
 السنة 01 - العدد 250 -االحد 12 ذي احلجة 1441  هـ  - 02  أوت  2020م 16 صفحة         20دج

05
قاملة

ِقطـاُع التَّكـويِن الِمهنـيِّ 
ـم بـداٍر لُمرافقـِة  َيتدعَّ
وإدَمـــاِج  الُمَترّبصيـَن

06
بومرداس

اسِتحــَداُث 3 َمـراكـَز 
لَفحــِص  وُمتـابــعــِة 
الُمصابيَن بــ»ُكورونا«

08
ورقلة

انِعـداُم النَّقِل َهاجُس عّماِل 
َحـوِض »َحاسـي ْمسُعود«!

02
َتواصُل َتداعياِت َجائحِة 

ُكوروَنا على امُلناسباِت 
الَجزاِئرّيوَن َيتنازُلوَن عن بعِض 

التَّقاليِد في عيِد األْضَحى
عاد عيد األضحى هذه السنة 

ببركاته، حامال الفرحة إلى قلوب 
اجلزائريني أطفاال كانوا أو راشدين.  
غير أن فرحتهم هذا العام لم تكتمل 

بعد استعصاء بعض التقاليد 
والعادات عليهم؛ عادات تخلو عنها 

مخافة انتقال العدوى وانتشار 
فيروس كورونا؛كيف ال وهو العيد 

الذين أقدم فيه املواطنون على 
نحر أضاحيهم دون أداء صالة العيد 

جماعة يف املساجد ودون تغافر 
فيما بينهم أو زيارات تؤدى لألهل 

واجليران؟! 

الِحزاُم األخَضُر »َورقلة- تّقرت«.. َتخِطيٌط َفاشٌل وغٌش َمفُضوح!الِحزاُم األخَضُر »َورقلة- تّقرت«.. َتخِطيٌط َفاشٌل وغٌش َمفُضوح!
 يشهُد احلزام األخضر الرابط بني عاصمة الوالية ورقلة والوالية املنتدبة تقرت، على مسافة 160 كلم، حالة من اإلهمال 

خيل وأشجار الزيتون التي غطتها الرمال، لتذهب معهما نحو 200 مليار سنتيم هباء منثورا. والتسّيب بعد أن ماتت النَّ

التهَم أزيَد من 200 ملياَر سنِتيٍم09

0303

د . مــصـطفــى  كيــــحــل 	أقــــالم15

أّياَم ِعيد األضَحى َترُمومتر األْسعاِر  َتقرُأ  الَوطن«  »أخباُر 

قــلفــــاط:
 اقِتنــاُء امُلستهلِكيـَن اقِتنــاُء امُلستهلِكيـَن 

اخلبــَز َسّجـــــَل اخلبــَز َسّجـــــَل 
َتراُجعا َمحُسوًسا!َتراُجعا َمحُسوًسا!

بـــولنــــوار:
  1010 آالِف َتاجٍر غيُر  آالِف َتاجٍر غيُر 

َمعنينَي بامُلداومِة َمعنينَي بامُلداومِة 
َفتُحـوا َمحاّلِتـهم َفتُحـوا َمحاّلِتـهم 

ـَي الِعيــد! ـَي الِعيــد!َيومــ َيومــ
  َحــــكــار:

 َينَبغي الّتواصُل مع َينَبغي الّتواصُل مع 
َصة  َصة اجِلهات امُلَتخصِّ اجِلهات امُلَتخصِّ

حاَل رصِد أيِّ ُمخالفٍة.حاَل رصِد أيِّ ُمخالفٍة.

0303

َتغّييــــٌر.. أو الَكاِرثــــُة
 كان احَلراك الّشعبي، السنَة 

املاضية، حدثا هائال؛ فيه 
من الغنى واالتساع والكثافة 

واالختالط والتعقيد ما يجعله، 
من جهة، غير قابل لالحتواء 
واالختزال. ومن جهة أخرى، 

صعبا على الفهم والتقييم، خاصة 
جه وعنفوانه.  يف حلظات توهُّ

ولكن، بعد مرور أكثر من سنة على 
انطالقه ميكن التفكير مبوضوعية 
وجترد من خالل الّتماسف النقدي 

ة وهدوء.  مع احلدث وتأمله برويَّ

جــــاِر بَبـرنامــِج امُلـــداومة  جَتـــــاوزت الــــ99 % ! ِنسبـــُة التــــزاِم التُّ

 َوفـرٌة فـي ُمختـلـِف الُمنَتـجات الِغذائيَّــة 
وأسعــاٌر َمعقــولــة!وأسعــاٌر َمعقــولــة!

 َعـــليــــوي:
 اجَلزائرّيـوَن  اجَلزائرّيـوَن 

ـُوا َيأُكــلون مّمـا  ـُوا َيأُكــلون مّمـا بات بات
َيزرُعون وُينتجوَن َيزرُعون وُينتجوَن 

رغـــَم اجَلاِئــحة!رغـــَم اجَلاِئــحة!
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أخبار السياسة
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بسبب جائحة كورونا

البليديون يتنازلون عن بعض 
التقاليـد فـي عيـد األضحـى

حوادث المرور أودت بحياة 6 أشخاص

انــتشال جثـث 05 أشخـاص متوفيـن غرقـا خــالل يوميــن

عبد الناصر حمودة

نحر  على  املواطنون  فيه  أقدم  الذين  
يف  العيد  صالة  أداء  دون  العيد،  أضحية 
املساجد و دون تغافر أو زيارات بني اجليران، 
غير أن بعض املشاهد ظلت حاضرة رسمت 
الصغار  سعادة  يف  جتسدت  العيد،  فرحة 

باخلصوص باألضحية، مصورة

أقرن  الصوف  أبيض  أملح  كبش  يف 
له  يلتقط  املسرة،  و  البشاشة  يثير  الرأس، 
صغارهم  مع  النقالة  بهواتفهم  صورا  الكبار 
ملونة،  و  زاهية  يرتدون مالبس جديدة  وهم 
و احلناء على جبينه وضعتها سيدات املطبخ 

فرحا به.
أنه ليس  بالرغم من  العيد اجلديد  رسم 
ككل األعياد السابقة، صورة جميلة للجيران 

تبادلون  و   ، أضحياتهم  نحر  يحضرون  هم  و 
التبريكات من مسافة مدروسة و محسوبة و 
األلوان  من  الزاهي  و  اجلديد  يلبسون  الصغار 
عفويا  صخبا  يثير  و  يجري  منهم  قليل  و   ،
الطفولة  ذكريات  ملفات  ضمن  ليسجلوها   ،
البريئة اخلالدة ، و قد ربطوا األضاحي على 
مقربة من نوافذهم  و شرفاتهم ، و سيدات 
املطبخ يرسلن طالت خفية من وراء ستائرهن 

و هن يبتسمن للمشهد املالئكي ، و ينتظرن 
شي » البزلوف » و غسل » الدوارة و املصران 
» ، و قد حضرن موقد » الطابونه » و جهزن 
حلظة  لكل  حتسبا  استعددن  و  أنفسهن 
الشاهد يف  يطبع  و  فيها ،  األزواج  يباغتهن  
تقاسم   ، منظمة  ورشة  أمام  كأنه  و  مخيلته 
واحد  كل   ، انضبطوا  و  األدوار  اجلميع  فيها 
 ، معسكره  يف  اجلندي  مثل  له  مكانا  اتخذ 

بني  تكبيرات  تعلو  حتى  ثوان  إال  هي  ما  و 
املضحني تستهلها بسملة و نية و دعاء ليعلن 
بداية النحر املشروع ، وهي صورة باتت تتكرر 
املشاهد  تلك  يحيون  و  اجليران  يستذكرها  و 

كلما حل العيد .

عن  عمراوي،  مسعود  النائب  تساءل 
مدى جدوى اإلجراءات املتخذة وفعاليتها يف 
احلد من مواجهة اجلائحة مما يقتضي مراجعة 
التعايش  على  القدرة  يحقق  مبا  التدابير  هذه 
نفس  يف  والوقاية  بحسبه،  اجلائحة  مع 
التصريحات  حسب  تطول  قد  ألنها  الوقت 
لهذه  ملا  ونظرا  املعلنة،  املتوقعة  والتقديرات 
أصعدة  عدة  على  وخيمة  آثار  من  التدابير 
مجلس  جعل  مما  منها،  االقتصادي  خاصة 
الوزراء األخير يقرر إعانات وتكفل بالتعويض 

عن اخلسائر الناجمة عن احلجر الصحي. 
إلى  أمس،  له،  بيان  يف  النائب  وأشار 
إلى  املساجد  غلق  يف  النظر  إعادة  ضرورة 
أجل غير مسمى، مما يستوجب فتحها جزئيا 
للصلوات اخلمس ليؤدي األئمة دورهم الكامل 

يف التوعية واإلرشاد، والتضرع هلل تعالى عسى 
أن يرفع عنا هذا البالء والوباء. 

متتني  على  شدد  أخرى،  جهة  ومن 
املرتقبة،  التحديات  ملواجهة  الداخلية  اجلبهة 
أنها أصبحت أكثر من ضرورة يف هذه  مؤكدا 
الظروف، قائال: »والتي نلمس اليوم آثارها و 
نسمع أرقامها املرعبة يف اخلسائر وتراجع نسبة 
دستور  خالل  من  الثقة  بناء  تفرض  النمو 
توافقي جتسيدا لتطلعات الشعب يف بناء دولة 
املؤسسات  وبناء  واحلريات  القانون  و  احلق 
السيدة التمثيلية، وإشراك اجلميع يف ذلك من 

خالل حوار جاد و مسؤول«. 
أكد  فقد  اخلارجي،  الصعيد  على  أما 
اخليار السلمي و احلوار الليبي-  الليبي الذي 
اعتبرته اجلزائر اخليار الصحيح، واالستمرار يف 

وباعتباره  أشقائنا،   لدماء  حقنا  املسعى  هذا 
و  بسالم  األزمة  من  للخروج  األمثل  احلل 
التنديد بكل القوى التي تعمل بشكل مباشر 
وغير مباشر لتغليب احللول الدموية و العسكرية 
وزعزعة االستقرار يف املنطقة، مسجال جتديده 
دعمه للشعب الفلسطيني الباسل الذي  يئن 
اليد  قلة  مع  االحتالل  و  الوباء  وطأة  حتت 
وضعف النصير، » فإننا نؤكد دعوتنا و متسكنا 
املظلوم  و  املقاوم  األبي  الشعب   هذا  بدعم 
و  الشعبية  و  الرسمية  املتاحة  الوسائل  بكل 
اإلعالمية حتى يتحقق حلمه يف االستقالل 

و العيش الكرمي على أرضه .«
صفية نسناس

الوطنية  اجلمعية  سجلت، 
 10 من  أزيد  واحلرفيني،  للتجار 
محالتهم خالل  فتحوا  تاجر  آالف 
يومي العيد رغم عدم إدراجهم على 

قوائم املداومة.
اجلمعية  أمس،  كشفت، 
بيان  يف  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية 
لها عن تسجيل أزيد من 10 أالف 
يومي  خالل  محالتهم  فتحوا  تاجر 
على  إدراجهم  عدم  رغم  العيد 

املراسالت  أن  إلى  مشيرة  املداومة،  قوائم 
الواردة من ممثليها عبر واليات الوطن سجلت 
استجابة واسعة للتجار فيما يتعلق باملداومة 
بلغ  والذي  األضحى،  عيد  يومي  خالل 
عددهم 47 ألف تاجرا ميثلون عدة نشاطات.
وشددت، اجلمعية التي يترأسها الطاهر 

االلتزام  يف  االستمرار  ضرورة  على  بولنوار 
كورونا، من خالل  وباء  الوقاية من  بشروط 
التباعد االجتماعي، ولبس األقنعة  احترام 
كافة  داعيا  العمل،  وسائل  وتعقيم  الواقية 
وعدم  املسؤولية  بروح  التحلي  إلى  التجار 

االستهتار بالوضع الصحي الراهن.
بوكليوة أحمد

املدنية،   للحماية  العامة  املديرية  أمس،  كشفت؛ 
يف بيان لها،  عن تسجيل 5934 عملية تدخل  نفذتها 
وحدات احلماية املدنية يف    مناطق عديدة من الوطن، 
خالل الفترة املمتدة  بني 30 جويلية و 01 أوت 2020، 
طرف  من  االستغـاثة  مكاملات  تلقي  إثر  على  وهذا 
مجاالت  مختلف  شملت  التدخالت  هذه  املواطنني.  
واحلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة  احلمايـة  أنشطة 
واألجهزة  احلرائق  وإخمــاد  الصحي،  اإلجالء  املنزلية، 
فيما يخص  والتطهير  التحسيس  األمنية، وكذا عمليات 

وباء كورونا.
الفترة  خالل   ، املدنية  احلماية  وحدات  وقامت  
 193 بـ    - أمس  يوم  أصدرته   بيان  -  بحسب  املذكورة 
بلديات   107 شملت   والية   31 عبر  حتسيسية  عملية 
املواطنني   حث  يف  التحسيس  عملية  متثلت  حيث   ،
وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام  بضرورة  وتذكيرهم 
 145 بـ  قيام  إلى   باإلضافة  التباعد االجتماعي. هذا،  
منشآت  من  بلدية،   74 والية   24 عبر  تعقيم  عملية 
والشوارع،  السكنية  املجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل 
مدنية  حماية  عون   681 العمليتني  لهتني  خصصت  أين 
76 شاحنة، يف  و  إسعاف  سيارة  و119  الرتب،  مبختلف 
لإلقامة،  مكان   66 لتغطية  أمنية  أجهزة  وضع  مت  حني 

الذين  والية   13 بـ  للمواطنني  الصحي  للحجر  موجهة 
وزو،  تيزي  مستغامن،  الوادي،  اجلزائر،  إلى  إجالؤهم  مت 
بومرداس ، سطيف، قاملة، قسنطينة، عني الدفلى، عنابة 

وسكيكدة.
الفترة  نفس  خالل  احلماية  وحدات  وسارعت، 
289 حادث مرور عبر عدة واليات خلفت  بـالتدخل يف 
أخرين   294 واصابة  أشخاص   06 وفاة  احلوادث  هذه 
بجروح مختلفة ومتفاوتة اخلطورة، إذ مت إسعافهم يف مكان 
حيث  احمللية،  املستشفيات  إلى  حتويلهم  مت  أين  احلوادث 
بوفاة  البويرة  املرور بوالية  أثقل حصيلة حلوادث  سجلت، 
 03 إثر  على  بجروح  اخرين   05 واصابة  اشخاص   03

حوادث مرور.
 05 جثت  النتشال  احلماية  مصالح  وتدخلت، 
املائية،  02 يف املسطحات  أشخاص متوفني غرقا، منهم 
بوفاة  األمر  يتعلق  اجللفة  بوالية  سجلت  األولى  احلالة 
مجمع  يف  غرقا  متويف  سنة   25 العمر  من  يبلغ  شخص 
مائي باملكان املسمى، سرسور، بلدية بنهار دائرة البيرين، 
أما احلالة الثانية سجلت بوالية البويرة بغرق طفل يبلغ من 
باملكان  مائي،  مجمع  يف  غرقا  متويف  سنوات   04 العمر 
الهاشمية،  دائرة  البردي  واد  ببلدية  الفراكسة  املسمى 
باإلضافة إلى تسجيل خالة وفاة شخص بوالية مستغامن 

غرقا يف البحر باملكان املسمى امليناء الصغير بلدية و دائرة 
سيدي خلضر، والية سكيكدة وفاة شخص غرقا يف البحر 
باملكان املسمى كاف فاطمة بلدية ودائرة بن عزوز، والية 
الشلف وفاة شخص غرقا يف البحر باملكان املسمى الدشرة 

بلدية الظهرة دائرة تاوقريت.
حرائق  مكافحة  جهاز  أخمد  احلرائق،  وبخصوص 
حريق   89 منها  حريق   178 الزراعية  واحملاصيل  الغابات 
 14 حشائش،  حريق   42 أدغال،  حريق   33 غابة، 

هكتار   1342 إتالف  الى  أدت  زراعية  محاصيل  حريق 
من الغابات، 730 هكتار من األدغال، 567 هكتار من 
احلشائش وكذا 16090 حزمة تنب 32043 شجرة مثمرة 

محروقة.

أحمد بوكليوة

عاد عيد األضحى هذه السنة ببركاته، حامال الفرحة إلى قلوب البليدين  
أطفاال كانوا او راشدين من الجنسين ، غير أن فرحتهم لم تكتمل هاته 
السنة بعد سقوط بعض التقاليد و العادات بسبب مخافة انتقال العدوى و 

انتشار فيروس الكورونا، كيف ال و هو العيد، 

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيلها 5934  عملية تدخل ، نّفذتها  وحداتها  عبر مختلف التراب الوطني،  بين 30 جويلية و01 أوت  الجاري. وقال المصدر ذاته إن 
هذه التدخالت   شملت مجاالت متعددة  و تعلقت بـحوادث المرور، والحوادث المنزلية، اإلجالء الصحي، وإخمــاد الحرائق، وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص وباء كورونا.

 ثمن إجراءات مجلس الوزراء األخيرة 

عمـراوي يشـدد عـلى ضـرورة تمتيـن 
الجبهــة االجتماعيـة لمواجهة التحديــات 

أزيد من 10 آالف فتحوا محالتهم دون إدراجهم على قوائم المداومة

تجـارة الـمواد الغذائيــة تشهـد نشــاطا 
مرتفعــا يـومــي ا لعيــــد



عّمـــــار قــــردود

الوطن  واليات  عبر  الفالحة  مديريات  مصالح  أشارت  فقد 
وفرة  إطاراتها،  بها  قام  ميدانية  خرجات  عقب  تسجيلها،  إلى 
األضحى  عيد  خالل  السيما  باألسواق،  الفالحية  املنتجات 
املبارك، مؤكدة كثرة عرض اخلضر والفواكه املوسمية، على غرار 
الفواكه،  أصناف  من  وغيرها  واخلوخ  والعنب  األحمر  البطيخ 

وذلك بالرغم من تفشي جائحة »كورونا«.
أسواق  ببعض  استطالعية  بجولة  الوطن«  »أخبار  وقامت 
اخلضر والفواكه، وسجلت عشية عيد األضحى حركية نشيطة 
من  حاجياتهم  اقتناء  على  املواطنني  إقبال  يف  متثلت  ودؤوبة، 
اخلضر والفواكه ومختلف املواد الغذائية واالستهالكية،  مقابل 
الوقائية  واإلجراءات  بالتدابير  االلتزام  أو  احترام  عدم  تسجيلها 
كارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد االجتماعي، سواء 
كما  احملالت.  وأصحاب  والباعة  التجار  أو  املواطنني  طرف  من 
حتديد  إلزامية  قرار  التجارية  احملالت  معظم  تطبيق  عدم  الحظنا 

أعداد الزبائن املتوافدين إليها.
ما سمح  وهو  والفواكه،  اخلضر  يف  كبيرة  وفرة  تسجيل  ومت 
بضمان متوين السوق الوطنية، وتفادي الندرة خاصة مع تكليف 
عيد  أيام  خالل  والعمل  املداومة  بضمان  التجار  من  العديد 

األضحى املبارك. 
كانت  األساسية  واملواد  املوسمية  والفواكه  اخلضر  أسعار 
معقولة إلى حد كبير،  حيث تراوح سعر الكيلوغرام من البطاطا 
بني 30 دج والبصل 40 دج وتأرجح سعر الطماطم بني 30 دج 
والثوم  دج،   50 واخليار  دج،   45 الباذجنان  بلغ سعر  دج،  و40 

600 دج للكلغ، فيما تراوح سعر الفلفل األخضر بني 30 و45 
دج وبيعت الكوسا بـ 40 دج واخلس بـ 40 دج وسّوق الشمندر 
بـ 50 دج، والفاصولياء البيضاء »قريني« بـ 140 دج. أما بالنسبة 
إلى الفواكه، فبلغ سعر املوز 150 دج للكلغ، البطيخ األصفر 80 
دج للكلغ، والتفاح تراوح سعره بني 200 دج و250 دج / كلغ 
600 دج/  بـ  التمر  وبيع  200 دج/ كلغ،  بلغ سعره  واملشمش 
كلغ   / دج   220 بـ  التني  وسّوق  كلغ   /  130 بـ  والعنب  كلغ، 
والليمون بـ 400 دج/ كلغ. وبالنسبة إلى اللحوم فقد بلغ سعر 
الدجاج 230 دج للكيلوغرام الواحد، والّديك الرومي 650 دج/ 
دج   1000 بـ  األحمر  اللحم  من  الواحد  الكيلوغرام  وبيع  كلغ، 
إلى 1200 دج،  وسوِّق السردين بـ 650 دج /كلغ. وقد أرجع 
االنخفاض  هذا  الوطن«  »أخبار  مع  حديثهم  والتجار يف  الباعة 
يف األسعار إلى وجود وفرة يف اخلضر والفواكه، وامتالء املخازن 

والتزام التجار بنظام املداومة خالل أيام العيد.
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جني  أن  اخلضر  جتار  بعض  أكد 
بواليتي  خاصة  الصحراء  محاصيل 
يف  وافر  بقسط  ساهم  والوادي  بسكرة 
تخفيض أسعار اخلضر،  خاصة املنتجات 

واسعة االستهالك على غرار البطاطا.
أما بخصوص الفواكه، فقد مت إغراق 
من  معتبرة  بكميات  الوطن  واليات 
األمر  وكذلك  واألصفر  األحمر  البطيخ 
يبلغ  التي  العنب  فاكهة  إلى  بالنسبة 
سعر  وتراوح  دج،   200 أجودها  سعر 
 100 بني  العادية  النوعية  ذي  العنب 
فقدر  األحمر،   البطيخ  أما  دج.  و150 
سعر الكلغ الواحد منه بــني 35 و60 دج 

»الشمام«  أو  »الفقوس«  األصفر  والبطيخ 
دج  و100   70 بني  أسعاره  فتأرجحت 

للكيلو غرام الواحد.
بها  متر  التي  الصحية  األزمة  ورغم 
واصلوا  الفالحني  أغلب  أن  إال  اجلزائر، 
الفالحية  وأراضيهم  مبزارعهم  اإلنتاج 
أنواع  مبختلف  احمللية  السوق  لتموين 
منها،  املوسمية  خاصة  والفواكه  اخلضر 
كون وتيرة اإلنتاج لم تنخفض منذ تفشي 
بسوق  التجزئة  جتار  أحد  يضيف  الوباء، 
اإلجراءات  بسبب  بباتنة،  التوتة  عني 
اإليجابية التي بادرت بها السلطات العليا 
املاشية  ومربي  الفالحني  منح  غرار  على 

لتمكينهم  بالتنقل،  اخلاصة  التراخيص 
مستوى  على  نشاطاتهم  مواصلة  من 

املزارع واحلقول.
كبيرة  وفرة  الطماطم  شعبة  وتشهد 
يف األسواق، والتي الفاكهة التي تقتنيها 
العائلة األوراسية بكثرة يف فصل الصيف، 
حيث تدخل يف عملية االستهالك املباشر 
يف الطهي أو يف عمليات التحويل والعصر 
استهالكها  إعادة  بغية  والتجفيف،   أو 
خالل فصل اخلريف والشتاء الذي يشهد 
كبيرا  غالء  الفواكه  من  النوع  هذا  فيه 

وندرة يف األسواق.
ع.ق

»أخباُر الَوطن« َتقرُأ َترُموَمتر األْسعاِر أّياَم ِعيد األضَحى 

 الُمنتَجاُت الِغذائّيِة واسعُة االسِتهالك.. 
َوفرٌة وأسعاٌر َمعقولٌة!

خاصة المنتجات واسعة االستهالك 
حراِء ساهَم في َتخفيِض أسَعاِر الُخضر! َجنُي َمحاصيِل الصَّ

عقب تحذيرات من أزمة وفرة الّلحوم لدى القصابات
جمعيُة ِحمايِة الُمستهِلك ُتطالب بوضِع 

ُمخّططاٍت  اسِتعَجالّية 
 حّذرت املنظمة اجلزائرية حلماية املستهلك من أزمة وفرة اللحوم لدى محالت 
ارتفاع فاحش يف أسعار أحشاء اخلرفان.  الوطن،  وكذا  والقّصابات عبر  اجلزارة 
وأرجعت أسباب ذلك إلى سوء التخطيط والتنظيم وغياب االستشراف ومعايشة 
الواقع.  ودعت »أبوس« عبر صفحتها الرسمية على »فايسبوك« إلى ضرورة وضع 
مخطط استعجالي يف األعياد على مستوى الواليات.و نشير إلى تسجيل ارتفاع 
كبير يف أسعار اللحوم احلمراء، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من حلم اخلروف 
الواحد  الكيلوغرام  وبلغ  1700 دج  الذكر ال احلصر-  عنابة- على سبيل  بوالية 

للكبد يف بعض الواليات 5000 دج.
ع.ق

األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين محمد عليوي:
الَجزائرّيوَن باُتوا َيأُكلون مّما َيزرُعون 

وُينتجوَن رغَم الَجاِئحة!
يف  عليوي،  محمد  اجلزائريني،  للفالحني  العام  لالحتاد  العام  األمني   قال 
وفرة كبيرة  مرة منذ عقود  اجلزائريني شهدوا ألول  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح 
يف املنتوجات الغذائية ذات االستهالك الواسع، وخاصة اخلضر والفواكه وبأسعار 
يف املتناول خالل عيد األضحى لهذه السنة،  وهم الذين اكتووا بنار أسعار هذه 
واملولد  واألضحى  الفطر  وعيدي  كرمضان  الدينية  املناسبات  يف  السيما  املواد، 
النبوي وعاشوراء »، مشيًرا إلى أن اجلزائريني أصبحوا يأكلون مما يزرعون وينتجون 
يف بالدهم ومن خيرات أرضها بعد أن حققوا االكتفاء الذاتي يف مختلف اخلضر 
والفواكه تقريًبا، وأن ذلك حتقق بالرغم من جائحة كورونا وتوقيف االستيراد من 
السنوات  ملحوًظا يف  تطوًرا  الفالحي حقق  القطاع   « بأن  عليوي  وأفاد  اخلارج«. 
األخيرة، وأنه ال بد من تشجيع املنتجني واملستثمرين يف القطاع للعمل أكثر من 
أجل الوصول إلى االكتفاء الذاتي يف مادتي القمح والشعير وغلق منافذ استيراد 
اإلنتاج  »قيمة  أن  عليوي  وأضاف  مستقباًل«.  اإلستراتيجيتني  املادتني  هاتني 
حتققت  التي  القيمة  وهي   ،2019 سنة  باملائة   6.1 بنسبة  ارتفعت  الفالحي 
بفضل توجه القطاع لتشجيع االستثمار من خالل إعادة بعث املئات من املناطق 
اجلزائريني  املستثمرين  وولوج عشرات  وتوسيع أخرى، وتسهيل دخول  الفالحية 
عالم التصدير. وينتظر تواصل حتقيق كمية أكبر من شعبتي القمح والشعير خالل 

موسم احلصاد هذه السنة«.
ع.ق

رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار:

َمخزوُن الَمواِد الِغذائّيِة واالسِتهالكّيِة 
كاٍف حتى 2021!

التجار واحلرفيني اجلزائريني، من  كشف احلاج طاهر بولنوار، رئيس جمعية 
املواد  مختلف  يف  كبيرة  وفرة  وجود  عن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  جهته، 
بالرغم  ندرة  أّي  يتم تسجيل  لم  وأنه  الواسع،  االستهالك  ذات  الغذائية خاصة 
من الوضعية الوبائية التي تعرفها البالد منذ أشهر.  وأضاف بولنوار أن »املخزون 
احلالي من املواد الغذائية، سواء اخلضر والفواكه أو مادة السميد، يكفي إلى غاية 

نهاية الثالثي األول من سنة 2021«.
ع.ق

رئيس االتحادية الوطنية للخّبازين يوسف قلفاط:
اقِتناُء الُمستهلِكين الخبَز َسّجَل َتراُجعا َمحُسوًسا

 أكد رئيس االحتادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، يف تصريح لــ«أخبار 
التزموا  األضحى  عيد  أيام  خالل  املداومة  بنظام  املعنيني  اخلبازين  أن  الوطن«، 
أّمنوا مادة اخلبز  البالغ عددهم 5823  املناوبني  التجار  وأن معظم  وزارة  بتعليمات 
للمستهلكني أيام العيد مع تسجيل استثناءات قليلة ألسباب مختلفة يف أغلبها 
موضوعية ولها ما يبررها. وأضاف قلفاط أنه قد مت تسجيل تراجع يف استهالك اخلبز 
من طرف املواطنني منذ انتشار جائحة »كورونا« باجلزائر بنسبة 30 يف املائة،كما مت 
تسجيل قبل وأثناء عيد األضحى تراجع نسبي يف اقتناء اخلبز على غير العادة«.

املطاحن  وأن  مخبزة،  ألف   15 من  أكثر  عمل  عن« استمرار  قلفاط  وكشف 
تعمل بطاقة إنتاجية تفوق 650 ألف قنطار أسبوعًيا، وهو ما مت الكشف عنه من 
قبل وزارة الفالحة بالرغم من وباء كورونا«. وأشار قلفاط إلى أن إنتاج اخلبز تراجع 
من 50 مليون خبزة يومًيا قبل بدء احلجر الصحي إلى 33 مليون خبزة يف اليوم 
حالًيا، قبل أن ينخفض ألقل من 28 مليون خبزة عشية وأثناء عيد األضحى، 
مع العلم أنه مت تسجيل انتعاش يف الطلب على اخلبز بعد تخفيف إجراءات احلجر 
يف 7 و14 جوان املاضي«. من جهة أخرى، أفاد املتحدث ذاته بتسجيل تراجع يف 
ظاهرة تبذير اخلبز يف عيد األضحى وحتى قبله بفترة، مشيًرا إآل »تغير الفت يف 
سلوك املواطن الذي استغنى عن اقتناء اخلبز من املخابز وحتضيره يف املنزل وذلك 
منذ تطبيق إجراءات احلجر الصحي ألسباب صحية ووقائية«.                 ع.ق

اجلزائرية  الفيدرالية  عضو  دعا 
تصريح  يف  حكار،  بلقاسم  للمستهلكني 
وقمع  املراقبة  مصالح  الوطن«،  لــ«أخبار 
الوالئية  املديريات  إلى  التابعة  الغش 
تكثيف  »ضرورة  إلى  الوطن  عبر  للتجارة 
األسواق  ملختلف  التفتيشية  حمالتها 
العيد  قبل  التجارية  واملراكز  واحملالت 
والباعة  التجار  التزام  للتأكد من  وأثناءه،  
بحماية  املتعلقة  والتشريعات  بالقوانني 
املستهلك وعدم استغالل الظروف احلالية 
بها، خاصة يف  التالعب  أو  لرفع األسعار 
من  التأكد  إلى  إضافة  كهذه،  مناسبات 
أسواق  تشهد  حيث  السلع،  توافر  مدى 
واليات الوطن حركة شرائية نشطة يف مثل 
القطاعات  من  عدٍد  ويف  املناسبات،  هذه 
واملواشي  واملالبس  الغذائية  السلع  منها 

وغيرها من القطاعات املفتوحة، مع األخذ 
الالزمة  الوقائية  اإلجراءات  االعتبار  بعني 
جلائحة  الراهنة  الصحية  األوضاع  ظل  يف 
فيروس كورونا«. وأضاف حكار أن »تكثيف 
عدم  تضمن  التفتيشية  واحلمالت  الرقابة 
باملستهلكني،   تضر  قد  أي جتاوزات  وجود 
أو تخل بأي حق من حقوقهم خالل أيام 
بعني  األخذ  مع  املبارك،   األضحى  عيد 
االعتبار اإلجراءات الوقائية املعمول بها يف 
حيث  »كوفيد19-«،  جائحة  تفشي  ظل 
يتم من خالل سلسلة احلمالت التفتيشية 
والباعة  التجار  التزام  مدى  مراقبة  املنظمة 
القوانني  بتطبيق  القطاعات  مبختلف 
املستهلك،  بحماية  اخلاصة  والتشريعات 
إضافة إلى التأكد من توافر مختلف السلع 
املستهلكون،  يحتاجها  التي  واملستلزمات 

وجود  وعدم  أسعارها  استقرار  من  والتأكد 
رفع غير مبرر لها«.

»الفيدرالية  أن  إلى  حكار  وأشار 
بارتياح  سجلت  للمستهلكني  اجلزائرية 
املنتجات  مختلف  يف  املعتبرة  الوفرة  كبير 
يف  خاصة  االستهالك،   واسعة  الغذائية 
معقولة  أسعار جد  مقابل  والفواكه  اخلضر 
الوقت  مناشًدا يف   ،« العادة  غير  على 
السلع  التأكد من جودة  املستهلكني  نفسه 
الختيار  األسعار  ومفاضلة  شرائها  قبل 
مستلزمات  شراء  أثناء  بينها  من  األنسب 
عيد األضحى املبارك،  وشراء السلع على 
مع  والتواصل  التبذير،  وعدم  احلاجة  قدر 
اجلهات املختصة يف حال رصد أي مخالفة 

عن طريق قنواتها املتاحة للجميع«.
ع.ق

شهدت مختلف أسواق الخضر والفواكه عبر واليات الوطن وفرة كبيرة في مختلف المنتوجات الغذائية قبل وأثناء عيد 
األضحى المبارك، بالموازاة مع استقرار أسعارها نسبًيا، حيث كانت في متناول كل العائالت البسيطة والمتعففة،  خاصة تلك 

التي تضررت من إجراءات الحجر الصحي وتبعاته.

عضو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بلقاسم حكار:
َصة حاَل رصِد أيِّ ُمخالَفٍة! َيتعّيُن إبالُغ الِجهات الُمتخصِّ
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عبداهلل مجبري

وعن الهدف من عقد اللقاء، يضيف 
لرؤية  فإنه جاء توضيحا  املنتدب،  الوالي 
لفتح  القانونية  اإلجراءات  صورة  أو 
وحقوق  املقايضة  لتجارة  احلدودي  املعبر 
بهذا  يقومون  الذين  التجار  وواجبات 
أن  على  الوالي  أكد  حيث  النشاط، 
اللقاء عرف مستوى عال من النقاش من 
ناحية تدخل احلاضرين، حيث نوقشت 
عنها  قال  التي  االنشغاالت،  فيه جميع 
املتحدث نفسه إن التجار طالبوا بتوسيع أو 
حتيني قائمة املنتجات سواء املواد املستوردة 
أو املصدرة يف إطار جتارة املقايضة، ألنه - 
حسبما ذكر - فإن معظم املنتوجات التي 
تستورد من دول اجلوار تشمل أكثر من 12 
على  مقتصرا  يبقى  يصدر  ما  بينما  نوعا 

منتوج واحد وهي التمور.
إقامة  بضرورة  التجار  طالب  كما 
باملنتجات  للتعريف  مشتركة  أسابيع 
املستوى  على  فكرة  يعطي  ما  الوطنية، 
املواد  قائمة  لتوسيع  والوطني  الوالئي 
تستثنى  حني  يف  اخلارج،  إلى  املصدرة 

منها املواد املدعمة. 
كما طالبوا أيضا مبراجعة أسعار املواد 
املصدرة واملستوردة، ألن - حسبهم - مر 
عليها أكثر من 10 سنوات ويجب حتيينها 
كون الهدف من املقايضة أن تكون القيمة 
التي تصدرها هي نفسها التي تستوردها، 
كبيرة سواء  تقلبات  األسعار  فيما عرفت 
بالزيادة أو النقصان، باإلضافة إلى طلبهم 
على  ثان  حدودي  معبر  فتح  إمكانية 

مستوى مدينة برج باجي مختار. 

انطالق المقايضة على مستوى معبر 
تيمياوين 

ستشهد  العملية  أن  مومن   وأضاف 
وبات  املواطنني،  طرف  من  كبيرا  إقباال 
الضروري وجود تسهيالت وحتفيزات  من 
العملية  يف هذا املجال، مؤكدا على بدء 
على مستوى املعبر احلدودي بتيمياوين. 
وحركية  كبير  إقبال  وجود  الحظوا  وإذا 
املعبر  بفتح  سيطالب  عندها  كبيرة 
احلدودي اآلخر، ألن هذه املنطقة ستفك 
ويسمح  ما   - حسبه   - نوعا  عزلتها 

مباشرة  عمل  مناصب  بخلق  لساكنتها 
وغير مباشرة. 

التي  االضطرابات األمنية  وعن 
السنوات  يف  الساحل  مناطق  شهدتها 
سنة  احلدود  غلق  عنه  اجنر  ما  األخيرة، 
إن  األول  التنفيذي  املسؤول  قال   ،2013
املنطقة شهدت استتباب األمن ما يعني 
باجي  برج  بني  التجارية  املسالك  تأمني 
ما  وهذا  والنيجر،  مالي  ودولتي  مختار 
تؤكده عمليات تصدير اإلسمنت التي تتم 
على مستوى هذه املسالك، كما أن رغبة 
احلدود  بفتح  دائما  ومطالبتهم  املواطنني 
كانت كلها مبررة بعودة نشاط املقايضة. 
ويف األخير، دعا الوالي املواطنني والتجار 
إلى االنخراط يف العملية، مؤكدا على أن 
املنطقة  على  باخلير  سيعود  النشاط  هذا 

ويعّرف باملنتوج الوطني. 

زيارة ميدانية لمقر مفتشية الحدود 
وقمع الغش تمهيدا لفتح الحدود 

باجي  برج  املنتدبة  الوالية   شهدت 
على  أدرار  والية  جنوب  أقصى  مختار، 
املعبر  فتح  إعادة  مالي،  دولة  مع  احلدود 
احلدودي بتمياوين يف والية أدرار، حيث 
ملقر  ميدانية  بزيارة  القيام  باملناسبة  مت 
املفتشية احلدودية لقمع الغش قصد إعادة 
املفتشية  رئيس  تنصيب  مت  كما  فتحها، 
ومعاينة مقر مخبر  الغش  لقمع  احلدودية 
تسليمه إلى  قصد  والرزم  النوعية  مراقبة 
للتوعية  الوطني  للمركز  العامة  املديرية 

والرزم لوضعه حيز اخلدمة.
املنتدب  الوالي  وأشرف   هذا، 
مختار  باجي  برج  اإلدارية  للمقاطعة 
عرض  لتقدمي  موسع  لقاء  تنظيم  على 
أدرار  والية  بني  املقايضة  بتجارة  خاص 
املدير  أطره  والنيجر،  مالي  وجمهوريتي 
رئيس  بحضور  بأدرار  للتجارة  الوالئي 
مفتشية أقسام اجلمارك وممثل عن مديرية 
احمللية  السلطات  وحضور  الضرائب 
واألمنية وعدد من املتعاملني االقتصاديني 
شروح  قدمت  اجلملة،حيث  جتار 
احلدودية  املقايضة  جتارة  حول  ومعلومات 
اقتصادية  حركية  خلق  يف  ستسهم  التي 
العالقات  وتقوية  اجلنوبية،  بالواليات 
السياسية  و  واالقتصادية  التجارية 

واالجتماعية بني دول اجلوار.
تنوع  عدم  املشاركون  الحظ   وفيما 
مادة  يف  تنحصر  والتي  املصدرة،  السلع 
التمر، ويف املقابل تنوع الواردات كالشاي 
األخضر واملاشية والتوابل وفاكهة املانغا، 
استمرار  أن  املشاركون على  التجار  أجمع 
جتارة  نشاط  تكاليف  يرفع  احلدود  غلق 
أنواع  بعض  استيراد  منع  مع  املقايضة 
املسالك  وصعوبة  الساحل  منطقة  فواكه 
احلدود  وراء  األمنية  التغطية  وضعف 
بسبب وجود بعض اجلماعات املسلحة، 
التجار،  ما سيؤدي إلى عزوف املزيد من 
مطالبني بتوسيع قائمة الصادرات لتشمل 
واملواد  نور  كدقلة  التمور  من  أخرى  أنواع 
والصناعات  واألملنيوم  البالستيكية 
التقليدية احمللية والبطانيات وامللح املنزلي 
املسموح  املواد  قائمة  ضمن  ورد  ما  وهو 
بتصديرها. بينما ضمت قائمة الواردات 
والبقول  املجففة  كاللحوم  أخرى  مواد 
اليابسة واحلناء وقماش »تاري« والعمائم 
البضائع  تسّوق  أال  على  البيضاء  والذرة 
املذكورة  الواليات  إقليم  خارج  املستوردة 
واليات  وهي  الوزاري  القرار  بحسب 

اجلنوب الكبير.

 فاكهة المانغا ستعود إلى أسواق 
الجنوب 

 ،2013 األزمة  بداية   منذ 
دول  عرفتها  التي  األمنية  واالضطرابات 
بفتحها  الساحل، مت غلق احلدود وسمح 
مرة واحدة كل 15 يوما. ومنذ ذلك احلني، 
نشاطها  وانخفض  املقايضة  جتارة  تعثرت 
تلقى  التي  املستوردة  املنتوجات  ومن بني 
رواجا يف الواليات اجلنوبية وخصوصا يف 
إنها  حيث  املانغا،  فاكهة  الصيف  فصل 
سنة  املشترك  الوزاري  القرار  صدور  منذ 
1994 لتنظيم التبادالت التجارية يف إطار 
واليات  عن  تغب  لم  املقايضة،  نشاط 
التي   ،2013 سنة  إلى  الكبير  اجلنوب 
احلدودية  للمناطق  برقيات  فيها  أرسلت 
واآلن،  املادة.  استيراد هذه  بعدم  تقضي 
على  إدراجها  النشاط،  عودة  بداية  بعد 
قائمة املواد املسموح بها ستعود مرة أخرى 

أسواق اجلنوب. 

ال تواكب العصرنة وُتبقي على طابع البداوة 
منتخبون يعيبون مشاريع التهيئة 
الحضرية بمدينة قالمة وسط 

احلضرية  التهيئة  عمليات  قاملة،  بوالية  ومنتخبون،  نشطاء   انتقد 
املنجزة مبدينة قاملة وسط، والتي تدور - حسبهم - يف حلقة مفرغة ولم 
تتمكن من رفع طابع البداوة عن املدينة بالرغم من تطور عديد الواليات 
يف  والتكنولوجيا  العصرنة  معايير  واعتمادها  املجال،  هذا  يف  املجاورة 
اإلنارة  وشبكات  والنافورات  اخلضراء  باملساحات  وتهيئتها  املدن  تسيير 

العمومية.
 مشاريع تعود سنويا وتستنزف الماليير 

املشاريع  معظم  أن  الوالئي  الشعبي  باملجلس  املنتخبني  أحد  ذكر    
األرصفة  طالء  أو  العمومية  اإلنارة  تخص  سنويا  إطالقها  يتم  التي 
عصرية؛  جدية  مشاريع  ملسهم  دون  األشجار،  وتقليم  الطرقات  وتهيئة 
فكل املشاريع املسجلة ال تعدو أن تكون عمليات نزع األعشاب الضارة 
دون  العمومية  اخلزينة  تستنزف  مشاريع  وهي  والقاذورات،  واألوساخ 

جدوى.
ووقال املتحدث إن السلطات العمومية فوتت فرصة احلجر الصحي 
القادر،  عبد  األمير  كمتنزه  بالوالية  املوجودة  احلدائق  تهيئة  إلعادة 
اقتصرت  والتي  الكونكاسور  وحديقة  خلضر  قبايلية  العمومية  واحلديقة 
تهيئتها على نزع احلشائش واألتربة والقاذورات، وهي عمليات بسيطة 
التهيئة  لعمليات  الوالية  تخصصها  التي  الضخمة  املبالغ  إلى  بالنظر 
والتنظيف لكنها ال تعدو أن تكون عمليات تنظيف وزبر ألشجار النخيل 
يعرف  بحيث  بالوالية،  السوداء  النقاط  على  والقضاء  للزينة  املخصصة 
شارع التطوع انتشارا واسعا لألوساخ والقاذورات ومخلفات عمليات بيع 
اخلضر والفواكه بأشهر سوق باملدينة، ما يشوه وجه املدينة العام ويتطلب 
مزيدا من املجهود أهمها تغيير سياسة املنتهجة حاليا يف عمليات التهيئة. 

 حاويات أكل عليها الدهر وشرب 
 تعرف حاويات القمامة مبدينة قاملة حالة متقدمة من العفن والتدهور، 
فبالرغم من استغالل بعض الواليات للحاويات املدفونة تبقى قاملة بعيدة 
وأنها  العالم، خصوصا  يعرفه  الذي  اإليكولوجي  التطور  عن  البعد  كل 
لم تعتمدها حتى بوسط املدينة، ما يجعلها مدينة بدائية وجب إدخال 
روح العصرنة والتجديد عليها. هذا، ويعرف حي قهدور الطاهر وعديد 
األحياء بوسط مدينة قاملة انتشارا كبيرا لألوساخ والقاذورات واألعشاب 
الضارة، ما يجعلها بيئة خصبة النتشار األمراض والفيروسات، وتظل 

جهود املصالح البلدية قائمة يف هذا املجال.
مشاريع تهيئة الطرقات واألرصفة تبرمج كل سنة 

الطرقات  تهيئة  إلعادة  ثريا  برنامجا  احمللية  السلطات    خصصت 
باملياه  التزود  وشبكات  التطهير،  وشبكات  العمومية  واإلنارة  واألرصفة 
الطبيعي،  والغاز  الكهربائية  بالطاقة  التزود  وشبكات  للشرب،  الصاحلة 
شغل  مخطط  من  بكل  املنقضي  جويلية  شهر  انطالقه  على  أشرفت 
بجبل   6 رقم  األراضي  ومخطط شغل  200 مسكن   ،5 رقم  األراضي 
زناتي، ومخطط شغل األراضي  بواد  ترقويا مدعما  860 مسكنا  عنصر 
200 مسكن و130 مسكنا بهواري بومدين. كما مت إعطاء إشارة انطالق 
أشغال التهيئة احلضرية بحي قرقور 01 و02، واملتمثل يف إجناز الطرقات 
واألرصفة، وجتديد شبكة الصرف الصحي جزئيا، وجتديد شبكة املياه 

جزئيا باإلضافة إلى اإلنارة العمومية. 
واستفاد حي قهدور الطاهر 01 من أشغال التهيئة احلضرية بجانب 
املالعب اجلوارية، بحيث سيكون هذا املوقع متنفسا لسكان احلي واألحياء 
املجاورة، حيث سيعرف أشغال تهيئة من إجناز أرصفة، وإنارة عمومية، 
وتهيئة املساحات اخلضراء وإجناز أماكن للراحة واللعب تتماشى واملكان 
الذي يعد قبلة للهواة وممارسي الرياضة، مع ضمان مرافقة هذه املشاريع 
وتخصيص أعوان لصيانة املساحات اخلضراء واإلنارة العمومية، والتكفل 
الرياضات  متعدد  ملعب  إجناز  يتم  أن  ويرتقب  املرافق.  مختلف  بنظافة 
رياضيا  قطبا  املكان  جلعل  البلدية،  متوله  نفسه  باملوقع  للمشي  ومضمار 
ترفيهيا بامتياز. كما استفاد حي خلة خلضر وحي عقابي، ببلدية قاملة، 
من أشغال التهيئة احلضرية. وتبقى مدينة قاملة تعاني من طابع البداوة 
الذي يهيمن على شوارعها وأحياءها األمر الذي يدعو السلطات احمللية 
إلى تغيير نظرتها للتهيئة احلضرية وجعلها تواكب العصرنة والتكنولوجيا. 
خديجة بن دالي

الوالي المنتدب للمقاطعة اإلدارية برج باجي مختار لـ »أخبار الوطن«:

عودة نشاط المقايضة مرهونة 
بإرادة المواطنين والّتجار

كشف الوالي المنتدب للمقاطعة اإلدارية برج باجي مختار مومن أمحمد لجريدة »أخبار الوطن« أن اللقاء الذي عقد مؤخرا، 
والذي درس مراجعة عودة نشاط المقايضة مع دول الساحل جاء ضمن خطة برنامج السلطات التنفيذية لالنفتاح على دول 

الجوار، والتعريف بالمنتوج الوطني وتصديره للخارج.

مطالب بتنظيم أسابيع مشتركة للتعريف بالمنتوجات  	
دعوات لفتح معبر حدودي ببرج باجي مختار 	



خديجة بن دالي

و طالب السكان بضرورة تنفيذ برامج 
نفاذ  ظل  يف  الظل  مبناطق  خاصة  تنموية 
تؤرقهم  التي  املشاكل  جملة  من  صبرهم 
العالم  يوميا بحيث يعيشون يف عزلة عن 
اتصاالت  اخلارجي يف ظل غياب شبكة 
عززتها  انترنت،  او حتى  ثابت  هاتف  او 
غياب الطرقات املعبدة التي حلت محلها 
مسالك ترابية تتحول الى اوحال يف فصل 
الشتاء، ما اضطر العديد منهم الى توقيف 
ابنائهم عن الدراسة. ويطالب سكان قرية 
حجر مركب من السلطات العمومية النظر 

الى حالتهم البائسة التي ال توفر للمواطن 
على  اعتمادهم  ظل  يف  بكرامة  العيش 
ظل  يف  واالنارة  للتدفئة  بدائية  وسائل 
انابيب  واهتراء  الكهرباء  شبكات  غياب 
املياه الصاحلة للشرب ما يعرضهم لالصابة 
مبرض التيفيويد واجلرب واحلساسية، وهم 
يف غنى عن ذلك يف ظل اعتمادهم على 
دخل  مصدر  ك  املواشي  وتربية  الفالحة 
لهم، هذا وقد صرح السكان جلريدة أخبار 
املياه  جلب  الى  يضطرون  انهم  الوطن 
االمر  بعيدة  اماكن  من  للشرب  الصاحلة 
السكان  تذمر  كما  جيوبهم،  اثقل  الذي 
الصحي  الصرف  شبكات  غياب  من 

العمومية  االنارة  وغياب  الريفي،  بالبناء 
اكد  النقال، حيث  الهاتف  وايضا شبكة 
السكان أنهم يعيشون يف عزلة حقيقية وذا 
قدر اهلل وحدث مكروه ال يجدون وسائل 

اتصال بالعالم القريب منهم
هذا وقد اكد رئيس املجلس الشعبي 
عن  سيتم  الكهرباء  شبكة  أن  البلدي 
محول  بتخصيص  لها  حل  ايجاد  قريب 
كهربائي وسيستفيد السكان من الكهرباء 
يف حني اكد ان اإلنارة العمومية موجودة، 
يف حني سيتم حل مشكلة االعطاب التي 

اصابت بعض قنوات املياه.

املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
أجل  من  األخيرة  48سا  مدة  خالل 
إخماد 37 حريق موزعة عبر كامل تراب 
اإلمكانيات  كل  وسخرت  قاملة  والية 
املتوفرة مبا يف ذلك الرتل املتحرك ملكافحة 
حرائق الغابات. هذا وقد تدخلت الوحدة 
الرئيسية للحماية املدنية بدعم من الرتل 
وعلى  الغابات  حرائق  ملكافحة  املتحرك 
عني  ومشتة  بربعان  مبنطقة  أيام   03 مدار 
جراح  بن  بلدية  ماونة  جبل  السانية 
حيث مت تسخير 08 شاحنات إطفاء 02 
مختلف  من  فرد  و40  اتصال  سيارات 
حوالي  إتالف  احلريق  خلف  الرتب، 
باإلضافة  زان  هك   20 فلني،  هك   20
عملية  لتتواصل  أحراش،  هك   05 إلى 
اخماد احلريق لليوم الثاني حيث إمتدت 

توفر  بفعل  أخرى  ألماكن  اللهب  ألسنة 
 12 إنقاذ  مت  وقد  والرياح  احلرارة  عاملي 
وصول  بعد  املنطقة  ساكني  من  شخص 
اإلخماد  عملية  كبيرة،  خلطورة  التهديد 
التي  الغابات  محافظة  مع  بالتنسيق  متت 
وسيارات  إطفاء  شاحنات   07 سخرت 
سخرت  البلدية  مصالح  إتصال، 
اجلزائرية  بصهاريج،  وجرارات  شاحنتني 
للمياه شاحنة نقل املياه، ومصالح الدرك 

الوطني.
باملئة   95 بنسبة  أخمد  احلريق 
تزال  وال  بعد،  حتدد  لم  الكلية  واخلسائر 
فرق احلماية املدنية مرابطة يف عني املكان 
إلى حد الساعة تقوم بعملية إخماد بقايا 
منطقة  حماية  مت  وقد  واحلراسة.  احلريق 

غابية ومجمع الهوائيات.

بن  مبشته  ثاني  حريق  وقع  كما 
له  سخرت  مزلني  بني  بلدية  غضبان 
مبساهمة  أعوان  و06  إطفاء  شاحنتي 
جزئي  حريق  خلف  املنطقة،  مواطني 
حزمة   6000 فارغة،  إسطبالت   03 لـ 
تنب، 13 قارورة بوتان فارغة وعتاد لتربية 
بهما  إسطبلني  حماية  مت  وقد  الدواجن 
150 رأس غنم، عتاد فالحي ومجمعات 
بقرية  فوقع  الثالث  احلريق  اما  سكنية. 
الرشاحة بلدية جبالة خميسي سخرت له 
04 شاحنات إطفاء و11 عون بالتنسيق مع 
محافظة الغابات خلف إتالف حوالي 10 
هك أعشاب جافة، 03 هك أدغال و130 
40 صندوق  مت حماية  وقد  زيتون  شجرة 

نحل، منطقة غابية ومجمعات سكنية.
خديجة بن دالي

تبسة
18 شهرا حبسا نافذا لمعتٍد على

 طاقم طبي
نافذ  حبس  شهرا   18 بـ  يقضي  حكما  تبسة  محكمة  أصدرت 
3 موظفني  وغرامة مالية ضد شخص أقدم على اإلعتداء بالعنف وإهانة 
باالستعجاالت الطبية »بوطرفة يوسف بعاصمة الوالية تبسة« أثناء تأدية 

مهامهم.
املؤسسة  ذات  من  اتصال  تلقي  مت  فقد  الوالية،  ألمن  بيان  وحسب 
بغرض طلب تدخل حول قضية اعتداء من طرف 3 أشخاص على الطاقم 
الطبي املناوب على مستوى االستعجاالت الطبية، تنقلت قوات الشرطة 
العاملة باألمن احلضري الثاني فورا لذات املؤسسة أين متكن عناصر األمن 
فتح  مع  سنة   28 18و  بني  أعمارهم  تتراوح  واللذين  املعنيني  توقيف  من 
اجلهات  أمام  وتقدميهم  الالزمة  اإلجراءات  استكمال  أجل  من  حتقيق 
احلكم  مع  أحدهم،  على  الذكر  سابق  احلكم  أصدرت  التي  القضائية 

بالبراءة للشخصني اآلخرين.
فيروز رحال

برج بوعريريج
توزيع 26 حقيبة إسعاف وكميات 

من الّزنك
مت توزيع 26 حقيبة إسعاف خاصة مبرضى كوفيد 19 تبرع بها مغتربون 
مستشفيات  من  كل  منها  استفادت  متضامنون  جزائريون  ضمن جمعية 
برج بوعريريج ورأس الوادي وبرج الغدير، وكذا مستشفى املنصور ومجانة 
ومستشفى األمومة والطفولة، كما مت توزيع كمية معتبرة من الزنك تبرع بها 

أحد املخابر اخلواص لفائدة مرضى فيروس كورونا. 
على  باستراتيجية  قامت  الوالية  أن  الوالي  وأكد  السياق  ذات  يف 
مستوى الوالية أولها اتصال مباشر مع مديري القطاعات الصحية واتصال 
مباشر مع االطباء واالستماع الى انشغاالت الطواقم الطبية واالدارية على 
مستوى املستشفيات، أين صرح أنه قد طلب منهم التكفل باملرضى واعادة 
الديناميكية من جديد من خالل استقبال املواطنني واملواطنات، كما نّوه 
على ضرورة حمايتهم من كل اهانة وشتم وهي استراتيجية تدخل يف إطار 

التضامن املقرر منذ بدأ انتشار اجلائحة يف شهر مارس. 
صفاء كوثر بوعريسة

تخصيص 22 موقعا لتجار الخضر 
والفواكه لتفادي العدوى

اخلضر  لتجار  موقعا   22 بتخصيص  قرارا  التجارة  مديرية  أصدرت 
والفواكه مبدينة برج بوعريريج وذلك بعد حملة كبيرة قامت بها السلطات 

املعنية للقضاء على األسواق الفوضوية مبخارج املدينة. 
املدينة  أحياء  كل  يف  موقع   22 خصصت  قد  املصالح  ذات  وكانت 
مبعدل موقع خلمس جتار فقط وهو النشاط الذي سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 
الضرورية  والتعليمات  واإلرشادات  النصائح  تقدمي جملة من  األحد، مع 
الواجب اتخاذها لتفادي انتشار فيروس كورونا على غرار احترام إجراءات 
الوقاية والسالمة والتباعد، باإلضافة الى ارتداء الكمامة االجبارية لكل 

من التاجر والزبون وضمان النظافة بعد االنتهاء من العمل مساء. 
غلق  قرار  من  املتضررين  خاصة  بالوالية  والفواكه  اخلضر  جتار  وكان 
األسواق الفوضوية قد احتجوا مسبقا على هذا القرار الذي اعتبروه تعسفيا 
ال يخدم عملهم يف ظل الظروف الصحية الراهنة، قبل أن يتم اتخاذ قرار 
ال  جيدة  ظروف  يف  عملهم  استئناف  أجل  من  للتجار  مواقع  بتخصيص 

تشكل خطرا على الصحة العمومية. 
صفاء كوثر بوعريسة
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تسجيل 37 حريقا مّست مساحات غابية وزراعية

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

بقاملة  املهني  التكوين  قطاع  تدعم 
املرافقة  دار  عليه  أطلق  جديد  بهيكل 
واملمتهنني  املتربصني  لفائدة  واالدماج 
حيث  املهني.  التكوين  مراكز  وخريجي 
املرافقة على غرار كافة  املديرية دار  نصب 
واليات الوطني ويرتكز عمل هاته الدار يف 
مرافقة الشباب ذوي املشاريع خريجي مراكز 
على  وجتسيدها  والتمهني  املهني  التكوين 
بحي  املرافقة  دار  وتتواجد  الواقع.  ارض 

مديرية  بجانب  الصالح  محمد  حساني 
الزيتون  بطريق  يعرف  مبا  املهني  التكوين 
كفضاء  وجدت  بحيث  العامة،  لدى 
خاصة  الشباب  انشغاالت  افكار  مناقشة 
خريجي مراكز التكوين من اجل متكينهم 
للوصول  ومشاريعهم  افكارهم  جتسيد  من 
بهم الى حتقيق مبدأ الثقة بالنفس، حيث 
مت تشكيل خاليا للدار يديرها منسق والئي 
االعالم  خلية  من  اخلاليا  هاته  وتتكون 

خلية املرافقة وخلية االدماج، ناهيك عن 
تشغيل  دعم  اليات  مختلف  ممثلي  حضور 
الشباب كاعضاء دائمني بهاته الدار منهم 
انام،  ووكالة  واونساج  كناك  اوجنام  ممثل 
دورية  تنسيقية  اجتماعات  بتنظيم  وتقوم 
على  األمثل  للوقوف  ميدانية  خرجات 
مبختلف  واملتربصني  التربصات  مختلف 

معاهد ومراكز التكوين املهني.
خديجة بن دالي

قطاع التكوين المهني يتدّعم بدار للمرافقة واإلدماج 

 قالمة

العــزلة تطّوق سكـان قـرية حجــر
 مــركب بعيــن رقــادة

يعاني سكان قرية حجر مركب ببلدية عين رقادة دائرة وادي زناتي بوالية قالمة من عزلة حقيقية، عزلة أّهلتها ألن 
تتبوأ مراتب متقدمة في قائمة مناطق الظل بالوالية، والتي بلغت نحو 100 منطقة منتشرة عبر 34 بلدية. 

املقبل،  اجلامعي  للدخول  استعدادا 
بعنابة  اجلامعية  اإلقامات  مدراء  شرع 
لغرف  والتطهير  التعقيم  عمليات  يف 
تفشي  لتفادي  اجلامعية  واملطاعم  الطلبة 
لتعليمات  طبقا  وذلك  »كورونا«  فيروس 
للخدمات  الوطني  للديوان  العام  املدير 
اخلدمات  مدير  من  وبتوصيات  اجلامعية 
تنص  التي  عمار  عنابة سيدي  اجلامعية 
استعدادا  املجهودات  من  التكثيف  على 
 2021/2020 اجلامعي  للدخول 
يف  الطلبة  إلستقبال  املرافق  كل  وتهيئة 
وعامالت  عمال  يواصل  الظروف  أحسن 

االقامات، حتت اشراف مدراء االقامات 
التهيئة  عمليات  عمار  سيدي  اجلامعية 
ناهيك  املرافق  لكل  والتعقيم  والتنظيف 
عن تعقيم وترميم أجنحة اإليواء واملطاعم 
املساحات  تهيئة  مدى  على  والوقوف 
احلشائش  على  والقضاء  اخلضراء 
أجنحة  معاينة  أيضا  يتم  الضارة.كما 
النظافة  من حيث  األجانب  الطلبة  إيواء 
ملكافحة  الوقائية  اإلجراءات  وإحترام 
العمليات  عرفت  كورونا.وقد  فيروس 
احلفاظ  أجل  من  اإلقامات  مدراء  وقوف 
تنصيب  مت  وكان  الطلبة.  سالمة  على 

إختتام  سير  ملتابعة  محلية  مركزية  خلية 
والدخول   2019-2020 اجلامعية  السنة 
املدرسة  مبقر   2020-2021 اجلامعي 
املدرسة  املدير  وبحضور  للمناجم  العليا 
سيفوس02  اجلامعية  االقامة  ومديرة 
ومديرة  باملدرسة  األقسام  ورؤساء 
وطبيبتي املدرسة واالقامة وهذا من أجل 
دراسة الوضع ولضمان دخول جامعي يف 
كورونا  جائحة  ظل  يف  الظروف  أحسن 
وتنفيذا للقرار الوزاري رقم 453 املؤرخ يف 

15جويلية 2020.
ف سليم

عنابة 
تعقيم أجنحة إيواء الطلبة باإلقامات الجامعية
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قريشي عبدالسالم

و يعتبر البعض الريف مبثابة املكان 
اآلمن املفضل لديهم سيما يف ظل تشييد 
املساكن يف أماكن متباعدة ناهيك عن 
اإلستمتاع بالسياحة اجلبلية التي مييزها 
الصافية  األجواء  السكينة  الهدوء،  
قمم  من  اآلتية  العذبة  املياه  ومنابع 
وعليه  األخضر  النباتي  والغطاء  اجلبال 
حقيقي  بديل  إلى  الريف  حتول  فقد 
خاصة بالنسبة لفئة كبار السن يف ظل 
تزايد أعداد املصابني بوباء الكرونا على 
عن  املكتظة  الشعبية  األحياء  مستوى 
آخرها إذ ال مير يوما إال وسكان الريف 
يرصدون وصول » ضيوفا جدد » والذين 
أو يبحثون  يتوجهون رأسا نحو منازلهم 
معقولة  بأسعار  للكراء  إقامات  عن 
آقبو،   تازمالت،   أرياف  غرار  على 
عن  ناهيك  وغيرها  خراطة  برباشة،  
والتي  الشواطئ  على  املطلة  املرتفعات 
فاخرة  وإقامات  فيالت  عليها  شيدت 
األعمال  ورجال  امليسورين  وهي معقل 
كبوليماط،   والرياضيني  الفنانني  وكبار 
تيشي،  أوقاس وملبو األمر الذي جعل 
غير  املشهد  هذا  على  يعلق  البعض 
املدينة  من  عكسي  نزوح  بأنه  املألوف 

إلى الريف.

فضاء أمثل لتحقيق التباعد 
االجتماعي

يف دردشة لنا مع السيد )زرارقة. م( 
املدنية  احلماية  بوحدة  عام  طبيب  وهو 
ببجاية أكد لنا بأن الريف حتول اليوم من 
مكان منبوذ يفر منه األكثرية إلى مكان 
محبوب وآمن يف زمن وباء كورونا، إذ 
ولو  الريف  البعض لإلقامة يف  أن حتول 
يعد  الصيف  لفصل  واستغالال  مؤقتا 
للوقاية  محدثنا  حسب  مريحا  بديال 
من انتشار وباء كورونا بني األشخاص 
وأضاف  به،  اإلصابة  لفرص  وتقليال 
ولقاح  عالج  غياب  ومع  »إنه  قائال 
الوقاية هي  تبقى  كورونا،  فيروس  ضد 
الوقاية  هذه  وتتحقق  األمثل،  العالج 
الذي  واجلسدي  االجتماعي  بالتباعد 
اإلصابة  لتفادي  األمثل  الطريقة  يعد 
بفيروس كورونا وانتشاره، وتعزز األرياف 
واجلسدي،  االجتماعي  التباعد  هذا 
الوقاية  لتطبيق  املناسب  املكان  وتعتبر 
غياب  بسبب  اجلسدي  التباعد  وطرق 
العالية  السكانية  والكثافة  االكتظاظ 
وتباعد املنازل عن بعضها، وبالتالي قلة 

االحتكاك بني األشخاص.

الهدوء.. سيد الموقف 

املتحدث  حسب  األرياف  أن  كما 
املرافق  ملختلف  ملفتا  غيابا  تشهد 
املعروفة  واخلدماتية  العمومية 
بالتجمعات البشرية الكبرى كاألسواق 
البريد  ومؤسسات  التجارية  واحملالت 
تقليل  ومنه  املكتظة،  والشوارع  والنقل 
األشخاص  بني  االحتكاك  فرص 
االجتماعي  التباعد  فرص  وتعزيز 
األرياف  أن  كما  بينهم،  واجلسدي 
طبيعية  أماكن  تعد  محدثنا  نظر  يف 
مفتوحة على الهواء الطلق والنقي الذي 
الفيروس  النتشار  أقل  نسبا  يضمن 
ونقل العدوى لألشخاص. وإذا كانت 
يعد  الريف  بأن  ترى  املعطيات  بعض 
شبح  من  للهروب  نسبيا  اآلمن  املكان 
جائحة كورونا، إال أن الكثير يجمع بأن 
الوقت  األساسي يف  اخليار  هي  الوقاية 
الراهن، وهذا من خالل تطبيق جميع 
املصالح  إليها  دعت  التي  اإلجراءات 
التباعد  ذلك  مقدمة  ويف  الطبية، 
الصحي  احلجر  إلى  وامليل  االجتماعي 
تكلف  قد  التي  االحتكاكات  لتفادي 
غير  أصبحت  كورونا  أن  بدليل  غاليا، 
الشعبية  واألحياء  املدن  يف  متمركزة 
أيضا يف ضحايا يف  تسببت  بل  فقط، 

عمق األرياف واملناطق اجلبلية.

بومرداس
تسخير 3 مراكز لمتابعة المصابين

 بــ »كورونا«
ومراقبة  لفحص  مراكز   3 ببومرداس  الوالئية  السلطات  سخرت 
املصابني بوباء كورونا، آخرها كان، أول أمس، بفتح مركز على مستوى 

دار الشباب بن عجال ببلدية بودواو.
للمؤسسة  تابع  طبي  وشبه  طبي  طاقم  عليه  يشرف  اجلديد  املركز 
وسيسمح  اخلشنة،  خميس  ببلدية  الواقعة  اجلوارية  للصحة  العمومية 
للعالج  سابقا  اخلاضعني  كورونا،  بفيروس  املصابني  ومتابعة  بفحص 

باملستشفيات.
وجتدر اإلشارة أن هذا اإلجراء حتقق بناء على اقتراح من مديرة الصحة 
لبومرداس فتيحة الليام، نظرا للضغط الكبير الذي سجلته مستشفيات 
دلس، برج منايل والثنية يف اآلونة األخيرة، بسبب ارتفاع عدد االصابات 
بالوباء على املستوى احمللي، حيث تقرر بعد موافقة الوالي يحي يحياتن 
إلى جانب مركز بودواو فتح مركزين آخرين بكل من يسر وقورصو، شرعا 

يف استقبال احلاالت املصابة بالوباء منذ الـــ 19 جويلية اجلاري.
سميرة مزاري

بجاية
نحو غلق ثانوية »ابن سينا« المهّددة باالنهيار 
على  إبراهيم«  »بادر  السيد  بجاية  لوالية  التربية  مدير  السيد  صرح 
الواقعة  سينا  ابن  ثانوية  غلق  سيتم  أنه  اجلهوية  الصومام  إذاعة  أمواج 
)البالصقيدون(  نوفمبر  أول  عن ساحة  بعيد  غير  بجاية  مدينة  بأعالي 
التربية  قطاع  يف  األول  املسؤول  طرف  من  رسميا  عنه  اإلعالن  مت  القرار 
بناءا على التقرير الذي رفعته مصالح املراقبة التقنية للبنايات » سي تي 
العهد  بناؤه خالل  الذي مت  التربوي  املرفق  لتهور وضعية هذا  تبعا  سي« 
املؤسسة  التالميذ وطاقم  اإلستعماري والذي يشكل خطرا محدقا على 
ككل ويف هذا السياق أعطيت تعليمات إلغالق الثانوية والشروع فورا يف 
أشغال الصيانة والترميم وتدعيم بعض الزوايا والركائز من املبنى واجلدير 
بالذكر أن عملية اإلغالق اجلزئي لبعض قاعات ومرافق هذه املؤسسة قد 
مت الشروع فيها منذ السنة املاضية بفعل تسرب مياه األمطار إلى ذاخل 
نقل تالميذ بعض  وقد مت  احلجرات وظهور عدة تشققات على اجلدران 

األقسام نحو ثانوية الزياتني املجاورة
قريشي عبدالسالم

البليدة
طرقات رئيسة تتحول إلى مفارغ عمومية

البليدة،  والية  طرقات  قارعة  طول  على  النفايات  مؤخرا  انتشرت 
وخاصة بالطرقات واملسالك التي تقل فيها احلركة ليال،متثلت يف الرمي 
العشوائي لالوساخ وبقايا الدجاج واملواد الفاسدة وحتى بقايا مواد البناء 

بأوزان شوهت احمليط الطبيعي الذي تزخر به عاصمة املتيجة.
هذه الظاهرة حولت بعض بلديات الوالية على غرار موزاية والعفرون 
مفرغات  الى شبه  العاليق،  ووادي  ومفتاح وصوحان  واالربعاء  والشفة 
عمومية،  وحتى بالطريق السياحي املؤدي الى حظيرة الشريعة، هذا رغم 
لها، هذا كما اصبح  بالرمي اال ان ال احد يكترث  املنع  وضع اشارات 
الطريق الوطني رقم 08 يف شطره الرابط بني مدينتي االربعاء يف البليدة 
الدجاج  بقايا  الى مفرغة عمومية ترمى فيها مختلف  املدية  وتابالط يف 
من طرف بعض اصحاب املذابح القانونية وغير القانونية، حيث حتولت 
تلك النقاط السوداء الى مصادر تقتات منها احليوانات املتشردة، ناهيك 
عن انبعاث روائح كريهة مع انتشار غير مسبوق للقوارض والناموس، ويف 
باملجال  املهتمة  واجلمعيات  الوالئية  السلطات  على  يترتب  السياق  هذا 

البيئي، التدخل وايجاد حلوال لهذه الظاهرة قبل فوات االوان.
عبد الناصر

خصص املجلس الشعبي الوالئي 
يقدر  اوليا  ماليا  غالفا  غليزان  لوالية 
إجناز  أجل  من  مالييرسنتيم  ب10 
مصلحة  باجناز  يتعلق  هام  مشروع 

استعجاالت طبية. 
مواطنو  انتظره  لطاملا  املشروع  هذا 
سنوات  لعدة  تعثر  والذي  املدينة 
قبل  من  املشروع  جتميد  بسبب 
احلكومة بعد تطبيق سياسة التقشف. 
الضغط  سيخفف  الذي  فاملشروع 
بوضياف  محمد  مستشفى  على 
املصالح  باقي  بني  وسيفصل 
تعرف  التي  باملدينة  االستشفائية 

اقباال كبيرا من املرضى،  خصص
له غالف مالي اولي  بقيمة عشرة 
ميزانية  ضمن  موجه  سنتيم  ماليير 

الوالية. 
وباعتباره مشروعا هاما وحيوي قرر 
األخذ على  الوالئي  الشعبي  املجلس 
مت  أن  بعد  الوالية  ميزانية  من  عاتقه 
عديدة  لسنوات  اجنازه  وتعطل  جتميده 
وعجز العديد من الوالة املتعاقبني على 
الوالية يف جتسيده رغم كونه طلبا ملحا 
القطاع  قبل  من  وحتى  املواطنني  من 

الصحي. 
الطبية  لالستعجاالت  مصلحة 
وتشهد  حيوية  مصلخة  وباعتبارها 
غليزان  مواطني  من  كبيرا  اقباال 
ومطلبا  املستشفى  عن  الضغط  لفك 
الصحية  اخلدمة  لتحسني  للمواطنني 
االمر  املصلحة  قاصدي  الى  املوجهة 
املجلس  اعضاء  عليه  استند  الذي 

عن  دفاعهم  يف  الوالئي  الشعبي  
بدل  املشروع  بهذا  التكفل  اقتراح 
أموال يف مشاريع عادية ال  تخصيص 

تسمن وال تغني من جوع. 
ضمن  التجميد  طاله  وبعدما 
سياسة  بسبب  القطاعية  البرامج 
يف  حتى  اجنازه  تعثر  وأيضا  التقشف 
اقتراح  جاء  املالية،  البحبوحة  فترة 
اعضاء املجلس يتحويل الغالف املالي 
جديد  مقر  الجناز  موجه  كان  الذي 
مصلحة  اجناز  الى  الوالئي  للمجلس 
لالستعجاالت الطبية تابعة ملستشفى 
محمد بوضياف يف وقت سكان املدينة 

بحاجة ماسة مثل هكذا مشروع. 
ب.أمني

غليزان
رصد 10 ماليير إلنجاز مصلحة االستعجاالت الطبية

نظرا إلى تفشي وباء كرونا بشكل مخيف 

 هجرة عكسية من المدن إلى ريف بجاية!
لم تتأخر الكثير من العائالت البجاوية القاطنة بعاصمة الوالية أو المدن الكبرى في حزم حقائبها وتحويل وجهتها نحو 

الريف، هروبا من الحرارة واتقاء للعدوى، باإلضافة إلى رغبتها في كسر الروتين واإلفالت من صرامة األجهزة األمنية في 
فرض تطبيق تدابير الحجر الصحي المنزلي.
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أخبار السر ايا

أبدى والي عنابة بريمي جمال الدين، األسبوع الفارط 
خالل اجتماع اللجنة الوالئية االستشارية للهندسة 
والتعمير والبيئة،  المخصص لدراسة ملفات بعض 

المشاريع الترقوية، تحفظه بخصوص بعض المشاريع 
الترقوية،  خاصة تلك المسجلة بموقعي الزعفرانية 

وسيدي عيسى،  حيث شهد الموقعان فوضى عمرانية 
كبيرة،  قال عنها المسؤول إنها تستدعي وضع حلول 
عاجلة لمعالجة هذا التشويه من خالل تطبيق القواعد 
التي يحددها القانون، والخاصة باحترام مخططات 

شغل األراضي التي تتوافق مع المحافظة على العمران 
الحضري. 

الُجدري هو مرض فيروسي معٍد ينتقل عن طريق اللمس والتنفس، 
ويصيب كائنات مختلفة منها اإلنسان، والفيروس الذي يصيب اإلنسان 

بالجدري هو فيروس فاريوال.
تأججت الحرب بين الجدري والبشر في القرن العشرين، وسقط 300 
مليون إنسان قتيال بسببه، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية في 

1959 خطة للقضاء على الفيروس، إال أنها لم تكلل بالنجاح التام، إال 
أن اجتماع البشر على عدو واحد يهدد حياتهم كان كفياًل بالقضاء عليه، 
فخرج البرنامج المكثف للقضاء على الجدري عالميا في عام 1967، 
وهذه المرة نجحت المعامل في مختلف الدول التي توطن فيها الجدري 

في إنتاج لقاح أكثر جودة اعتمد في حمالت موسعة. كما ساعدت عوامل 
أخرى على تحسين نتائج التلقيح مثل تطوير إبرة الحقن، لكن ربما كانت 
أهم نقاط قوة البرنامج هي تأسيس نظام ترصد للحاالت،  فهل يتم توحيد 

الجهود – بالطريقة ذاتها - لمواجهة الفيروس التاجي؟ 

أطلق كل من ديوان مؤسسات الشباب ومديرية 
الشباب والرياضة بقالمة مبادرة عرفت بـ »ملصقة 
في كل محل وسيارة« للوقاية من وباء كورونا. في 
مرحلتها األولى، تهدف المبادرة إلى توزيع أكبر 

عدد ممكن من الملصقات والكمامات على مستوى 
قاعة العالج والمحالت التجارية والسيارات 

والحافالت،  بغية إشراك جميع المواطنين في 
عملية التحسيس،  انطالقا من مبدأ الكل معني 

بالتوعية. هذا، وشارك في العملية عديد الجمعيات 
وممثلون عن المجتمع المدني ومصالح األمن، 
وشملت المبادرة العديد من األحياء والبلديات. 

بريمي َيِضيُق بالِعمران ذرًعا! 

ُكوروَنا ُيسِقُط الصالَة الّثاِنّية! 

ُس بمَخاِطر الَوباء َهل يلَقى ُكوروَنا َمصيَر الُجَدِري؟ملصقة لكل محل. . مباد َشباُب َقالمة ُيحسِّ

احتفلت األمة اإلسالمية بعيد األضحى المبارك. وعلى مستوى الجزائر، 
يعد هذا العيد الثاني دون صالة، تزامنا مع ظروف جد استثنائية سببها 
تفشي وباء »كوفيد 19«، حيث ألقى هذا الوباء بظالله على طقوس 
عيد الفطر منذ أكثر من شهرين ليتمكن أيضا من عيد األضحى ويحرم 
العديد من سكان العالم اإلسالمي من صالة الجماعة، لتبقى المساجد 
مغلقة ويحرمهم باإلضافة إلى ذلك من تبادل الزيارات بهذه المناسبة 

الخاصة. 

أبدا متتبعو الشأن االجتماعي، بوالية مسيلة، انتقاداتهم عبر مواقع 
التواصل االجتماعي،  بخصوص البيان الصادر عن مصالح مديرية 
الفالحة بالوالية، والذي توضح فيه النقاط المعتمدة لبيع األضاحي 

بالوالية. قال المنتقدون إنه كان حريا بمصالح الوالية أن تنشر البيان 
قبل أسبوع من اآلن،  ألن غالبية المواطنين قد اقتنوا أضحية العيد.  
هذا وعلّق متتبعوا الشأن االجتماعي بالوالية بالقول: »سوق إيه اللي 
أنت جاي تقول عليه؟«، وهي عبارة مقتبسة من أغنية أم كلثوم في 

مقطع »حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه«!

ُمديرّية 
الِفالَحة. . أيُّ 

َتخّلٍف هَذا؟

مًعا لَترِشيد اسِتهالِك الَماء!
تكاتفت الدعوات الخاصة بتجنب تبذير المياه، عقب تسجيل معدل استهالك مرتفع تزامنا وعيد 

األضحى.  أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على ضرورة الحفاظ على هذا المورد 
البشري الحيوي، بهدف استمرارية استغالله في مختلف أنشطة الحياة، إذ لوحظ بعد يومي 

العيد أن هناك إسرافا للمياه إلى حد التبذير مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الخزانات!
 وأعلن المكتب التابع للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك،  بوالية عنابة، عن إطالق حملة 
شملت مختلف تراب الوالية، تحت شعار »معا لترشيد استهالك الماء«، منبهة إلى أن الماء 

ثروة نادرة يجب المحافظة عليها مهما كانت األسباب. حيث نظم المكتب خرجات على مستوى 
كافة بلديات الوالية بهدف توعية المواطنين بحسن استهالك المياه وعدم تبذيره.
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عبداهلل مجبري

التحريرية  الثورة  أثناء  املجاهدين  تدريب  مركز  أحد  يعد  حيث 
ادرار.التي  والية  مستوى  على  30مركز  بني  من  العلوشيةو  بقصر 
املجاهد  إدارة  باملنطقة حتت  املجاهدين  انتصارات  يف  الفضل  لها  كان 
 800 من  أكثر  يضم  وكان  وإخوانه  املهدي  موالي  السيحمو  بن 
عسكريا ومجاهد كما كان يتم فيه اختيار الشباب املؤهل ليقوموا بدور 
لبعض  كان  وقد  والتجنيد.هذا  والتعبئة  واليقظة  والوعي  لالتصاالت 
أعيان املنطقة دور يف إنشاء هذا املراكز بإقليم بتوات وقد كلف السيد 
املراكز لتكون نقاط عبور ومراكز  موالي عبد الكرمي ديدي بإنشاء هذا 
الوضع  وأمام هذا  املنطقة.  والتجنيد يف  الوعي  للجيش ونشر  وحدات 
املواطنون وفاعلون يف املجتمع املدني السلطات احمللية واجلهات  يناشد 
الوصية التدخل ومراسلة وزارة الثقافة واملجاهدين والسياحة بخصوص 
هذا املعلم لترميم هذا املكسب التاريخي تخليدا لذكرى شهداء املنطقة 
واملجاهدين واحلرص على التعريف به لألجيال الصاعدة يف أقل مظهر 
به  نفي  ان  ماميكن  اقل  وهذا  وتاريخه  الوطن  لرموز  الوفاء  مظاهر  من 

اجتاههم كما طالبوا بتعبيد الطريق للوصول إلى هذا املركز.

أدرار
جمعية العلماء تمنح المستشفيات 20 

جهازا  تنفسيا
منحت جمعية العلماء املسلمني يف اطارمساهماتها يف مجابهة انتشار 
جائحة فيروس كوروناهيبة للسلط الطبي تتمثل يف 20حقيبة طبية للتنفس 
لفائدة مستشفيات والية ادرار حيث شرعت شعبة اجلمعية على مستوى 
على  ال20  احلقائب  توزيع  على  اإلغاثة  جلنة  خالل  من  ادرار  والية 
مستشفيات الوالية حيث مت منح مستشفى 240سرير املخصص الستقبال 
مستشفى  و  طبية  05حقائب  بتينيالن  كوفيد19املستجد  مرضى  وعالج 
واولف غدا  رقان  منح كل من مستشفى  يتم  ان  تيميمون05حقائب على 
األربعاء خمس حقائب لكل مؤسسة  هذا واطلقت اجلمعية باجتاه واليات 
الوسط واجلنوب قافلة الشفاء يف دفعتها الثانية يقودها هذه املرة الشيخ سعيد 
بن بريكة عضو املكتب الوطني جلمعيةالعلماء رفقة شباب من شعبة براقي 

بالعاصمة محملة مبستلزمات طبية. 
عبداهلل مجبري

قافلة تحسيسية بمخاطر الحرائق 
والتصحر

نظمت والية أدرار قافلة حتسيسة مزدوجة ملكافحة التصحر، و حرائق 
احلماية  الفالحة،و  ومديريات  الغابات  محافظة  مبشاركة   ، الغابات 
على  الناشطة  اجلمعيات  على  فضال  البيئة  مديرية  الى  املدنية،باالضافة 

مستوى الوالية.
كورونا  فيروس  بإنتشار  السائدة  الظروف  مع  املناسبة  لتزامن  ونظرا 
املستجدة كوفيد19-، مت بالتوازي توزيع أقنعة واقية، والقيام بحملة توعوية 

وحتسيسية لفائدة املواطنني.
هذا وقد كانت القافلة التحسيسية املوجهة لتوعية السكان من مخاطر 
فنوغيل.  دائرة  من  حملتها  بدأت  املناخي  التنوع  أهمية  مبرزة  التصحرو 
وأخيرا  ثانية  كمحطة  فنوغيل  وبلدية  متنطيط  بلدية  األولى  احملطة  فكانت 
بلدية تامست. وعن العملية يقول رئيس اللجنة الهالل األحمر السيد دليم 

ألخبار الوطن إن
هاته القافلة دورها التحسيس مبخاطر التصحر والطرق الكفيلة ملواجهة 
نفس  وأضاف  باملنطقة  والغابية  الفالحية  الثروة  تهدد  التي  الكارثة  هذا 
الدائرة  إقليم  مستوى  على  الغابية  احلظائر  إلى  التطرق  مت  أنه  املتحدث 
يلعبه  الذي  الدور  على  والتركيز  بأهميتها  املواطن  وحتسيس  للمذكورة 

بالشراكة مع اجلمعيات الفاعلة لالهتمام بها واحملافظة. 
تدشني املكتب البلدي لفرع الهالل األحمر ببلدية فنوغيل

على هامش املبادرة التحسيسة التي شاركت فيها جلنة الهالل األحمر 
البلدي لفرع الهالل األحمر  اجلزائري يف بلدية فنوغيل مت تدشني املكتب 
وعن هذا الفرع البلدي يقول رئيس الفرع أحمد مجبري بأنه سيكون إضافة 
تطوعية  أعمال  يف  بدوره  وسيساهم  البلدية  بذات  املدني  للمجتمع  كبيرة 
الفاعلة. هذا وقد كانت  بالتنسيق مع جميع اجلمعيات  ونشاطات خيرية 
وكميات  التعقيم  ووسائل  وقاية  معدات  اجلديد  الفرع  سلمت  قد  اللجنة 

معتبرة من األقنعة الواقية.
عبد اهلل مجبري

األغواط
مخيم افتراضي حول تأثير وباء 

كورونا على البحوث العلمية
مخيما  باألغواط  واحلضارة  االسالمية  العلوم  يف  البحث  مركز  نظم 
فيه  ناقش  للمركز  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  دوليا  علميا  افتراضيا 
العالم  يعيشها  التي  كورونا  وباء  لتفشي  الوبائية  الوضعية  تأثيرات  اخلبراء 

على البحوث العلمية. 
خالل  من  املركز  من  الباحثني  من  كوكبة  تأطيره  على  أشرف  املخيم 
مبداخالت  والدولية  الوطنية  الكفاءات  من  مجموعة  استقطبت  ندوتني 
العلوم  بني  املتبادلة  التأثيرات  بتحليل  تتعلق  مواضيع  تناولت  متنوعة 
اإلنسانية وتفشي األوبئة يف املجتمعات وما حتدثه من تغييرات على البحث 
العلمي ،كما مت التطرق إلى سبل اإلرتقاء بالبحث العلمي وفق مقاربات 
هامش  على  ومت   ، الظروف  مختلف  يف  العلمية  املقاييس  تساير  متعددة 
فعليات املخيم تنظيم دورة تكوينية حول مقاييس التحقيق يف املخطوطات 

مبشاركة متخصصني. 
ع نورين

ورقلة
 استالم حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني

من  حصة  ورقلة  والية  استلمت 
مجمع  من  مببادرة  الطبية  املساعدات 
سوناطراك-إيني  وذلك ضمن اجلهود 
التضامنية الوطنية الرامية إلى مكافحة 

تفشي فيروس كورونا )كوفيد19-
العملية  هذه  من  ويتوخى 
بالتنسيق  جسدت  التي  التضامنية 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  مع 
املستشفيات والتي تشمل أجهزة طبية 
ووسائل الوقاية  تعزيز خدمات التكفل 
املؤسسات  مستوى  على  الصحي 
العمومية اإلستشفائية بالوالية  وذلك 

كوفيد19-   انتشار  مكافحة  إطار  يف 
مثلما جرى توضيحه.

وباملناسبة  أكد والي الوالية أبوكر 
للصحافة   تصريح  يف  بوستة  الصديق 
املبادرة  روح  تبرز  العملية  هذه  »أن 
البترولي  املجمع  هذا  لدى  والتضامن 
الوطنية  اجلهود  ضمن  املساهمة  يف 

لتجاوز هذه األزمة الصحية«.
وأضاف السيد بوستة  أن مصاحله 
ماليا  غالفا  مؤخرا  خصصت  قد 
من  دج  مليون   100 بقيمة  إجماليا 
لتمويل عدة عمليات  الوالية   ميزانية 

وسائل  باقتناء  باخلصوص  تتعلق 
لوضعها  لإلنعاش   طبية  وأجهزة 
العمومية  املؤسسات  تصرف  حتت 
اإلستشفائية بالوالية يف إطار مكافحة 
هذه  ولقيت  الفيروس.  هذا  تفشي 
مسؤولي  لدى  جيدا  انطباعا  املبادرة 
بدورهم  عبروا  الذين  املستشفيات 
اجلديرة  العملية  لهذه  ''امتنانهم  عن 
بالثناء التي قام بها مجمع سوناطراك-
املساهمة يف حتسني ظروف  بغية  إيني 

التكفل الصحي باملواطنني''.
ق.م 

يتعرض أحد شواهد الثورة التحريرية والنضال الموجود ببلدية »سالي«، جنوبي أدرار، إلى التهميش والالمباالة من طرف 
السلطات المحلية والمديريات الوصية. 

شاهد على الثورة الجزائرية بأدرار 

مركز تدريب المجاهدين بـ« سالي« 
يعاني اإلهمال و الّتهميش

ورقلة
انعدام النقل هاجس عمال حوض حاسي مسعود

عمال  يعيشها  حقيقية  أزمة 
وموظفو اقليم حوض حاسي مسعود، 
حيث تعذر عليهم التنقل إلى ديارهم 
لوسائل  االجباري  التوقف  بسبب 
بسبب  املاضي  مارس  منذ  النقل 
جائحة كورونا، باإلضافة الى االسعار 
اخليالية التي فرضها أصحاب سيارات 
الظرف  إستغلوا  الذين  الكلونديستان 
لهؤالء  خدماتهم  لعرض  والفرصة 
إلى  للعودة  مجبرون  فهم  العمال. 
ديارهم لقضاء العطلة الشهرية والعودة 

يف الشهر املوالي،
العمال  هؤالء  يناشد  وعليه 
تتوفر  حافالت  تخصيص  السلطات 
ألجل  الوقاية  ووسائل  شروط  على 
عيد  وقضاء  بيوتهم  الى  العودة 
مع  تزامننا  جّيدة  ظروف  االضحى يف 
كورونا  فيروس  وإنتشار  احلار  الطقس 
وتوقف وسائل النقل ما بني الواليات.

 تدهور شبكة الطرقات يثير استياء 
سكان تقرت

مدينة  وسط  طرقات  تتواجد 
املقاطعة اإلدارية تقرت يف حالة كارثية 
بالنظر لإلهتراءات و وضعية املمهالت 
جتديد  يف  الكبير  والبطئ  العشوائية 
إنتهت  التي  الطرقات  من  العديد 

صالحيتها.
حيث يتواجد الطريق الوطني رقم 
الطرق  مفترق  من  املدينة  مبدخل   3
حي  غاية  الى  املسافرين  نقل  محطة 
يرثى  حالة  يف  الرمال  بحي  مخرجها 
املدرسة  مقر  على  مير  أنه  رغم  لها 
العسكرية وواجهة املدينة التي تعبرها 
املتجهة  املركبات  من  آالالف  يوميا 
وورقلة  مسعود  كحاسي  اجلنوب  الى 
أو املتجهة صوب شرق الوطن ووسطه 
اجلزائر  و  سطيف  و  باتنة  و  كبسكرة 
العاصمة، حيث مت قلع أرضية الطريق 
منذ  اليمنى  اجلهة  من  املزدوج  املعبد 
أواخر شهر فيفري الفارط و بقى على 
ما  تعبيده  أو  جتديده  إعادة  دون  حاله 
اجلهة  على  يوميا  إختناقامروريا  وّلد 
و  رهيبا  ضغطا  تشهد  التي  األخرى 

كبيرة على مستعمليها خاصة  خطورة 
الذين  النارية  الدراجات  اصحاب 
يزاحمون الشاحنات واملركبات العادية 
الوطن،  واليات  مختلف  من  القادمة 
املدينة  وسط  طرقات  تشهد  كما 
الطرقات  مخلف  يف  كبيرة  إهتراءات 
و الشوارع كالنزلة وحي عني الصحراء 
وحي العرقوب الشعبي و حي الرمال و 
حي النخيل و حي املستقبل باإلضافة 
الزاوية  ببلدية  الطرقات  بعض  الى 

العابدية بالقرب من محطة الوقود.
»اخبار  ل  املواطنون  عّبر  و  هذا 
من  سخطهم  و  تذمرهم  عن  الوطن« 
أضرار  أحدثت  التي  الطرقات  وضعية 
االهتراءات  نتيجة  مبركباتهم  متعددة 
مدروسة  الغير  العشوائية  املمهالت  و 
الطرقات  من  الكثير  إنتشرت يف  التي 
دون تدخل صارم من اجلهات املسؤولة 
الطرقات  جتديد  وتيرة  بتسريع  املطالبة 
عاصمة  لواجهة  و  لها  اإلعتبار  وإعادة 

وادي ريغ. 
يوسف بن حيزية
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يوسف بن حيزية
 المشروع الذي َتغنى به المسؤولون

أمواال  استهلك  الذي  االخضر  احلزام 
من  العديد  له  وطبل  به  وتغنى  طائلة 
املسؤولني يف فترة الوالي السابق بوقرة وكذا 
أعضاء املجلس الشعبي الوالئي السابقون، 
حيث كان محطة دائمة يف برنامج الزيارات 
الوزارية،  لكل وزير تطأ قدماه والية ورقلة 
الفترة  تلك  الوزراء يف  من  الكثير  زاره  أين 
احللم  للمشروع  الفعلي  التجسيد  أن  غير 
عليه  املشرفة  املؤسسات  رحمة  حتت  بقي 

التي كانت تسير
وتيرة اشغالها كالسلحفاة وامليدان خير 

دليل على ذلك.
200 مليار سنتيم ذهبت أدراج الرياح

يعتبر احلزام االخضر ورقلة تقرت مثاال 
الفاشلة  للمشاريع  واقعيا  ومنوذجا  حقيقيا 
العام  املال  وهدر  العشوائي  والتخطيط 
الشرقي  اجلنوب  بعاصمة  حقيقيا  وغشا 

اجنزوا  الذين  املقاولني  قبل  ورقلة وهذا من 
املشروع وكبد ميزانية الدولة أزيد من 200 
معروفة  مؤسسة  بينها  من  سنتيم،  مليار 
غرس  يف  مختصة  الوطني  املستوى  على 
باجلزائر  اسطوالي  من  واالشجار  النباتات 
العاصمة إال أن مردودها لم يكن يف حسن 
بغرس  اكتفت  حيث  املرجوة،   التطلعات 
متابعة  دون  لكن  والزيتون  النخيل  أشجار 
واتالفها  جفافها  الى  ادى  ما  جللها  يومية 
املبرم  العقد  بنود  يف  عليه  متفق  هو  مثلما 
فان  املؤسسات  باقي  اما  الطرفني،   بني 
مردوها اكثر سوءا ان لم نقل منعدما متاما 
وال شجرة غرست يف اجلهة اليسرى باجتاه 
صحراء  وبقيت  تقرت  اإلدارية  املقاطعة 
لسقيها،   املاء  خزانات  وجود  رغم  قاحلة 
وهذا بعد معاينة ميدانية ل« أخبار الوطن« 
للمشروع املذكور،  اين وقفنا على خزانات 
النخيل  أشجار  وبعض  متصدعة  مائية 
على  املتلفة  الزيتون  من  واخرى شجيرات 
باجتاه  املذكور  الطريق  يف  اليمنى  اجلهة 

من  متاما  خالية  اليسرى  اجلهة  أما  تقرت 
االشجار.

المجتمع المدني بورقلة يندد
السلطات  بورقلة  املدني  املجتمع  ناشد 
املتكررة  الطلبات  من خالل  بالبالد  العليا 
القضية  يف  معمق  حتقيق  بفتح  قبله  من 
يف  املتسببني  ومعاقبة  املسؤوليات  لتحديد 
مهده  يف  اقبر  امللف  ان  اال  الكارثة،  هاته 

رغم الوعود املقدمة يف زمن العصابة.
الشعبي  املجلس  أعضاء  بعض  رفض 
املوضوع  يف  اخلوض  احلالي  الوالئيلورقلة 
العام  الرأي  لتنوير  أسئلتنا  على  واإلجابة 
بالقضية  دراية  لهم  ليس  أنهم  بحجة 
السابق  الوالئي  الشعبي  املجلس  محملني 
بوقرة  الوالي  مبعية  الكاملة  املسؤولية 
حسبهم. هذا ال يعني ان املجلس الشعبي 
أحسن  على  بعمله  يقوم  احلالي  الوالئي 
سوءا  واكثر  كارثية  حصيلته  فإن  وجه 
مبجلس  يسمى  أضحى  حتى  سابقيه  من 

املقاولني.
من حزام أخضر إلى حزام أصفر!

مشروع احلزام االخضر »ورقلة - تقرت 
» حتول الى حزام أصفر وبقايا نخيل وأشجار 
اجلهات  وعبقرية  على عظمة  تشهد  جافة 
التي أشرفت على املشروع واملقاوالت التي 
جسدته أين بقي وصمة عار أمام القادمني 
واألدهش  النفطية،  للوالية  واملغادرين 
البالد  يف  العليا  السلطات  تراخي  واحملير 
لفتح حتقيق فعلي وحازم ملعاقبة من أهدروا 
حلد  مجهولة  تبقى  ألسباب  العام،  املال 
كتابة هذه األسطر،  وألن االمر كان زمن 
العصابة، فإن املجتمع املدني بورقلة يجدد 
مطلبه ويأمل يف أن يعاد فتح هذا امللف من 
يف  النظر  واعادة  املسؤولني  ومعاقبة  جديد 
هذا املشروع برمته واجراء دراسات جديدة 
وتخطيط واقعي إلحيائه واالستفادة منه،  
فهل تنظر السلطات العليا يف هذه الكارثة 

نظرة جدية تتماشى واجلزائر اجلديدة ؟

التهَم أزيَد من 200 ملياَر سنِتيٍم

الِحزاُم األخَضُر »ورقلة- تّقرت«.. 
َتخِطيٌط َفاشٌل وغٌش الَمفُضوح!

يشهد الحزام األخضر الرابط بين عاصمة الوالية ورقلة والوالية المنتدبة تقرت، على مسافة 160 كلم،   حالة من اإلهمال والتسّيب بعد أن ماتت 
النَّخيل وأشجار الزيتون التي غطتها الرمال، لتذهب معهما نحو 200 مليار سنتيم هباء منثورا.
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هاالند: »الحديث 
ال يكفي لتتويجنا 

بالبوندسليغا«
دورمتوند،  بوروسيا  مهاجم  هاالند  إيرلينغ  يرى 
أن الفريق يتمتع بالقدرة على التتويج بلقب الدوري 
إلى  يتطلع  أنه  مضيفا  املقبل،  املوسم  يف  األملاني 

تسجيل عدد أكبر من األهداف.
وأضاف هاالند يف تصريحات لصحيفة »شبورت 
بيلد« األسبوعية نشرتها »لدينا القدرة على أن نصبح 
كافيا  ليس  الشأن  بهذا  احلديث  ولكن  األبطال، 
مع  باأللقاب  التتويج  هو  »هديف  وتابع:  وحده«. 

دورمتوند واالحتفال بنجاح ضخم مع مشجعينا«.
قد  عاما،   20 هاالند،  النرويجي  النجم  وكان 
 13 وسجل  املاضي  جانفي  يف  دورمتوند  إلى  انضم 
املركز  يف  املنقضي  املوسم  أنهى  الذي  للفريق  هدفا 

الثاني بالبوندسليغا خلف البطل بايرن ميونخ.
بايرن  فريق  بتماسك  معجب  إنه  هاالند  وقال 
بها  يحظى  التي  باملعاملة  أيضا  يقدر  لكنه  ميونخ، 
يف  كثيرا  استثمر  »دورمتوند  وأردف:  دورمتوند.  يف 
العب شاب مثلي وأرغب يف إثبات جدارتي بذلك 
قدمت  بالطبع  الصحيح،  القرار  اتخذ  النادي  وأن 
البداية، ولكن  أهداف منذ  املساعدة بتسجيل عدة 

هذه هي مهمتي«.
وعن الضجة الكبيرة املثارة حوله، علق: »أعرف 
أنني ال أعيش حياة منوذجية لعمر 20 عاما، ولكن 
من املهم بالنسبة لي أن أصدقائي يعرفون أنني نفس 
إيرلينغ هاالند الذي كانوا يعرفونه قبل أعوام قليلة«.
للموسم  استعداداته  دورمتوند  فريق  وستهل 
وستنطلق  الفارط،  اخلميس  يوم  من  اعتبارا  اجلديد 

منافسات الدوري األملاني يف 18 سبتمبر املقبل.

»يويفا« مستاء من الموعد المتأخر 
لنهائي كأس اليونان

قرار  القدم )يويفا( عن استيائه من  أعرب مسؤول يف االحتاد األوروبي لكرة 
االحتاد اليوناني للعبة خوض نهائي مسابقة الكأس يف 30 أوت املقبل.

ومن املقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا يف 23 أوت يف العاصمة البرتغالية 
لشبونة، لذا يرى املسؤول يف االحتاد القاري هربرت هوبل أن موعد نهائي كأس 
اليونان متأخر جدا لتحديد هوية األندية املتأهلة إلى البطوالت األوروبية يف املوسم 

املقبل.
قال هوبل يف بيان »يدعم فيفا )االحتاد الدولي( ويويفا بقوة ويوصيان بإنهاء 
كامل املسابقات احمللية، من بينها كأس اليونان، قبل انتهاء املوسم احلالي وقبل 
النتائج  لتقدمي  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  من  احملدد  املوعد  أوت،  من  الثالث 

النهائية واألندية التي ستمثل اليونان يف املسابقات األوروبية«.
26 جويلية، لكن األول  أثينا مقررا يف  أوملبياكوس وآيك  النهائي بني  وكان 
رفض اللعب يف ملعب صغير يف ريزوبولي بدال من امللعب األوملبي يف أثينا. مع 

ذلك، كان أوملبياكوس راغبا يف إقامة النهائي األحد ورفض املوعد اجلديد.
قال أوملبياكوس يف بيان »القرار اجلديد ال يسخر فقط من كرة القدم اليونانية، 
بل يغّير بشكل أساسي من نزاهة احلدث الكبير، حيث تبدأ فترة االنتقاالت يف 
3 أوت، ما يعني أن تشكيالت األندية ستكون مختلفة يف 30 أوت عن تلك 
التي خاضت املوسم«. ودعا أوملبياكوس االحتاد األوروبي، فيفا واحلكومة اليونانية 

إلى »عدم السماح بهذا العار«.
غير  املستشارين  قرار  لتغيير  الفوري  التدخل  إلى  »ندعوهم  أوملبياكوس  تابع 
القدم  كرة  خلير  الترويج  من  بدال  األنانية  مصاحلهم  يخدمون  الذين  املتعلمني 
قبل  هوبل  تعيني  ومت  التواطؤ«.  تصنع  الفساد  مواجهة  يف  الالمباالة  اليونانية. 
ثالث سنوات من قبل االحتاد الدولي كرئيس للجنة مراقبة لضمان اإلشراف على 

عمليات االحتاد اليوناني للعبة.

الدوري البلجيكي سينطلق من 
دون جمهور

أقر مجلس إدارة رابطة كرة القدم يف بلجيكا باإلجماع 
انطالق موسم 2021-2020 من الدوري احمللي وراء أبواب 
موصدة. وجاء يف بيان صادر عن الرابطة »بعد التشاور مع 
قرارات مجلس  االعتبار  بعني  واالخذ  السياسية  السلطات 
االمن الوطني، اتخذ مسؤولو رابطة الدوري البلجيكي هذا 

القرار من أجل ضمان صحة اجلميع هنا وحول العالم«.
أنصار االندية مبتابعة مباريات فرقهم  الرابطة  وناشدت 
لعدم  التجمعات يف مجموعات كبيرة  من منازلهم وتفادي 
التأثير على املوسم اجلديد املقرر انطالقه يف 8 أوت اجلاري. 
وكان النشاط الكروي يف بلجيكا توقف يف مارس ولم يعاود 

نشاطه ومت تتويج بروج بطاًل له.

تشافي: »هدفي الرئيسي هو 
تدريب برشلونة«

اعترف العب الوسط األسطوري السابق لفريق برشلونة 
هو  يزال  وال  كان  الرئيسي  »هدفه  أن  هيرنانديز،  تشايف 
تدريب الفريق الكتالوني يف يوم من األيام«، رغم أنه يرّكز 
يف الوقت احلالي على قيادة السد القطري. ويف مقابلة مع 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية، قال تشايف: »ال أخفي ذلك، 
هو  حتقيقه،  ميكن  عندما  الرئيسي،  هديف  دائًما،  وقلتها 
ألوان  تدريب برشلونة«. وأضاف الالعب، الذي دافع عن 
برشلونة من 1998 إلى 2015، وظهر اسمه مجددا كمرشح 
الستالم اإلدارة الفنية للبلوغرانا، عقب خسارة لقب الليغا 
هذا املوسم لصالح الريال: »هذا هو بيتي، وسيكون )تدريبه( 
انتظار  يف  السد،  على  أركز  اليوم،  »لكن  وتابع:  حلما«. 
برشلونة،  إلى  القدوم  علي  سيتعني  عندما  املقبل،  املوسم 
أو طويلة، سأحضر«. وأردف  لفترة قصيرة  سواء كان ذلك 
كيكي  أحترم  أن  يجب  شيء،  كل  »قبل  السد:  مدرب 
التوفيق«. وأوضح: »يف بعض  للفريق كل  سيتني، وأمتنى 
أخرى  وأحيانا  برشلونة بشكل جيد جدا،  يلعب  األحيان 
يلعب بشكل جيد.  األحيان ال  بشكل جيد، ويف بعض 
دربها  التي  الفرق  ومع  احلالية،  أفكار سيتني  لكنني أحب 

سابقا: السيطرة وتقدمي أسلوب لعب ممتع«.
كان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد قال، 
»لدي عالقات  ديبورتيفو«:  »موندو  مع صحيفة  مقابلة  يف 
ممتازة مع تشايف ونتحدث عن العديد من املواضيع. لكن يف 

العام املقبل لدينا عقد مع كيكي سيتني«.
وأكد تشايف استمتاعه بحالة صحية جيدة، بعدما كان 
وقال:  كورونا،  بفيروس  أصيب  أنه  املاضي  السبت  أعلن 
أتطلع  الصحي.  العزل  رغم  جيدة  حالة  يف  بأنني  »أشعر 

بفارغ الصبر للعودة سريعا لتدريب فريقي«.
وانضم تشايف هيرنانديز إلى صفوف السد كالعب عام 
املاضي، وجدد  العام  الفنية  إدارته  يستلم  أن  قبل   ،2015
مطلع الشهر احلالي عقده معه حتى موسم 2020-2021.

البلجيكي روميلو لوكاكو:
»اللعب إلنتر حلمي منذ 

الطفولة«
ميالن  إنتر  مهاجم  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  كشف 
النيراتزوري  إلى  باالنضمام  يحلم  كان  أنه  عن  اإليطالي، 

منذ الطفولة.
وانضم لوكاكو مطلع هذا املوسم إلى إنتر ميالن، قادًما 
ماورو  األرجنتيني  رحيل  لتعويض  يونايتد،  مانشستر  من 

إيكاردي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال املهاجم الدولي البلجيكي، يف تصريحاته لشبكة 
»سكاي سبورت إيطاليا« »اللعب مع إنتر شيء أردت جتربته 
منذ أن كنت طفاًل«. وشدد صاحب الـ27 عاما: »سأحاول 
دائًما بذل قصارى جهدي من أجل هذا الفريق، ووظيفتي 
هي تسجيل األهداف، لكن الهدف األكبر بالنسبة لنا يف 
بلقب  توج  قد  يوفنتوس  وكان  بالبطوالت«.  الفوز  هو  إنتر 
يف  والـ36  التوالي،  على  التاسعة  للمرة  اإليطالي  الدوري 

تاريخه، بينما فاز نابولي بلقب كأس إيطاليا.

كشف أن المبارد لعب دورا مهما في قدومه لتشيلسي، فيرنر:

»سأنجح في البريميرليغ وال أريد
 أن أصبح مثل دروغبا«

أكد األلماني الدولي تيمو فيرنر، رغبته في 
أن يصبح جزءا من العصر الجديد لتشيلسي، 
بعدما انتقل مؤخرا للفريق اإلنجليزي، قادما 
من اليبزيغ األلماني بعقد يمتد لـ5 أعوام. 
وقال فيرنر، إن فرانك المبارد المدير الفني 
لتشيلسي، لعب دورا مهما في قدومه للنادي 

اإلنجليزي.

القسم الرياضي

الرسمي  للموقع  فيرنر،  وأضاف 
قبل عندما  الالعبني من  »أعرف  لتشيلسي: 
ديدييه  مع  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  فازوا 
المبارد،  فرانك  اجلديد  ومدربي  دروغبا، 
»إنه  واضاف  فني«.  كمستشار  تشيك  وبيتر 
وتابع:  لي«.  بالنسبة  صغير  بحلم  أشبه 
»لكني ال أريد أن أصبح مثلهم، أريد أن أكون 
جزءا من العصر اجلديد هنا، لذا سأحاول أن 

أبذل قصارى جهدي«.
وربطت تقارير صحفية بني فيرنر وليفربول 
بطل إجنلترا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، 

لكن المبارد بذل الكثير من اجلهد من أجل 
جزء  بأنه  إقناعه  يف  وجنح  لتشيلسي،  ضمه 
فيرنر:  وأوضح  النادي.  خطط  من  يتجزأ  ال 
»لقد حتدثنا كثيرا حول أمور مثل النظام، مثل 
وكيفية  تطبيقها،  يعتزم  التي  اللعب  طريقة 
فيرنر،  ويرى  لي«.  بالنسبة  النظام  مالئمة 
املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  مع  سيتأقلم  أنه 
بعد جتربة ناجحة مع اليبزيغ يف البوندسليغا. 

وأردف: »طريقة اللعب يف الدوري اإلجنليزي 
سريع  وأنا  الفائقة،  بالسرعة  تتميز  املمتاز، 
بالنسبة لي  للغاية لذا أعتقد أن األمر مثالي 
تسجيل  »سأحاول  وختم:  هنا«.  ألعب  أن 
أكبر عدد ممكن من األهداف لتشيلسي، لهذا 
السبب تعاقدوا معي، أن أنقل األهداف التي 
تسجيل  ورمبا  هنا،  إلى  اليبزيغ  مع  سجلتها 

أهداف أكثر هنا«.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

مقترح  عارضت  أندية  عدة  أن  ورغم 
إلغاء البطولة ومنح اللقب لشباب بلوزداد، 
ليضع  جاء  الفيدرالي  املكتب  قرار  أن  إال 
حدا للخسائر الفادحة التي طالت األندية 

يف اآلونة األخيرة.
اليوم  الفيدرالي،  املكتب  قرار  وجاء 
الكروي،  املوسم  بإلغاء  الفارط،  األربعاء 
على  املالية  األعباء  تخفيف  يف  ليساهم 
األشهر  يف  تكبدت  التي  األندية، 
متديد  بسبب  فادحة،  خسائر  األخيرة، 

عقود الالعبني بصفة آلية.
 ،2019/2020 موسم  وسيظل 
بعد  اجلزائرية،  األندية  ذاكرة  يف  راسخا 
جعلت  كبيرة،  مالية  ضائقة  عاشت  أن 
كبيرها قبل صغيرها على حافة اإلفالس. 
خانقة،  مالية  أزمة  من  األندية  وعانت 
انتداب  إلى  معظمها  جلوء  يف  تسببت 
الرديف،  فرق  من  شباب،  العبني 
التعاقد  على  عجزها  ظل  يف  واألواسط، 

مع العبني من األكابر.
عند  قوم  مصائب  قال  من  صدق 
قوم فوائد، وهي املقولة التي تنطبق على 
األندية  جلأت  أن  بعد  الشابة،  الفئات 
مواهبها  على  االعتماد  خيار  إلى  احمللية 

الشابة، ملواجهة العجز املالي.
ومتر جل الفرق، حتى تلك التي متولها 
شركات عمومية كبيرة، بأزمة مالية حادة، 
األمر الذي من شانه أن يسبب ركودا غير 
مسبوق يف سوق االنتقاالت هذا الصيف، 
وهو ما قد يساهم يف منح الفرصة للشباب. 
الفاف،  على  أعابوا  الكثيرين  أن  رغم 
تأخره يف تقرير مصير البطولة، إال أن قراره 
لألندية  الكروي، سيسمح  املوسم  بإلغاء 
بالتفكير باملوسم اجلديد، ومباشرة عملية 
وسيتيح  والتسريحات.  االستقدامات 
حملاولة  كافية  إعداد  فترة  لألندية  ذلك 
استرجاع املستوى بعد التوقف الطويل من 

جراء اجلائحة.

...شباب بلوزداد يكسب المعركة 
ويظفر بلقبه السابع

إلغاء  اجلزائري،  االحتاد  وقرر 
وتتويج شباب  اجلاري،  املوسم  منافسات 
األولى.  احملترفة  الرابطة  بلقب  بلوزداد 
البلوزدادي  النادي  يكون  التتويج،  وبهذا 
قد حصد لقب البطولة، للمرة السابعة يف 
ترتيب  ريادة  يحتل  كان  والذي  تاريخه، 
ملا  أي  ال22،  اجلولة  ختام  يف  البطولة 
توقيف  والرياضة  الشباب  وزارة  أعلنت 

املنافسة يوم 16 مارس املاضي.
بعد  الفيدرالي،  املكتب  قرار  وجاء 
اجلمعية  ألعضاء  كتابية  استشارة  تنظيم 
العامة، انتهت باعتماد إلغاء البطولة، مع 
إعالن املتصدر بطال لبطولة الرابطة األولى 
الفيدرالي  املكتب  صادق  كما  احملترفة. 
لالحتاد اجلزائري، على قرار إلغاء الهبوط، 
إلى  الثانية  الدرجة  من  فرق   4 وصعود 
سكيكدة،  شبيبة  وهي  األول،  احملترف 
وسريع  تلمسان،  ووداد  املدية،  وأوملبي 

غليزان.

...«العميد« في رابطة األبطال 
ووفاق سطيف في كأس الكنفيدرالية

أن  اجلزائري،  االحتاد  كشف  كما 
شباب  رفقة  سيشارك  اجلزائر،  مولودية 
إفريقيا  أبطال  رابطة  مسابقة  يف  بلوزداد، 

خالل املوسم املقبل.

عبر  بيان  يف  اجلزائري،  االحتاد  وقال 
بلوزداد  شباب  الرسمي«سيمثل  موقعه 
اجلزائر يف النسخة املقبلة من رابطة أبطال 
إفريقيا، وسيرافقه مولودية اجلزائر، بفضل 
بني  املعدل  ميثل  والذي  املعامل،  قاعدة 
التي  والنقاط  إجراءها  مت  التي  املباريات 
نادي  »سيشارك  وأضاف  جمعها«،  مت 
الكونفيدرالية  كأس  يف  سطيف،  وفاق 
اجلزائر  ممثل  تعيني  انتظار  يف  اإلفريقية، 
املسابقة«. وحسب مصدر  الرابع يف هذه 
يفصل  لم  الفيدرالي  املكتب  فإن  مطلع، 
بعد يف مصير منافسة كأس اجلزائر املتوقفة 
حال  ويف  ذهاب.  النهائي  ربع  الدور  يف 
اجلزائر صاحب  فسيمثل  نهائيا،  توقيفها 
القبائل، يف كأس  الرابعة، شبيبة  املرتبة 

الكنفيدرالية رفقة وفاق سطيف.
إلى  »باإلضافة  الفاف  بيان  وأوضح 
فترة  فتح  الفيدرالي  املكتب  قرر  ذلك، 
حتويالت الالعبني من 5 أوت، إلى غاية 

27 أكتوبر املقبلني«.
بتقدمي  بيانها  الفاف  واختتمت 
الشكر لوزير الشباب والرياضة، سيدعلي 
خالدي على الثقة التي وضعها يف املكتب 
سهال  يكن  لم  قرار  التخاذ  الفيدرالي 
ينبغي  والذي  احلالي،  الوضع  ظل  يف 
وروح  رياضية  روح  بتفهم،  يستقبل  أن 
ويدخل  والوطن.  الرياضة  جتاه  املسؤولية 
القرار يف اطار طلب الوزير خالدي بتغليب 
بروح  والتحلي  للوطن  العليا  املصلحة 

املسؤولية وترجيح لغة العقل.

أغلبها كانت على حافة اإلفالس

»الفاف« تنهي معاناة األندية الجزائرية
رئيس مولودية الجزائر، ألماس:

»إنها فضيحة وسنوجه شكوى إلى 
االتحادية«  

»اعتبر القرار الذي اتخذه املكتب الفيدرالي غير منطقي على االطالق. 
أنا ال أفهم ملاذا نعلن عن هوية البطل دون  إنها فضيحة نندد بها بشدة. 
حتديد األندية النازلة؟ كرد فعل أول، سنوجه شكوى إلى االحتادية، من 
أجل احترام اإلجراءات، إذا لم نتلق ردا إيجابيا، سنقدم طلًبا على مستوى 
احملكمة اجلزائرية لتسوية النزاعات الرياضية. موقفنا كان مع خيار املوسم 

األبيض، دون حتديد بطل«.

رئيس نجم مقرة، بن ناصر
»الموسم المقبل ستكون األمور صعبة 
على الجميع بمشاركة 20 فريقا«

النخبة بعد موسم صعب  للبقاء يف قسم  »احلمد هلل، نحن مرتاحون 
تقدر  مبيزانية  األولى،  احملترفة  الرابطة  ناد يف  أفقر  مقرة  يعتبر جنم  للغاية. 
مبا بني 6 و 7 ماليير سنتيم فقط ودون أي ممول. بالنسبة للموسم املقبل 
ستكون األمور صعبة على اجلميع مبشاركة 20 فريقا يف البطولة، مع خوض 
38 مباراة، وهو أمر لن يكون من السهل إدارته. ندعو السلطات العمومية 
إلى التعامل مع األندية على قدم املساواة، وإتاحة الفرصة أمام الشركات 

الوطنية لالستثمار فيها«.

رئيس مولودية وهران، شريف الوزاني:
»يجب رسم خارطة الطريق الخاصة 

باالستئناف المحتمل للتدريبات«
التتويج  يستحق  بلوزداد  شباب  للمتصدر،  اللقب  منح  هو  »موقفنا 
املمكن  من  كان  تقريًبا.  البداية  منذ  البطولة  على  سيطر  حيث  باللقب 
اتخاذ قرار إنهاء املوسم يف وقت سابق، نظًرا لألزمة الصحية التي تعيشها 
البالد. ستضم الرابطة األولى 20 فريقًا وسيكون أمرا صعبًا للغاية، دون 
ان ننسى مباريات كأس اجلزائر. يجب على الالعبني احملافظة على لياقتهم 
البدنية من أجل تسيير كل مقابالت املوسم بطريقة احترافية. اآلن يجب 
رسم خارطة الطريق اخلاصة باالستئناف احملتمل للتدريبات، وسيما حتديد 
تاريخ بداية املوسم املقبل، ولو بطريقة افتراضية فقط، من أجل التوصل 

إلى رؤية أوضح«.

محرز يقود مانشستر سيتي لكتابة 
التاريخ في الدوري اإلنجليزي

يف  عربيني  العبني  أبرز  صالح،  محمد  بجانب  محرز،  رياض  يعد 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، ويحلم الكثير من الالعبني العرب، السير على 

طريقهم نحو املجد.
ولم يكن طريق الدولي اجلزائري، صاحب الـ29 عاًما، مفروًشا بالورود 
كي يصل إلى ما وصل إليه، لكنه عانى الكثير من الصعاب والعراقيل، 

التي كادت تقتل حلمه يف املهد.
وتغزل اإلسباني بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، يف جنمه 
اجلزائري رياض محرز،  الذي يقدم مستويات قوية خالل الفترة األخيرة، 
وفرض نفسه واحدا من أبرز جنوم الفريق السماوي، حيث سجل 12 هدفا 
وقال  املوسم.  هذا  املسابقات  مبختلف  لعبها  مباراة   44 خالل   15 وصنع 
على صنع  قادر  رائع  استثنائي وشخص  »هو العب  محرز  عن  غوارديوال 
للغاية  سعداء  »نحن  وأضاف  احلاسمة«،  ومتريراته  أهدافه  بفضل  الفارق 
بتواجده معنا، ومن حسن حظنا أنه قادر على مساعدتنا عندما يلعب أو 

عندما يكون بعيدا عن امللعب«.
وتأتي شهادة املدرب اإلسباني لتنصف جنم »محاربي الصحراء« بعد 
3 أهداف  الذي قدمه يف األسابيع األخيرة، حيث سجل  األداء الالفت 

وصنع هدف وحيد منذ عودة استئناف البرميييرليغ يوم 17 جوان املاضي.
إشادة غوارديوال مبحرز ليست األولى حيث سبق للمدرب اإلسباني أن 
أشاد به يف أعقاب املواجهة أمام شاختار دونيتسك األوكراني، التي دارت 
النسخة  من  املجموعات  دور  منافسات  ضمن  املاضي،  سبتمبر  شهر  يف 

احلالية لدوري أبطال أوروبا، حيث وصفه بالالعب الرائع.
املرحلة  مباريات  ضمن  فيال،  أستون  أمام  املواجهة  بعد  األمر  وتكرر 
التي دارت يف شهر جانفي، حيث  املمتاز،  الدوري اإلجنليزي  الـ22 من 

أثنى على قدرته على صنع الفارق يف الثلث األخير من امللعب.
م.هشام

بعد طول انتظار، قرر االتحاد الجزائري لكرة القدم، إلغاء الموسم الكروي، لينهي معاناة أندية الرابطة األولى والثانية 
التي استمرت لعدة أشهر، بعد توقف النشاط منذ شهر مارس، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

مدير القطب التنافسي، قريشي:
»لقب بلوزداد مستحق وليس صدفة«

أكد مدير القطب التنافسي بنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي أن تتويج فريقه بلقب البطولة كان عن جدارة واستحقاق. وأشار إلى 
أن اعتراف أعضاء اجلمعية بشرعية التتويج، سيزيد من مصداقية اللقب وقال قريشي«أنا سعيد للغاية بهذا التتويج الذي لم يأت صدفة، 
بل جاء بعد مجهودات جبارة بذلها النادي يف سبيل العودة إلى منصات التتويج«، وأضاف »شباب بلوزداد يستحق التتويج باللقب، بعد 
أن قدم موسما استثنائيا على كافة األصعدة، وجنح يف احلصول على اعتراف اجلمعية العامة لالحتاد اجلزائري«، وأوضح«مجمع مادار 
كان حريصا على توفير جميع اإلمكانيات إلجناح مشروع النادي«، وتابع »انعكس ذلك االهتمام باإليجاب على أداء الفريق الذي قدم 

موسمني استثنائيني، وساهم يف عودة الشباب إلى سابق عهده، رغم الضغط الرهيب الذي عاشه الفريق منذ انطالق املوسم«.

 الرابطة المحترفة االولى )20 
فريقا(:

سطيف  وفاق   - بلوزداد  شباب 
 - لقبائل  شبيبة   - اجلزائر  مولودية   -
 - الساورة  شبيبة   - قسنطينة  شباب 
امل عني مليلة - مولودية وهران- احتاد 
اجلزائر- نادي بارادو - احتاد بلعباس - 
اوملبي الشلف - اهلي برج بوعريريج - 
احتاد بسكرة - نصر حسني داي - جنم 
مقرة - اوملبي املدية - شبيبة سكيكدة 

- وداد تلمسان - سريع غليزان.

 القسم الثاني )مجموعتان من 18 
فريقا لكل واحدة(:

االندية التي ضمنت البقاء خالل 
موسم 2019-2020:

اخلروب  جمعية   - االربعاء  امل 
 - وهران  العلمة - جمعية  مولودية   -
دفاع تاجنانت - احتاد عنابة - مولودية 
سعيدة - امل بوسعادة - اوملبي ارزيو 
 - بجاية  شبيبة   - بجاية  مولودية   -

احتاد احلراش

االندية الصاعدة من بطولة الهواة:
بني  شباب  الوسط:  مجموعة 
ثور- وداد بوفاريك - جنم بن عكنون - 
االخضرية  احتاد   - وسارة  شباب عني 
- وداد املسيلة - رائد القبة - )شباب 

البيضاء أو  الدار  حي اجلبل أو شباب 
لها نفس  الثالثة  الفرق  البليدة،  احتاد 

عدد النقاط(.
أوالد  شباب  الشرق:  مجموعة 
مولودية   - قسنطينة  مولودية   - جالل 
الشاوية  احتاد   - باتنة  شباب   - باتنة 
العيد  احتاد خنشلة - هالل شلغوم   -

- جنم التالغمة.
عني  شباب  الغرب:  مجموعة 
مستقبل   - الكرمة  احتاد   - متوشنت 
ارهيو - جيل  واد  - شباب  واد سلي 
-صفاء  تيارت  شبيبة   - الدفلى  عني 

خميس مليانة - احتاد الرمشي.

تركيبة الرابطة األولى والقسم الثاني لموسم 2020-2021
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بقلم / أ. خلضر. بن يوسف

يف  جامعية  طالبة  ربيعا،  العشرين  ابنة   « مختاري  مايا   «
للسياحة،  الوطني  املعهد  يف  ومتربصة  اجتماعية،  العلوم 
رواية  وهي  اصداراتها  أولى  لطرح  املقبلة  األيام  خالل  تستعد 
موسومة بـ » أشالء »، تستعرض فيها أسبابها وظروف كتابتها 
لها وسياقاتها بعد طول صبر واستمرار لتقدمي كل ما هو جديد 
وكل ما يحتضن فكرة جديدة، وتكتب مايا ابنة والية بومرداس 
السياحية ضمن أبواب أدبية عديدة، فهي حتمل يف قلبها وجها 
مشرقا لواليتها، وشكلت لها واجهة ثقافية وإبداعية تعيشها، 
التعبير  على  فائقة  وقدرة  وإبداعية  فيها حالة شعورية  وتعيش 
عن دواخلها خالصة تعكس جمال هذه املدينة التاريخية، وبني 

بومرداس والكتابة تتشكل سنابل النثر لدى مايا. 

حدثينا عن بداياتك ومحاوالتك اإلبداعية، ومن 
كان وراء اكتشاف موهبتك ؟

أني  أعلم  أكن  لم  ما ألني  نوعا  بدايتي كانت غريبة  أوال 
فترات الحظ  بعد   . يدي.  بني  العظيمة  املوهبة  هذه  أحمل 
نفسي  أطّور  رحت  وهكذا  التعبير،  يف  إبداعي  أساتذتي 

وموهبتي. . كل الفضل يعود لعائلتي وأساتذتي 

ماهي أبرز املعوقات التي واجهت كتابات مايا 
اإلبداعية يف ظل االنشغال باحلياة اليومية ؟

من جهة املعيقات التي واجهتني هو أّن مجتمعي لم يكن 
يراني كاتبة أو شاعرة، وهذا كان يؤثر بي نوعا ما، حيث أّني 
كنت صغيرة وجديدة يف هذا امليدان. . أّما من حيث حياتي 

اليومية فلم يكن لي أي مشاكل ألني أجعل لكل شيء وقته 
اخلاص. 

من وجهة نظرك، هل تعتبرين التأليف موهبة 
أم هي فرصة منحتها لك احلياة ليسطع جنمك 

مستقبال بني كبار الكتاب واملؤلفني؟
أحد  اكتشفها  جديدة  موهبة  كان  لي  بالنسبة   . التأليف. 
التألق  حاولت  أن  وبعد  فيها،  أخوض  بأن  ونصحني  الشعراء 
صنعت منها فرصة ألدخل عالم الكتاب واملؤلفني، وملا ال يسطع 

جنمي بني كبار األسماء

صدر لك مولود أدبي موسوم » أشالء » وهو رواية، 
كم من الوقت استغرقِت يف تأليف اصدارك وماهي 
مواضيع نصوصك وما القضية التي تؤرقك وركزت 

عليها ؟
كاملني  حولني  بعد   . أشالئي.  أنا  أسميها  كما  أو  أشالء 

)عامني( استطعت أن أقدمها لدار النشر 
، أشالء حتمل شيئا من الواقع الذي يصطدم به كل مراهق، 
تتناول العراقيل التي تواجهنا واملشاكل التي ال تنتهي. . حتمل 
يف طياتها العبر والتفاؤل وكثير من األحكام. . وهذا بالذات ما 
ركزت فيه، ألن الشباب يف يومنا هذا االحباط سيطر عليهم، 

إذا أردت أن أوصل رسالتي وهي التفاؤل

أشالء، ملاذا هذا االختيار يف العنوان، وما املغزى 
والدافع من ورائه، وهل يوافق املضمون بني دفتي 

اإلصدار ؟
 . الرواية أصال.  تكتمل  أن  قبل  العنوان كان  أشالء، هذا 
)الفرح /احلزن / الذكريات. ..( كل هذه تعتبر األشالء التي 

تبني ماضي ومستقبل وحاضر اإلنسان 
املغزى هو أن هذه األشالء جزء ال يتجزأ مّنا مثلها مثل اليد 
أو القدم. . ال ميكن التفريط بها وإن فقدناها لن نكون بخير، 

العنوان يوافق حرفيا ما جاء يف املنت وما ترويه صفحات الرواية 

شخوص الرواية، هل هي حقيقية أم من نسج 
اخليال، الزمان واملكان والصراع، أقاليم متعددة يف 

الرواية، كيف وظفت ذلك، وماهي املنهجية التي 
التزمت بها لكتابة روايتك ؟

واقعنا  ومن  حقيقية  شخصيات  الرواية  شخصيات 
)األصدقاء/ العائلة. . ( أّما عن الزمان واملكان، فيمكن أن أقول 
وتوظيف  اإلبداعي  واخليال  لإللهام  كان  هنا  أّنها شبه خيالية، 
املنهجية  أّما  ونسجه،  النص  بناء  يف  كبير  دور  الكتابة  أدوات 

اتركها للنقاد، ليتم الكشف عنها وشرح طريقتها وأسلوبها. 

أال تشعرين بأنك يف هذه احلياة جئت ملهمة 
محددة سلفا، وهي كتابة رواية حتمل كل سماتك ؟

أمتنى حتقيقه، لكّني  والكتابة كانت حلم  الكتاب  ال. . 
لم أولد ملهمة محّددة ألني أخوض يف جميع املجاالت ألكّون 
نفسي وأطّور ذاتي وأمنّي ذاتي ومهاراتي، جميل أن يكون لي 
وعدة  مفتوحة  فرص  هي  احلياة  لكن  اسمي،  يحمل  كتاب 
ونستفيد  منها  لنتعّلم  ونختبرها  جنّربها  أن  علينا  مجاالت 
والنتائج  مستمّرة  والتجارب  متغيرة،  فاحلياة  التجارب،  من 

متواصلة. 

ملاذا اخترت أن تسلكي درب الرواية يف أول مخاض 
لك وأنت يف بداية مسارك اإلبداعي ؟

بوابة  والتأليف من  والكتابة  الفعل اإلبداعي  كان ولوجي 
الرواية ألنها كانت أقرب شيء ميكنني التعبير به عن نفسي 
وتتيح لي مساحات غير مطروقة. .. الحظت أّن الكثير من 

الناس يفضلون الرواية عكس الشعر 

يف زحام ما ُينشر من نصوص شعرية وسردية 
هنا وهناك، لوحظ غياب النقد، وحلول عبارات 

املجاملة محله بكثافة، ما رأيك ؟
أمر مؤسف حّقا ألني من الناس الذين يوافقون علي النقد 
البناء الذي به ميكنني تطوير نفسي. . علي عكس املجاملة 
هذا  العكس  تفيد،  ال  فهي  منها،  داعي  ال  التي  والكلمات 
يزيد ركاكة الفن والكتابة وتفقد النصوص جماليتها الثقافية 
واإلبداعية والفنية، علي كل ناقد أن يكون على قدر مسؤوليته 
وتصفية  املجامالت  عن  بعيد  والبناء  املنهجي  النقد  يف 

احلسابات. 

هل لديِك طموح لتقتحمي وتخوضي مغامرات 
إبداعية يف أجناس أدبية أخرى ؟

لكني  أشالء  مع  كانت  البداية   . هنا.  أتوّقف  فلن  أكيد، 
فاحلياة  أنواعها،  بشتي  أخري  مغامرات  سأخوض  تأكيد  بكّل 

تتطلب ذلك

ما هي طموحاتك وأهدافك املستقبلية ؟
طموحاتي وأهدايف كثيرة من بينها أن افتتح وكالة سياحية 
خاصة، وأن يكون اسمي حاضرا يف كل االحتفاالت الشعرية 
للكتاب يف مختلف أنحاء العالم. . أريد أن يصل صدى صوتي 
من  ممكن  عدد  ألكبر  واحلدود  اجلغرافيا  ويتجاوز  اسمي  ويذاع 

البشر 
كلمة أخيرة للقراء والجريدة

ميلكون  ممّن  وشابة  شاب  كل  من  أمتني  األخيرة  كلمتي  يف 
حتت  اجلها  من  ويعملوا  يطورها  أن  ومواهب  إبداعية  قدرات 
شعار ) اجعل احالمك اهداف وحققها (  جزيل الشكر وعميق 

االمتنان والتقدير جلريدتكم الغّراء عل هذه االلتفات اجلميلة.
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الكاتبة الصاعدة مايا مختاري 

أشـــــالء.. فرح وحزن 
وذكريــات  راسخـــة!

إلى أعماق األدب، تغوص الكاتبة الشابة »مايا مختاري« بتشكيل لوحات التركيب، لكنها مستقاة 
من النصوص األدبية وليس من علوم االجتماعية ميدان تخصصها. وليس بحثا عن شهرة كما 

قالت، فهي صابرة على والدة أول مولود أدبي سردي لها حتى تتأكد تماما من أن ما تنجبه من 
حروفها النثرية سيؤثر في جوهر الكتابة، وتقدم للقارئ طبقا أدبيا جديدا.
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تالميذنا  أن  أثبت  التربوي  الواقع  أن  رغم   
األخيرة  الساعات  أو  األيام  يف  للتحضير  مييلون 
كاف  الوقت  أن  منهم  ظنا  االمتحان،  قبل 
بها  يتحجج  حجة  وهي  واملراجعة،  للتحضير 
ورتابة  الدراسة  مسؤولية  من  للتملص  البعض 
على  اخلاصة  ملشاغلهم  التفرغ  وبالتالي  املراجعة 
حساب الدراسة. يف حني ينظر البعض إلى طول 
رئيسي  عامل  أنها  على  االمتحان  اجتياز  مدة 
خاصة  االمتحان،  وقلق  النفسي  الضغط  لزيادة 
أهمية  يكتسي  البكالوريا  شهادة  امتحان  وأن 
النجاح  كون  للتلميذ،  الدراسية  احلياة  يف  بالغة 
يف هذا االمتحان واحلصول على شهادة البكالوريا 
أحد  واختيار  باجلامعة  لاللتحاق  التلميذ  يؤهل 
التخصصات أو الشعب الدراسية التي تسمح له 
بدخول عالم الشغل مستقبال بعد احلصول على 

شهادة جامعية تؤهله لذلك.
قابل  النجاح  أن  هنا  ندركه  أن  يجب  وما 
التنظيم  وفعالية  مبستوى  مرهون  لكنه  للتحقيق 
الجتياز  واجلاد  اجلدي  واالستعداد  والتحضير 
امتحان شهادة البكالوريا، األمر الذي يضع إذن 
ما  وهو  النجاح،  لتحقيق  الضغط  حتت  التلميذ 
النفسي  استعداده  على  ينعكس  أن  شأنه  من 
فتنتابه  االمتحان.  هذا  الجتياز  والدراسي 
حول  السلبية  والتصورات  والتوتر  القلق  حالة 
النجاح  واحتمال  األسئلة  وطبيعة  االمتحان  جو 
قلق  ويتمثل  بنفسه.  ثقته  وتنحسر  والرسوب، 
التي  السلبية  النفسية  احلالة  تلك  يف  االمتحان 
ويتمثل  االمتحان،  وأثناء  قبل  التلميذ  تصيب 
والتوتر  واخلوف  الراحة  بعدم  الشعور  يف  ذلك 
مشكلة  فإن  وعليه  باليأس.  واإلحساس  الزائد 
اجلوانب  لكل  ملالمستها  نظرا  االمتحان،  قلق 
تؤثر  للمتعلم،  واالجتماعية  والتربوية  النفسية 
بشكل كبير على بيئة التعلم واالستعداد النفسي 

دورا  وتلعب  للتلميذ،  والدراسي  واالجتماعي 
يف  وترهن  الدراسي،  حتصيله  مستوى  يف  كبيرا 

أحيان كثيرة حظوظه وفرصه يف حتقيق النجاح.
ولعل قلق االمتحان يرجع لعدة    
لالمتحان  االستعداد  عدم  منها:  نذكر  أسباب 
كما يجب، نقص املعرفة باملوضوعات الدراسية 
التفكير  ومراجعتها،  تعلمها  يف  مشكلة  ووجود 
يشعر  الذي  األمر  واالمتحان  بالذات  السلبي 
بالعجز  إحساسا  لديه  ويولد  باإلحباط  التلميذ 
النجاح. يف حني  أو  اإلجابة  على  القدرة  وعدم 

تتمثل مظاهر قلق االمتحان فيما يأتي: 
- اخلوف والرهبة من االمتحان: فاخلوف من 
االمتحان مظهر من مظاهر القلق الذي ينتاب أي 
تلميذ مقبل على أداء االمتحان، فال يخلوا أي 

ممتحن من هذا الشعور. 
يظهر  عادة  فالتوتر  االمتحان:  قبل  التوتر   -

كان  إذا  خصوصا  االمتحان  قبل  التلميذ  عند 
الدراسية  حياته  يف  بالغة  أهمية  ذو  االمتحان 
كامتحان شهادة البكالوريا، فهذا التوتر يظهر منذ 
ويراجع  يدرس  التلميذ  جند  حيث  السنة  بداية 
دروسه املعتادة باإلضافة إلى إقباله على الدروس 
حتقيق  أجل  من  يفعلها  أشياء  كلها  التدعيمية، 

النجاح والتغلب على هذا التوتر.
إذ  لالمتحان:  االستعداد  بقصور  الشعور   -
قبل  أياما  متاما  مستعد  غير  بأنه  التلميذ  يشعر 
لهذا  مستعد  غير  أنه  أي  االمتحان؛  إجراء 
وهذا  جيدا،  له  كان حضر  وإن  حتى  االمتحان 
إلى  فيرجع  يفارقه،  ال  الذي  القلق  إلى  راجع 

إعادة املراجعة مرات عديدة.
التلميذ  يشعر  حيث  االنفعالي:  الرعب   -
بأن عقله صفحة بيضاء، وأنه نسي كل ما ذاكره 
ناجت  كله  وهذا  االمتحان،  دخوله  قبل  راجعه  أو 
عن القلق، إذ مبجرد اضطالع التلميذ على ورقة 
االمتحان، يجد نفسه قد نسي كل شيء حتى 

أتفه األسئلة. 
أما عن االضطرابات الفيزيولوجية التي ترافق 
املمتحن سواء قبل أو أثناء االمتحان فهي عديدة 
وكذلك  القلب،  ضربات  سرعة  مثل:  وكثيرة 
املعدة  ارتباك  لديه،  التنفس  معدل  يف  الزيادة 
وزيادة كبيرة يف تصبب العرق، ارتعاش يف اليدين 
وجفاف الفم، خاصة يف األيام األولى أو الساعة 
األولى من دخول املمتحن يف أجواء االمتحان. 
لكن ما يجب على التلميذ إدراكه هنا أن القلق 
موقف  ألي  ومصاحبة  مؤقتة،  انفعالية  حالة 
التكيف  إال  عليه  وما  التلميذ،  حياة  يف  جديد 
والتأقلم مع هذا املوقف حتى يتخلص من التوتر  
واخلوف واجتياز االمتحان بكل أريحية وحتصيل 
يف  والنجاح  التوفيق  ويبقى  مرتفعة.  درجات 

األخير من اهلل عز وجل.

قلـق االمتحـان لــدى التالميــذ المقبليـن 
علـى اجتيــاز امتحـان البكالــوريا

يعيش هذه األيام التالميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا شهر سبتمبر القادم على أعصابهم، خاصة وأن امتحان هذه السنة يعرف أجواء 
استثنائية جدا بسبب فيروس كورونا الذي أنهى الموسوم الدراسي مبكرا في الجزائر، وتأجيل امتحان البكالوريا من شهر جوان -كما جرت العادة- إلى 

شهر سبتمبر  وهو ما يعتبره البعض فرصة جيدة للتحضير الجيد.

الدكتور نعيم بوعموشة 
)أستاذ وباحث جامعي(
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

السنة  الشعبي  احلراك  كان          
و  الغنى  من  فيه   ، هائال  حدثا  املاضية 
االتساع و الكثافة و االختالط و التعقيد 
لالحتواء  قابل  غير  جهة  من  يجعله  ما 
أخرى صعب  من جهة  و   ، االختزال  و 
على الفهم و التقييم  ، خاصة يف حلظات 
مرور  بعد  لكن  و   ، عنفوانه  و  توهجه 
أكثر من سنة على انطالقه ميكن تفكيره 
التماسف  خالل  من  جترد   و  مبوضوعية 
النقدي مع احلدث و تأمله بروية و هدوء .
    و لعل السؤال اجلوهري الذي ينبغي 
طرحه اليوم هو : هل حقق احلراك التغيير 
املنشود الذي كان اجلزائريون يتطلعون إليه 
الذي  الفساد  مع  اجلزائر  قطعت  هل  ؟ 
عم البر و البحر ؟ و هل انتهت سلوكات 
تسيير  يف  املواالة  و  اجلهوية  و  العصبية 
دواليب الدولة ؟  هل انتهى حكم العائلة 
و احلكم الفردي االستبدادي؟ هل دخلت 
فيه  احلكم  يكون  جديدا  عصرا  اجلزائر 
للشعب احلر و السيد من خالل انتخابات 
حرة و نزيهة ؟ و هل حتقق مشروع الدولة 
املدنية ؟ و غيرها من املطالب التي رفعها 

احلراك الشعبي .
على  احلراك  شعارات  كانت  لقد    
بساطتها قوية يف دالالتها السياسية و يف 
قدحها يف املمارسات التي مت تكريسها ملدة 
20سنة ، نتذكر تنديد اجلزائريني بالسرقة 
و اللصوصية و ثقافة الشيتة مع جماعة » 
الكادر » و الكاشير » و املطالبة بالقطيعة 
التامة » يتنحاو قاع » و هو الشعار الذي 
تصدر باقي الشعارات األخرى ، و رفض 

بقايا النظام » ذهاب الباءات الثالث ».
ففي األسابيع األولى للحراك كبر أملي 
االنتفاضة  تلك  رأيت يف  و   ، التغيير  يف 
حتوال  الصادقة  و  العفوية  الهائلة  الشعبية 
يف الوعي و يقظة وطنية غير مسبوقة ، ملا 
أبيهم  ال و قد خرج اجلزائريون عن بكرة 
و كلهم تنديدا بالفساد الذي بلغ درجات 
خيالية و تنديدا بشخصنة الدولة يف فرد 
فقد قدراته اجلسدية و العقلية و النفسية 
، و قد كان مطلب اجلميع ضرورة إحداث 
القطيعة مع تلك اخلطابات و الشخصيات 
ضرورة  و   ، األداءات  و  املمارسات  و 

 ، احلقيقي  التغيير  إحداث  إلى  الذهاب 
فرفع البعض شعار اجلمهورية الثانية و رفع 
البعض األخر شعار اجلمهورية اجلديدة .
تلك  بدأت  األيام  مرت  كلما  لكن  و 
تتآكل ،  احلقيقي  التغيير  الطموحات يف 
كأن  و   ، و تضعف  تفتر  اإلرادة  بدأت  و 
منطق األحداث يحيل إلى عكس ما هو 
واحدا  حراكا  يعد  لم  فاحلراك   ، مأمول 
موحدا كما فقد قوته العددية على األقل 
اخلروج  يستهويها  يعد  لم  فاجلماهير   ،
الذي كان يف  و اإلحلاح  بنفس اإلصرار  
كانت  التي  الواضحة  الرؤية  و   ، البداية 
مت  بل  عليها  التشويش  مت  اجلميع  توجه 

حجبها يف كثير من املنعطفات .
اإلعالن  باب  فتح  تاريخ  كان   و 
 2019 12ديسمبر  النتخابات  للترشح 
 ، احلقيقي  التغيير  ملسيرة  النهاية  بداية 
السياسي  الستاتيك  حالة  عادت  حيث 
النظام  و شرع   ، فيفري   22 قبل  ما  إلى 
الوجوه  بنفس  و  نفسه  هيكلة  السابق يف 
بامتياز  السياسي  البؤس  زمن  إنه   ،
ال  اجلزائريون  ينتظره  الذي  فالتغيير   ،
جديد  جيل  مع  إال  يحدث  أن  ميكنه 
بواسطة خطاب جديد  و  السياسيني  من 
الشعبوية  و  الكذب  و  الضحالة  يقطع مع 
أصابت  التي  األمراض  من  غيرها  و 
طويلة  لعقود  اجلزائر  السياسية يف  الطبقة 
بتلك  يتحقق  ال  التغيير  أن  فالثابت   ،
الوجوه السياسية البالية ، التي استوردت 
الكارثة للبلد و التي ساهمت بأنانيتها و 
مفردات  كل  زرع  يف  خرفها  و  ضحالتها 
البؤس و اليأس ، و التي فشلت يف تسيير 
 ، العام  املال  حماية  يف  و  العام  الشأن 
فالتغيير سيتحقق على أيدي من يؤمنون 
يف  يتحكمون  الذين  و  بالتغيير  حقيقة 
فنونه و استراتيجيات جتسيده على أرض 
الواقع ، ألن التغيير ليس شعارا سياسيا 
رؤية  و  احلياة  يف  فلسفة  هو  بل   ، أجوفا 
حضارية ناضجة و إبداع سياسي ذكي ، 
العلم و  و  املعرفة  يتأسس على  و مشروع 
الشعبوية  و  السياسي  الدجل  على  ليس 
يرى  لن  ذلك  كل  و   ، الزائف  املجد  و 
طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع إال 

من خالل بناء مؤسسات الدولة احلديثة 
التغيير  التي يكون شرطها األول مأسسة 
، فما زال الرهان احلقيقي للدولة الوطنية 
مأسسة  على  القدرة  هو  االستقالل  منذ 
التغيير ، فلألسف ما زال التغيير سجني 
سجني  بل   ، السياسيني  الفاعلني  إرادة 
السياسيني  ،  الفاعلني  ميوالت  و  أهواء 
اجلزائرية  الدولة  ما جعل سيرورة  و  هذا 
ترتبط بأسماء الرؤساء الذين حكموها ، 
و يشكل ذلك دليال واضحا على الفشل 

للتأسيس للعقالنية السياسية .
املعارضني  حجج  كانت  لقد 
ليس   ، السابقة  الرئاسية  لالنتخابات 
 ، ذاته  حد  يف  االنتخاب  مبدأ  معارضة 
حتقق  مدى  و  سيرها  ظروف  حول  إمنا  و 
الشروط للذهاب النتخابات غير مسبوقة 
منذ االستقالل ، فاالنتخابات من منظور 
إلسكات  وسيلة  إال  هي  ما  املعارضني 
 ، السلمية  املسيرات  و  الشعبي  احلراك 
و  رموزه  و  النظام  ذهاب  دون  احليلولة  و 
و   ، الشعبية  اإلرادة  استمراره  ملصادرة 
هي  النظرة  هذه  وفق  فاالنتخابات  عليه 
اجلدري  التغيير  حتقيق  أمام  عثرة  حجرة 
رهن  الذي  العصب  نظام  مع  املنشود 
الوطني  اجلهاز  بواسطة  مستقبل األجيال 
رؤساء  عليه  يشرف  كان  الذي  للتزوير 

احلكومات و وزراء الداخلية و الوالة .
احلراك  صوت  خفت  أن  بعد  اليوم  و 
يف  كورونا  جائحة  زادت  و  الشعبي 
يحقق  لم  أنه  القول  ميكن   ، تراجعه 
فيهم  مبا  اجلزائريني  طموحات  من  شيئا 
أمالهم  سقف  من  رفعوا  الذين  أولئك 
ثورة  أن  على  احلراك  إلى  نظروا  عندما 
ثورة الن  ليس  فاحلراك   ، شعبية سلمية 
التغيير  إحداث  ضرورة  الثورة  شروط  من 
ما  و   ، الثورة  قبل  ما  واقع  مع  اجلدري 
املواالة  أحزاب  عودة  من  اليوم  نشهده 
التي زكت الفساد و انتصرت لالستبداد 
كانت  و  الشعب  طموحات  اغتالت  و 
لسنوات طويلة جلان مساندة للعصابة ، و 
عودتها بنفس الوجوه و بنفس املمارسات 
يجعلنا نتيقن بأن احلراك لم يغير شيئا يف 
اخلارطة السياسية ، كما أن عودة اخلطاب 

األحادي و تفصيل السلطة ملسودة دستور 
على املقاس يجنبها املزالق التي وقعت لها 
ليس  التغيير  أن  نقول  يجعلنا  املاضي  يف 
غدا ، إن عدم ظهور بوادر جادة لتحريك 
أن  نقول  يجعلنا  املنتج  الوطني  االقتصاد 
التغيير ليس غدا ، إن عدم انبثاق عدالة 
و  التنفيذية  السلطة  عن  حقيقة  مستقلة 
التغيير  أن  جنزم  يجعلنا  النفوذ  أصحاب 

ليس غدا .
  فاللحظة التاريخية اليوم يف اجلزائر ، 
يجب أن تكون حلظة قطيعة ، فاخلالص 
الوطني للدولة و املجتمع ال يتحقق إال من 
خالل إحداث القطيعة اجلذرية و النهائية 
مع اجليل السياسي الذي حكم قبل 22 
فيفري ، و هو اجليل الذي أخفق يف بناء 
كما  ،  و  قوية  و  حديثة  دولة  مقومات 
اإلصالحية  التيارات  مع   54 جيل  قطع 
التي  االستقاللية  حتى  و  االندماجية  و 
مصالي  أبوية  خالل  من  التاريخ  عطلت 
تسلب  أن  يستسيغ  لم  الذي   ، احلاج 
منه املبادرة التاريخية من طرف مناضلني 
ربط  الذي  اخلط  هو  و  ثالثا  خطا  شكلوا 
و هو  تأجيل ،  بالسالح دون  االستقالل 
و  بالدماء  االستقالل  كتب  الذي  اجليل 
التضحيات الكبرى ، و عليه فان حتقيق 
الثورة السلمية ألهدافها اليوم متوقف على 
سياسي  جيل  صعود  و  انبثاق  ضرورة 
جديد ، يؤطره و يقوده شباب االستقالل 
، الشباب الذي لم يشوه يف أحزاب املواالة 
و التي حتولت ألوكار تعلم منتسبيها كل 
الرذائل السياسية و األخالقية من مواالة 
و عبادة الشخصية و التمرس على التزوير 
الفساد  و  السرقة  و  الرشوة  و  الكذب  و 
ما  الكفاءات  من  ميلك  الذي  الشباب   ،
التطور  يف  األمة  حلم  بتحقيق  له  يسمح 

و التقدم .
يؤمنون  الشرفاء  اجلزائريون  سيظل  و 
ال  ألنه   ، التغيير  أجل  من  يعملون  و 
التغيير  فإما   ، التغيير  لنا خارج  خالص 

و إما   انتظار  الكارثة .
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التغييــــر  أو الكــــارثة
الدكتور : مصطفى كيحل  	
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  السنة 01 - العدد 250 
االحد 12 ذي احلجة 1441  هـ  - 02  أوت  2020م

      َمضْت أكثُر من أرَبعِة 
أشُهٍر أحَكَم ِفيها ُكوروَنا 

َسيطرَتُه على َحياِة 
اِس يف اجَلزائِر؛ َتوّقفْت  النَّ

ُة،  احَلركّيُة االقِتصاديَّ
أو اْنخَفضت إلى أدَنى 

ُمستوَياِتها؛ وَفقَد ِخالَلها 
اِس َمصاِدَر  الَكثيُر من النَّ
ِرزِقهم؛ َكما فقَد امِلئاُت 
َتُهم؛ بنَي ُأمٍّ وأٍب وأٍخ  أحبَّ
وأخٍت وَعّمٍة وَخاٍل وجاٍر 
َقريٍب وَصاحٍب َحميٍم. 

ي  فسيِّ الذِّ ورغَم الّتعِب النَّ
َسّببُه الَوباُء للِكباِر وما 

َترَكُه من آثاٍر على َنفسيِة 
رُر األكَبُر  غاِر ، يبَقى الضَّ الصِّ

واخَلطُر األبرُز َقاِدًما من 
خُر ُجهًدا يف  ِفئاٍت ال َتدَّ

أِذّيِة الَغير عبَر االْسِتهتار 
وَتعريِض َحياِة امُلواطِننَي 
للَخطِر مع َسبِق اإلصراِر 

رُصد؛  َفقْد َكشفْت َفترُة  والتَّ
الَوباِء عن وجوِد َخلٍل َكبيٍر 

نِشئِة االجِتماعّيِة  يف التَّ
لدى أغَلِب أْفراِد هذا 

امُلجتمِع، وَكشفْت الَعِديَد 
قوِب يف َنِسيجِه  من الثُّ

الَباِلي. 
اِدعُة  ولُة الرَّ       فالدَّ

ٌع  ُمَتراِخّيٌة والَفرُد ُمتشبِّ
مُرِد  بأَناِنّيِته وَرغَبتِه يف التَّ

مرُد  غيِر الَواِعي؛  التَّ
ي ُيدِمُر أسُلوَب  الَفّتاُك الذِّ
ى  َحياِة أّمٍة بأْكَمِلها؛  إذ َتخلَّ

الفرُد ُرويًدا ُرويًدا عن 
كاُفِل واأُلخّوِة  َمباِدئ التَّ
وَتقاُسِم امُلعاناِة مع َباقي 

اأَلفراِد. واخَتلَطْت َمفاِهيُم 
خصّيِة باحّلِق  احُلرّيِة الشَّ

والَواجِب يف َفضاٍء ُمجَتمعيٍّ 
غير ُمباٍل. فكاَن من َنتيجِة 

ذلَك أْن َرأيَنا- لألَسِف - 
بعَض َمظاهِر االنِتَحاِر 
اجَلماعيِّ عبَر إَقامِة 

الَوالئِم واألعراِس واألْفراِح 
بَنجاحاِت »َنْص َعاْم«؛ َكما 

َرأيَنا - يف امُلقابِل - بعَض 
ِب والَفوَضى  سيُّ َمظاهِر التَّ

ساِت  يف بعِض امُلؤسَّ
االْسِتشفاِئّية الّتي بَلغ 

فيها أيًضا االسِتهتاُر 
بَحياِة امُلواطِن َدرجاٍت غير 

َمسبوَقٍة. 
      لَقد كان الَهدُف من 

حِي - أساًسا -  احَلجِر الصِّ
قِليَل من عدِد اإلَصاباِت  التَّ
يف ِظّل اْنعداِم لقاٍح ُيكُنه 

وقُف َزحِف اجَلائحِة؛ 
وبالّتاِلي عدُم الُوصوِل 

إلى َمرحلِة َعدِم الُقدرِة 
على اسِتقباِل امَلرَضى يف 

امُلستْشفياِت. أّما وقْد بلَغ 
األمُر هذا احَلَد بسبِب 

اْستهَتار الَكثيِر؛  فإنَّ امَلرحلَة 
أكيِد - سوَف  الَقاِدمَة- بالتَّ

لن َتكوَن سهلًة!

بلسان تويقر عبد العزيز وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أدى 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات، 
العاصمة  إلى بعض مستشفيات  زيارة قادته 
خرجته  وخالل  األضحى.  عيد  مبناسبة 
على  الوضع  بأن  الوزير  صّرح  امليدانية 
حتسن  ويف  مستقر  املستشفيات  مستوى 

ملحوظ ومتزايد. 

يوم  بوزيد،  بن  الوزير  أكد  الصدد،  هذا  يف 
مستوى  على  الوضع  أن  املنقضي،  اجلمعة 
اإلجراءات  بفضل  سجل  املستشفيات 
اجلديدة املتخذة يف إطار التكفل باألشخاص 
انتشار  ومكافحة  »كوفيد19-«  بـ  املصابني 
متزايدين،  وحتسنا  استقرارا  الوباء  هذا 
الساعة  إلى حد   - أن ما مت حتقيقه  مضيفا 
حتسني  على  الوزارية  دائرته  سيساعد   -
الضغط  أن  الوزير  ووضح  املقررة،  الترتيبات 
الذي كانت تشهده املستشفيات قد انخفض 
بعد توفير األسرة نتيجة التدابير اجلديدة. 
اعتمدت،  الصحة  وزارة  أن  الوزير  أضاف  كما 
جديدة  إستراتيجية  املاضي،  جوان   10 منذ 
املرضى  مكوث  فترة  تقليص  على  قائمة 
ثانية  مرحلة  ويف  أيام،   5 إلى  باملستشفيات 

استشفاء  فترة  تستدعي  التي  احلاالت  حتديد 
مع  احلالة  وتعقد  اخلطورة  درجة  بحسب  أطول 
إخضاع األشخاص بدون أعراض إلى متابعة طبية 

خارج املستشفى. 
أكثر من  وقد سمحت اإلجراءات اجلديدة بتوفير 
3000 سرير إضافية منذ مطلع شهر جوان، ليرتفع 
13395 سريرا، زيادة على رفع القدرات  عددها إلى 
الكشف  وسائل  من  املزيد  بتوفير  العالج  ووسائل 
الطبي  وأعوان شبه  أن أطباء  واحلماية، معربا عن 
مبختلف املستشفيات التي زارها الوزير عبروا عن 

ارتياحهم لتراجع الضغط عن مصاحلهم. 
»كوفيد19-«  وحدات  مسؤولو  أكد  الصدد،  هذا  يف 
انخفاض  وزرالدة  والقطار  مبستشفيات عني طاية 
بعد  قصيرة،  فترة  منذ  وحداتهم  على  الضغط 
التكفل  يف  اخلدمات  متعددة  العيادات  إشراك 

باملرضى الذين شخصت ت إصابتهم خفيفة. 
الذين  للمستخدمني  الوزير  أّكد  أخرى،  جهة   من 
وحدات  إلى  قادته  التي  خرجته  خالل  التقاهم 
دعم  إطار  يف  تندرج  هذه  زيارته  أن   »19 »كوفيد- 
وتشجيع السلك الطبي وشبه الطبي يف هذا الظرف 
عيدا  لكم  لنتمنى  هنا  إلى  تنقلنا  قائال  الصعب، 

سعيدا ولتشجيعكم على أداء مهمتكم النبيلة. 
صفية نسناس

الَقـــاِدُم 
أســـَوأ!

َمنحى اإلصاباِت بـ »كوفيد 19« ُيحاِفظ على َنسِقه الّتناُزلي 

إصابُة 556 شخًصا وهالُك 
13 َمريًضا ثانَي أّياِم الِعيد

َيخطُّ منحى اإلصابات بـ »كوفيد 19«، منذ أيام يف اجلزائر ، ميال تنازليا، حسب 
اإلحصاءات التي   أتاحتها  وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، يوم أمس.
 أفاد البروفسور جمال فورار الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 
فيروس كورونا   بأن اجلزائر  سجلت  556 إصابة جديدة بكورونا، بلغ بها  إجمالي 

عدد املصابني 30950 شخصا.
وحسب األرقام التي أعلن عنها املتحدث ذاته، فإن 13 مريضا بالوباء هلكوا ثاني 

أيام عيد األضحى،   فيما متاثل  للشفاء -  يف الـ 24 ساعة األخيرة -  451 مصابا ، 
ليبلغ  بهذا إجمالي عدد  املتعافني   20988  شخصا ، إلى حد يوم أمس. كما كشف 

املتخصص أن   64 مصابا  استدعت حالتهم املعقدة إخضاعهم للعناية املركزة.
شهيرة عّنان

وفَق بيان وزارة التجارة 

ِنسبُة التزاِم التُّجاِر بَبرنامِج 
الُمداومِة َتجاوزت الـ 99 % 

بوقادوم يتطّلُع إلى أن تلعب الصني دورا بّناء 

الـَجــــزاِئـر والّصيــُن  َتتبـــاحثـــاِن 
فــي ُسبــِل َحــلِّ النِّـــزاع اللِّيبــــي

وكالة  اجلمعة،  أمس  أول  كشفت، 
»شينخوا« الصينية عن محادثات 
الشؤون  وزير  بني  جرت  هاتفية 
بوقادوم،  صبري  اخلارجية، 
يي«،  »وانغ  الصيني  ونظيره 
وقضايا  الليبي  امللف  بخصوص 

مشتركة أخرى تهم البلدين.
اخلارجية  الشؤون  وزير  دعا 
مكاملته  خالل  بوقادوم،  صبري 
إلى  يي«،  »وانغ  الصيني  نظيره 
النزاع  حلل  البلدين  تعاون  ضرورة 
الليبي، قائال: » أتطلع إلى أن تلعب 
معربا  ليبيا«،  يف  بناء  دورا  الصني 

بذلك عن قلقه الشديد من تدهور الوضع يف املنطقة.
بني  العالقة  يخص  وفيما  الليبية.  القضية  يف  اجلزائر  دور  عن  جهته،  من  الصيني،  اخلارجية  وزير  أكد  و 
مصالح  ويخدم  مشترك  واجب  واجلزائر  الصني  بني  التقليدية  بالصداقة  قدما  املضي  »إن   : قال  البلدين، 
الشعبني«، مشيرا إلى أن اجلزائر أول دولة عربية تقيم شراكة إستراتيجية شاملة مع الصني. وأعلن »وانغ 
يي«، قائال: »نحن على استعداد ملواصلة تعميق البناء املشترك خللق حجر أساس جديد يف التعاون الودي 
بني الدولتني«. يف املقابل، كشف بوقادوم أن اجلزائر تعتزم دعم إنشاء مشاريع تعاون رئيسة، وهي )اجلزائر( 

تراهن على دور الصني يف إنشاء املزيد من املشاريع الرئيسة يف اجلزائر.
بوكليوة أحمد

يف إطار تطوير االقتصاديف إطار تطوير االقتصاد

الَبنـُك الَوطنـّي َيشـرُع في اسِتغالل الَبنـُك الَوطنـّي َيشـرُع في اسِتغالل 
يــرَفة اإلْسالِمّيــِة يــرَفة اإلْسالِمّيــِةنَظــام الصَّ نَظــام الصَّ

بالصرافة  خاصة  مصرفية  منتجات   9 لتسويق  رخصا  منحه  عن  اجلزائري  الوطني  البنك  أعلن 
اإلسالمية، مؤكدا أنه سيتم طرحها يف األسواق ابتداء من األسبوع املقبل.

كشف البنك الوطني اجلزائري، يوم أمس يف بيان له، عن منح رخص لتسويق 9 منتجات مصرفية خاصة 
اإلسالمي  اجلاري  واحلساب  اإلسالمي،  الصك  بحساب  متعلق  األمر  أن  موضحا  اإلسالمية،  بالصرافة 
وحساب االدخار اإلسالمي وحساب االدخار اإلسالمي الشباب وحساب االستثمار اإلسالمي غير املقّيد 
واملرابحة للعقارية واملرابحة للتجهيز واملرابحة للسيارات، مشيرا إلى أن هذه املنتجات اجلديدة التي 
واملتعاملني  للزبائن اخلواص  تتيح  أن  املقبل، من شأنها  اعتبارا من األسبوع  سيتم طرحها يف األسواق، 

االقتصاديني منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة املنتجات املصرفية التقليدية املسوقة. 
أحمد بوكليوة

خالل زيارة قادته إلى بعض مستشفيات العاصمة 

د أّن الوضَع في الُمستشفياِت في َتحّسٍن َملُحوٍظ  د أّن الوضَع في الُمستشفياِت في َتحّسٍن َملُحوٍظ َبن بوِزيد ُيؤكِّ َبن بوِزيد ُيؤكِّ

ذكرت الوزارة، يف بيان لها، 
الصحي  الظرف  رغم  األضحى  عيد  أيام  أول  خالل  مرتفعة  كانت  املداومة  نسبة  أن 
املنزلي  احلجر  ظروف  إلى  إضافة  العالم،  دول  باقي  غرار  على  البالد  تعيشه  الذي 

وإجراء منع تنقل املركبات، حيث توزعت نسب املداومة كالتالي: 
  - المديرية الجهوية الجزائر 100 %.
  - المديرية الجهوية عنابة 99,97 %.
  - المديرية الجهوية ورقلة   100 %.
  - المديرية الجهوية بشار 98,52 %. 
  - المديرية الجهوية البليدة 1 00 %. 
  - المديرية الجهوية باتنة 100 % . 
   - المديرية الجهوية سعيدة100 % .

وأثنت وزارة التجارة على التجار املسخرين للمداومة أيام العيد )وحتى بعض التجار 
للمواطنني، خاصة يف هذا  التزامهم بتقدمي خدمة عمومية  غير املسخرين( نظير 

الظرف الصحي اخلاص، كما متنت عيدا مباركا للجميع. 
صفية. ن 

عيد  مداومة  تغطية  نسبة  أن  التجارة  وزارة  كشفت 
األضحى بلغت 99.83 % على املستوى الوطني، وذلك 
من مجموع عدد التجار املسخرين للعمل خالل هذه 

املناسبة الدينية. 


