصطدام  من  الكبيرة  مخاوفه  عليوي  وأبدى 
التخزين، حيث »ما تزال القدرة التخزينية   للحبوب يف اجلزائر  ال تتجاوز 
احلبوب،  مخازن  وجود  يف  النقص  بسبب  أسبوعني،  أو  واحًدا  أسبوًعا 
هذه  طن  ماليني   6 سيتجاوز  احلبوب  من  اجلزائر  إنتاج  وأن  خاصة 
السنة،  و بلغ اإلنتاج احملصل عليه من احلبوب سنة 2019 كمية تقدر بـ 
56 مليون قنطار، مت جمع منها 27 مليون قنطار ما أدى إلى توقيف استيراد 

مادتي القمح الصلب والشعير منذ أفريل 2019.
ع.ق

تعالت أصوات الفلحين لتوسعة المخازن وتوفير غرف التبريد وتنظيم عملية التسويق لحماية المنتوج الفلحي من التلف،  
وذلك تزامًنا مع انطلق حملة الجني والحصاد.

فالحا   150 نحو   أمس  يوم   نظم 
وادي  لدائرة  التابعة  رقادة  عني  ببلدية 
احتجاجية  وقفة  قاملة   بوالية  الزناتي 
للمطالبة بتوفير مخازن إضافية للحبوب،  
التخزين  ملشاكل  جذرية  حلول  وإيجاد 
قاملة  ووالية  املنطقة  فيها  تتخبط  التي 
أنفسهم  الفالحون  يجد  بحيث  عموما، 
احلصاد  عملية  بداية  مع  مرير  واقع  أمام 
ليصطدموا  الزراعي،   احملصول  وجتميع 
الذي  و  بالبلدية  الوحيد  املخزن  بغلق 
تسليم  استكمال  دون  آخره  عن  امتأل 

محاصيلهم. 
»أخبار  جلريدة  تصريحهم  ويف 
أنهم  احملتجون  الفالحون  أكد  الوطن«،  
أعطتها  التي  الكاذبة  بالوعود  ذرعا  ضاقوا 
مشكل  يزال  ما  بحيث  احمللية  السلطات 
التخزين يطرح نفسه كل سنة ، يف ظل 
بلخير  بلدية  املخازن كمخزن  بعض  غلق 
 104 إلى   استيعابه  طاقة  تصل  الذي 

آالف قنطار من احلبوب. 
املكوث  إلى  الفالحون  ويضطر  هذا، 
أياما ورمبا  أسبوعا كامال يف طوابير طويلة 
حني  يف  محاصيلهم،  تسليم  أجل  من 
اضطر العديد منهم إلى االحتفاظ بها يف 
وفاء  وعدم  املخازن  المتالء  نظرا  منازلهم 
السلطات احمللية بوعودها القاضية بتحويل 
املجاورة  الواليات  مخازن  إلى  احملاصيل 
تبسة.  و  عنابة  سكيكدة،  كواليات 
الرئيس  السبب  كما كشف احملتجون عن 
لتشبع املخازن بحيث امتألت قبل بداية 
الذي  املستورد  بالقمح   ، احلصاد  موسم 
مبادتي  اخلاصة  املطاحن  بعض  تستورده 
وهو  العجائن،  وحتى  الفرينة  و  السميد 
بتنظيم  وطالبوا  احملتجني  حفيظة  أثار  ما 
شعبة احلبوب من حيث التخزين. وأمام 
بضرورة  الفالحون  طالب  الوضع،  هذا 
تخصيص ساعات عمل إضافية الستقبال 
والعمل  العاملة  اليد  تدعيم  و  احملصول 

الالزم  العتاد  توفير  مع  التناوب،  بنظام 
بشاحنات  الوحدات  مختلف  وتدعيم 
حتويل للواليات املجاورة التي حتتوي على 
أنه  إلى  اإلشارة  كبرى. وجتدر  مخازن 
توجد بوالية قاملة 14 نقطة جتميع للحبوب 
 ،34 الوالية  بلديات  موزعة عبر مختلف 
ألف  احلبوب 933  استيعاب  طاقة  وتقدر 
غرفة   21 بالوالية  توجد  يف حني  قنطار، 
متر   52.250 تصل  تخزين  بقدرة  تبريد 
مكعب ، وهو ما يشكل نقصا فادحا يف 
أماكن التخزين بالنظر إلى اإلنتاج املرتقب 
قدرته  بحيث  الفالحي،  املوسم  خالل 
املصالح الفالحية بـ 2.777.470 قنطار 
جمعها  املرتقب  الكمية  أما  احلبوب  من 
املساحة  وتقدر  قنطار،   1.615294 هي 
 90.675 بـ  الشعبة  هذه  يف  املزروعة 

هكتارا.
خديجة بن دالي

محصول الحبوب مهّدد بالتَّلف 
ون بسبِب ُنقص الَمخازِن  فلُحو »ِعين رَقادة« َيحتجُّ

 مخازن تستغل لتخزين القمح المستورد والمحصول المحلي مهدد بالتلف 	
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قال إنه يجب غلق ملف الممارسات البيروقراطية

الرئــيس يأمــر بتوسيــع الربــط 
بالكهـربـاء والغــاز بالجنــوب 

صفية نسناس/ )و.أ.ج(
 جاء يف بيان اجتماع مجلس الوزراء أنه،وعقب 
يخص  الطاقة  وزير  قدمه  عرضا  املجلس  مناقشة 
الفالحية  واحمليطات  الصناعية  املناطق  ربط  وضعية 
واالستثمارات األخرى بالطاقة الكهربائية والغازية، 
التنمية  على  كبير  تأثير  ذات  ببرامج  واملتعلقة 
االقتصادية احمللية، جدد رئيس اجلمهورية تعليماته 
الربط  عملية  من  فورا  باالنتهاء  املتعلقة  السابقة 

بالكهربائي والغاز خاصة يف جنوب البالد.
أشكال  كلَّ  رفضه  اجلمهورية  رئيس  وأكد 
حرمان  إلى  تؤدي  التي  البيروقراطية  املمارسات 
الربط  من  الفالحة  عالم  يف  وخاصة  املنتجني، 
لتسديد  عليهم  الضغوط  ممارسة  ثم  بالكهرباء، 
تسهيل  ضرورة  على  مشددا  آجالها،  يف  القروض 
املساحات  دخول  انتظار  القروض يف  تسديد  عملية 
والغاز  بالكهرباء  بالربط  املعنية  والصناعية  الفالحية 
مرحلة اإلنتاج. كما وجه الرئيس تعليمات تقضي 
يف  النشاطات  مناطق  إلى  الربط  عمليات  بتوسيع 
اجلنوب  يف  وخاصة  للحرفيني  الداخلية  الواليات 

والتجمعات السكنية اجلديدة.
الطاقة،  وزير  قدمه  الذي  العرض  خالل  ومن 
الفالحية  للمحيطات  2726 طلب ربط  تبني وجود 
 1010 منها  أجنز  البالد،  بجنوب  أغلبها  بالكهرباء، 
حيز  دخول  انتظار  بني  مازالت  والبقية  عملية، 
اخلدمة، أو حتت قيد اإلجناز، أو أن الطلب يف انتظار 

تسديد التكلفة من املتعامل، أو أنه حتت الدراسة.
املناطق  لربط  اإلجمالي  البرنامج  ويشمل 
الصناعية بالكهرباء 50 منطقة صناعية، مع اإلشارة 
إلى أن تسيير 44 منطقة يتم من طرف الواليات، يف 
الوكالة  من طرف  أخرى  مناطق   6 تسيير  يتم  حني 
الوضعية  وهي  العقاري،  والضبط  للوساطة  الوطنية 
التي جنم عنها، حسب الوزير، وجود قيود تستوجب 
إعادة النظر يف منط التسيير احلالي لهذه املساحات. 
الصناعية  املناطق  خارج  املستثمرين  ربط  وبشأن 
يخص  طلبا   854 تسجيل  مت  والغاز،  بالكهرباء 
الكهرباء و234 طلبا خاصا بالغاز بني 8818 مشروعا 

استثماريا.
وُسجل يف مقدمة العراقيل التي متت مواجهتها 
إجناز  ممرات  انعدام  والغاز  بالكهرباء  الربط  يف عملية 
أشغال شبكات الكهرباء واختالف قائمة املستفيدين 
عن األشخاص يف أرض الواقع وتوزيع األغلفة املالية 
»تستدعي  اختالالت  وهي  الدراسات،  إجراء  قبل 

التصحيح بسرعة.«
 

زراعات صناعية بداية من 
السنة القادمة باجلنوب

 
والتنمية  الفالحة  وزير  اجلمهورية  طالب رئيس 
الريفية بتحضير دفتر الشروط لديوان تنمية الزراعات 
يتسنى  حتى  الصحراوية،  املناطق  يف  الصناعية 
االنطالق يف زراعة الذرة والزراعات السكرية والزيتية 
ابتداء من السنة القادمة، للرفع من القدرات الوطنية 

الفالحية وضمان األمن الغذائي.
النظر  إعادة  النقل  وزير  من  الرئيس  طلب  كما 
يف النقل بكل أشكاله باستغالل اإلمكانات املتاحة 
مكانة  واستعادة  الداخلية،  اجلوية  احلركة  لتنشيط 

اجلزائر يف النقل البحري، بتوسيع األسطول البحري 
للتكفل بنقل املسافرين والبضائع من وإلى اجلزائر، 
يف  للنزيف  جتنبا  بذلك،  األجانب  تكليف  عوض 

العملة الصعبة.
 

تعميم اإلنارة العمومية 
بالطاقة الشمسية 

 
تقضي  املناجم  لوزير  تعليمات  تبون  ووجه 
واخلبراء  املهندسني  توظيف  يف  باإلسراع 
التي  الفرق  منهم  تشكل  أن  على  املتخصصني، 
التي متنحها دورا أساسيا يف  بالكيفية  الوزارة  ستدير 
الدقيق  اإلحصاء  من  انطالقا  االقتصادية،  الدورة 
استغاللها  أفق  يف  للبالد  املنجمية  الثروات  لكل 
الثروة  وخلق  للمحروقات  التبعية  من  للتقليل 

ومناصب الشغل.
الطاقوي  االنتقال  لوزير  توجيهات  وأعطى 
والطاقات املتجددة للتركيز يف برنامجه على العمليات 
امليدانية املمكنة إلنتاج الطاقات املتجددة، واختيار 
جتربة  تطبيق  يف  للتوسع  كنماذج  الواليات  بعض 
العمومية  اإلنارة  بتعميم  بدءا  الطاقوي،  االنتقال 

بالطاقة الشمسية يف كل أرجاء الوطن.
ويف السياق نفسه، أعطى الرئيس تبون تعليمات 
إلى كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة املكلفة 
الرياضية  جتربتها  بتوظيف  تقضي  النخبة  برياضة 
الرياضية  العناصر  الكشف عن  الناجحة يف  العاملية 

املوهوبة منذ املدرسة االبتدائية. 
 

7 سنوات إلنهاء مشروع ميناء 
الوسط 

 
األشغال  وزير  قدمه  عرض  على  تعقيبه  ويف 
رئيس  ذكر  الوسط،  ميناء  مشروع  حول  العمومية 
املشروع  هذا  إجناز  تأخر  فيه  تسبب  مبا  اجلمهورية 
الهدف  ألن  عامة،  الوطني  لالقتصاد  خسائر  من 
الدول  عن  العزلة  فك  هو  امليناء  لهذا  اإلستراتيجي 
يرافق  وما  بحرية،  منافذ  لها  ليست  التي  اإلفريقية 
وتوفير  للحياة االقتصادية  إعطاء دفع قوي  ذلك من 

مناصب الشغل.
أن  الوزير  أوضح  قدمه،  الذي  العرض  وخالل 
املشروع يتضمن ثالثة أقسام تتعلق بامليناء واملناطق 
والسكة  السّيار  والطريق  والصناعية  اللوجستية 
احلديدية، وتشمل جميع العمليات األساسية التي 
حتديد  دراسة  إطالق  منذ  اليوم  غاية  إلى  إجنازها  مت 

املوقع يف نوفمبر 2012.
للطرق  الوطنية  بالشبكة  امليناء  ربط  حول  و 
بطول  سّيار  طريق  إجناز  تقرر  احلديدية،  والسكك 
السّيار  بالطريق  امليناء  يربط  الدفع،  بنظام  كلم   37
)البليدة(،  العفرون  مستوى  على  »شرق-غرب« 
بطول  مكهرب  مزدوج  حديدية  سكة  خط  وكذلك 

48 كلم بني امليناء ومحطة العفرون.
وسيستغرق إجناز املشروع 7 سنوات.

 
اإلبقاء على احلدود البرية 

والبحرية واجلوية مغلقة
  

الوزراء  اخلتامي الجتماع مجلس  البيان  أوضح 
بعض  تصرفات  مبرارة  سجل  تبون  الرئيس  أن 
املواطنني الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد 
هذه  واستغرب  سياسية،  ألغراض  مختلقة  خرافة 
هذه  جراء  من  املوتى  بينما  املسؤولة  غير  التصرفات 
اجلائحة يعدون باآلالف يوميا عبر العالم بدءا بالدول 

األكثر تقدما.
من  كل  على  العقوبات  بتشديد  الرئيس  وأمر 
أو جماعات، ووجه  أفرادا  الوقاية  إجراءات  يخالف 
الوزير األول لدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع 
ينبغي  فيما  للبت  واملتابعة  للرصد  العلمية  اللجنة 
فعله يف األيام القليلة القادمة، لقطع سلسلة عدوى 

اجلائحة ومحاصرة البؤر املعدية.
وزير  من  جديد،  من  تبون،  الرئيس  وطلب 
»استغالل«  املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
فورا  لالنتقال  الوزارة  تصرف  حتت  املوضوعة  الطائرة 
دائما إلى عني املكان يف أي حلظة للتأكد من صحة 
لوضع  على الوزير  شدد  كما  يشاع،  أو  ينشر  ما 
اإلحصائيات اخلاصة باإلصابات بالوباء والية بوالية 

والتعامل معها بواقعية أكبر.
بتعزيز  أمر  اجلمهورية  رئيس  بأن  البيان  وتابع 
املستشفيات  لسير  اليومية  والرقابة  الوبائية  الرقابة 
وتعزيز مخزون آالت الفحص، كما أمر باإلبقاء على 
احلدود البرية والبحرية واجلوية مغلقة إلى أن يرفع اهلل 

عنا هذا البالء.
إلى  هذا  قبل  استمع  قد  الوزراء  مجلس  وكان 
الوضعية  التي شرح فيها تطور  مداخلة وزير الصحة 
سياق  يف  جوانبها،  كل  من  البالد  يف  الصحية 
مالحظا  اجلائحة«،  هذه  لتفشي  العاملي  »التفاقم 
أن تزايد اإلصابات بفيروس كورونا دفع بالوزارة منذ 
إستراتيجية  اعتماد  إلى  اجلاري  الشهر  من  العاشر 
مدة  تخفيض  على  األولى  املرحلة  يف  تقوم  جديدة 
استشفاء املرضى إلى خمسة أيام، وحتديد احلاالت 
الواجب استشفاؤها يف املرحلة الثانية حسب درجة 
غير  األخرى  احلاالت  وإخضاع  وخطورتها  تعقدها 
خارج  الطبية  للمتابعة  مرضية  بأعراض  املصحوبة 

املستشفى.
بإضافة  اجلديدة  اإلجراءات  سمحت  كما 
أكثر من ثالثة آالف سرير منذ مطلع الشهر اجلاري 
ليصبح عددها اإلجمالي 13395 سريرا، إلى جانب 
من  املزيد  بتوفير  العالجية  والوسائل  القدرات  رفع 
 252 اقتناء  يجري  والوقاية، حيث  الكشف  أجهزة 
وجهازين   ،PCR بتقنية للتشخيص  طقم  ألف 
للجهاز  اختبار  ألفي  بسعة  ذاتها  بالتقنية  للكشف 

الواحد يف اليوم.
مليون   20 استيراد  ينتظر  نفسه،  السياق  ويف 
الوطني  املخزون  على  للحفاظ  جراحية  كمامة 
و200 ألف من الكمامات املخصصة ألعوان الصحة 

العاملني يف مصالح »كوفيد19-«.
وأفاد البيان بأن وزير الصحة اقترح يف مداخلته 
أن  على  للوقاية  التحسيسية  احلمالت  »تكثيف« 
املخالفني،  ضد  أشد  بعقوبات  مصحوبة  تكون 
مؤكدا أن مكافحة اجلائحة، وما لم يكتشف اللقاح 
املناسب، تبقي على كل االحتماالت مفتوحة، مبا 
ملنع  جزئي  صحي  حجر  فرض  إعادة  إمكانية  فيها 

العدوى.

جمال بوالديس
جتمعوا  الذين  احملتجون 
حّملوا  البلدية  مقر  بهو  وسط 
كل  ككل  البلدي  واملجلس  املير 
املسؤولية يف تهميشهم خاصة وأن 
اقتناء املاء أرهق جيوبهم من خالل 
حفر  أن  كما  الصهاريج،  شراء 
اآلبار ممنوع رغم أنها أرض فالحية 

تضم أزيد من 1000 ساكن. 
البلدية  حّمل  احملتجني  ممثل 
مسؤولية عطش القرية يف عز احلر، 
يف حني طالبوا بالتحقيق يف مشروع 
شبكة املاء التي التهمت أزيد من 
عشرة ماليير غير أنها ما تزال خارج 
يتم  لم  القرية  أن  كما  اخلدمة. 
توقف يف  الذي  املشروع  ربطها من 

بالتصعيد  متوعدين  قريتهم  حدود 
خاصة مع موسم احلر.

املير،من جهته، اعترف بثقل 
أسالفه،  عن  ورثها  التي  األزمة 
ببطاقة  الوالي  راسل  أنه  مؤكدا 
باستفادة  مطالبا  عاجلة  دراسة 
القرية من مشروع ربطها مباشرة من 
الشبكة الرئيسة، وطلب مهلة من 
وافقوا على طلبه،  الذين  احملتجني 
على أن يعاودوا االحتجاج يف حالة 
التماطل يف جتسيد املشروع، بينما 
السكان  تزويد  يف  البلدية  شرعت 

باملاء عن طريق الصهاريج مؤقتا.

طالبي  من  العشرات  جتمع 
عدة  من  املنحدرين  السكن 
مقر  قبالة  اإلثنني،  أمس  أحياء، 
بالسكن  للمطالبة  عنابة  والية 
االجتماعي والترقوي املدعم تزامنا 
من  املخصص  االثنني  يوم  مع 
الستقبال  الوالئية  السلطات  قبل 

املواطنني. 
من  املستفيدون   احملتجون 
مدعما  ترقويا  سكنا   650 مشروع 
السلطات  طالبوا  الزرقاء  بالبركة 
بالتدخل  عنابة  لوالية  احمللية 
املشروع  بعث  إعادة  أجل  من 
مكانه  يراوح  والذي  املتوقف، 
تعهدات  رغم   2012 سنة  مند 
باستئناف  التركية  للشركة  سابقة 
اإلجناز، إال أن املستفيدين يؤكدون 
والورشة  متاما  متوقف  املشروع  أن 
الديس  بحجر  الزرقاء  بالبركة 

مهجورة - على حد تعبيرهم.
وطالب احملتجون الوالي جمال 
أسباب  يف  بالتحقيق  برميي  الدين 
شركة  من  وسحبه  املشروع  تعثر 
)كرطاس(  األجنبية  احلالية  البناء 
عمومية  ملؤسسة  إسناده  وإعادة 
سكناتهم  استالم  من  ليمكنهم 
بعد  خاصة  اآلجال  أقرب  يف 
جهتهم  من  سنوات.  دام  تأخر 
حصة  مستفيدي  من  العديد 
ببلدية  اجتماعي  سكن   450
بترحيلهم  الوالي  ناشدوا  البوني 
لسكناتهم  املقتحمني  وإخراج 
مبنطقة الشابية مؤكدين أنهم قاموا 
ديوان  لدى  العتبة  حقوق  بتسديد 
الترقية والتسيير العقاري منذ شهر 

فيفري الفارط.
ف سليم

مرور  حادث  تسبب 
 ،45 رقم  الوطني  وقع بالطريق 
وبرج  املسيلة  والية  بني  الرابط 
بوعريريج على مستوى بلدية العش 
بالقرب من منعرجات الدفاف، يف 
العمر  من  يبلغان  مصرع شخصني 

30 و32 سنة. 
الرئيسية  الوحدة  وكانت 

قد  باملسيلة  املدنية  للحماية 
احلادث  ضحايا  إلجالء  تدخلت 
سيارة  بني  اصطدام  يف  املتمثل 
خّلف  صهريج،  ذات  وشاحنة 
وفاة امرأة يف عني املكان فيما لفظ 
مبستشفى  األخيرة  أنفاسه  الرجل 

الزهراوي باملسيلة. 
صفاء كوثر بوعريسة

أمر رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، خالل ترأسه 
اجتماع مجلس الوزراء، 

أول أمس، المنعقد بتقنية 
التواصل المرئي والسمع 

لالجتماع عن بعد، بتوسيع 
عمليات الربط بالكهرباء 

والغاز في المناطق الداخلية 
والسيما في الجنوب.

سككيدة 
نــدرة المــاء تخـرج سكـان قـرية 

الشهـيد  مطاطلـة للشــارع

عشية التحضير الستقبال الوفد الوزاري
احتجاجــات السكــن تتــواصل أمـام 

مقــر واليـة عنابــــــة

برج بوعريريج
هالك شخصين في حادث مرور بالعش

تجمع العشرات من طالبي السكن المنحدرين من عدة أحياء، 
أمس اإلثنين، قبالة مقر والية عنابة للمطالبة بالسكن 

االجتماعي والترقوي المدعم تزامنا مع يوم االثنين المخصص 
من قبل السلطات الوالئية الستقبال المواطنين. 



صفاء كوثر بوعريسة
وكانت إدارة الطاقة احمللية بإجراء تعداد 
 35 املناطق وسجلت  هذه  لألسر يف  سكاني 
عملية تكبير لصالح القرى املعنية تقع أغلبها 
يف مناطق الظل ببلدية الرابطة التي تعتبر من 
تسجيل  مت  أين  ككل،  بالوالية  املناطق  أفقر 
23 منطقة ظل ببلدية احلمادية لوحدها، يف 

 07 والقصور  منطقة   15 العش  حني سجلت 
عليها  الغنب  رفع  يتم  أن  املنتظر  من  مناطق 
للبدأ  الضخم  املالي  الغالف  تخصيص  بعد 

باملشاريع التنموية. 
العوائل  من  املئات  أن  بالذكر  جدير 
يزالون  ال  احلمادية  بدائرة  الظل  مناطق  يف 

لسد  بدائية  جد  وسائل  على  يعتمدون 
واخلشب  الوقود  زيت  غرار  على  حاجياتهم 
للتدفئة واالستعانة باحليوانات حلمل األثقال 
آلت  التي  املتردية  احلالة  وهي  املياه،  وجلب 
تنتظر  التي  واملداشر  القرى  عشرات  إليها 

الفرج. 

جمال بوالديس
البلدي  الشعبية  طالب منتخبو املجالس 
التجميد  برفع  الوالية،  والي  سكيكدة،  يف 
عالقة  تزال  ال  التي  التنموية  املشاريع  عن 
ودفعتهم  املواطنني  غضب  اججت  والتي 

لالحتجاجأكثر من مرة 
الوضع  إزاء  اخلطر  ناقوس  املعنيون  دق 
العام وحالة االحتقان الذي تشهده بلدياتهم 
املشاريع  من  لسلة  جتميد  استمرار  ظل  يف 
تفعيل  أجل  من  ضرورية  اجلميع  يراها  التي 
عملية التنمية، ومن ثمة إسكات األصوات 
املجتمع  أسرة  وممثلي  املواطنني  من  الغاضبة 
موجة  الى  جديد  من  عادوا  الدين  املدني 
قصد  البلديات  أمام  واالعتصامات  الغضب 
على  التجميد  لرفع  املنتخبني  على  الضغط 
شبكة  مشروع  ابرزها  الهامة  املشاريع  تلك 
يف  وضروريا  ملحا  مطلبا  بات  الدي  الغاز 

خاصة  القلي  الصميف  يف  البلديات  كامل 
املشاريع  يف  مدرجة  غير  تزال  ال  التي  تلك 
رفض  اليت  قنواع  بلدية  عن  ناهيك 
الصهاريج  غاز  بشبكة  ربطهم  بقوة  مواطنوها 
مثل  مثلهم  املدينة  بغاز  ومتسكوا  البروبان«   «
باقي البلديات املجاورة رافضني حجة مديرية 
البلدية،  إقليم  تضاريس  بصعوبة  الطاقة 
رفع  القل من جهته  بلدية  كما طالب رئيس 
التي  الصناعية  املنطقة  مشروع  عن  التجميد 
دالك  من  وأبعد  بها  املدني  املجتمع  طالب 
وأن  سبق  التي  املزورة  التقارير  يف  التحقيق 
رفعا رئيس بلدية مجاورة بخصوص طبيعتها، 
حيث قال بأنها فالحية وهي يف األصل غير 
قامت  من  هي  البلدية  ان  أعتبار  على  دالك 
بتسويتها وتهيئتها قبل ان يتم إحتاللها بتواطؤ 
من البلدية السابقة وبعض االطراف النافدة، 

القل من اجل جتسيد  رافع رئيس بلدية  كما 
مشروع تغطية واد السيال ومركز الردم التقني 
لنفايات ومن ثمة القضاء على كارثة وسرطان 
مفرغة بومهاجر، إلى جانب رفع التجميد عن 
وان  خاصة  املدعم  والترقوي  عدل  حصص 
للعشرات  التجميد  منجل  مسها  القل  بلدية 
من املشاريع بحجج عديدة أبرزها غياب الوعاء 
الشرقية  اجلهة  أميار  فضل  فيما  العقاري، 
والطرقات  املاء  شبكة  مشاريع  برفع  املطالبة 
احلصص  ومنها  التجميد  مقص  طالها  التي 
منتخبيها  يجلس  والية  والريفية يف  السكنية 
اجلبهة  غضب  موقدها  ساخنة  كراسي  على 
املشاريع  من  العشرات  نتيجة  االجتماعية 
التي مت جتميدها سواء من العصابة السابقة أو 

أذنابها يف إدارات ومكاتب الوالية.

يعاني سكان قرية الطهرة »لي لزراد« 
كبيرة  معاناة  من  بسكيكدة،  زيد  بني  يف 
السلطات  قبل  من  للقرية  كلي  وتهميش 
التنمية  حتريك  رفضت  التي  العمومية 
احمللية التي يطالب بها السكان مند سنوات 
املرات  من  العديد  يف  بهم  دفعت  طويلة، 

الى اإلحتجاج.
القرية التي تعد الوحيدة التي لم ينزح 
باألرض  أهلها  متسك  كبير  بشكل  أهلها 
هي  التي  اجلبلية  والفالحة  الغابية  والثرة 
مصدر رزقهم الوحيد وجدوا أنفسهم حتت 
تصر  التي  والتهميش  اإلهمال  سكني 
وخاصة  عليهم  ممارستها  احمللية  السلطات 
الدي  املبهم  املشروع  الرشوب  املاء  مشكل 
رغم تخصيص  بعد  النور  يرى  لم  يزال  ال 
سنيتم  املليار  قارب  مالي  لغالف  البلدية 
منتصف  يف  مشبوهة  بصورة  توقف  االنه 
املواطنون يتزودون  املشروع، حيث ال يزال 
بالطرق التقليدية من اليانبيع والعيون التي 
التي  الغابية  القرية  اقليم  يف  بقوة  تتوفر 
الكهربءا  توسيع  شبكة  من  اهلها  حرم 
على اعتبار وجود العديد من املباني الغير 
االنارة  انا  كما  الكهرباء  بشبكة  مربوطة 

حول  ما  متوفرة  غير  تزال  ال  العمومية 
وفرض  ليال  كبير  ظالم  الى  ليال  القرية 
من  بأزيد  عددهم  البالغ  السكان  على 
من  خوفا  بويتهم  يف  البقاء  نسمة   1200
كما  والضالة،  املفترسة  احليوانات  قطعان 
مع  لقاء  يف  القرية  عن سكان  ممثل  طالب 
»أخبار الوطن« تفعيل قاعة العالج التي ال 
تزال هيكال بال روح مند سنوات، حيث 
كلم يف   7 من  ألزيد  لسير  املواطنون  يجبر 
كما  واحدة،  حقنة  أجل  من  فرود  سيارة 
يجبرنا  الفتيات  القرية وخاصة  تالميد  أن 
سن  يف  الدراسي  مسارهم  توقيف  على 
املدرسي،  لنقل  أعتبارإفتقارها  على  مبكر 
جماعي  بشكل  التالميذ  يحشر  حيث 
طالب  حيث  ضيقة،  صغيرة  حافلة  يف 
اجلميع من البلدية تخصيص حافلة ثانية 
لطالبات يف قرية ال تزال محافظة وترفض 
اإلختالط بني اجلنسني كما متسك سكان 
القرية باإلنطالق بشبكة الصرف الصحي 
التي ال تزال حبر على ورق من اجل انقاد 

بساتني املواطنني من الثلوت.
جمال بوالديس

جمال أبو أشرف
مديرية  مسؤولي  تبريرات  تقنع  لم 
التي  الوالية  شباب  والرياضة  الشباب 
تقدمها بني احلني واآلخر واخلاصة مبشاريع 
املسابح باملسيلة تراوح مكانها منذ سنوات 

رغم
فيها،  األشغال  وتيرة  بتسريع  الوعود 
بإقليم  العمومية  املرافق  جميع  أن  حيث 
لها  االعتبار  مغلقةإعادة  إما  الوالية 
النقائص  بعض  وجود  بسب  أو  وتهيئتها 
ال  حتفظاتأو  تسجيل  بسبب  تفتتح  لم  أو 
بها  متوقفة  واألشغال  االجناز  قيد  تزال 
آخرا  يعنيصيفا  ما  معروفة،  غير  ألسباب 
التي  املوت  وبرك  األودية  يف  العوم  من 
أكبادنا  فلذات  واآلخر  احلني  بني  تلتهم 
السنة  صيف  خالل  سجلت  التي  وهي 
األودية  برك  يف  08أطفال  التهام  املاضية 
وكهال بسد القصب خاصة يف ظل احلرارة 
التي متيز املسيلة صيفا حيث تفوق درجات 
أيام  من  الكثير  يف  درجة  ال44  احلراراة 
يف  عبروا  الوالية  بلديات  شباب  الصيف 
أكثر من مناسبة عن تذمرهم من سياسة 
احمللية  السلطات  تنتهجها  التي  الهروب 
عليهم  الذي حتم  األمر  مطلع كل صيف 
1000دج  بني  تتراوح  مالية  مبالغ  دفع 

أجل  من  النقل  كمستحقات  و1500دج 
باملدن  البحر  بزرقة  واحد  ليوم  التمتع 
أنهما  الساحلية كبومرداس وبجاية بحكم 
مسؤول  طالبوا  حيث  األقرب  الواليتني 
هذا  يف  النظر  بضرورة  التنفيذية  الهيئة 
املسابح  فتح  مينع  حسبهم الذي  املشكل 
من  العديد  تبقى  كما  الشباب  وجه  يف 
هذه  ملثل  اجلنوبية تفتقر  اجلهة  بلديات 
الدوائر  بعض  استثنينا  ما  اذ  املنشآت 
متتلك  بكونها  تعتبر محظوظة  التي  القليلة 
مثل هذه املرافق يف حني تبقى العديد من 
الكبرى  السكانية  الكثافة  ذات  البلديات 
تفتقر ملسبح على غرار دائرة حمام الضلعة 
بعض  أصبحت  األربع حيث  ببلدياتها 
وجهة  قلتها  على   ) )السقي  أحواض 

للكثير من املواطنني
املتواجدة  النافورات  أصبحت  كما 
واألطفال،  للشباب  مقصدا  بالوالية 
الهواء  على  مسابح  شبه  وحتولت إلى 
بالنافورة  احلال  هو  ما  مثل  الطلق، 
تعرف  والتي  املطارفة،  بلية  الواقعة بطريق 
اآلباء الذين  كبيرا حتى من بعض  إقباال 
وكأنهم  باملكان،  الوقت  لقضاء  يحضرون 
متوجهون إلى شاطئ أو مسبح من خالل 

اصطحابهم للمناشف وألبسة السباحة
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برج بوعريريج 

تخصيـــص 184 مليــار سنتيــم 
لـ 71 منطــقة ظــل بالحمــادية 

سكيكدة
منتخبـون يطالبـون برفـع التجميـد عن مشاريـع التنميـة

استفادت 71 منطقة ظٍل تقع بدائرة الحمادية جنوبي برج بوعريريج من برنامج خاص قيمته 184 
مليار سنتيم، موجه نحو قطاع األشغال العمومية وقطاع البناء والطاقة وموارد المياه، باإلضافة إلى تسطير 

جدول أعمال إلعادة تأهيل الطرق التي تستخدمها شركات النقل، وكذا اإلمداد بالغاز والكهرباء. 

سيككدة 
سكان قرية الطهرة يعيشون حياة البداوة

المسيلة
الشبـاب يطالبـون بإنجـاز مسابـح  عموميــة

 دعا شباب والية المسيلة التدخل العاجل للسلطات المحلية الضفاء 
عدد من مشاريع التسلية والترفية والرياضة ومن بينها انجاز مسابح 

عمومية بالمنطقة.
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بجاية

توقـــع إنتــاج نحــو 125 
ألـــف قنـطار مــن الحبـــــوب

بـــلقاسم. ج
قطاع  على  املشرفة  الدوائر  املتوقع  من 
مديرية  بجاية،السيما  بوالية  الفالحة 
الفالحة والغرفة الفالحية بإن حملة احلصاد 
لهذه السنة قد انطلقت مع بداية شهر جوان 
السيما  بالوالية  املناطق  عديد  مستوى  على 
وأقبو  القايد  وذراع  »أذكار  مستوى  على 
وسيدي عيش. .  »وهي املناطق املخصصة 
احلصاد  عملية  تدعيم  مّت  وقد  احلبوب  لزراعة 
يسهل  مما  إلجناحها  والعتاد  الوسائل  بكل 
الى  إضافة  املهمة  هذه  الفالحني  على 
الفالحة  مصالح  تقدمه  الذي  التقني  الدعم 
الرامي  التقني  اإلرشاد  مجال  يف  للفالحني 
السنوات  خالل  الشعبة  هذه  تطوير  الى 
املوسم  هذا  محصول  أن  والشك  األخيرة، 
وذلك  احمللية  األساسية  احلاجيات  سيغطي 
للدقيق  واملنتجة  املختلفة  املطاحن  لتزويد 
قدرت  متصل،  سياق  ويف  ومشتقاته.  

بـ  السنة  القمح هذه  لزرع  املخصصة  املساحة 
11 ألف هكتار، فيما خصصت نحو 05 نقاط 
جتميع للقمح ومشتقاته، ستحول إلى الديوان 
بوادغير،  اجلافة  والبقول  للحبوب  اجلهوي 
وهو ما سيكفي للغذاء والبذور.  ناهيك عن 
فضاءات أخرى يتم حتضيرها لتدارك النقص 
حملة  وإجناح  وملرافقة  حدوثه.   حال  يف 
املكلفة  اخللية  تنصيب  مت  الدرس  احلصاد 
مبتابعة وتقييم موسم احلصاد والدرس كما مت 
غرار  على  الضرورية  اإلمكانيات  كل  تسخير 
ألف جرار ووسائل  وأكثر من  آلة حصاد   40

ومعدات أخرى. 
نقطة  الفالحية  املصالح  أثارت  وقد   
املزارعني  بعض  إقدام  يف  تتمثل  مهمة 
إلى  احملصول  حتويل  على  ببجاية  والفالحني 
رغم  املضاربون  يسيرها  التي  السوداء  السوق 
غرفة  تطلقها  التي  التحسيسية  احلمالت 
اجلهات  بعض  مبحاربة  املتعلقة  الفالحة 

الزراعي  النشاط  سير  عرقلة  وراء  تقف  التي 
التقليص  دون  حال  ذلك  أن  إال  بالوالية، 
القطاع  تطال  التي  التجاوزات  هذه  مثل  من 
إلى  الفالحية  املصالح  حسب  يحتاج  الذي 
لتوسيع  طموح  ومخطط  خاصة  إستراتيجية 
على  الشعب  مختلف  يف  االستثمار  عملية 
غرار الزراعة التحويلية مثل الطماطم الصناعية 
يخص  فيما  وأما  واحلمضيات.   والقمح 
عن  عبروا  فقد  احلبوب  فالحة  يف  الناشطون 
ارتياحهم ملردود محصول احلبوب هذا املوسم 
خلق  ما  وهو  جيدة،  بنوعية  جاءت  التي 
بكل  نشاطهم  ملواصل  والتحفيز  األمل  فيهم 
واطمئنان من جهة وحثهم من جهة  أريحية 
أخرى على بذل املزيد من اجلهود لتطوير هذه 
الشعبة،باعتبار أن األمن الغذائي من أوليات 

اهتمامات الدولة.  

يف  حقيقة  أزمة  البيض  والية  تعيش 
التموين بسيرغاز خلفت طوابير طويلة للسيارات 
امام محطات الوقود دفعت بالكثير من أصحاب 
املركبات الى املبيت بعض املرات أمام محطات 

الوقود.  
السائقني  حسب  حدتها  من  زاد  األزمة 
األخيرة  الزيادات  اجلريدة  منهم  اقتربت  الذين 
دفع  ما  البنزين  وخاصة  الوقود  أسعار  يف 
سيرغاز  الى  اللجوء  الى  املركبات  بأصحاب 

للتقليل من تكلفة استخدام الوقود.  
كانوا  بالبيض  األجرة  سيارات  سائقوا 
احمد  وحسب  الظاهرة  من  تضررا  االكثر 
احلالية  املعطيات  الى  وبالنظر  فان  رمضاني 
لتوفير  املرات  بعض  يوم  لنصف  للعمل  يضطر 
او  مملة  صارت  التي  الطوابير  والجتناب  الوقود 
للتعبئة.   الرابعة صباحا  الساعة  النهوض على 
مسؤولو شركة نفطال بالبيض وعلى لسان مدير 
قيام  عن  ناجم  املشكل  ان  الى  اشار  التخزين 

خزاناته  بتجديد  سعيدة  بوالية  التوزيع  مركز 
والية  متوين  على  اثر  ما  وهو  واسع  بشكل 
طن  ب16  يوميا  حصتها  تقدر  والتي  البيض 
من سيرغاز حيث انخفضت الكمية منذ قرابة 
شهر ويرتقب ان يعود التموين الى طبيعته بداية 
األسبوع القادم مضيفا ان للطلب الذي زاد على 
دور يف  الوقود  األسعار يف  زيادات  بعد  سيرغاز 

االزمة احلالية. 
 نورالدين رحماني

معسكر  والية  أمن  مصالح  متكنت 
من غلق 125 محال جتاريا نتيجة مخالفة 
املتعلقة  اإلدارية  للقرارات  أصحابها 
بالتدابير واإلجراءات الوقائية للحد من 

انتشار وباء كورونا.  
املرتكبة  املخالفات  متحورت  حيث 
وتعقيم  النظافة  قواعد  مخالفة  حول 
التباعد  إجراءات  التجارية،  احملالت 
حواجز  إشهار  إلى  إضافة  اجلسدي، 
الفضاءات  مستوى  على  الوقاية 

العمومية املستقطبة للجمهور وكذا عدم 
وضع القناع الواقي، حيث جتدد مصالح 
احملالت  ألصحاب  نداءها  الوالية  أمن 
التجسيد  على  للحرص  التجارية 
الوقائية  اإلجراءات  ملختلف  امليداني 
زبائنهم،  سالمة  ضمان  على  حرصا 
كما يبقى املواطن من جهة أخرى أيضا 
لضمان  الوقائية  اإلجراءات  بهذه  معنيا 

سالمته وسالمة غيره.  
بلعالم بهيجة. 

متكن عناصر فرقة البحث والتدخل 
شبكة  تفكيك  من  معسكر،  لوالية 
أشخاص   10 من  متكونة  وطنية 
ترّويج  يف  مختصة  إمرأة  بينهم  من 

املهلوسات. 
 2826 حجز  من  مكنت  العملية 
و4  اكستازي  نوع  من  مهلوس  قرص 
مركبات كانت تستغل يف عملية النقل 

والترويج
ورود  إثر  متت  العملية  تفاصيل 
بالنشاط  تفيد  املصالح  لذات  معلومات 

املشبوه ألفراد الشبكة. 
توقيف  التحريات من  أين أسفرت 
6 من أفرادها يف حالة تلبس بصدد نقل 

كمية املهلوسات
املشتبه  أحد  منزل  تفتيش  وعقب 
فيهم مت حجز كمية أخرى من املؤثرات 
من  سنتيم  مليون  وحجز280  العقلية 
العملة الوطنية وآخر من العملة الصعبة 
التحقيق  أسفر  كما  أورو،   100 وقدره 
والذي  السموم  بهذه  ممونهم  توقيف  عن 
الشرق  واليات  إحدى  من  ينحدر 
آخرين  اثنني  يتواجد  فيما  اجلزائري، 

من أفراد املجموعة يف حالة فرار. 
ضد  قضائي  إجراء  أجنز  حيث 
التي  العدالة  أمام  وقدموا  فيهم  املشتبه 

أمرت بإيداعهم رهن احلبس.  
بلعالم بهيجة

أطاحت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
يف  مختصة  وطنية  بشبكة  وزو  تيزي  ألمن 
متورطني   6 بتوقيف  سمح  ما  للسيارات  سرقة 
مالية  بقيمة  الفاخرة  15 مركبة منها  واسترجاع 
أمني  مصدر  عنه  أعلن  ما  حسب  ة  معتبر 
إلى  “النوعية”  القضية  تفاصيل  وتعود  موثوق 
نهاية االسبوع املاضي من السنة اجلارية أين مت 
إستهداف بنك عزازقة من قبل جماعة مسلحة 
بناء على شكوى البنك حيث باشرت املصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية حتريات واسعة جندت 
الدقة”،  “عالية  وتقنية  بشرية  إمكانيات  لها 
حسب ما أوضحه مصادرنا والتي تتبعها ميدانيا 
وأسفرت  اكنوش  مجيد  الوالية  امن  رئيس 

والية  خلمسة  وامتدت  املعمقة  التحقيقات 
مسروقة  لسيارات  قاعدي  ملف   16 وشملت 
مختلف  مصالح  مستوى  على  واليات  بعدة 
مختلفة  15سيارة  استرجاع  عن  اإلدارات 
العالمة منها ومركبات وسيارة محل نشرة بحث 
امن والية وهران حسب  وطني صادرة من من 
املصدر نفسه ومت إثر هذا العملية تشميع ورشات 
املسروقة  السيارات  لتفكيك  مخصصة  كانت 
مع  والعاصمة  ووهران  وزو  تيزي  من  بكل 
استرجاع محركات وقطع غيار مركبات، ووجه 
محققو املصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألفراد 
املوصوفة  ب”السرقة  تتعلق  تهم   6 العصابة 
الليل يف شكل جماعة إجرامية  املقترنة بظرف 

منظمة و“تكوين جماعة أشرار بغرض اإلعداد 
جلناية” و“التزوير واالستعمال املزور يف الطراز 
اخلاص باملركبات مع طرحها بطريقة غير قانونية 
للسير مبواصفات تقنية غير مطابقة للمواصفات 
يف  املزور  واالستعمال  و“التزوير  القانونية” 
ورشة  و“إنشاء  للمركبات”  قاعدية  ملفات 
لتفكيك السيارات”، إستنادا لذات املسؤول. 

 25 بني  ما  العصابة  أفراد  أعمار  تتراوح  و 
و46 سنة منهم عدد من موظف ومسبوق قضائيا 
يف قضايا مماثلة فيما ينحدر أغلبهم من واليات 

تيزي وزو بومرداس وهران العاصمة بجاية.  
احمد –اليان

البيض

تنظيم حمالت توعوية وأخرى لتعقيم أسواق الماشية 

معسكرمعسكر
غلــق غلــق 125125 محــال تجــاريا خالـــف  محــال تجــاريا خالـــف 

أصحابـها تدابيــر الحــجرأصحابـها تدابيــر الحــجر

معسكرمعسكر
تيزي وزوتفكيـك عصابـة تمتهـن تهريـب العملة الصعبة تفكيـك عصابـة تمتهـن تهريـب العملة الصعبة 

اإلطــاحة بشبــكة تمتهــن سرقــة السيـــــارات 

أمني.  ب
التي يتواجد  بلدية سيدي خّطاب، 
بها قطب املنطقة الّصناعية بوالية غليزان، 
الذي دخل به حّيز العمل عدد كبير من 
املصانع الهامة يف اطار الشراكة على غرار 
املالبس  وتفصيل  للنسيج  »تايال«  مصنع 
ومصنع »فولغسفاغن« لتركيب السيارات 
لم  حيث  أخرى،  مصانع  إلى  باالضافة 
فرص  من  املنطقة  شباب  كثيرا  يستفد 

العمل التي فتحت بها.  
وكشف بعض الشباب بالبلدية مركز 
يعيشون  أنهم  الوطن  ودواويرها،ألخبار 
الكافية  فرصتهم  ينالوا  ولم  خانقة  بطالة 
لهم  يضمن  قار  شغل  مبنصب  للظفر 
على  يعيشون  باتوا  حيث  الكرمي  العيش 
دفعت  قاسية  إجتماعية  مشاكل  وقع 
لفقدان األمل يف احلصول على  ببعضهم 
عمل ما جعلهم يذهبون للحقول الفالحية 

من أجل الهروب من البطالة.  
مناصب  هناك  أن  من  الرغم  وعلى 
أمناط  اطار  يف  بلديتهم  منها  تستفيد 
العمل املعروفة مبافيها جهاز املساعدة على 

كافية  تعدد  لم  انها  إال  املهني.  االدماج 
الشباب، ويقول بعضهم  وال متس جميع 
بأن البطالة تشمل حتى خريجي حاملي 
مؤسسات  وخريجي  اجلامعية  الشهادات 
الكثير  املهني، وماحّز يف نفوس  التكوين 
منهم، هو أن بلديتهم بها منطقة نشاطات 
يف  املسؤولني  تصريحات  ادرجتها  كبيرة، 
شباب  وأّن  الصناعي«،  »القطب  خانة 
املنطقة ستكون لهم األسبقية يف التشغيل 

لكن ال شيء حتقق من هذا القبيل.  
التقتهم  ممن  الشباب  بعض  وصرح 
اخبار الوطن بأّن شباب املنطقة لم تشغل 
قليل  ااّل عدد  الصناعية  الفضاءات  بهذه 
أن  باعتبار  احملظوظني.   من  فقط  منهم 
أودعوا  وأّنهم  »النام«.   عبر  ميّر  التشغيل 
طلبات على مستواها ولكن دون جدوى. 
الوالية،  والي  ملعنيون  ويناشد 
املتفشية  البطالة  من  للتدخل الخراجهم 
عمل  مناصب  من  متكينهم  خالل  من 
من  حّصة  وتخصيص  معاناتهم  الحتواء 
املناصب القارة أوحى املؤقتىة للخروج من 

االزمة التي يعانوها منذ سنوات.  

يتوقع القطاع الفالحي بوالية بجاية تحقيق إنتاج يفوق 125الف قنطار من مختلف أنواع الحبوبمن قمح وشعير 
بعد تدارك الموسم الذي انتعش نتيجة تساقطات شهري مارس وأفريل. 

عّبر الكثير من شباب بلدية سيدي خطاب في والية غليزان عن تذمرهم 
الشديد واستيائهم الكبير من تفشي ظاهرة البطالة في المنطقة، رغم كونها 
أكبر قطب صناعي في الوطن، دون أن يشفع لهم هذا في توديع البطالة 

التي ضربت أطنابها وسط الشباب وشكان المنطقة.  

تعتبر أكبر قطب صناعي في الوطن 

شباب »سيدي خطاب« بغليزان 
يطالبــون بحقـهم فــي العمـل
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أخبار السر ايا

حصد فيروس كورونا الكثير من األرواح حول العالم، ويحاول 
العلماء تحديد أعراضه األساسية باستمرار، وإطالع الناس على 

كل جديد من أجل توخي المزيد من الحذر.
وما يزال هناك الكثير مما ال يعرفه العلماء والباحثون عن هذا 
الفيروس القاتل، من ذلك األعراض األقل شيوعا، والتي قد 

يتجاهلها الكثيرون. ومن أجل تحذير الناس من هذه األعراض، 
أضافت مراكز مكافحة األمراض والوقاية )CDC(، في الواليات 
المتحدة، ثالثة أعراض جديدة يسببها »كوفيد19-« إلى القائمة 

الرسمية.
وتشمل األعراض المدرجة في قائمة مراكز مكافحة األمراض 

والوقاية: سيالن األنف أو االحتقان والغثيان واإلسهال.
وتشمل القائمة الرسمية ألعراض »كوفيد19-«: السعال 

والحمى والتعب وأوجاع العضالت أو الجسم والصداع وفقدان 
حاستي الذوق والّشم والتهاب الحلق.

في 28 جوان الجاري، مرت ذكرى معركة »المقطع »، هي معركة دارت بين 
جيش األمير عبد القادر وجيش المحتل، حيث خرج الجنرال الفرنسي »تريزل« 

على رأس جيش مكون من 2500 جندي مدعما بمؤونة وذخيرة ومدافع،  قاصدا  
معسكر عاصمة األمير عبد القادر - آنذاك. هاجمه األمير عبد القادر على تخوم المقطع 
بين سيق والمحمدية حاليا. وهزمه وتكّبد المحتل  - حسب الرواية الفرنسية - 262 
قتيال و308 جرحى،  في حين توضح الوثائق الجزائرية أن حصيلة القتلى دونت 

500 قتيل في الجانب الفرنسي.
ويعتبر الفرنسيون المعركة من أكبر الهزائم التي تلقتها حمالت االحتالل  في 

الجزائر األولى، وأدت إلى االعتراف باألمير عبد القادر قائدا عسكريا وبدولته في 
الجزائر،  ولكنهم أرجعوا الهزيمة إلى أخطاء تكتيكية.

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع أمس األول األحد، مجموعة 
من النساء يقمن حفاًل في مقام الولي »سيدي جابر« ببرج الرأس 

بالمهدية التونسية، بينما تجلس بعضهن على أحد القبور وسط تعالي 
أصوات الزغاريد. وهو الفيديو الذي أثار جداًل واسًعا في تونس وغيرها 

من البلدان.
فقد عبر البعض عن غضبهم الشديد مما أسموه »انتهاًكا لحرمة 

الموتى« في المقابر و«تعديا على مقدسات المسلمين«. واعتبر آخرون 
أن ما حدث »ينم عن جهل كبير مرتبط بعادات وخرافات قديمة«، داعين 

إلى »وضع حد لمثل هذه الممارسات«.
وقد سارع القضاء التونسي إلى فتح بحث تكفلت به النيابة العمومية 

بالمهدية من أجل التحقيق في جنحة »انتهاك حرمة المقابر«.

3 أْعراٍض َجديدٍة لُكوروَنا 

ها الَجزاِئرُيون! »كوفيد_موجود_حقا« أيُّ

»المقَطع«.. حيُث »بايَعْت« َحفٌل في َمقبرة!
ِفرنسا األميَر

أطلق نشطاء وأطباء جزائريون »هاشتاغ« جديدا تحت عنوان 
»كوفيد_موجود_حقا«، للتحذير من خطر فيروس كورونا وتأكيد 

وجوده في الجزائر. 
وجاءت الحملة بعد االرتفاع المحسوس في عدد اإلصابات في المدة 
األخيرة، خاصة بعدما تم رفع الحجر الصحي في بعض الواليات منذ 

أزيد من أسبوعين.

مازالت الحادثة التي أقدم على فعلها مجهولون، والمتمثلة في حرق »ملعب الشوشة« 
الجواري، المدشن حديًثا في مدينة مسعد بوالية الجلفة، تخلف موجة من السخط على 

مواقع التواصل.
ويعتبر رواد مواقع التواصل االجتماعي بالجلفة وعبر التراب الوطني األمر بالمشين 

والذي يستدعي تدخل السلطات للتقصي والتحقيق في القضية، والضرب بيد من حديد بغية 
التصدي لمثل هذه األفعال المشينة.

تجدر اإلشارة إلى أّن صدى القضية وصل إلى جدران وزارة الشباب والرياضية، حيث ندد 
وزير القطاع، سيد علي خالدي، بالحادثة وتوعد أصحاب الفعل المشين بالرد المؤلم، مسدًيا 

تعليمات بترميم الملعب الجواري المذكور.

ُسخٌط إثَر 
حرِق َملعِب 
»الّشوشة« 

 ُسخرية أم َلفُت انِتباه! ُسخرية أم َلفُت انِتباه!
 يبدو أن ال شيَء يعجب ياسمين عماري المعروفة بـ »jass dz«،  وهي التي 

انتقدت الممثل الكوميدي مروان قروابي بشّدة، حيث صرحت بأن تمثيله ال يعجبها بل 
وكل ما يقدمه وهو ال يثير الضحك نهائيا.

وأثار تصريح عماري الكثير من عالمات االستفهام، خاصة أنها ركزت انتقاداتها 
بشدة، متسائلين إن كان تريد لفت االنتباه بالخطوة؟
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أدرار 

 تراجــع منســوب ميــاه الفقاقــير 
يهــّدد األراضــي الفالحـــية 

عبداهلل مجبري
القصور  بعض  سكان  أعرب  حيث 
عن  أدرار  جنوب  فنوغيل  لبلدية  الشمالية 
تؤرقهم  باتت  التي  الظاهرة  هذه  من  قلقهم 
الذين  ودغةوتسفاوت  قصر  غرار  على 
التدخل  بضرورة  الوصية  املديريات  يطالبون 
املوروث  هذا  من  إنقاذه  إلنقاذماميكن 
االقتصادية  احلياة  يف  ساهم  الذي  احلضاري 

من  جلنة  كان  وقد  هذا  توات.  إقليم  يف 
زارت  قد  املدنية  واحلماية  البيئة  مديرية 
ودغة  قصر  للزوال يف  اآليلة  الفقارات  بعض 
هناك  ووقفت  تفقدية  ميدانية  زيارة  إطار  يف 
على حجم الكارثة التي خلفتها االنسدادات 
واالنهيارات املتتالية لهذه الفقاقير مما أضعف 
نشاط  وانعدام  البعض  يف  املياه  منسوب 
بستاتني  جفاف  يف  ماتسبب  اآلخر  البعض 

احمللي  االقتصاد  يف  تساهم  كانت  محلية 
طالب  فيما  ملالكها.  الذاتي  االكتفاء  وحتقق 
البيئة بضرورة  والفالحون من مديرة  األعيان 
الهيئة  إلى  انشغاالتهم  وإيصال  تدعيمهم 
املادي  املوروث  إنقاذ  قصد  للوالية  التنفيذية 
أو شق مجاري  ترميم  مبشاريع  إحيائه  وإعادة 
قصورهم  إلى  احلياة  تعود  كي  بجانبه  أخرى 

وطبيعتهم احمللية.

من  احلدودية  تيمياوين  شباب  يعني 
الترفيه  وفضاءات  العمومية  املرافق  قلة 
من  يزيد  الذي  األمر  بلديتهم  مستوي  على 
األطراف  املترامية  األرض  هذه  يف  إحباطهم 
على  مايساعد  كل  فيه  ينعدم  البعيدةوالتي 
املكان  جلغرافية  غيبت  التي  العامة  احلياة 
والتهميش املستمر من طرف املسؤولني الذين 
حرموهم التمتع بأبسط احلقوق كإجناز مسابح 
وفضاءات للترفيه كغيرهم من شباب الوالية. 

إذ ويف ظل هذه الظروف التي متر بها املنطقة 
يجد  لم  احلرارة  درجة  يف  قياس  إرتفاع  من 
نفوسهم  عن  به  يرفه  مكان  املنطقة  شباب 
وينسيهم معاناة احلر إال أحد األودية القدمية 
ما  كل  إذ  السكنية  التجمعات  عن  والبعيد 
أشتد احلر يف تيمياوين يهرعون إليه محاولني 
إنعاش أجسامهم. ويف ظل هذا الوضع يناشد 
على  األول  املسؤول  من  تيمياوين  شباب 
مثل  لإلجناز  مشاريع  برمجة  بضرورة  الوالية 

واإلبتعاد  العزلة  شر  تقيهم  الفضاءات  هذه 
طالبوا  كما  اخلطيرة  االجتماعية  اآلفات  عن 
من  املسؤولني  من  وجادة  سريعة  بالتفاتة 
أجل إجناز مسبح على تراب البلدية املذكورة 
يستفيد منه أبناء املنطقة يف عز الصيف الذي 

يشتد فيه احلر. 
عبداهلل مجبري

اإلسالمية  الكشافة  لقدماء  الوالئية  احملافظة  نظمت 
من  للتحسيس  تشاركية«  اجللفة«حملة  بوالية  اجلزائرية 

مخاطر اللسعات العقربية مبناطق الظل نظمت.
الكشفي  الفوج  مسؤول  برمان,  األمني  محمد  وأكد 
التوعوية  القافلة   « بأن  احملافظة  لذات  التابع  »املنى« 
الظل  مبناطق  العقربية  اللسعات  مخاطر  من  والتحسيسية 
العناصر  مشاركة  اجللفة,  بلدية  من  انطالقها  لدى  عرفت, 
الكشفية للفوج, مبعية أعوان احلماية املدنية واملنضوين حتت 

لواء الهالل األحمر اجلزائري وكذا أعوان مصالح البلدية. 
األحياء,  من  عددا  األول  يومها  القافلة يف  واستهدفت 
 « الزريع   « حي  غرار  على  اجللفة,  مدينة  مبخارج  الواقعة 
و«الفصحى« و« بن سعيد«, حيث »كان العمل دؤوبا بفضل 

تظافر جهود املشاركني يف هذا الفعل احلضاري«.
وأكد لـ )وأج( مسؤول الفوج الكشفي »املنى« أن »اجلهد 
يف هذه احلملة يرتكز على تكثيف سبل التحسيس والتوعوية 
التوجيهات  من  عدد  بإتباع  العقربية,  اللسعات  مخاطر  من 
التي من شأنها احلد من مخاطرها يف الوسط الريفي وحتى 

احلضري الذي يحاذي هذه املناطق.«
الذي  احلملة  هذه  عمر  من خالل  املبتغى  أن  وأضاف 
األحياء  من  معتبر  عدد  »بلوغ  كامل,  ألسبوع  سيمتد 
جلل  النشاط  ميتد  الذي  الوقت  يف  الظل,  مبناطق  السكنية 
بلديات الوالية من خالل األفواج الكشفية التابعة للمحافظة 

الوالئية لقدماء الكشافة اإلسالمية صاحبة املبادرة. »
ويشتمل النشاط امليداني للقافلة, تنظيم حمالت تعقيم 
للقضاء على احلشرات, مبا فيها العقارب, إلى جانب عمليات 
واسعة لتطهير وتنظيف للمحيط من مختلف الشوائب خاصة 
هذه  لتكاثر  مالئمة  بيئة  تكون  التي  والبؤر  األماكن  بعض 

احلشرات, وفقا لذات املصدر.
ق.م

أتلفت 1.403 نخلة بورقلة بسبب 
اندلعت  التي  النخيل  واحات  حرائق 
وإلى  جانفي  من  املمتدة  الفترة  خالل 

غاية شهر جويلية اجلاري.
احلماية  مديرية  وسجلت 
دوائر  مختلف  عبر  حريق  املدنية208 
دائرة  وتصدرت  الفترة  تلك  يف  الوالية 
احلرائق  عدد  يف  األولى  املرتبة  ورقلة 
 114 مبجموع  عنها  الناجمة  واخلسائر 
أوضح  كما  متلفة,  نخلة  و522  حريق 

ذات املصدر.
واحتلت دائرة تقرت املرتبة الثانية 
تدمير274  خلف  حريقا   30 مبجموع 
ب23  خويلد  سيدي  دائرة  ثم  نخلة 
واملقارين  متلفة  نخلة  و96  حريقا 
متلفة,  نخلة  و295  حريقا   17 مبجموع 

كما جرى شرحه.
املسجلة  احلرائق  باقي  وتوزعت 

واحلجيرة  الطيبات  من  كل  دوائر  على 
حريقا   24 مبجموع  وانقوسة  ومتاسني 
حسب  نخلة,   216 إتالف  عن  أسفر 
حصيلة مديرية احلماية املدنية بالوالية.
بواحات  الغابات  حرائق  وكانت 
النخيل قد دمرت 3.988 نخلة خالل 
السنة املنصرمة بعدد 426 حريقا, وفقا 

لذات املصدر.
املتمثل يف  البشري  العامل  ويعتبر 
بالتخلص من األعشاب  املزارعني  قيام 
طريق  عن  النخيل  ومخلفات  الضارة 
مدروس  وغير  عشوائي  وبشكل  احلرق 
من بني أهم العوامل املسببة يف نشوب 
إلى  باإلضافة  باجلهة  الغابية  احلرائق 
منها  تعلق  ما  سيما  أخرى  عوامل 

بارتفاع درجات احلرارة.
ق.م

أحياء  بعض  سكان  يشتكي 
تسول  انتشار  ظاهرة  من  اليزي  بلدية 
أطفالهم  رفقة  األفارقة  املهاجرين 
بشوارع املدينة األمر الذي اثأر استيائهم 
خاصة بسبب تزايد تواجدهم بالشوارع 
الرئيسية وأمام مختلف املرافق العمومية 
الصرف  مراكز  وكذا  واحملالت  اإلدارية 
الصرف  وآالت  والبنوك  كالبريد  املالي 
اجلمعيات  من  العديد  دفع  ما  اآللي 
املجتمع املدني من اعتبار األمر مرفوض 
آخذت  الدولة  وان  خاصة  مبرر  وغير 
وإطعام  إيواء  تكاليف  دفع  عاتقها  على 
الالجئني األجانب الفارين من بلدانهم 

بسبب سوء املعيشة. 
رئيس  مكتب  عضو  عبر  وكما   
الصحة  لترقية   – أ   – ش  جمعية 
يف  زقريعبدهلل  اإلنسانية  واملستعدات 
حديث خص به أخبار الوطن أن األمر 
بات مقلق بالنسبة للمواطن نظرا لتزايد 
خاصة  لالنتباه  ملفت  بشكل  الظاهرة 
يف األماكن التي تشهد توافد املواطنني 
غرار  على  واحملالت  األسواق  يف  بكثرة 
ما يشهدة شارع حي الوسط أين يتواجد 
وينتشر  والفواكه  للخضر  احمللي  سوق 
املتسولون بكثرة على اختالف أعمارهم 
االحتياجات  ودوي  وأطفال  نساء 
السريع  الربح  عن  بحثا  منهم  اخلاصة 
الطرق  بشتى  الساكنة  واستعطاف 
رغم  هذا  ويحدث  قلوبهم  الستمالة 
املتحدث  يضيف  الدولة  مجهودات 
من  احمللية  السلطات  مجهودات  وكذا 
لكن  املعيشية  الظروف  كافة  توفر  اجل 
السريع  الربح  حتقيق  اجل  من  طرقهم 

الدخل  قيمة  وارتفاع  األضرار  بأقل 
تكون  قد  التسول  طريق  عن  اليومي 
الظاهرة  هذه  تنامي  األساسي يف  األمر 
الغريبة عن مجتمع مدينة اليزي والتي 
باتت أمر مقلق يستدعي احلل لتصدي 
على  تعود  سلبية  ظواهر  هكذا  ملثل 

املجتمع.
من  الساكنة  طالبة  جهتها  ومن 
التدخل فصد  بضرورة  الوصية  اجلهات 
تصرفات  هكذا  مثل  يوقف  إيجاد حل 
السلبية التي باتت تنتشر بشكل واسع 
مع  خاصة  لهم  كبير  ازعاج  وتسبب 
مقلق  بشكل  انتزاعها  على  إصرارهم 
األمر الذي يعرضهم يف غالب األحيان 
الكبير  اإلحراج  عن  فضال  اخلطر  إلى 

الذي يسببونه لساكنة. 
براهيم مالك 

مبدينة  جويلية   5 حي  سكان  يشتكي 
مياه  تلوث  من  الصناعية  الرمل  حاسي 
الشرب التي يتزودون بها، حيث الحظوا تغير 
لونها أثناء صبها من احلنفيات، وال يستبعد 
مصدر من املنطقة ان يكون سبب ذلك عدم 

احلي  سكان  وناشد  املائي،  اخلزان  تنظيف 
اجلهات الوصية اإلسراع يف حل املشكل نظرا 

ملا يشكله من خطورة على صحتهم. 
نورين عبدالقادر 

الوالئية  العمومية  املؤسسة  حذرت 
لتسيير مراكز الردم التقني باالغواط من خطر 
جتار الفحم على الثروة الغابية يف هذا الظرف، 
من  كمية  على  الغابات  أعوان  عثر  حيث 
اإلطارات املطاطية ببعض املناطق الغابية يتم 

الفحم  مادة  األشجار جلمع  استغاللها حلرق 
أيام عيد األضحى  اإلقبال عليها  التي يكثر 

املبارك حيث يتم استعمالها لشواء اللحم. 
نورين عبدالقادر 

القادر  أصدر والي والية األغواط، عبد 
اخليام  نصب  مبنع  تقضي  تعليمة  برادعي، 
األشخاص  من  كبير  عدد  استقبال  ومنع 

خاصة يف املناسبات العائلية.
تصريح  يف  برادعي  السيد  وأوضح 
تسجيل  بعد  اتخذ  اإلجراء  هذا  أن  لـ«وأج« 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  يف  كبير  ارتفاع 
الفترة  خالل  )كوفيد19-(  املستجد  كورونا 
السبب  يكون  أن  مرجحا  بالوالية،  األخيرة 
الرئيسي هو التجمعات العائلية الكثيرة التي 
السنة خاصة  املرحلة من  حتدث خالل هذه 

األعراس واجلنائز.
عبر  اإلستشفائية  املصالح  أن  أشار  و 
حاالت  يوميا  تستقبل  الوالية  تراب  كامل 
والتي  بالفيروس  إصابتها  يف  مشتبه  كثيرة 
قد تصل إلى حاالت اإلكتظاظ أحيانا مما قد 

يعرقل عمل هذه املصالح.
كافة  إلى  نداءا  الوالي  وجه  باملناسبة  و 

التقيد  ضرورة  على  يحثهم  الوالية  مواطني 
املناسبات  خالل  خاصة  الوقاية  بإجراءات 
قواعد  احترام  خالل  من  وذلك  العائلية 
الوقائية  الكمامات  وارتداء  اجلسدي  التباعد 
وتفادي املصافحة، إضافة إلى اإللتزام بتوفير 
مواد تعقيم اليدين مع تطهير األماكن يوميا.
ق.م

تفاقمت، في السنوات 
األخيرة بوالية أدرار 
وخصوصا في القصور 

واألرياف، ظاهرة خمول 
بعض الفقافير وانعدام 

نشاطها ؛ ما أثر سلبا على 
الواحات والبستاتين المسقية 
من مائها، وأدى إلى جفاف 
البعض منها فتحولت أراٍض 

الجلفة
حملـة  للتحسيـس بمخاطــر 
اللسعــات   العقربيــــة 

ورقلة 
الحرائق تتلف 1400 نخلة منذ بداية السنة 

األغواط
سكـان حـي 5 جويليـة يشربـون ميـاه ملوثـة

المؤسسـة العموميــة لتسييـر مراكـز الـردم 
التقنـي تحـذر مـن تجــار الفــحم 

أدرار
شباب تيمياوين يشتكون قّلة المرافق العمومية 

إليزي
عـودة ظـاهرة تسـّول المهاجريـن األفارقـة 

 منـع نصــب الخيــام والتجمعــــات  العائليــة
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جمال أبو أشرف
يتسكع  أمحمد  من شباب سيدي  جعلت 
العقيدين  بطالها  حكاية  ويجتر  الطرقات  يف 
بجبل  يوم  ذات  استشهدا  وعميروش  ياحلواس 
ثامر من هذه املنطقة املجاهدة إلى شح يف املاء 

الشروب ولكن 

ثالثة آبار ارتوازية واألحياء تفتقر 
للماء

أمحمد  سيد  مواطني  من  الكثير  عبر 
والهروبإلى  الترقيع  سياسة  من  استياءهم  عن 
عل  املتعاقبة  املجالس  تنتهجها  التي  الوراء 
مشكلة  معاجلة  يف  البلدية  هذه  شؤون  تسيير 
املاء الشروببعد أن عانوا األمرين خالل صائفة 
األمر  تزيد  اآلبار  تبقى  حيث  األخيرة  األعوام 
ماحلا  ماء  حتمل  كونها  حجما  تعقيداواملعاناة 
فما  حتىللفالحة  يصلح  ال  مرا  ومذاقا  أجاجا 
منهم  العديد  اجبر  الذي  األمر  باإلنسان  بالك 
إلى رحلة البحثعن قطرة ماء يسد بها ظمأه أين 
استنجدوا بصهاريج غيرصحية يجهل مصدرها 
ونوعية  املسافة  بحسب  ارتفاعا  تزداد  وبأسعار 
املاء حيثطالب املوطنون يف هذا الصدد اجلهات 
الوصية بالتفكير يف حل عاجل خاصة وأناألمر 
التي  ملعاناتهم  حد  وضع  وبالتالي  باملاء  يتعلق 
من  املاء  بجلب  وسنواتولو  لسنوات  استمرت 

واليات مجاورة كاجللفة أو بسكرة 

 البلدية تفتقر إلى التهيئة الحضرية
فرصة  املواطن  استغل  أخرى  جهة  من 
االنشغاالتكافتقار  من  املزيد  لطرح  تواجدنا 
العديد من أحياء بلدية سيدي أمحمد للتهيئة 
احلضرية كحي البساتينالذي يعد من أكبر أحياء 
املدينة وحي الرجل الذي يبقى يعاني ساكنوه 
إلى  تتحول شوارعه  به حيث  التهيئة  منانعدام 

كلماتساقطت  األوحال  عن  ناهيك  مائية  برك 
وأتربة  غبار  إلى  تتحول  فيما  املطر  من  زخات 
احمللية  السلطات  ناشدالسكان  حيث  صيفا، 
حياة  من  النتشالهم  العاجل  التدخل  بضرورة 
ملعاناتهم  عنوانا  باتت  التي  العزلة  الغبنودائرة 
بعض  معطرقات  اليومية  مشاكلهم  لتتراكم 
األحياء التي قال عنها املواطنني بأنها قد تصلح 

لكل شيء إالللسير حتى على األقدام.

الشباب ضائع بين الروتين وقّلة المرافق 
الرياضية

سيدي  فإن  الترفيه  وسائل  بخصوص  أما 
أمحمد ال تتوفر على هياكل ترفيهيةتنتشلهم من 
حياة الروتني التي بات الكثير من شباب البلدية 
لغيابها  بديال  يجدوا  لم  وهمالذين  لها  عرضة 
ما  أنهم وحسب  إال  والشوارع.   املقاهي  سوى 
ينتظرون  »فإنهم  الوطن  الكثير ل«أخبار  به  عبر 
لعبوأماكن  ساحات  لبرمجة  املعنية  اجلهات 
إلى  الشوارع  حياة  من  الشباب  تقي  ترفيهية 
لتجعل  أخرى  بلديات  مع  مشتركة  ولو  مسابح 
حدا حلياة اخلوف التي يعيشها السكان خاصة 
يف ظل ابتالع ما باتت تعرف بحفر املوت لعديد 
األطفال، تخيل أن بلدية بحجم سيديأمحمد ال 
متلك فريقا بلديا يف كرة القدم أو حتى الرياضات 
األخرى وهذابسبب العجز املالي الذي حرمهم 
الرياضية  طاقاتهم  تفجير  من  مواهبهم  وحرم 
كماستغلت جموع الشباب الفرصة لطرح املزيد 
مناالنشغاالت التي تهمهم كالبطالة خاصة يف 
ظل انعدام ظروف الظفر مبنصب عمللعدم وجود 
مشاريع االستثمار ليبقى الشاب يف هذه البقعة 
البلدية  أو  أمحمد  سيدي  التيتسمى  اجلغرافية 
املنسية كما يحلو ألبنائها تسميتها بني فكيشبح 
العمل  لفرص  وجود  وال  والروتني  البطالة 
الرعوي  أو  الفالحياملوسمي  العمل  باستثناء 

الرعوي  بطابعها  معروفة  املنطقة  وان  خاصة 
ترتفع.خاصة  البطالة  نسبة  الذيجعل  الشيء 

يف أوساط خريجي اجلامعات وما أكثرهم.

الفالحة تحتاج دعما للنهوض بها 
تتوفر منطقة سيدي أمحمد على إمكانيات 
أراضخصبة  من  الفالحي  املجال  يف  ضخمة 
إال أن الفالحني ال يزالون يستعملون الوسائل 
التقليدية يف الفالحةوبخاصة عملية السقي،  
الري  مشاريع  من  استفادتهم  انتظار  يف 
التنفيذية  الهيئة  مسؤول  حيثطالبوا  احلديثة. 
يف  آملني  اآلبار،  حفر  رخص  منح  بتسريع 
ضمن  منطقتهم  تدرج  أن  يف  ذاته  الوقت 

املشاريعاجلوارية  من  ستستفيد  التي  املناطق 
املختلفة خاصة ما يتعلق مبشاريع الري بالتقطير 
والرش احملوري وغيره كونها تتوفر على عدد كبير 
واألجاصوالتني  كاملشمش  املثمرة  األشجار  من 
والرمان والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد الذي 

يسعون يف سبيل احلفاظ
املراتب  يف  تصنيفها  عن  عليه.ناهيك 

ذكر  مما  وبالرغم  والبصل.  اجلزر  بإنتاج  األولى 
شهادة  بشرف  حظيت  بلدية  يف  نقائص  من 
العقيدين عميروش وسياحلواس وبالرغم من أن 
من  حظها  تنل  لم  أنها  إال  يحرسها  ثامر  جبل 
التنميةيبقى مواطنوها ينتظرون يف التفاتة تنموية 

جادة تقلع معها قاطرة التنمية. 

الّشباُبها  تاِئٌه وَمشاريُع الّتنميِة ُمؤّجلٌة إلى ِحين

َبلدّيُة ِسيدي أمحمد بالْمِسيلة خارَج اهِتماِم الَمسؤوِلين
جاوزت الكثافة السكانية في بلدية سيدي أمحمد الـ جاوزت الكثافة السكانية في بلدية سيدي أمحمد الـ 90009000 نسمة، وهي البلدية التي انبثقت عن التقسيم اإلداري لسنة  نسمة، وهي البلدية التي انبثقت عن التقسيم اإلداري لسنة 19841984، ولم تنل حظها من ، ولم تنل حظها من 
التنمية بالرغم من البوادر المحتشمة التي تظهر بين الحين واآلخر، بوادر تبقى بعيدة كل البعد عن طموحات سكانها؛ فباإلضافة إلى التهيئة الحضرية التنمية بالرغم من البوادر المحتشمة التي تظهر بين الحين واآلخر، بوادر تبقى بعيدة كل البعد عن طموحات سكانها؛ فباإلضافة إلى التهيئة الحضرية 

التي تقتصر على البلدية مركز إلى انعدام المرافق الخدماتية إلى افتقار المنطقة للمرافق الشبانية التي تعد شبه منعدمة.التي تقتصر على البلدية مركز إلى انعدام المرافق الخدماتية إلى افتقار المنطقة للمرافق الشبانية التي تعد شبه منعدمة.
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فالفيردي يقترب من تدريب فالنسيا
إرنستو  السابق،  برشلونة  ملدرب  احملتملة  الوجهة  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة  إدارة  وكانت  املاضي.  الكتالوني يف جانفي  الفريق  تدريب  من  املُقال  فالفيردي، 
قد قررت إقالة فالفيردي، عقب الهزمية أمام أتلتيكو مدريد وتوديع كأس السوبر اإلسباني، 
وعينت كيكي سيتني بدًل منه. وبحسب إذاعة »أوندا سيرو« اإلسبانية، فإن املدير الفني 
ومساعده جون أسبيازو، يبحثان عن منزل يف فالنسيا. وكشفت اإلذاعة أن فالفيردي مهتم 
بتدريب اخلفافيش، وخالفة ألبيرت سيالديس، بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق يف 
اآلونة األخيرة. وبدأت هذه السلسلة بتوديع دوري أبطال أوروبا على يد أتالنتا، إثر اخلسارة 
ذهاًبا 1-4 يف إيطاليا، و 3-4 إياًبا يف امليستايا. ومنذ عودة الليغا بعد التوقف، لم يحصد 
فالنسيا سوى 4 نقاط فقط، من التعادل مع ليفانتي 1-1، والفوز على أوساسونا 0-2، بينما 

خسر يف 3 مباريات أمام ريال مدريد 0-3، وإيبار 0-1، وفياريال 2-0.

برشلونة يجدد لجوهرته األمريكية دي الفوينتي
أعلن برشلونة رسمًيا، جتديد عقد لعبه األمريكي الشاب، كونراد دي لفوينتي. وبحسب 
عام  حتى  جديدين،  ملوسمني  لفوينتي  دي  عقد  متديد  مت  الكتالوني،  للنادي  الرسمي  املوقع 
50 مليون  2020. وذلك مع إمكانية متديده ملوسمني آخرين، ويف وجود شرط جزائي بقيمة 
أورو، إذا رحل األمريكي وهو لعب يف )برشلونة ب(، و100 مليون أورو إذا مت تصعيده للفريق 
األول. ووقع دي لفوينتي )18 عاًما( عقده، يف مكاتب ملعب يوهان كرويف، بحضور مدير 
)برشلونة ب( كزافييه فيالغوانا، والسكرتير الفني للنادي، إريك أبيدال. ولعب دي لفوينتي 
مع منتخب أمريكا، يف جميع الفئات السنية، منذ كان عمره 14 عاًما. وعلق الالعب الشاب 
أذهب  أن  وآمل  العالم،  ناٍد يف  أفضل  بالستمرار يف  للغاية  »أنا سعيد  قائال:  التجديد،  على 

بعيًدا.. كان حلمي دائًما اللعب للفريق األول، ولهذا السبب أريد البقاء هنا، حملاولة احلصول على هذه الفرصة«. وتابع: »الهدف األول 
اآلن، هو التقدم مع برشلونة ب إلى دوري الدرجة الثانية.. وجود غارسيا بيمينتا معنا كمدرب، أمر جيد للغاية، وقد سبق لي أن لعبت 

معه يف يوفينيل ب، وقمنا بعمل مميز جدا«.

كلوب: »ألمانيا ساهمت في فوزنا بالبريميرليغ«
أعرب األملاني يورغن كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول، عن اعتقاده 
اإلجنليزي  الدوري  بلقب  فريقه  فوز  أسهم يف  األملاني  الدوري  استئناف  بأن 

هذا املوسم.
إن  كلوب  قال  األملانية،  زونتاغ«  آم  »بيلد  لصحيفة  تصريحات  ويف 
استئناف الدوري األملاني حتت قيادة كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدوري 
األملاني، كان ميثل »عالمة مهمة«. وأضاف: »بعثت رسالة نصية قصيرة إلى 

كريستيان زايفرت شكرته ألن هذا النتصار لم يكن ممكنا بدونه«.
توقف كورونا، متأخرا  الدوري اإلجنليزي قد استأنف مبارياته بعد  كان 
بشكل ملحوظ عن الدوري األملاني، وسبق ذلك تكهنات بأن من املمكن 
إلغاء املسابقة، وكان ليفربول آنذاك متقدما يف ترتيب اجلدول بشكل كبير 
بدرع  الفوز  من  ليفربول  ومتكن  بالدرع.  الفوز  بعد  قد ضمن  يكن  لم  لكن 
البرمييرليغ يوم اخلميس املاضي ألول مرة منذ 30 عاما. وتابع كلوب: »إجنلترا نظمت األمر على نحو رائع متاما، لكن الدوري األملاني هو 
من أعطى املثال«. وأوضح كلوب: »املباريات بدون جمهور تنطوي أيضا على شيء جيد، فهي أيضا عالمة مهمة على أن من املمكن 
سير كرة القدم على هذا النحو وتعطي متعة يف مشاهدتها، لكن ليس كما ينبغي بطبيعة احلال، لكنها جيدة قدر اإلمكان«. واختتم: 

»ل ينبغي أن يبقى الوضع هكذا، لكنها يف الوقت احلالي هي أفضل من ل شيء.

سانشو يودع حكيمي
وجه اجلناح الدولي اإلجنليزي جادون سانشو، جنم بوروسيا 

دورمتوند، رسالة وداعية إلى زميله املغربي أشرف حكيمي، 
الذي انتهت جتربته مع أسود الفيستيفاليا. ولعب حكيمي 

بقميص دورمتوند ملدة موسمني معاًرا من ريال مدريد. وارتبط 
اسم حكيمي بالنتقال إلى إنتر ميالن، الذي تقدم بعرض 
رسمي لشراء عقده من ريال مدريد مقابل 40 مليون أورو، 

ويبدو أن الصفقة يف طريقها للتنفيذ.
ونشر سانشو صورة جتمعه بحكيمي عبر ستوري »إنستغرام« 

كتب عليها: »كان من دواعي سروري اللعب معك، سوف 
افتقدك يا أخي«. ومن املتوقع أن يخضع أشرف حكيمي 

للفحوصات الطبية يف إنتر ميالن مع بداية األسبوع املقبل عقب 
حسم التفاق مع مسؤولي ريال مدريد. وتألق حكيمي مع 

بوروسيا دورمتوند هذا املوسم، حيث شارك يف 45 مباراة بجميع 
املسابقات سجل خاللها 9 أهداف، وصنع 10.

إدارة البلوغرانا تجهز بديل 
مغمورا لسيتين

كشف تقرير صحفي إسباني، عن نية إدارة برشلونة 
اإلطاحة باملدير الفني كيكي سيتني، حال خسر البلوغرانا لقب 

الليغا.
وبحسب شبكة »أو أس بي أن« العاملية، فإن مستقبل 

سيتني مرتبط بنتائج املباريات الـ6 املتبقية يف الليغا. وأضافت 
الشبكة: »هناك نية إلقالة سيتني، وتعيني غارسيا بيمينتا 

مدرب فريق الشباب يف برشلونة، ليقود الفريق يف بطولة دوري 
أبطال أوروبا، التي سيتم استئنافها يف أوت املقبل، مبجرد انتهاء 

الليغا«.
وكان برشلونة قد تعادل يف ذهاب ثمن نهائي دوري 

األبطال أمام نابولي، وستقام مباراة اإلياب يف أوت يف معقل 
البارسا »كامب نو«. وأشار التقرير، إلى أن عقد بيمينتا ينتهي 

مع برشلونة هذا الصيف، لكن من املتوقع جتديده قبل نهاية 
شهر جوان اجلاري. وتعثر برشلونة يف اللقاء املاضي أمام سيلتا 

فيغو، حيث خسر نقطتني ثمينتني، ورفع رصيده إلى 69 
نقطة.

فودين يواصل اإلبهار في كأس 
إنجلترا

واصل الشاب فيل فودين تألقه مع فريقه مانشستر سيتي، 
بعدما ساهم يف تأهله إلى نصف نهائي كأس الحتاد اإلجنليزي 

على حساب نيوكاسل يونايتد 0-2 يف الدور ربع النهائي.
وشارك فودين يف الشوط الثاني من اللقاء، ليصنع الهدف 

الثاني لفريقه، والذي أحرزه النجم الدولي اإلجنليزي رحيم 
سترلينج يف الدقيقة 68. وذكرت شبكة إحصائيات »أوبتا« 
لإلحصائيات، أن فودين ساهم يف تسجيل 7 أهداف يف 6 

مباريات فقط خاضها مبسابقة كأس الحتاد اإلجنليزي، بواقع 4 
أهداف و3 متريرات حاسمة. يذكر أن مانشستر سيتي ضرب 

موعدا يف نصف النهائي مع آرسنال على ملعب »وميبلي« 
الشهير.

صراع بين مانشستر سيتي 
وتشيلسي على صخرة بورنموث
أكدت تقارير صحفية اجنليزية أمس اإلثنني، أن مانشستر 
سيتي، انضم إلى تشيلسي، يف الصراع على ضم أحد أفضل 

مدافعي البرميير ليغ حاليا.
وأشارت صحيفة »ذا صن« ألن مانشستر سيتي أكد مسعاه 
لضم مدافع بورمنوث ناثان آكي، الذي بدوره ينال اهتمام فريقه 
السابق تشيلسي. ويقدم الدولي الهولندي آكي مستويات راقية 

مع بورمنوث يف املواسم الثالثة األخيرة، بيد أن إمكانية هبوط 
الفريق إلى الدرجة األولى هذا املوسم، قد تدفعه للبحث عن 

فريق جديد. وبدأ مانشستر سيتي فعليا مراقبة آكي، منذ 
عطلة أياد امليالد يف ديسمبر املاضي، وحينها كان يفكر النادي 

يف التعاقد مع مدافع جديد بسبب إصابة الفرنسي إمييريك 
لبورت، قبل ان يتراجع عن ذلك. ورغم تأكيد التقرير أن 

املفاوضات األولية قد بدأت فعليا بني الطرفني، إل أن تشيلسي 
ما يزال يف صورة املنافسة على ضم الالعب.

وخاض آكي مباراته الولى مع تشيلسي يف 2012، لكنه 
لم يتمكن من لعب أكثر من 17 مباراة على مدار خمسة أعوام، 

ليتوجه إلى بورمنوث.

القسم الرياضي

وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، 
جناح  فاسكيز  لوكاس  يراقب  مورينيو  فإن 
صيف  يف  عقده  ينتهي  الذي  امللكي، 
أن مسؤولي  إلى  الصحيفة  وأشارت   .2021
ظل  يف  فاسكيز  بيع  ميانعون  ل  مدريد  ريال 

صعوبة مشاركته مع املرينغي.
وأوضحت أن فرص فاسكيز )28 عاًما( 

ظل  يف  تالشت،  باملباريات  املشاركة  يف 
الريال على  زيدان مدرب  الدين  زين  اعتماد 
وماركو  هازارد  وإيدين  جونيور  فينيسيوس 
ورودريغو  بيل  غاريث  جانب  إلى  أسينسيو، 

جويس.
وأكدت أن مورينيو كان معجًبا بالالعب 
اإلسباني خالل فترة تواجده يف ريال مدريد، 
وبالتالي فإن إحضاره للعب معه يف توتنهام، 

قد يضمن له املشاركة بصفة أساسية.
 25 حدد  مدريد  ريال  أن  وأضافت 
توتنهام  لكن  فاسكيز،  بيع  نظير  أورو  مليون 
أن  املادية، خاصة  القمية  لتقليل  قد يضغط 
عقده ينتهي بنهاية املوسم املقبل. واختتمت 
 19 قيمته  بعرض  التقدم  ينوي  توتنهام  أن 
مليون أورو، إضافة لبعض املتغييرات املتعلقة 

باألهداف واملشاركات.

عقده ينتهي في صيف 2021

مورينيو يريد ضم 
لوكاس فاسكيز
يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني 

لتوتنهام، في التعاقد مع أحد العبي ريال مدريد، في 
الميركاتو الصيفي.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

إذاعية  تصريحات  هادي يف  وقال 
على  لالحتاد  الرسمي  احلساب  أبرزها 
»فيس بوك« »بكل صراحة لقد جتاوزنا 
نتحلى  أن  ويجب  اخلطوط،  كل 
وتابع  املوقف«،  حلسم  بالشجاعة 
»نحن يف أواخر شهر جوان، وحلد اآلن 
لم نتخذ قرارا بشأن استكمال املنافسة 
يف  البطولة  توقف  رغم  عدمه،  من 
شهر مارس«، وأضاف »كل املؤشرات 
األندية  فجل  املوسم،  بإلغاء  توحي 
البروتوكول  تطبيق  على  قادرة  غير 
إجراءات  يتضمن  الذي  الصحي، 
املالية  األزمة  ظل  يف  للغاية،  صعبة 

التي تعاني منها كل الفرق اجلزائرية«. 
كما أكد هادي أن إدارته جاهزة للتعامل 
تواجه  قد  التي  االحتماالت  كل  مع 
فيما  خاصة  املقبلة،  املرحلة  يف  فريقه 

والالعبني  االستقدامات،  مبلف  يتعلق 
كل  أن  »أؤكد  وختم  املستهدفني، 
داخل  الصحيح  بالشكل  تسير  األمور 
العاصمي، فنحن على تواصل  النادي 

مستمر مع املدير الرياضي، عنتر يحي، 
الالعبني  أسماء  تضم  قائمة  وجهزنا 
تعاقداتنا  عن  وسنعلن  املستهدفني، 

اجلديدة يف الوقت املناسب«.

طالب المدير العام التحاد العاصمة، عبد الغاني هادي، القائمين على تسيير شؤون كرة القدم، إلى التحلي بالشجاعة إلعالن القرار 
النهائي بشان مصير البطولة.

المدير العام التحاد العاصمة، عبد الغاني هادي:

»تجاوزنا كل الخطوط ويجب التحلى 
بالشجاعة لحسم مصير البطولة«

بعد المصادقة على التقريرين المالي واألدبي
إدارة مولودية الجزائر تنهي مهام 

المدير المالي
العامة  جمعيته  أمس،  أول  اجلزائر،  مولودية  إدارة  مجلس  عقد 
 ،2019 لسنة  واألدبي  املالي  التقريرين  ملناقشة  التي خصصت  العادية، 

واملصادقة على قرار إقالة املدير املالي، عبد الغاني سبتي.
عبد  برئاسة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  كافة  حضور  االجتماع  وشهد 
املالي،  املدير  إلى  إضافة  احملترفة،  الشركة  ومساهمي  املاس،  الناصر 
ساعات،  خمس  دام  الذي  االجتماع  وانتهى  احلسابات.  ومحافظ 
باملصادقة على التقريرين املالي واألدبي لسنة 2019، وإنهاء مهام املدير 
املالي سبتي، بسبب الثغرات والهفوات املالية التي تضمنها التقرير املالي.
قرار  بأن  ملقربيه  أسر  املقال،  املالية  مدير  أن  املصادر،  وأفادت بعض 
جاء  بل  املالي،  التقرير  تضمنها  التي  الهفوات  بسبب  يكن  لم  تنحيته 
بارز داخل مجلس اإلدارة احلالي،  بسبب خالفه الشخصي مع مسؤول 
بعد رفضه السكوت عن املمارسات والتجاوزات املرتكبة يف النصف الثاني 

من املوسم.
م.هشام

بن ناصر يقود ميالن لتحقق فوزا 
مهما على روما  

حقق ميالن فوًزا مهًما على ضيفه روما، بهدفني دون رد، يف املباراة 
التي جمعتهما اول أمس، مبلعب سان سيرو، يف إطار منافسات اجلولة 28 
من الدوري اإليطالي. وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن ميالن 
متكن من حتقيق الفوز يف مباراتني متتاليتني على ملعبه ضد روما، ألول 
الفني احلالي  املدير  أنشيلوتي،  2004. وأضافت أن كارلو  مرة منذ عام 
إليفرتون اإلجنليزي، كان آخر من حقق هذا الرقم مليالن أمام روما، عندما 
يف  سيرو،  سان  يف  روما  على  ميالن  وفاز  للروسونيري.  فنًيا  مديًرا  كان 

املوسم املاضي 1-2، ، بينما تفوق اول أمس بنتيجة 2-0.
بن  إسماعيل  اجلزائري،  الدولي  مشاركة  املواجهة،  هذه  وعرفت 
ناصر، طيلة أطوارها ما يؤكد مرة آخرى أنه أصبح قيمة ثابتة يف تشكيلة 
املدرب بيولي ورفع ميالن رصيده إلى 42 نقطة باملركز السابع يف جدول 
باملركز  نقطة   48 روما عند  فيما جتمد رصيد  الكالتشيو،  ترتيب مسابقة 

اخلامس.

سليماني وصيف أفضل العب إفريقي 
في الدوري الفرنسي

ملوناكو،  السابق  املهاجم  سليماني  إسالم  اجلزائري  الدولي  حل 
الالعبني  ألفضل  متنح  التي  فوي«  فيفيان  »مارك  جلائزة  الثاني  املركز  يف 
األفارقة يف الدوري الفرنسي. وتوج باملركز األول هذا املوسم، النيجيري 
فيكتور أوسيمهان مهاجم ليل الذي حصل على 284 نقطة، بينما حصد 
سليماني 95 نقطة. وجاء املغربي يونس عبد احلميد العب رميس، يف 
املركز الثالث برصيد 89 نقطة. وكان موناكو قد رفض تفعيل بند شراء 
سليماني رغم أدائه املميز من خالل تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين، 
خالل 18 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، ليعود الالعب إلى ناديه ليستر 
املركز  يف  مونبلييه،  العب  ديلور  أندي  اجلزائري  الدولي  وجاء  سيتي. 
13 نقطة. وبات أوسيمهان )21 عاما( أصغر  العاشر بعدما حصل على 
بالالعبني  اخلاصة  اجلائزة  هذه  على  الفرنسي يحصل  الدوري  العب يف 
اإليفواري  مكان  بذلك  ليحل  الفرنسي،  الدوري  يف  الدوليني  األفارقة 
نيكوالس بيبي. وسجل أوسيمهان 13 هدافا وصنع 4 آخرين، خالل 27 
مباراة بالدوري الفرنسي. وأعلن املنظمون أن 79 شخصا، من صحفيني 
ومحللني ونقاد والعبني سابقني وغيرهم، شاركوا يف االستفتاء املنظم من 

قبل إذاعة فرنسا الدولية وشبكة فرانس 24 التلفزيونية.

سوداني يتوج رفقة أولمبياكوس 
بطال للدوري اليوناني

بعد  اليوناني  الدوري  بلقب  أمس،  اول  اليوناني  أوليمبياكوس  توج 
فوزه خارج الديار على أيك أثينا 1-2. وحمل هدفا املباراة توقيع كل من 
الوقت  كامارا يف  مادي  والغيني   ،39 الدقيقة  العربي يف  يوسف  املغربي 
بدل الضائع من الشوط األول. أما الهدف الشريف أليك فجاء يف الشوط 
الثاني لكن الفريق فشل بعدها يف إحراز التعادل. املواجهة التي تدخل 
اجلزائري، هالل  الدولي  النجم  زمالء  تتويج  30 رسمت  اجلولة  حلساب 
له  سبق  سوداني  أن  يذكر  اإلصابة.  بداعي  الغائب  سوداني،  العربي 
التتويج بكأس البرتغال رفقة فيتوريا غيماريش والدوري والكأس يف كرواتيا 
املوسم  نهاية  6 جوالت من  قبل  الفريق  تتويج  زغرب. وجاء  دينامو  مع 

وبعد 3 مواسم من آخر مرة حصل فيها أوليمبياكوس على البطولة.
وباوك  أثينا  أيك  على  يتوفق  الذي  أوليمبياكوس،  أمام  ويتبقى 

سالونيكا بـ19 نقطة كاملة، حتدي إنهاء البطولة دون أي خسارة.

احملترفة  الشركة  رئيس  أمس،  جدد، 
يف  قيطاري  جمال  سكيكدة،  شبيبة 
اي  يرفض  بأنه  الوطن،  أخبار  مع  اتصال 
الفريق  أن  اعتبار  على  ابيض  ملوسم  قرار 
اجتهد هذا املوسم من أجل ورقة الصعود 
التي هي حلم للفريق انتظره طيلة 33 سنة 
»الالعبون  قائال  محدثنا  كاملة.وكشف 

ما  املوسم  هذا  كبيرة  تضحيات  قدموا 
أفضل  مبستوى  يظهر  أن  للفريق  سمح 
واستحقاق،  جدارة  عن  الوصافة  وحتقيق 
ديون  لتسوية  احلالي  الوقت  يف  فاألولوية 
ستة  برواتب  يدينون  الذين  الالعبني 
بأنه  قيطاري  وأضاف  وعالوتني«،  أشهر 
وصب  بوعودها  تويف  بأن  السلطات  يدعو 

اإلعانات املالية املخصصة للنادي، وتلك 
التي وعدت بها البلدية قصد حتقيق حلم 
مجددا  سنة،   33 من  ألكثر  انتظاره  طال 
ال  حتى  االبيض  املوسم  فكرة  رفضه 
ويتحقق  واألنصار  الالعبني  جهد  يذهب 

حلم اجلميع.
جمال بوالديس

جمال قيطاري رئيس الشركة المحترفة لشبيبة سكيكدة:

»نرفض فكرة الموسم األبيض ونتمسك بحقنا في الصعود«

القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أعلن 
»فاف«، إنشاء الرابطة الوطنية لكرة القدم 
للشباب، وقال االحتاد، يف بيان عبر موقعه 
ألن  تسعى  الرابطة  هذه  إن  الرسمي، 
والالعب  الطفل  يضع  هيكل،  أول  تكون 
اهتماماته.وتهدف  صميم  يف  الشاب 
الرابطة اجلديدة إلى حتفيز الشباب ملمارسة 

اجلوانب  على  التركيز  مع  القدم،  كرة 
االجتماعية والتربوية والترفيهية، بدال من 
املنافسة. كما تطمح إلى تطوير كرة القدم 
لألطفال، من اجلنسني، دون متييز من أي 
نوع.وأكد البيان أن مهمة الرابطة اجلديدة، 
جميع  سير  حسن  ضمان  يف  تتمثل 
األنشطة املتعلقة بكرة القدم لألطفال، من 

أجل جتهيز بيئة مواتية للتدريب املتكامل، 
لكل طفل يف جميع أنحاء اجلزائر.

تتمتع  الرابطة  هذه  أن  بتأكيد  وختم 
ومسؤولوها  أجهزتها  ولها  باالستقالل، 
العام،  األمني  الرئيس،  العامة،  اجلمعية 
مكتب الرابطة، اللجان الدائمة، املجلس 

االستشاري التقني، الهيئة القضائية.

االتحاد الجزائري يدشن رابطة للشباب

محرز،  رياض  اجلزائري،  الدولي  عبر 
فريقه  وتأهل  بفوز  الكبيرة  سعادته  عن 
مانشستر سيتي الى نصف نهائي منافسة 
قائد اخلضر نشر  كأس االحتاد االجنليزي. 
يونايتد  نيوكاسل  مواجهة  من  له  صورة 
التي جرت اول أمس، مبلعب سان جاميس 
وأرفق  النهائي.  ربع  الدور  باركلحساب 
حسابه  على  وضعها  التي  الصورة  محرز 
االجتماعي  التواصل  موقع  يف  الرسمي 
»أنستغرام« بعبارة »أجنزنا العمل بنجاح«.

سيتي،  مانشستر  اللقب  حامل  وبلغ 
كأس  مسابقة  من  النهائي  نصف  الدور 
بفوزه على  القدم،  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد 
أول   ،2-0 يونايتد  نيوكاسل  مضيفه 
النهائي.  ربع  منافسات  ضمن  أمس، 

دي  كيفن  سيتي  مانشستر  هديف  وأحرز 
جزاء،  ركلة  من   37 الدقيقة  يف  بروين 
وضرب   .68 بالدقيقة  سترلينغ  ورحيم 
النهائي  نصف  موعدا يف  مانشستر سيتي 
نظيره  تشيلسي  يلتقي  فيما  آرسنال،  مع 
مانشستر يونايتد يف نصف النهائي اآلخر.
وأشرك مانشستر سيتي تشكيلة قوية، 
يف  غوارديوال  جوسيب  املدرب  من  رغبة 
نسيان الهزمية املؤملة أمام تشيلسي اخلميس 

املاضي 2-1، بالدوري املمتاز.
اللعب  طريقة  على  غوارديوال  واعتمد 
نيكوالس  األرجنتيني  فوقف   ،4-3-3
إمييريك  الفرنسي  جانب  إلى  أوتامندي 
من  بإسناد  الدفاع،  عمق  يف  البورت 

الظهيرين كايل ووكر وبنجامني ميندي.

دور  غوندوغان  إلكاي  األملاني  وأدى 
صناعة  ثنائي  وراء  االرتكاز،  العب 
ودافيد سيلفا،  بروين  األلعاب كيفن دي 
الثالثي  من  الهجومي  اخلط  تشكل  فيما 
وغابرييل  سترلينغ  ورحيم  محرز  رياض 

جيسوس.
مدرب  جلأ  املقابلة،  الناحية  يف 
طريقة  إلى  بروس،  ستيف  نيوكاسل 
اللعب 1-4-5، فتكون اخلط اخللفي من 
وفرنانديز  وفيديريكو  روز  داني  اخلماسي 
وخافيير  شار  وفابيان  السيليس  وجمال 
وأالن  أمليرون  ميغيل  وتواجد  مانكيو، 
فيما  اجلناحني،  على  ماكسيمني  ساينت 
متركز إيزاك هايدن وشون لونغستاف، وراء 

رأس احلربة أندي كارول.

محرز يتأهل إلى نصف نهائي كأس االتحاد االنجليزي
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حاورها: عبد اهلل مجبري
لـ  منصوري  جميلة  الفنانة  قالت 
يتمثل  طموحها  إن  الوطن«  »أخبار 
إلى  الصحرواي  الفن  إيصال  في 
الفنان  مسيرة  إلكمال  الحدود  أبعد 
بأن  منوهة  بالي،  عثمان  الراحل 
منعدما،  يكون  يكاد  الجنوب  في  الفن 
أهل  بها  يزخر  التي  المواهب  رغم 
من  إليهم  االلتفات  متمنية  الصحراء، 
تولي  بأن  الثقافية،  المؤسسات  قبل 

أهمية لفناني الجنوب.
ابنة  شابة  فنانة  منصوري  جميلة 
الفن  في  طريقها  شقت  تمنراست 
أظافرها  نعومة  منذ  ثابتة  بخطوات 
اللة  الوافي  المحلية  الفنانة  احتضنتها 
في  الكبير  الدور  لها  وكان  الطاهرة 

في  وانطلقت  موهبتها  إبراز 
محلية  باألغاني  الفنية  مسيرتها 
والتارقي،  المحلي  التراث  من 
ألحان  لمدرسة  وصلت  أن  إلى 
أبرز  من  كانت  التي  وشباب 
مشوارها  بداية  في  المحطات 
هذه  من  الكثير  تعلمت  الفني 
تقديمها  عن  فضال  التجربة 
حافظت  للجمهور،  وتعريفها 
على كل ما هو تقليدي في أغانيها 
وحتى لباسها فكانت خير سفيرة 
الصحرواية  المحلية  لألغنية 
الوطن«  »أخبار  جريدة  التقتها 
معها  لنا  وكان  قلبها  لنا  وفتحت 

هذا الحوار.
كيف كانت أولى خطواتك 

الفنية؟
منذ  كانت  الفنية  بداياتي 
نعومة أظافري أول مرة دندنت 
سنوات   7 عمري  كان  فيها 
آلة  على  عازف  كان  الذي  خالي  مع 
»أنا  بعنوان  كانت  واألغنية  الڨيتارة 
التارڨي ولد التارڨية«، كما غنيت وأنا 
اللة  الوافي  المحلية  للفنانة  صغيرة 
الطاهرة التي ساعدتني كثيرا في بداية 

مسيرتي. 
ما هي أبرز المحطات التي كانت 

لها بصمة في انطالقتك الفنية؟
في   2009 شاركت  البداية  في 
في  المحلية  وشباب  ألحان  مسابقة 
إذاعة  تبثها  كانت  التي  تمنراست 
إشراف  تحت  الجهوية  تمنراست 
األستاذين عبد الحميد بيقة والمرحوم 
تومي عبد هللا وتحصلت على المرتبة 
المسابقة  في  شاركت  ثم  األولى، 

على  وتحصلت  بإيليزي  الجهوية 
غنائي،  أداء  كأحسن  األولى  المرتبة 
الوطنية  المسابقة  في  شاركت  كما 
المرتبة  على  وتحصلت  األمازيغية 
ثم  أداء متكامل  أيضا كأحسن  األولى 
التارڨية  لألغنية  إيليزي  مسابقة  في 
لتكون   ،2011 سنة  في  واألمازيغية 
لي مشاركة أخرى من نوع المميز في 
مدرسة ألحان وشباب وكنت من بين 
20 الفائزين لتأهل للمدرسة في سنة 

.2013
ملن غنت الفنانة جميلة؟

غنيت لكوكبة من الفنانين المحليين 
المرحوم  غرار  على  الجنوب  من 
أحمد  المرحوم  والشاعر  بالي  عثمان 
دردوري، والفنانة القديرة الوافي اللة 
الطاهرة، والفنان زرقاوي محمد وكذا 
الرحمان زوكاني، إضافة  الفنان عبد 
والية  ومن  أمود  تافكيك  الفنان  إلى 
الرحمان  عبد  للفنان  غنيت  أدرار 

حمودة. 
هل كانت لك مشاركات يف 

مهرجانات وطنية أو دولية؟
مشاركات  عدة  لي  كانت  نعم 
والدولية  الوطنية  المهرجانات  في 
الدولي  المهرجان  في  شاركت 
األهڨار  فنون  ومهرجان  تينهينان 
والمهرجان الدولي لوس بواد سوف، 
شاركت  الوطنية  المهرجانات  أما 
األغنية  مهرجان  في  مرات  لعدة 
والية  وفي  بجاية  بوالية  األمازيغية 
العربية  المرآة  ومهرجان  تمنراست، 
ايمسالن  النعامة ومهرجان  في والية 
في جانت، وشاركت في عدة حفالت 
الفنان  وعيد  المرآة  عيد  منها  وطنية 

األمازيغية، وكان  السنة  ويناير رأس 
لي حضور في عدة أسابيع ثقافية عبر 
عدة حصص  في  وشاركت  الواليات 
تلفزيونية في جميع المناسبات الوطنية 
وعدة حفالت في اإلذاعة الوطنية في 
العاصمة كاليوم العالمي لإلذاعة وعدة 
حفالت وحصص في اإلذاعة المحلية 

بتمنراست وأدرار.
ماذا أضافت لك هذه املشاركات؟

أضافت لي الكثير في حياتي الفنية 
اكتساب  للحصر  الذكر ال  على سبيل 
توسيع  وكذالك  الفنانين  كبار  معرفة 
كيفية  ذلك  على  وزد  الفنية،  الثقافة 
التعامل مع الكاميرا واألضواء واألهم 
الجمهور  رضا  كسب  هو  ذلك  من 
أعمالي  كل  في  ساندني  الذي  الكبير 
الفنية لذلك دائما أردد عبارة جميلة بال 

جمهور ال تساوي شيئا. 
هل تلقت الفنانة جميلة صعوبات 

يف انطالق مسيرتها الفنية وهي 
مازالت يف بداية الطريق؟

أهالي الصحراء كانوا داعمين لي 
خاصة في ألحان وشباب التلفيزيونية 
عاداتي  على  محافظة  كنت  ألني 
لكن  تمثيل،  أحسن  ومثلتهم  وتقاليدي 
بسبب  المدرسة  بعد  صعوبة  تلقيت 
واليتي  في  عشته  الذي  التهميش 
وال  الحفالت  في  ال  أغني  أعد  ولم 
في  الفنان  ألن  المحلية  المناسبات 
ولكن  قيمة،  أي  له  ليس  الجنوب 
عندي  كان  للعاصمة  انتقلت  عندما 
حظ في تنشيط عدة حفالت وحصص 
من  كبيرا  دعما  وتلقيت  تلفزيونية 

القنوات الوطنية. 
كيف ترين واقع الفن يف اجلنوب؟

أقول  أكاد  الجنوب  في  الفن 
عاتقي  على  أخذت  لذالك  منعدم  أنه 
الصحراوية  المحلية  باألغنية  التمسك 
بالتارڨية  أو  العربية  بالكلمات  سواء 
أن  وأتمنى  الغبار،  عليها  أنفض  لكي 
أصل بها إلى ابعد الحدود لكي أكمل 
عثمان  المرحوم  بدأه  الذي  الطريق 

بالي.
ما هي أمنية الفنانة جميلة؟

برسالتي  أصل  أن  هي  أمنيتي 
على  الحرص  كل  مع  للعالمية  الفنية 
باألغنية  وأرتقي  وتقاليدي  عاداتي 
لها  يكون  حتى  الصحراوية  المحلية 
أنفض  أن  المقابل  في  كبير،  صدى 
الوطن  وخارج  داخل  عنها  الغبار 
أن  الثقافية  المؤسسات  كما أرجو من 
تولي أهمية لفناني الجنوب ألن هناك 

مواهب تحتاج الدعم.
ما هي مشاريعك املستقبلية؟

المستقبل  في  جديدة  أغاني  هناك 
أكشفها عنها الحقا.

يف كلمة أخيرة عبر جريدة 
»أخبار الوطن«، ماذا تقول 
الفنانة جميلة منصوري؟ 

إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم 
الّسعي  فكان  سعيتم  حقاً  حّقكم، 
مشكوراً، وإن جّف حبري عن التّعبير 
تعبيراً،  الحّب  صفاء  به  قلب  يكتبكم 
»أخبار  لجريدة  موصول  شكري 
الطيبة  االلتفاتة  هذه  على  الوطن« 
دون أنسى جمهوري الذي يقف معي 
في كل صغيرة وكبيرة، كما ال يفوتني 
بهذه المناسبة أيضا أن أشكر كل من 
رأسها  وعلى  بدايتي  في  شجعوني 

المؤسسات ثقافية في تمنراست.
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من تنظيم الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي

لجنــة تحكيـم المسابقـة الوطنيـة 
للشعـر تقرر تمديـد أجـل المشاركة

لإلشعاع  الجزائرية  الوكالة  أوضحت 
الثقافي بأنه تم إحصاء وتسجيل كل األعمال 
للشعر  الوطنية  المسابقة  في  الشعرية 
طريق  عن  استقبالها  تم  والتي   ،2019
متكونة  تحكيم  لجنة  على  البريد، وعرضها 

من مختصين في هذا المجال.
والمداولة،  والترتيب  القراءة  وبعد 
إلى  يرق  لم  المشاركات  أن عدد  ومالحظة 
التحكيم  لجنة  اقترحت  المطلوب،  المستوى 
أجل  من  المسابقة  أجل  في  التمديد  يتم  أن 
تمكين أكبر عدد ممكن من المشاركة، وخلق 
لذات  بيان  حسب  المنافسة،  من  أوسع  جو 

المؤسسة.
الوكالة  أكدت  المصدر،  ذات  ووفق 
الجزائرية لإلشعاع الثقافي بأنها تحتفظ بكل 
األعمال المشاركة في الطبعة األولى وتلتزم 
الثانية  الطبعة  في  المشاركين  مع  بإدماجها 
قانونها  عن  اإلعالن  سيتم  والتي   ،2020
وآجالها المحددة في األيام المقبلة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي للوكالة، ليتم بعدها نشر 

األولى  للطبعتين  المتضمنة  الفائزين  قائمة 
والثانية.

وجددت ذات الهيئة التزامها بترقية هذا 
النوع األدبي وتشجيع كل المواهب في هذا 
هذا  في  لالنخراط  جميعا  ودعت  المجال، 
المسعى الثقافي بالمشاركات الفعالة والبناءة 

في مثل هذه المسابقات.
للشعر  الوطنية  المسابقة  لقيت  كما 
التأخير  بعض  عرفت  التي   ،2019
من  معتبرا  إقباال  »كورونا«،  وباء  بسبب 
التعبيرية:  الصيغ  مختلف  في  المشاركين 

الفصيح، الملحون واألمازيغي.
ق.ث

الفنانة جميلة منصوري لـ »أخبار الوطن«:

 أريـــد أن أكِمل مسيــرة الفنــان عثـمان بــالي 
قالت الفنانة جميلة منصوري لـ »أخبار الوطن« إن طموحها يتمثل في إيصال الفن الصحرواي إلى أبعد الحدود إلكمال مسيرة الفنان الراحل 

عثمان بالي، منوهة بأن الفن في الجنوب يكاد يكون منعدما، رغم المواهب التي يزخر بها أهل الصحراء، متمنية االلتفات إليهم من قبل المؤسسات 
الثقافية، بأن تولي أهمية لفناني الجنوب.

إلى  عوام  الدين  نور  ببرلين  الجزائر  سفير  بادر 
التي  عياش  هاينان  بيتينا  األلمانية  الرسامة  تكريم 
توفيت في 7 جوان عن عمر يناهز الـ 82 سنة حيث 
أشاد بذكرى فنانة »يشهد عملها على االرتباط القوي 

الذي أقامته مع الجزائر وشعبها«.
لعائلة  وجهها  تعزية  رسالة  في  السفير  وأشار 
الفنانة إلى القيمة الفنية لرسومات بيتينا هاينان عياش 
بألوان متأللئة ومفعمة  المتمثلة في »رسومات مائية 
بشدة،  بها  مرتبطة  كانت  التي  الجزائر  مثل  بالضوء 
حيث خلدت منطقة قالمة التي عاشت بها لفترة طويلة 

مع زوجها الراحل عبد الحميد عياش.
ولدت بيتينا هاينان عياش في عام 1937 بسولينغن بألمانيا والتحقت بمدرسة الفنون الجميلة 
في كولونيا قبل أن تواصل دراستها في دول مثل السويد وسويسرا والنرويج وعرضت أعمالها 

األولى عام 1955.
المتحف  اشترى   ،1968 عام  وفي   1963 عام  زوجها  رأس  مسقط  قالمة،  إلى  انتقلت 
الوطني للفنون الجميلة في الجزائر العاصمة أول أعمال بيتينا هاينان عياش وفي عام 1976 

حصلت على الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر.
في  الجميلة  للفنون  الوطني  المتحف  في  لوحاتها  من   120 تم عرض   1992 عام  وفي 
الجزائر العاصمة قبل أن يتم منحها الجائزة الثقافية لمؤسسة سولينجين المجتمعية في بادن بعد 

ذلك بعام.
أما في عام 2004 فقد تم تقديم ثاني اكبر معرض ألعمالها في الجزائر العاصمة، وفي 
سنة 2018 تم عرض صور بيتينا هاينان عياش في مائة معرض فردي وجماعي في أوروبا 

وأمريكا وأفريقيا.
ق.ث

• أريد أن أصل بالفن الصحراوي ألبعد احلدود  

فيما خّلدت ذكراها قالمة 
سفــارة الجزائـر ببــرلين تكـّرم الرســامة 

األلمانيـــة »بيتيـنا هايـنان عيــاش«



13
إشهار

 السنة 01 - العدد 225 -الثالثاء  09 ذو القعدة  1441  هـ  - 30 جوان 2020م

 ANEP: 2016010692 du 30/06/2020 - Akhbar El Watane N°153

13
إشهار

 السنة 01 - العدد 163 -الثالثاء  20 شعبان  1441  هـ  - 14 افريل 2020م

3

13
إشهار

 السنة 01 - العدد 143 -االحد  27 رجب 1441  هـ  - 22 مارس 2020م

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية املسيلة 
دائرة املسيلة

 بلدية املسيلة
 اعــــــــــــــــــالن 

يعلن رئيس املجلس الشعبي لبلدية املسيلة بأن السيد :الشركة ذ م م صابر أبو سيف لالستيراد 
والتصدير.قد تقدم بطلبه من أجل إنشاء مشروع: استغالل مؤسسة ترفيه - قاعة حفالت- بالعنوان/ 

: التجزئة الترابية حي الشيخ املقراني بلدية املسيلة دائرة املسيلة والية املسيلة بناءا على القرار 
الوالئي رقم 742 بتاريخ 07/04/2020 يعلن السيد/ دهيمي أحمد محافظ محقق لكل االقتراحات 

واالعتراضات املصرح بها باملديرية التقنية املوجودة بالبلدية وذلك ملدة 15 يوما رئيس املجلس 
الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية تيبازة 

مديرية التنظيم والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام 

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم 04/م ت ش ع/م ت ع/م ج إ/20

الصنف جمعية ثقافية
وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية ذات الطابع الثقايف

مبقتضى القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 18 صفر 1433 املوافق ل12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات، وبناء على نحضر اجلمعية العامة 
االنتخابية املنعقدة بتاريخ 04/07/2019 لتغيير تركيبة الهيئة التنفيذية للجمعية، مت هذا اليوم 11 فيفري2020 تسليم وصل استالم 

التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية ذات الطابع الثقايف املسماة: اجلمعية الثقافية للمواطنة لوالية تيبازة، املسجلة 
حتت رقم 59 بتاريخ 31/10/2010، املقيمة بشارع عاشور محمد بأحمر العني، يترأسها السيد مباركي عمر.

وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام املادة 18 فقرة 2 من القانون سالف الذكر.
عن الوالي وبتفويض منه، مدير التنظيم و الشؤون العامة صداد عمار

إعــــالن عـــن ضيــــــاع
تعلن إدارة تعاونية احلبوب والبقول اجلافة لوالية املسيلة،عن ضياع ختم 

شخصي مستطيل الشكل للعامل لكحل رفيق على مستوى مركب سيدي 
عيسى ليوم 18 جوان 2020 والذي يحمل املواصفات التالية:

)لكحل رفيق مسير آلة مستوى 01(
وعليه تتبرأ إدارة التعاونية من االستعمال الغير قانوني لهذا اخلتم ابتداء 

من تاريخ الضياع.

AKHBAR EL WATANE  30-06-2020

AKHBAR EL WATANE  30-06-2020

AKHBAR EL WATANE  30-06-2020

إشـــــهــــــــــار

إشـــــهــــــــــار

تعلن مديرية التربية لوالية بومرداس

حسب طبيعة التجهيز التالية:

التجاري فيما  يخص موضوع الصفقة ،املؤسسات  التي 

من طرف  هيئة عمومية )شهادة حسن التنفيذ ممضاة

واحدة أو عدة حصص
البرمجة و 
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فيروز رحال

اجلزائر،   بها  متر  التي  احلساسة  الفترة  هذه  يف  تتواصل 
معظم بلديات والية تبسة حملة تضامنية واسعة ، انطلقت 
من مساعدة الشباب لعناصر احلماية املدنية يف عمليات تعقيم 
الشوارع واملرافق الهامة إلى توزيع املواد الغذائية على العائالت 

املعوزة والفقيرة وغيرها من العمليات االنسانية .
مواطن يبادر في تجهيز مركزه التجاري ليكون عيادة طبية 

تحسبا لوقوع ألي طارئ
 يف الوقت الذي  دخلت فيه اجلزائر إلى املرحلة الثالثة يف 
انتشار وباء كورونا أصبح األمر أكثر جدية لدى الكثيرين من 
أبناء املنطقة ،حيث انطلق البعض منهم يف التفكير يف حلول 
استباقية  قبل وقوع الكارثة ، ومن  هؤالء ابن مدينة الشريعة  
وصاحب مركز جتاري يقوم حاليا بتجهيزه  رفقة مجموعة من 
املواطنني ليكون شبه عيادة صحية متعددة اخلدمات مؤقتة  و 
جاهزة حتسبا لتسجيل  املنطقة حلاالت إصابة، وقد أطلق هذا 
األخير منشورا عبر مواقع التواصل االجتماعي من أجل تكوين 
فريق طبي متطوع من أطباء و ممرضني  يعمل على مدار الساعة 
، مشيرا إلى أن هذا املركز ميكن أين يتحمل حوالي 50 سرير 

إذا استدعى األمر لذلك.
 ممرضون يقدمون مساعدات طبية في المنازل في  كل وقت

املبادرات انطلق ممرضو بلدية الشريعة   ومواصلة ملثل هذه 
أجل  من  املواطنني  تصرف  حتت  اخلاصة  أرقامهم  وضع   يف  
االتصال بهم والتنقل إلى بيوتهم يف أي وقت من أجل تقدمي 
غرار   على   ، صفتها  كانت  مهما  املمكنة   الصحية  الرعاية 
تضميد اجلراح ، حقن  اإلبر ،  خاصة لكبار السن و املصابني 
وهذا   اجلراحية،  العمليات  وكذا أصحاب  املزمنة  باألمراض 
فقط من أجل البقاء يف املنازل  تفاديا لإلصابة بفيروس كورونا 

القاتل .
 شباب يقدمون مساعدات غذائية للعائالت المعوزة

تشهدها  التي  التضامنية  املبادرات  على  مثال    وخير 
الذي  الشباب  من   بعض  بها  قام  التي  تلك  الشريعة  بلدية 
قاموا باقتناء  مجموعة من املواد الغذائية واسعة االستهالك  
والفقيرة  املعوزة  العائالت  على  وتوزيعها  اخلاصة  أموالهم  من 

عوز  هم يف  الذين  األشخاص  من   مطالبني    ، أحيائهم  يف 
وحاجة، االتصال بهم لتقدمي املساعدات الغذائية .

ويف نفس اإلطار  أطلقت مجموعة من احملالت التجارية  
مفادها   تضامنية  مبادرة  االستهالك  واسعة  بالسلع  اخلاصة 
التوصيل املباشر للسلع و املواد الغذائية للمواطنني عند وقوع 

األزمة .
 حمالت تحسيسية واسعة مع  التعقيم

املجموعات  من  العديد  انخرطت  فقد  وذاك   هذا   وقبل 
أنحاء  التحسيسية عبر كافة  العمليات  املتطوعة يف  الشبانية 
والية تبسة ، هدفها الوحيد التحسيس بخطورة فيروس كورونا 
املستجد الذي وضع العالم ككل حتت رحمته، وكذا التعريف 
بكيفية الوقاية منه مع تفادي االستهزاء واالستهتار بالصحة 
لم  الذين  لألشخاص  خاصة  شديد  بحذر  التعامل   وكذا 
يستجيبوا لنداءات السلطات املعنية التي تنص على االلتزام 
اخلطر،  مرحلة  إلى   اجلزائر  دخول  بعد  البيوت  يف  باملكوث 
وهذا من خالل التجول يف الشوارع  و تقدمي شروحات مباشرة  

للمواطنني ، الصغار والكبار منهم .
و يف نفس السياق ، ذات الفئة تساعد أيضا يف عمليات 
أعداد  يوميا  تستقبل  التي  املهمة  املرافق   و  الشوارع  تعقيم 
معتبرة من املواطنني  مثل املستشفيات ومراكز البريد والدوائر 

والبلديات.
وبوجود مثل هذه الفئات يف الوالية التي على علم مبدى 
خطورة األمر والتي تعمل على  منع التجمعات ميكن أن يجنبنا 

من  تسجيل أرقام مخيفة من اإلصابات من هذا الوباء .

موازاة مع  استغالل بعض المحالت لألزمة الصحية

»كورونا« تفّعل مبادرات تضامنية واسعة 
بين سكان والية تبسة

في ظل استغالل العديد من التجار للوضع الراهن الذي تعايشه الجزائر من خالل المضاربة والغش  في نوعية المواد وارتفاع األسعار فيما يخص المواد الغذائية 
ذات االستهالك الواسع و الخضر والفواكه ، يعمل المواطن البسيط  على تحقيق العكس من خالل مساعدة المحتاج لتقوية الروابط األخوية   التي تعرفها معظم 

واليات الوطن.

لحماية أنفسهم من األمراض الفيروسية
تهافت كبير للمواطنين على اقتناء األعشاب الطبية ببجاية

اجلزائري  املواطن  يعيشها  التي  الظروف  أدت 
خالل هذه األيام بصفة عامة والبجاوي خاصة، 
من  خلفه  وما  كورونا  فيروس  بتداعيات  واملتعلقة 
هلع لكل سكان املعمورة ولكون أن الفيروس حسب 
اجلسم  على  خاصة  ويؤثر  يهاجم  الدراسات  آخر 
الذي يعاني من نقص املناعة إلى البحث عن كل 
العشرات  جلأ  لذلك  املناعة،  تقوية  شأنه  من  ما 
من املواطنني عبر مختلف ربوع والية بجاية، إلى 
ترفع من  بأنها  املعروف  والتوابل  الطبية  األعشاب 
كالزجنبيل  وتقويه  وتعززه  اإلنسان  جسم  مناعة 

والذي يساعد على حتفيز إستجابة اجلهاز املناعي 
إلى  والقرنفل  والفيروسات واحلبق  ضد األمراض 
جانب بعض التوابل التي من شأنها تنشيط الدورة 
وكل  وغيرها  األسود  والفلفل  كالكركم  الدموية 
الطبيعية  واألعشاب  النباتات  من  الطبيعية  املواد 
بوالية  لوحظ  وقد  اإلنسان  مناعة  من  تزيد  التي 
بجاية، تهافت غير مسبوق مبحالت بيع األعشاب 
األمراض  من  أنفسهم  حلماية  وذاك  هذا  وبني 
الفيروسية السيما فيروس كورونا املستجد،يتوجب 
على اجلميع أخذ اإلحتياطات الالزمة لتطويق هذا 

الوباء السريع اإلنتشار.
شهدت  التي  الطبيعية  املنتوجات  بني  فمن 
البركة  حبة  زيت  القتنائها  املواطنني  توافد 
والعسل الطبيعي والينسون و الزجنبيل وغيرها من 
على  لهم  متنفسا  كانت  التي  والزيوت  األعشاب 
انتشاره  من  واحلد  اكتسابه  من  للتخفيف  األقل 
محاولة  يف  البديل  الطب  إلى  بتوجههم  وذلك 
منهم إليجاد عالج طبيعي عند العشابني وهو ما 
شهدناه يف جولتنا االستطالعية التي قادتنا لبعض 
محالت بيع األعشاب الطبيعية والتي ارتأينا من 

لفعالية  املواطنني  تصديق  مدى  معرفة  خاللها 
املواطنني  أحد  فبحسب  أولية  كوقاية  األعشاب 
الوقاية غير من  أن  قائال  باحملل  بهم  التقينا  الذين 
باقتناء  يقوم  الفترة  مثل  يف  دائما  وبأنه  العالج 
اخلاصة  واألعشاب  الطبيعية  املنتوجات  بعض 
املناعة  اإلنسان قليلة وبهذا يصبح اجلسم  لتقوية 
عاجزا أمام الفيروسات وهدا فيما أكد السيد علي 
صاحب محل بيع األعشاب أن األعشاب الطبيعية 

أمر مرتبط منذ األزل باألمراض الفيروسية .
بـــلقاسم.ج
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

تتعرض  مازالت  الشعوب  املقابل بعض           يف 
لالستبداد والظلم والقهر حتى تعودت عليه ونشأت عنها 
أجيال ال تفهم معنى احلرية والكرامة اإلنسانية وأخذت 
تتعايش بشكل يومي وعادي مع االستبداد والظلم وسلب 
احلقوق السياسية واملدنية وترى ذلك عاديا بل وتقف ضد 
القطيع عدوا  فيصبح  إيقاظها من سباتها  يحاول  كل من 

شرسا له قبل النظام االستبدادي.

         يف ظل هذه األنظمة االستبدادية يظهر مفهوم 
القمعية اهتمامات هذا  املواطن الصالح، وحتصر األنظمة 

املواطن الصالح يف شيئني أساسيني هما:
-         الدين

            -         لقمة العيش
فالدين عند هذا املواطن الصالح »الالصالح« حسب 
باحلق  له  عالقة  ال  البوليسي،  القمعي  النظام  مفهوم 
والعدل والكرامة اإلنسانية ومحاربة الفساد وسوء استغالل 
السلطة، وإمنا الدين الذي تريده األنظمة املستبدة لشعوبها 
هو مجرد مظاهر اجتماعية حلية وقميص وجلباب وعمرة 
وحج، هذا السلوك الديني الظاهري هو الذي تخصص له 
األنظمة القمعية وزارة الدين وجيش من األئمة والفقهاء 
الذي  الدين  أما  التدريس،  ومناهج  واجلامعات  واملدارس 
يحبذ  فال  واالستغالل  واالستبداد  الظلم  وجه  يف  يقف 
سرقت  محمد  بنت  فاطمة  أن  لو  »واهلل   ... وجوده 
لقطعت يدها«، »ملاذا استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
يف  نشرها  مينع  العليا  اإلنسانية  القيم  هذه  مثل  أحرارا«، 
مناهج التربية وإن ذكرت عرضيا فإنها تسلخ من جوهرها 
ويهتم األساتذة واألئمة بشرح شكلها وإعرابها ومحسناتها 
األنظمة  تباركه  الذي  الديني  السلوك  هو  هذا  البديعية، 
القمعية يف أوطاننا العربية، ومتنح لدعاته وفقهائه أوسمة 
حاليا  أننا جند  حقا  له  يؤسف  وما  متنوعة،  كثيرة  ومغامن 
جيال من الشباب يقضي معظم حواراته حول عذاب القبر 
وعرض اجلنة وطولها وعذاب النار ... شباب ترك األرض 

وما عليها وانتقل بفكره إلى السماء وما وراء الطبيعة.

         يذكرني هذا مبرحلة انحطاط الدولة العباسية 
حيث انتقل فقهاؤها وأئمتها إلى الفتاوى يف طول اللحية 
أن  ميكن  التي  الشياطني  وعدد  الشوارب  وقص  وعرضها 
الشوارب وكم تأكل وتشرب معه،  تسكن حتت صاحب 
تاركة  ذلك  تتجاوز  ال  املساجد  أئمة  خطب  وأصبحت 
للسلطة احلرية يف فعل ما تشاء وتنهب ما تشاء من أمالك 
والقطيع،  السلطة  املغول وطافوا على  أن جاء  إلى  القطيع 
ومنذ ذلك الوقت لم تنهض األمة العربية ولم تعرف لها 
إلى اآلن أية مساهمة يف ميدان العلم واملعرفة واالقتصاد 
يف  الكفار  على  عالة  وأصبحت   ... والطب  والسياسة 

غذائها ودوائها وسالحها.

         أما لقمة العيش وهي الركن الثاني يف حياة 

املواطن الصالح ألن ضمان الغذاء هو األساس وحياته كلها 
محصورة يف لقمة العيش وتربية أبنائه حتى يكبروا ذلك 
إن  أوالده  ويشغل  بناته  فيزوج  الصالح،  املواطن  حلم  هو 
وجدوا وظيفة يف التعليم أو اإلدارة أو االنخراط يف صفوف 
ومراقبة سلوك  املستبد  النظام  عن  للدفاع  واجليش  األمن 
قوية  أمنية  أجهزة  متتلك  اجلزائر  أن  يقال  واحلق  القطيع، 

ولها دراية عالية بالتركيبة الذهنية لكل اجلزائريني.
    وكم من ابن فقير انخرط يف هذه الصفوف األمنية 
وأصبح يلعن الشعب ويتهمه بالفساد والالنظام لكن تغيب 
عنه أن سلوك القطيع ما هو إال انعكاس لسياسة األنظمة 
القمعية الفاسدة والتي تعمل على نشر الفساد وتعميمه 
الذي  األوكسجني  هو  والالنظام  فالفساد  املجتمع،  وسط 
تتنفس وتعيش به األنظمة القمعية، املواطن الصالح إذا 
متكن من حتقيق حلمه يف تشغيل أوالده وتزويج بناته، وإذا 
استطاع أن يتم حياته بعمرة أو حج وحلية وقميص يطلب 
بعدها من اهلل حسن اخلتام يف كل سجدة، ومرددا على 
من يعرفه ومن ال يعرفه »احلمد هلل املهم الصحة والهناء«.
السلطة  نظر  يف  الهادئ  الصالح  املواطن  هو  ذلك   
ينتقد  وال  يعارض  ال  الذي  الشخص  ذلك  املستبدة، 
عنها  الدفاع  أجل  من  حياته  ويكرس  القائمة  األوضاع 
األنظمة  تسعى  الذي  املواطن  هو  هذا  عليها  واحملافظة 
والتي  والدينية  التربوية  مناهجها  عبر  تكوينه  املستبدة 
واخلضوع  الطاعة  على  ناشئة  نفوس  طبع  تستهدف 
التي  القيم  على  تكوينه  على  تعمل  وال  واالستكانة، 
»عبد  يصف  مشرق،  ومستقبل  أفضل  حياة  نحو  تدفع 
الرحمن الكواكبي« األنظمة املستبدة قائال: »إن املستبد 
يتحكم يف شؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم، ويحكم بهواه 
بوحي  فرد  يتصرف  أن  املستبد  يريد  فال  بشريعتهم،  ال 
خالص من فكره املجرد، وال أن يقنع أحدا بفكرة تنشرح 
ال  لوجهه  يترك  أو  الفعل  يفعل  أن  يريد  بل  لها صدره، 

لوجه احلق«.
 كنا ننتظر من حراك 22 فيفري 2019 أن ال يصاب 
الشرعي  األساسي  مطلبه  عن  ينحرف  ال  وأن  بلوثة، 
املتمثل يف رد السلطة احلقيقية إلى الشعب، فرحنا ببداياته 
وشكرنا اهلل على هذا الوعي الراقي وسط أفراد مجتمعنا، 
الهائج وحترف  اجلماهير تصاب يف حراكها  لكن لألسف 
مطالبها، ألن هذا احلراك مكون من االنفعاالت والعواطف 
البدائية التي دائما ما تكون بعيدة عن املنطق والعقالنية، 
وحتريض  إليعازات  دائما  تخضع  عندنا  اجلماعة  وروح 
فكل  عليها،  إرادته  يفرض  كيف  يعرف  الذي  النظام 
انخفاض  من   1988 أكتوبر   5 منذ  حلقتنا  التي  الهزائم 
الدولة  أمالك  وبيع  العمال  وتسريح  املصانع  وغلق  الدينار 
بالدينار الرمزي والعشرية الدموية ونهب خزينة الشعب يف 
عهد الرئيس املخلوع، كانت كلها بسبب هجمة اجلماهير 
التاريخ واغتياله،  العاطفية على النظام مما أدى إلى وقف 
وال  هيجانه  وال  الشعب  حراك  يقلقه  ال  نظامنا  وأصبح 
مطالبه فقد تعلم الدرس جيدا وأتقنه وأصبح يتعامل مع 

مخونا  ومكر،  وخبث  ذكاء  بكل  جماهيرية  حركة  كل 
الظلم واالستبداد ومتهما  الشعب من  إلى حترير  كل داع 
من  فله  ملوكها،  دين  على  والناس  للخارج  بالعمالة  إياه 
الوسائل القمعية من أجهزة أمنية ووسائل إعالم مأجورة 
ما يستطيع بها أن يجعل من الشمس فانوسا ومن اجلبل 

حشرة ومن احلشرة جبال.
  املستبد يختطف دائما املبدأ األساسي الذي يجب 
أن تقوم عليه املواطنة أال وهو مبدأ حرية اإلرادة، ولذلك 
أساسها  على  التي  والتربية  والتعليم  الدين  يصادر  جتده 
على  القدرة  ميتلك  الذي  احلر  واإلنسان  املواطنة  تبنى 
وله  وحيوية  فعالة  مشاركة  السياسية  احلياة  يف  املشاركة 
القدرة على االختراع واإلبداع والنهوض بالوطن واخلروج 
اإلنسان  هذا  واالستبداد،  والفقر  التخلف  من سجن  به 
أن  ميكن  وال  العابرة،  التاريخية  املصادفات  يف  يولد  ال 
االستبداد  مع  ويتعايش  تعايش  مغلق  مجتمع  يف  يوجد 
مناهج  على  يجب  الذي  اإلنسان  ذلك  هو  بل  والظلم، 
التربية والتعليم إعداده وتكوينه إنسانيا للمشاركة يف صنع 
املصير االجتماعي للمجتمع الذي ينتمي إليه مع التأكيد 
على أنه من غير التربية الدميقراطية والتربية على املواطنة 
متوحشون  شبه  رعاع  وأفراد،  رعايا  إلى  املواطنون  يتحول 
ال ميتلكون مصيرهم السياسي وغير قادرين على املشاركة 
من  القيمي  احملور  هذا  على  نراه  ما  ولعل  االجتماعية، 
التي  االستبداد  بفعل سياسات  وفسادها  األوضاع  تهرئة 
املألوفة،  االستبدادية  القيم  عن  للخروج  نزوع  كل  تقمع 
اإلداري  والفساد  القمعية  السياسات  ورفض  مواجهة  أو 
واملخدرات  اإلجرام  انتشار  من  االجتماعية  واآلفات 
واعتداءات القطيع على بعضهم بعضا هو ما أراده ويريده 

النظام االستبدادي للقطيع.
وعلى هذا األساس يجب علينا أن نبدأ من البدايات 
يف  جدا  مخجل  فوضعه  والتعليم،  التربية  ميدان  وهو 
وطننا، وأن أغلب الفئات االجتماعية جتهل معنى الكرامة 
معظم  ولألسف  واملؤسسات،  القانون  ودولة  اإلنسانية 
املثقفني عندنا ورجال اإلعالم يعرفون املواطنة بكلمتني ال 
ثالث لهما وهما: حب الوطن والتضحية من أجله. فحب 
بحب  كليا  ارتباطا  مرتبط  املستبدون  يريده  كما  الوطن 
أجله،  من  والتضحية  العبادة  حد  إلى  وتقديسه  النظام 
النظام  يعارض  من  لكل  التخوين  فكرة  نشأت  هنا  ومن 
وتشويه سمعته  والسجن  فاالعتقال  ينتقده  أو  يخالفه  أو 
يف انتظاره، ألن االعتراض على املمارسات القمعية من 
واألساتذة  الصادقني  والصحفيني  األحرار  للرجال  طرف 
اإلنسانيني تؤخذ على أنها خيانة للوطن والدين والعرف 
والتقاليد والقيم، وفق القيم التي تتبناها السلطة القمعية.

         »احلمد هلل ... رانا عايشني، املهم 
الصحة  و الهناء«         
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أقالم

المواطـن الصالح فــي مفهـوم 
األنظمــة االستبـداديـــة

بقلم :عز الدين معزة 	

 عاشت الشعوب 
منذ التاريخ القديم 
وإلى وقتنا الحالي 

تقريبا في ظل جور 
الحكام واستغاللهم 

لشعوبهم كما 
يستغل الراعي 
قطيعه إال أن 

بعض الشعوب 
الحرة استطاعت أن 
تتخلص من هذه 

األنظمة المتعفنة 
االستبدادية الجائرة 
بعد صراع وحروب 
أهلية استغرقت 
عدة عقود، سالت 
فيها الدماء ونهبت 

فيها األمالك الخاصة 
والعامة، لكن في 

األخير كسرت قيود 
الذل واالستبداد 

وخرجت من الكهوف 
المظلمة وتمتعت 
أيما تمتع بشمس 

اهلل.
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     َتشهُد ِوالَيتا عّنابة 
اعاِت  ارف، يف السَّ والطَّ

مِن ِمن  األخيرِة، ِسباًقا مع الزَّ
أجِل اْسِتقباِل َوفٍد ُحكوميٍّ 

َهاٍم ؛ فاْنتبَه امَلسُؤولوَن 
رَق  - ُهناَك - إلى أنَّ الطُّ
ُمهتِرئٌة وامَلاِوَر َباِهتٌة، 
ُنوا إلى أنَّ َمناِظَر  وتفطَّ

ِئيَسة َبائسٌة،  وارِع الرَّ الشَّ
يوِف؛  ال َتليُق حًقا بالضُّ

يِف لَتصنَع  َفاْنطلَقْت آلُة الزَّ
دٍة؛  َزيًفا مَبظاهَر ُمتعدِّ

الُء  فُت وُجِلب الطَّ َفحظَر الزِّ
ي أِلَفت  وأضاَءت األعِمدُة التِّ
الَم منُذ أعواٍم،  واْنُتزَعت  الظَّ

األْحراُش وُرِفعت الِهمَم 
جوُم والَكواِكُب  رْت النُّ وُسخِّ
وِم الَعظيِم. من أجِل هذا اليَّ

      َزيٌف َلسُت أدِري لَم 
َيرِبُطوَنه بعيِد االسِتقاَلل؛ 

ٌس فال  فهَذا الّيوُم ُمقدَّ
ُسوه مَبا َتفعُلون؛ إّنُه  ُتدنِّ

ي  ياُء والَوباُء الذِّ فاُق والرِّ النِّ
صْت ِفيه اجَلماعاُت  َتخصَّ

امَللّيُة واّتَخذتُه َمنهَج حياٍة 
أّياَم الِعصابِة وقبَلها. وَها 
ناُزَل عنُه؛  هَي َترفُض التَّ
إنَّ َبقاَيا امُلفِسديَن َهؤالِء 

ي  هم امُلواِطَن الذِّ ال َيهمُّ
رقاِت  ُيعاِني مع اهتَراِء الطُّ
ومع امُليِط غيِر الّصحيِّ 

،  وَيستكثُروَن  وغيِر اجَلماليِّ
َعليِه رفَع الُقمامِة بُحّجِة 
ُضعِف اإلمكاَناِت. غيَر أنَّ 
ُمجّرَد اإلعالِن عن ِزيارٍة 

ُك  للَمسؤوِلني امَلرَكِزّينَي ُيَحرِّ
يِف؛ فَتتالعُب  آلَة الزَّ

ن  بَدالئِل اجَلرميِة، وُتزيِّ
وُتهّيُئ املدينَة،  طبًعا يف 

َمساراٍت ُمحّددٍة َسلفا، من 
امَلطاِر نحَو إقاَمِة الِواليِة 

يْس«  إلى َمنطقِة »ْحَجر الدِّ
ار«،  ِببلدّيِة »ِسيدي عمَّ

ار«،و  إلى َحي »ْمرُزوق عمَّ
َغيرهَما من األحياِء يف 

الِوالَيِة اجَلارِة أيًضا؛ 
فامَلُظوُظ من َيشَمُله 

َمساُر الَوفِد فقط! أّما َباِقي 
َمناِطق الَهاِمش فال أحَد 

َيكَتِرث أوَيسأْل!
      َسيزوُر الَوفُد الِوزاريُّ 

الَهاُم الِواليَتنِي،  وَسُيعَجُب 
ي ُبِنيت  باإلجنازاِت التِّ
ُع  يِف،  وسُيوزِّ على الزَّ

ي جَرى  كناِت التِّ آالَف السَّ
َتوِزيُعها َقباًل.  وِحنَي َيقِفُل 

عائًدا،  يعوُد الّناُس إلى 
َحالِتهم وَتْرُكُن آلُة الّزيِف 

احِة، يف اْنتظاِر ِزيارٍة  إلى الرَّ
أخَرى؛ َفمْن ُيقِنُعني بأنَّ 

الِعصابَة موُجدٌة يف احَلّراش 
فقط؟!

ِفيما َتعافى 303 مرَضى
 الَجزائر ُتحِصي 298 إصابًة َجِديدة بُكورونا أمٍس 

أ سجلت حصيلة كورونا يف اجلزائر تراجًعا طفيًفا من 
عنه  اليومية، حسبما كشفت  اإلصابات  عدد  حيث 

وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس.
العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  حيث كشف 

ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، 
عن تسجيل 298 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
وحسب  مصابا.   13571 إلى  العدد  بهذا  املصابني 
ساعة   24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  ذاته،  املتحّدث 
هالك 8 أشخاص بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد 

الوفيات إلى 905 حالة.
شفاء  حاالت   303 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 

بني  للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة، 
املصابني بالوباء إلى 9674 متعافيا.      

                                           خالد دحماني 

نحو إطالق قناة للّذاكرة، زيتوني:

ملــــفُّ استــــرَجـــاِع   األرِشــــيف  
مــــازاَل ُيــــراِوُح  مَكـــــانُه 

صرح وزير املجاهدين، طيب زيتوني، أمس اإلثنني، على هامش اجللسة العلنية التي عقدها مجلس األمة بأنه سيتم عن قريب إطالق قناة وإذاعة 
الذاكرة متخصصة يف تاريخ اجلزائر.

وأعلن زيتوني من مجلس األمة أنه يف القريب العاجل ستكون هناك قناة التاريخ وسيطلق عليها اسم »قناة الذاكرة«، تبث فيها األفالم والشرائط 
الوثائقية والندوات، كما ستكون هناك إذاعة للتاريخ. باملوازاة مع هذا، ويف حديثه عن قضية األرشيف املوجود يف فرنسا، ذّكر الوزير بتشكيل جلان 
مشتركة، وتنظيم اجتماعات مع اجلانب الفرنسي، مشيرا إلى أنه – إلى حد الساعة - ال يوجد شيء ملموس أو جدي. وقال مؤكدا: “نحن لن 

نتنازل على أرشيفنا املوجود يف فرنسا، وجمعنا 30 ألف ساعة من الشهادات حلد اليوم”.
كما قرر املجلس مواصلة أشغاله يوم الثالثاء 30 جوان 2020، يف جلستني علنيتني، األولى على الساعة التاسعة والنصف صباحا، تخصص 
ملناقشة مشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2017، والثانية على الساعة الثانية والنصف زواال تخصص للتصويت على مشروع القانون 

املتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوًما وطنًيا للذاكرة، ومشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2017.
محمد رضوان

أندية الوسط تتفق على استحالة عودة النشاط الكروي

مــــدوار: إقــراُر عودِة الُبطــولِة مــن عـــَدِمهـا 
لــن ُيِفيـَدنا فـي شـيٍء

كشف رئيس الرابطة الوطنية احملترفة، عبد الكرمي مدوار، أن غالبية رؤساء أندية الرابطة األولى والثانية دعموا قرار إلغاء املوسم، يف ظل استحالة 
تطبيق البروتوكول الصحي املقترح من قبل وزارة الصحة.

وقال مدوار، خالل ندوة صحفية عقدها أمس اإلثنني: »ملسنا لدى غالبية رؤساء أندية الرابطة األولى والثانية الرغبة يف عدم استكمال املوسم، 
بالنظر إلى الصعوبات التي قد تواجه فرقهم ماديا وصحيا«، وأضاف يقول: »صراحة، كرة القدم يف الوقت احلاضر ليست أولوية أو ضرورة، 
عودة البطولة من عدمها لن تفيدنا بشيء، خاصة وأننا نولي أهمية بالغة لصحة املواطن وسالمة الشعب اجلزائري«، وتابع موضحا: »أعتقد 
أن األندية سوف تستفيد مادًيا من إلغاء املوسم أكثر من استكماله، ولكن هذا ال يعني أننا ضد قرارات املكتب الفيدرالي الذي أبدى رغبته 

يف استكمال املوسم«.
جدير بالذكر أن الرابطة احملترفة برئاسة مدوار عقدت، أمس اإلثنني، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء أندية الرابطة األولى والثانية بالوسط، ملناقشة 

إمكانية استئناف التدريبات اجلماعية، واستكمال املوسم يف ظل انتشار فيروس كورونا.
محمد هشام

بلسان :  تويقر عبد العزيز

نواري  كمال  التربوي  الناشط  أشار 
ستنطلق  وزارية  تفتيش  جلان  أن  إلى 
الثالثاء، مهمتها متابعة ومراقبة  اليوم 
ومرافقتها  الـ50،  التربية  مديريات 
يف إجناز أعمال نهاية السنة الدراسية، 
وكذا والوقوف على حتضيرات الدخول 

املدرسي واالمتحانات املدرسية.
منشور  يف  أمس  يوم  نواري،  وأوضح 
التواصل  مبوقع  حسابه  على  أتاحه 
مت  قد  أنه  »فايسبوك«،  االجتماعي 
تعمل يف  واحدة  4 جلان كل  تشكيل 
جهة؛ األولى نحو الشرق وتنطلق من 
من  تنطلق  الغرب  نحو  والثانية  بجاية 
الشلف والثالثة نحو اجلنوب تنطلق من 
الوسط  نحو  تنطلق  والرابعة  اجللفة، 

وتنطلق من مديرية اجلزائر غرب.
مديريات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
وقت  يف  رفعت  قد  كانت  التربية 

وزارة  إلى  سوداء  تقارير  سابق 
أعمال  حول  الوطنية  التربية 
اشتكى  حيث  السنة،  نهاية 
من  التربوية  املؤسسات  مديرو 
صعوبة املهمة، خاصة يف ظل 
تغّيب عدد كبير من األساتذة 
وجدوا  حيث  القطاع،  وعمال 
كبير، جراء  مأزق  أنفسهم يف 
األعمال  مختلف  تراكم 
املتعلقة  تلك  خاصة  اإلدارية 
األخطاء  واستدراك  بتصحيح 
يف كشوف نقاط التالميذ، إلى 
التعليم  مجالس  عقد  جانب 
ومجالس القبول والتوجيه التي 
هذه  أن  اعتبار  على  ستتأخر، 
تضافر  تستوجب  العمليات 

جهود اجلميع إلجناحها.
صفية نسناس

نِة ر إجناِز أعَماِل نهايِة السَّ عِقَب َتقاِريَر َسوداٍء عن َتأخُّ

ٍة لُمراقبِة عمِل ُمديرّياِت التَّربيِة إيَفاُد ِلجاٍن ِوزاريَّ

تلبية الحتياجات املواطنني من السيولة النقدية 

ــركــاِت  تعليـــُق َعملــــياِت َسحـــِب  الشَّ
األمــواَل مــن َمكاِتـب الَبـريِد 

على  احلائزين  املعنويني  لألشخاص  مكاتبها  من  األموال  عمليات سحب  تعليق  اجلزائر عن  بريد  مؤسسة  أعلنت 
حسابات بريدية جارية.

وأفادت املؤسسة العمومية، يوم أمس، يف بيان لها، أّنه وتلبية الحتياجات املواطنني من السيولة النقدية على مستوى 
مكاتب البريد يف ظل جائحة »كوفيد 19«، وتطبيًقا لتعليمة رئيس اجلمهورية، تقرر تعليق عمليات سحب األموال 

من املكاتب البريدية لألشخاص املعنويني احلائزين على حسابات بريدية جارية.
وأضاف املصدر ذاته أّن الهدف من هذا اإلجراء االستثنائي هو تسهيل عمليات سحب األجور واإلعانات واملعاشات 
من طرف املواطنني على مستوى الشبكة البريدية. كما أشار البيان إلى أّنه ميكن لألشخاص املعنويني االستفادة من 
وسائل الدفع الكتابية املتاحة بواسطة استعمال الصكوك املُصاّدق عليها أو التحويالت من حساب إلى حساب أو 

تقدمي صك بريدي للتحصيل من خالل نظام املقاصة اإللكترونية مع املنظومة املصرفية.
وأشار املصدر، يف األخير، إلى أّنه سيتم ضمان توفر السيولة على مستوى كافة املكاتب البريدية، السيما من خالل 
تنصيب خلية تضم ممثلني عن قطاع البريد واملواصالت السلكية والالسلكية وبنك اجلزائر، تسهر على املتابعة اليومية 

لوضعية السيولة النقدية على مستوى املكاتب البريدية.
خ.د

يِف!  اْسِتمَراُر الزَّ

اشات
نق

الَكشـُف عن ُرزنامِة اختَباراِت َشهادَتي 
الـ »البيــام« و«البكالـــوريا« 
 كشــفت وزارة التربــية الوطنية، يوم أمس، عن جدولي سير اختبارات شهادتي التعليم املتوسط 

والبكالوريا دورة 2020.
والبكالوريا  املتوسط  التعليم  امتحانات شهادتي  رزنامة سير  الوطنية، أمس،  التربية  ونشرتوزارة 
التعليم  شهادة  امتحان  إجراء  سيتم  إذ  الفيسبوك،  على  الرسمية  صفحتها  يف   ،2020 دورة 
املتوسط، ابتداء من يوم االثنني 7 سبتمبر 2020، وإلى غاية يوم األربعاء 9 سبتمبر 2020، 
بينما سيتم إجراء امتحان شهادة البكالوريا، ابتداء من يوم األحد 13 سبتمبر 2020، وإلى غاية 

يوم اخلميس 17 سبتمبر 2020.
أحمد بوكليوة

البليدة 

الَوالي يمنُع إقامَة َمراسِم الَعزاء واألفَراح
وباء  تفشي  البالد جراء  به  متر  الذي  بالظرف االستثنائي  قرارا خاصا  البليدة  بوالية  العام  التنظيم   أصدرت مصلحة 

فيروس كورونا.
واقتصار  إقليمه،  واألماكن اخلاصة عبر  باملساكن  العزاء  تنظيم مراسم  متنع  الوالية  أّن  املعنية  للمصلحة  بيان  وأوضح 
اجلنائز على حضور أصول املتوفى وفروعه املباشرين. كما كشف البيان - يف السياق ذاته - أّن الوالية متنع أيًضا تنظيم 

مواكب األفراح واملناسبات العائلية كأعراس الزواج واخلتان والوالئم وغيرها.
التي يستغلها أصحابها يف  املركبات والسيارات  السياق وتوجيه  القاسية وسحب رخص  بالعقوبات  الوالية  وتوعدت 

مواكب األفراح نحو احملشر.
خالد دحماني


