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قسنطينة

 ُمــكَتـتبــو عـدل 
»بالــّرتبـــَة« 
َيقتِحُمـون َسكناِتهـم!

06
سيدي بلعباس

 َعــائـالٌت َتتـرّقـُب 
المـوَت ردًما بَمزرعِة 
»بلعمــري محمــد«

08
الوادي 

ُسّكان» تورا بورا« 
بكِوينيـن ُيطالبـوَن 
قل بتــوفيِر الّنـــَ

02
بِتيبـازة  َتهتـّز  األرُض 
َخسائـَر  َتسجيـِل  دون 

َبشرّيــــة  أو  مادّيـٍة 

َحمـداش: الَجزاِئـر ُتسّجـِل 
ا!  100 هـزٍة َشهـريًّ

أّكد محمد حمداش اخلبير والباحث 
يف علم الفلك مبركز البحث يف 
علم الفلك والفيزياء الفلكية 

واجليوفيزياء، ببوزريعة، يف اتصال 
أجراه مع » أخبار الوطن«، أن منطقة 

شمال اجلزائر معروفة بنشاطها 
الزلزالي الدائم واملستمر، حيث يتم 

تسجيل بني 80 و100 هزة أرضية 
شهريا ال يشعر السكان بأغلبها. 

الَعطــُش يهـّدُد حيــاَة ُسّكــان »تكظيــر« النَّائيــِة! الَعطــُش يهـّدُد حيــاَة ُسّكــان »تكظيــر« النَّائيــِة! 
ما يزال مشكل التذبذب يف تزويد سكان املنطقة النائية »تكظير«- الواقعة على بعد 250 كلم عن بلدية إليزي- باملاء الصالح للشرب متواصال؛ األمر الذي أثقل كاهل السكان وعّقد يومياتهم؛ خاصة 

مع تعطل جرار نقل املياه للمنطقة من نقطة تبعد سبعة كلم عن القرية، ملدة تزيد عن 15 يوما. يحدث هذا يف ظل جتاهل السلطات احمللية األمر، رغم الشكاوى التي متتد لسنوات خلت، والتي لم جتد 
أذان مصغية ؛ عسى ولعّل ُيرفع الغنب عنهم ويتحسن مستوى الواقع املعاش املزري الذي يكابدونه على مدار سنوات. 

إليزي09

كناِت غيُر ُمؤَمنٍة ضَد الَكوارِث! جاريِة و96 % مَن السَّ ناعيِة والتِّ 92 % ِمن امُلنشآِت الصِّ

ْشِبيــرة: ْشِبيــرة:  َينبِغـي إحالـــُة َمسؤوليـِة  الّتعويـــِض  َينبِغـي إحالـــُة َمسؤوليـِة  الّتعويـــِض 
علـــى َشركــاِت  الّتأميــِن بــــدَل الــــــّدولــِة علـــى َشركــاِت  الّتأميــِن بــــدَل الــــــّدولــِة !!

0303

الُبنـوُك والّتعامــالُت الَمالّيـُة  
بالَجزاِئـر وسـؤاُل »األْسلَمـة«!

هل »البنوك اإلسالمية« تقّدم فعاًل قروضًا 
دون فوائد؟! وهل هي متارس وظيفة »مؤسسة 

خيرية«؟!. . أم هي بنوك وظيفية كغيرها 
وفّية لوظيفتها، وتقدم للجمهور قروضا 

بفوائد مبطنة أو خفّية؟!. . هي مؤسسات 
تدير مااًل، يتدفق داخلها بعوائد، تأتي من 
مساهمات املقترضني، تنّمي من قيمة رأس 

مالها دون مجازفة أو مخاطرة استثمارية، إمنا 
تعتمد على بيع ما هو مضمون!

د. مـهمـاه بـــوزيــــان 	أقــــالم15

ْزغــــَمــار:ْزغــــَمــار: ِنسبــــُة الّسكنــــــاِت  ِنسبــــُة الّسكنــــــاِت 
ـَتـجــــــاوُز  1010  %%  !! ـَة ال ت ـَتـجــــــاوُز  امُلؤمنـــــ ـَة ال ت امُلؤمنـــــ

َر أميـــِن ُيقِصـي امُلتـضـــرِّ َرَعـــدُم التَّ أميـــِن ُيقِصـي امُلتـضـــرِّ ِريـــــغــــي: ِريـــــغــــي: َعـــدُم التَّ
 مــــن الَتعويــِض ويـــــعّرضـــــُه لَغــــرامـــــٍة  مــــن الَتعويــِض ويـــــعّرضـــــُه لَغــــرامـــــٍة !!

الُعــــزوف!الُعــــزوف!
َثقافــةَثقافــة الّتـأميـن.. الّتـأميـن.. 



02
أخبار السياسة
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 تمثل 24 % من مجموع مساجد الوطن

َمصالُح بلَمهِدي ُتحِصي 4000 َمسجٍد 
َمعنيٍّ باستقباِل الُمصّليَن

أحمد بوكليوة

يوسف  األحد،  أمس   أكد، 
لإلذاعة  به  أدلى  تصريح  يف  بلمهدي 
الوطنية، أن عملية املعاينة خلصت إلى 
تسجيل 24 باملائة من مجموع املساجد 
املوزعة عبر التراب الوطني توفرت فيها 
الشروط الالزمة الستقبال املصلني، مبا 
مصٍل.  لـ1000  االتساع  شرط  فيها 
النسبة  هذه  أن  املتحدث  وأضاف 
مسجد   4000 عن  يزيد  ما  عادلت 
وطنيا سيتم فتحها، مشيرا إلى أنه رقم 
كبير وواٍف ويعطي فرصة رفع التحدي 
الصحي  البروتوكول  تطبيق  أجل  من 
التدريجي  الفتح  عملية  ضمن  احملدد 
اجلاري.  أوت   15 يوم  للمساجد، 
البروتوكول  تطبيق  كيفية  وبخصوص 
بلمهدي  أوضح  املساجد،  يف  الصحي 
أن ذلك سيكون بإشراف وزارة الشؤون، 
اللجنة  يرأس  الذي  الوالي  رقابة  وحتت 
ليس  األمر  ألن  الوالئية،  العلمية 

الدينية واألوقاف  الشؤون  بوزارة  خاصا 
يشمل  متعدد  جتند  هناك  وأن  فقط، 
جلميع  املتطوع  املدني  املجتمع  أيضا 
القطاعات التي ميكن أن حتقق الفارق، 
نتائج  إلى  أن نصل  قائال: »سنستطيع 

مرضية بإذن اهلل ووعي املصلني«.
تكون  أن  على  املتحدث   وراهن 
من  الكثير  بها  تقتدي  قدوة  املساجد 
يف  األخرى  والفضاءات  التجمعات 

الوباء  بخطورة  والتوعية  التحسيس 
املسجد  باعتبار  انتشاره،  من  واحلد 
ومكانا  للمواطنني  كبيرا  جتمعا  يشهد 
كافة  بلمهدي  ودعا  اهلل.  من  للتقرب 
املواطنني إلى اإلخالص يف الدعاء هلل، 
وأن يجعلوا من هذه العودة عودة حميدة 
بينهم وبني اهلل وإخوانهم، مشددا على 
ضرورة احترام التدابير الوقائية للحد من 

تفشي فيروس كورونا.

شدتها بلغت 4.3 درجات على سّلم ريشتر 
األرُض َتهتّز بِتيبازة دون َتسجيِل 

َخسائَر مادّيٍة أو َبشرّية 
 أعلن مركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء، يوم أمس 
األحد، عن تسجيل هزة أرضية يف والية تيبازة بلغت شدتها 4.3 درجات على 
سلم ريشتر.  وكشفت املديرية العامة للحماية املدنية، يف بيان أصدرته أمس، أنها 
قامت بعملية استطالع وتعرف عبر مختلف بلديات وأحياء الواليات التي شعرت 
بالهزة األرضية التي ضربت والية تيبازة. وأضاف البيان أن الهزة األرضية شعر بها 
سكان واليات تيبازة، الشلف، البليدة واجلزائر. وإثرها قامت وحدات احلماية املدنية 
بعملية استطالع وتعرف عبر مختلف بلديات وأحياء الواليات التي شعر بها السكان 
بالهزة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية تذكر.    صفية نسناس

الحّل الوحيد يكمن في تشييد بنايات مضادة للزالزل
ل نحَو  حمداش: الَجزاِئر ُتسجِّ

100 َهّزة َشهرًيا! 
علم  يف  البحث  مبركز  الفلك  علم  يف  والباحث  اخلبير  محمد حمداش   أكد 
أخبار   « مع  أجراه  اتصال  يف  ببوزريعة،  واجليوفيزياء،  الفلكية  والفيزياء  الفلك 
الوطن«، أن منطقة شمال اجلزائر معروفة بنشاطها الزلزالي الدائم واملستمر، حيث 

يتم تسجيل بني 80 و100 هزة أرضية شهريا ال يشعر السكان بأغلبها. 
اجلزائر  شمال  ملنطقة  اجليوفيزيائية  الطبيعة  أن  إلى  ذاته  املتحدث  أشار  كما 
حاليا تعرف تصادما مع قارة آسيا. ومن خالله يتم حدوث تراكمات وتشققات 
املمكن  من  األحيان  بعض  أنه يف  إال  النشاط،  الهزات ضعيفة  تلك  إلى  تؤدي 
مبيلة  املنقضي  اجلمعة  يوم  كما حدث صبيحة  السكان  بها  يشعر  هزات  حدوث 
وليلة يوم أمس بوالية تيبازة.  واعتبر حمداش أن النشاط الزلزالي املميز للجزائر ال 
ميكن، بأي شكل من األشكال، التنبؤ بطبيعة هزاته. لكن، ما ميكن التأكيد عليه 
أن أفضل طريقة لتجنب حدوث كوارث مادية وبشرية معتبرة هي االعتماد على 

تشييد بنايات حتترم املقاييس املتعارف عليها وجعلها مضادة للزالزل.

الشروع في عمليات ربط السكنات بالغاز والكهرباء
 ناصري: إعادُة إسكاِن َمنكوِبي ِميَلة 

بعَد 3 أَساِبيع
أعلن وزير السكن والعمران واملدينة كمال ناصري أن 184 عائلة منكوبة جراء 
فرضوة  مبنطقة  يوما  بعد عشرين  إسكانها  ميلة سيعاد  والية  الذي ضرب  الزلزال 
ببلدية سيدي مروان. عاين، أمس األحد، وزير السكن والعمران واملدينة كمال 
الذي  الزلزال  املنكوبة جراء  للعائالت  منحها  املقرر  السكنات  بناء  ورشة  ناصري 
ضرب والية ميلة، رفقة كل من وزيري املوارد املائية أرزقي براقي ووزير األشغال 
العمومية فاروق شيعلي، حيث ستخصص 184 وحدة سكنية لفائدة العائالت 
املتضررة ضمن برنامج إجناز 600 وحدة عمومية إيجارية بفرجيوة، سيتم جتهيزها يف 
غضون عشرين يوما. وأسدى ناصري تعليماته للمسؤولني املعنيني تقضي باإلسراع 
يف عمليات ربط هذه السكنات بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن 
الظرف استثنائي وإعادة إسكان العائالت املنكوبة أولوية، مضيفا أنه مت تخصيص 
اخلبراء ضمن  طرف  من  التي صنفت  السكنات  مالكي  لفائدة  مالية  إعانة   118
اخلانة البرتقالية وتبدو عليها تشققات تسبب فيها الزلزال، موضحا أن قيمة اإلعانة 
املالية متنح وفقا لتقارير خبراء وبناء على درجة األضرار التي حلقت بالسكنات، 
كاشفا عن منح 400 إعانة مالية خاصة بالسكن الريفي لفائدة عائالت متضررة 
بفعل الزلزال.                                                                 أحمد بوكليوة

احتواء الوباء يستوجب االلتزام بالوقاية.. بلحسين: 
الَفيروُس ينَتِشر بشكٍل َنشط وُيؤّثر على 

الِبالد بأكَمِلها
الوبائية  بالتحقيقات  املكلفة  اخللية  رئيس  بلحسني  محمد  البروفيسور  أّكد 
وأخصائي الوبائيات أن قرار تخفيف احلجر يف بعض األماكن من قبل السلطات 

يقتضي - يف املقابل - مزيدا من االنضباط والوعي لدى املواطنني. 
وقال البروفيسور بلحسني، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة الوطنية يوم أمس 
األحد، إن احتمال اإلصابة بالفيروس مرتبط باالحتكاك مع إنسان آخر، مضيفا 
أن هذا هو السبب يف أن احلجر والتباعد اجلسدي يعتبر من اإلجراءات الوقائية من 
اإلصابة بـ »كوفيد 19«. وأشار املتحدث أن هناك العديد من األشخاص الذين 
يرتدون - اآلن - أقنعة حلماية أنفسهم من العدوى احملتملة، لكن رغم ذلك ما 
يزال يتعني بذل الكثير من اجلهود، ألنه يبقى من الصعب تخيل أن احتواء هذا 
الوباء ممكن.  كما أوضح املتحدث ذاته أن الوضع الصحي يكشف أن هذا الفيروس 
ينتشر بشكل نشط، وأنه يؤثر - اآلن - على البالد بأكملها، الفتا النظر إلى أن 
للغاية،  توسع سريعة  قدرة  له  أن  أثبت  البالد  بداية يف وسط  انتشر  الذي  الوباء 
حيث انتقل شرقا، ثم يف املرحلة الثانية توجه نحو الواليات اجلنوبية لكن بدرجة 
أقل انتشارا، معتبرا أن حجر مريض مصاب هو احلل األكثر فعالية لكسر سلسلة 
انتقال العدوى يف مجتمع أصيب بفيروس كورونا، مسجال أن زيادة قدرة الفحص 
ستساعد يف معرفة من هو مصاب ومن هو غير مصاب.          صفية نسناس

كشف وزير الشؤون الدينية واألوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، عن إحصاء أزيد من 4000 مسجد على 
المستوى الوطني تتوفر فيها شروط إعادة الفتح.

أفتت بحرمة االختالط بمن يشك في إصابته، لجنة الفتوى:
الَمساِجد ُتفتح 15 َدقيقًة قبل الّصالِة وُتغلق َعقبها!

بيان  يف  الفتوى،  جلنة  حددت 
الشروط  األحد،  أمس  يوم  أصدرته 
تزامنا  املصلني  قبل  من  اتباعها  الواجب 
وإعادة فتح املساجد يوم السبت 15 أوت 
املعنية  املساجد  أن  إلى  مشيرة  اجلاري، 
بالفتح ستبقى مغلقة خالل صالة اجلمعة 
أن  إلى  البيوت،  يف  ظهرا  ستصلى  التي 
تتوفر الظروف املواتية للفتح الكلي لبيوت 
املساجد  أن  اللجنة  بيان  يف  اهلل. وجاء 
ستفتح قبل اآلذان بـ 15 دقيقة وتغلق بعد 
الصالة بـ 10 دقائق، وأن الصالة ستقام 
اللجنُة  أوصت  كما  مباشرة،  اآلذان  بعد 
اإلطالة  وعدم  الصلوات  بتخفيف  األئمَة 
على  اإلبقاء  ضرورة  على  مؤكدة  فيها، 

أثناء  األنف  يغطي  الذي  الواقي  القناع 
الصالة مبا يف ذلك السجود. 

االحتياط  بوجوب  اللجنة  وأفتت 
وأفتت  الوقاية،  بأسباب  واألخذ 
إصابته  يف  يشك  مبن  االختالط  بُحرمة 
بالفيروس، كما دعت املصلني إلى إحضار 
سجاداتهم اخلاصة وتعقيمها، وكذا وضع 

احلذاء يف كيس شخصي. 
على  القائمني  ذاتها  اللجنة  وألزمت 
الدخول  أثناء  املصلني  بتنظيم  املسجد 
واخلروج ووضع إشارات توضح مسلكهما، 
بوسائل  التبرع  على  املواطنني  كما حثت 
النظافة والتعقيم الصحي واألقنعة الواقية 

والسجادات ذات االستعمال الواحد. 

يف  العادية  بالصيغة  اآلذان  وسيرفع 
زيادة  مع  ويرفع  فتحها،  مت  التي  املساجد 
»الصالة يف بيوتكم« يف املساجد التي لم 
تفتح بعد، كما أوصت بتقطيع الصفوف 
شرعية  ضرورة  أنها  معتبرة  الُفَرج،  وترك 

تزول معها الكراهة. 
حرج  ال  أنه  الفتوى  جلنة  وذكرت 
لألصحاء يف مثل هذه الظروف يف الصالة 
سنة  اجلماعة  صالة  ألن  بيوتهم  يف 
وليست واجبة، كما أكدت أنه مينع على 
واملرضى  السن  وكبار  والنساء  األطفال 

حضور صالة اجلماعة يف هذه الظروف. 
صفية نسناس

حذرت من استعمال الطرق التقليدية في العالج 
ل 50 وفاًة بالّتسُمِم الَعقربيِّ سنوًيا َمحُجوب: الَجزاِئُر ُتسجِّ

محجوب  مرمي  الدكتورة  كشفت 
مبستشفى  السموم  علم  يف  املتخصصة 
باجلزائر  دباغني«  األمني  »محمد 
 50 سنويا  تسجل  اجلزائر  أن  العاصمة، 
أن  مبرزة  العقارب،  بلدغة  وفاة  حالة 
تسعينيات  منذ  تضاعف  اإلصابات  عدد 
املقابل  يف  سجل  لكن  املنقضي،  القرن 
انخفاض يف عدد الوفيات بفضل التكفل 

اجليد باملصابني بالتسمم العقربي. 
خالل  محجوب،  الدكتورة  وأفادت 
عبر  األحد  أمس  يوم  أجرتها  مداخلة 
مخاطر  »حول  الوطنية  اإلذاعة  أمواج 
التسمم العقربي وطرق الوقاية من لسعات 
لسعات  بـ«كابوس  يعرف  ما  أو  العقرب 
املوت«، بأن اإلحصائيات املسجلة خالل 
معنية  والية   42 أن  بينت   2019 عام 
من  العقارب  هجرة  بسبب  الظاهرة  بهذه 
التبادالت  بسبب  اجلنوب،  نحو  الشمال 
حاالت  ارتفاع  مبرزة  وغيرها،  التجارية 

تلي  التي  الفترة  خالل  العقربي  التسمم 
اختفاء  بسبب  املبارك  األضحى  عيد 
وعن  املاشية.   صوف  داخل  العقارب 
اإلصابات،  أعلى  تسجل  التي  الواليات 
قالت املتحدثة إن كال من واليات بسكرة 
وتندوف  واملسيلة  واجللفة  وأدرار  والوادي 
انتشار  حيث  من  الصدارة  حتتل  وورقلة 
أن  معتبرة  العقربي،  بالتسمم  ظاهرة 
الظروف املناخية يف اجلنوب مواتية لعيش 
واحدة  باملنطقة  تعيش  حيث  العقارب 
العالم،  يف  العقارب  أنواع  أخطر  من 
حسب تأكيدها.  وعن الفئات املستهدفة 
العقربي  والتسمم  العقارب  بلدغات 
عموما، أكدت املتخصصة يف علم السموم 
الدكتورة مرمي محجوب أن حاالت التسمم 
بني  إن  حيث  اخلطر،  قليلة  عمومها  يف 
ال  احلاالت  هذه  من  باملائة   90 إلى   80
ينتج عنها أي أعراض، أو تظهر أعراض 
موضعية أو محلية وهي عبارة عن حروق 

أو التهاب أو آالم، مضيفة أنه من النادر 
من  أعراض  إلى  األعراض  هذه  تطور 
درجة  وارتفاع  كالتعرق  الثانية  املرحلة 
املرحلة  أو  الدم،  ضغط  وارتفاع  احلرارة 
تؤدي  التي  األخطر(  وهي   ( الثالثة 
للوفاة، وهي عبارة عن اضطرابات تنفسية 
واألوعية.  القلب  متس  وأخرى  وعصبية 
األطفال  أن  إلى  املتخصصة  وأشارت 
تعرضا  األكثر  الفئتان  هما  واملسنني 
كما  اجلنوب،  بواليات  العقربي  للتسمم 
أن فصل الصيف - تضيف - ميثل مؤشر 

اخلطورة فيما يخص هذه الظاهرة. 
من جهة أخرى، حذرت الدكتورة من 
استعمال الطرق التقليدية لعالج التسمم 
العقربي، كاملص والكي واستعمال الغاز 
والتعصيب، مشيرة إلى أنه باإلضافة إلى 
عدم فائدة هذه الطرق فهي تشكل خطرا 

على املصاب بلدغة العقرب.
صفية نسناس



عّمــــار قــــردود

ضد  التأمني  إجبارية  قانون  أن  إال 
تهاون  بسبب  سواء  ُيطبق  لم  الكوارث 
يف  التأمني  شركات  تقصير  أو  احلكومة 
إقناع املواطنني بضرورة ذلك عبر حمالت 
التحسيس والتوعية من جهة، وال مباالة 
املواطنني أنفسهم بذلك بسبب اعتيادهم 
على االتكال على الدولة بعد كل كارثة 

يف  لتعويضهم  لها  يتعرضون  طبيعية 
الطابع  الوطني وبناًء على  التضامن  إطار 

االجتماعي للدولة، من جهة أخرى.
الشركة  من  أرقام  كشفت  فقد 
من   92% أن  التأمني  إلعادة  املركزية 
 % و96  والتجارية  الصناعية  املنشآت 
ضد  مؤمنة  غير  باجلزائر  السكنات  من 
الكوارث الطبيعية رغم إجبارية االكتتاب 

يف هذا النوع من التأمني.
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ولِة انعداُم الثقافِة التأمينيِة ُيفاقُم َتداعياِت الكوارِث الطبيعيِة على المواطنيَن والدَّ

ناعيِة والتِّجاريِة  92 % ِمن الُمنشآِت الصِّ
كناِت غيُر ُمؤَمنٍة ضَد الَكوارِث! و96 % مَن السَّ

المسؤول الجهوي بـ »أليانس للتأمينات«جمال الدين ريغي:

َر من أيِّ  عدُم التَّأميِن ُيقِصي الُمتضرِّ
َتعويٍض ويعّرضُه لَغرامٍة 

الدين  جمال  للتأمينات«  »أليانس  بشركة  اجلهوي  املسؤول   أوضح 
بادرت  مؤسستهم  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  ريغي، 

باستحداث »كات نات« للتأمني على الكوارث الطبيعية.
و أضاف ريغي أن »نظام »كات نات« هو تأمني إجباري مبوجب القانون 
أو  طبيعي  شخص  أي  أو  لعقار  مالك  كل  على   2003 أوت   26 منذ 
»كات  تأمني  أن  إلى  مشيًرا  جتاري،  و/أو  صناعي  نشاط  ميارس  معنوي 
الصناعية  املنشآت  تركيب  منه  املستفيدين  للمواطنني  يضمن  نات« 

والتجارية ومحتوياتها.
الزالزل،  عن:  الناجتة  األضرار  يؤّمن  النظام  هذا  بأن  ريغي  أفاد  و 
وحركة  القصوى  والرياح  العواصف  الطينية،  واالنهيارات  الفيضانات 
األرضيات. كما نبه إلى أنه - يف نظر القانون - عدم االشتراك يف هذا 
النوع من التأمني يقصي املتضرر تلقائًيا من أي تعويض، كما يعرضه لدفع 

غرامة مالية«.

 العقوباُت الُمحّددُة ليسْت َكافيًة لردِع الُمخالِفين!
  وأضاف ريغي أن تأمني املباني من أخطار الكوارث الطبيعية يعني 
ضمان تقدمي املساعدة املالية التي تسمح للعائلة أو املؤسسة باالستمرار، 
بالرغم من اخلسائر اجلسيمة التي حلقت بها جّراء الكارثة الطبيعية، وهذا 
 )03/12( رقم  األمر  خالل  من  بالفعل  اجلزائري  املشرع  إليه  سعى  ما 
الضحايا.  وبتعويض  الطبيعية  الكوارث  على  التأمني  بإلزامية  املتعلق 
تأمني  إلزامية  فكرة  جتسيد  األمر يف  هذا  أهمية  من  الرغم  وعلى  لكن، 
املباني ضد الكوارث الطبيعية، فإّنه كان قاصًرا يف بلوغ األهداف املرجوة 
منه؛ فقد كشفت أرقام من الشركة املركزية إلعادة التأمني أن %92 من 
املنشأت الصناعية والتجارية و96 % من السكنات باجلزائر غير مؤمنة 
ضد الكوارث الطبيعية رغم إجبارية االكتتاب يف هذا النوع من التأمني. 
ولعّل هذا اإلحجام له ما يبرره؛ إذ بالرجوع إلى األمر رقم )03/12( 
الكوارث  املباني ضد  تأمني  املخالفني إللزامية  ردع  فيما يخص  وحتديًدا 
تنص  التي   )14( املادة  وهي  فقط  واحدة  مادة  بوجود  نتفاجأ  الطبيعية، 
على مايلي: » يعاقب على كل مخالفة إللزامية التأمني املنصوص عليها 
يف املادة األولى أعاله، عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط 
هذه  ناجت  يحّصل   ،  20% قدرها  زيادة  مع  دفعه  الواجب  االشتراك  أو 
الغرامة، كما هو احلال يف مجال الضرائب املباشرة، ويدفع لفائدة اخلزينة 
العمومية«. و عليه، فاملالحظة املسجلة بخصوص املادة املذكورة أعاله هو 
أنها ليست كافية لردع املخالفني وال ميكن لها بهذا املضمون أن تنجح يف 
عامة،  بصفة  الطبيعية  الكوارث  التأمني ضد  إللزامية  الفعلي  التجسيد 
وتأمني املباني من أخطار الكوارث الطبيعية بصفة خاصة. وعليه، ال بد 
من إعادة النظر يف هذه املادة وذلك بالبحث عن آليات أخرى تصلح لردع 

املخالفني«.
ع.ق

أستاذ العلوم االقتصادية محيي الدين شبيرة:
َينبِغي إحالُة َمسؤوليِة الّتعويِض على 

َشركاِت الّتأميِن!
 أما األستاذ بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 
تصريح  يف   - أوضح  فقد  شبيرة،  الدين  محيي  البواقي،  أم  جامعة  يف 
أدلى به لــ«أخبار الوطن« - أن »إجبارية التأمني على الكوارث الطبيعية 
يف اجلزائر تبقى فعال اقتصاديا بامتياز ألنه يحقق املزاوجة العقالنية بني 
ضمان التضامن الوطني واحلفاظ على القدرات الوطنية، من خالل إحالة 
مسؤولية جبر أضرارها إلى مالك العقارات وشركات التأمني، بدل إبقاء 
األخيرة  هذه  أيادي  حترير  وبالتالي  الدولة،  على  املالية  تبعاتها  تعويض 
للتكفل مبستحقات أخرى ، خاصة وأن الدولة باتت غير قادرة على ذلك 
النظام اجلديد  أن »هذا  و أضاف شبيرة  املالية«.   مواردها  بسبب نقص 
الذي يسمح بتأمني أخطار لم تكن قابلة للتأمني ال ينفي التكريس التام 
يبدأ بتجسيد  الذي  للدولة،  املركزي  الدور  يلغي  الوطني، وال  للتضامن 
الوقاية الناجعة القادرة على تقليص أضرار الكارثة الطبيعية أمام استحالة 
عبر  املتضررين،  تعويض  يف  املالية  املساهمة  عند  ينتهي  وال   ، جتنبها 
الوقاية هي  التأمني، ألن  املركزية إلعادة  للمؤسسة  املالي  التوازن  ضمان 
من مسؤولية الدولة ومن صميم سياستها، وليست من مهام اخلواص«، 
الوطني  التضامن  خانة  يف  يصب  كان  وإن  التأمني  »هذا  أن  إلى  مشيًرا 
وليس يف خانة التقنيات التأمينية، فهو يعطي شركات التأمني القدرة على 
موازنة التعويضات املدفوعة مع األقساط املستلمة، اعتمادا على مبدأي 
التسعيرة ونوعية البناء والتشارك يف مواجهة األخطار قبلًيا )الوقاية( وبعدًيا 

)التضامن جلبر األضرار( ».
ع.ق

رغم استحداث المشرع الجزائري، منذ صدور األمر )12-03( سنة 2003، آلية أصيلة للتأمين على أخطار الكوارث 
الطبيعية، تجمع بين فكرتي التضامن االجتماعي والتأمين الفردي لمواجهة الطفرة في األحداث المناخية وما تلحقها من 

أضرار، سعًيا لتوزيع أعباء تعويض أضرار كهذه على شركات التأمين من جهة، ودعمها من طرف الدولة والتي تتدخل كآلية 
عاضدة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية باعتماد تقنية إعادة التأمين، من جهة أخرى.

الوطنية  بالشركة  اإلطار  يقول 
يف   ، زغمار  العالي  عبد  للتأمني 
الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
احلماية  شركة )SAA( توّفر  إن 
خالل  من  وملمتلكاتهم  للجزائريني 
تغطية شاملة ضد العديد من األخطار 
املادية التي تسببها الكوارث الطبيعية.
على  التأمني  زغمار  ويعتبر 
الصنف  الطبيعية خدمة من  الكوارث 
اإلجباري،  الطابع  ذات  االقتصادي 
الطابع  »حتديد  مت  قد  أنه  إلى  مشيًرا 
املادة  مبوجب  التأمني  لهذا  اإلجباري 
يف  املؤرخ   )12-03( رقم  األمر  من   1
26 أوت 2003 املتعلق بالتأمني ضد 
الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، 
اخلاصة  الالحقة  التطبيق  ومراسيم 
04-( رقم  التنفيذية  )مراسيم  به 
إلى رقم )272-04( )اجلريدة   )268

الرسمية(«.
وأوضح زغمار أنه ال ميكن أن تقل 
وفقا   ، واحدة  سنة  عن  التأمني  مدة 
رقم  التنفيذي  املرسوم  من   09 للمادة 
رقم  الرسمية  للجريدة   )04-269(

كنتم  »سواء  فيها55:  جاء  التي   ،
التأمني  يغطي  مكترين،  أو  مالكني 
منزلكم.  الطبيعية  الكوارث  من 
ومبجرد االكتتاب يف عقد التأمني ضد 
للمواطنني  ميكن  الطبيعية  الكوارث 
لهم  تضمن  تغطية  على  احلصول 

الطمأنينة وراحة البال يف بيوتهم«.
املغطاة  األحداث  زغمار  وذكر 
الوطنية  الشركة  طرف  من  تأمينًيا 
الفيضانات  وهي«الزلزال،  للتأمني 
القوية  والرياح  العواصف  والغرق، 
أن  وأضاف  التربة«.  واجنراف 
تصرف  حتت  شركة )SAA( تضع 
الكوارث  تأمني  من  نوعان  املواطنني 
الكوارث  تأمني  األول عقد  الطبيعية، 
مالك  كل  للماّلك:  موجه  الطبيعية 
غير  معنوي،  أو  طبيعي  )شخص 
يف  يقع  مبني  عقاري  مللك  الدولة( 
والثاني  للسكن،  يستخدم  اجلزائر 
موجه  الطبيعية  الكوارث  تأمني  عقد 
طبيعي  شخص  كل  أي  للمهنيني، 
و/أو  صناعي  بنشاط  يقوم  معنوي  أو 

جتاري«.

االكتتاب  »عند  بأنه  زغمار  وأفاد 
يف عقد التأمني ضد الكوارث الطبيعية 
حرية  من  املؤمنون  املواطنون  يستفيد 
واملمتلكات  احملتوى  قيمة  اختيار 
امللكية  نوعية  واعتبار  العقارية، 
الكوارث  ألخطار  تعرضها  ودرجة 
املتحدث  أفاد  بنائها.كما  وهشاشة 
تغطية  شركة )SAA( تضمن  بأن 
والتجارية  الصناعية  املرافق  من  كّل 
يعني  وهذا  محتوياتها،  ذلك  يف  مبا 
واملعدات  العقارية  املمتلكات  أن 
احملتويات،  من  وغيرها  والسلع  واملواد 
العقارية  املمتلكات  إلى  باإلضافة 
املباني  )العمارات،  اجلزائر  يف  املبنية 
ال  التجارية(.لكن  املباني  الفردية، 

يؤخذ بعني االعتبار احملتوى«.

..بيَن غياِب َثقافِة الّتأِمين وُضعِف 
َحمالِت التَّحسيِس

 10 وجود  عن  زغمار  وكشف 
حالة  يف  السكنات  من  فقط  باملائة 
مرجًعا  الطبيعة،  الكوارث  ضد  تأمني 
السكنات  تأمني  عن  العزوف  أسباب 

اإلطار بالّشركة الوطنية للتأمين عبد العالي زغمار:
كناِت ُمؤّمنٌة ضَذ الَكوارِث! 10 % َفقط من السَّ

 حّذر مزيان بلقاسم رئيس جمعية 
يف  جهته،  من  اجلزائريني،  املقاولني 
الوطن«،  لـــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
من كارثة طبيعية محتملة قد تضرب 
نصف  بحياة  وتودي  العاصمة  اجلزائر 
دمارا  بها  وُتلحق  شخص  مليون 

كبيرا«.
وأضاف مزيان أنه »جاء يف التقرير 
السنوي لشركة التأمني العاملية »سويس 
الذي  الصادر يف ديسمبر 2014،  رو« 
أن  العالم،  يف  مدينة   616 شمل 
اخلامسة  املرتبة  العاصمة حتتل  اجلزائر 
بني 60 مدينة أفريقية معرضة لكوارث 
طبيعية قد متس أكثر من نصف مليون 

شخص وتدمر الُبنى التحتية للمدينة، 
االحتاد  أعدها  التي  الدراسة  إن  حيث 
من  هي  اجلزائر  أن  ذكرت  األوروبي 
على  لألموال  تبذيرًا  األكثر  الدول 

مشاريع غير مجدية. 
إخالء  ضرورة  على  مزيان  وأكد 
لتفادي  السكان  من  العاصمة  اجلزائر 
من  واملمتلكات  األرواح  يف  خسائر 
العاصمة  ألن  التربة،  اجنراف  جراء 
بنيت فوق عدة أودية نائمة ، معتبًرا أن 
»مسألة نقل عاصمة البالد احلالية إلى 
عن  البعيدة  الداخلية  املناطق  إحدى 
الساحل بات أكثر من أمر ضروري«، 
محماًل »اجلهات املعنية واملتخصصني 

للمشاريع  التقنية  الدراسات  إجناز  يف 
ُيتوّقع  وما  يقع  ما  مسؤولية  الكبيرة 

حدوثه من كوارث طبيعية. 
تأمني  ضرورة  على  مزيان  وشدد 
الكوارث  ضد  ممتلكاتهم  اجلزائريني 
الطبيعية، ألن التأمني الفردي تتحمل 
أن  التأمني. كما  متويله شركات  أعباء 
الدولة تتدخل للتمويل كآلية مساعدة 
عن  الطبيعية  الكوارث  ضد  للتأمني 
يكفل  التأمني.و  إعادة  تقنية  طريق 
الطبيعية  الكوارث  ضد  التأمني 
على  تعويضات  املؤمنني  للمواطنني 
الكوارث  عن  الناجمة  األضرار 

الطبيعية.

مزيان بلقاسم رئيس جمعية المقاولين الجزائريين:
الَعاصمُة أكثُر الُمدِن اإلْفريِقّيِة َتهِديًدا بالكوارِث الَطبيعّيِة!

ها الَقانوُن ليَسْت كاِفيًة لردِع الُمخاِلفيَن 	   الُعقوَباُت الّتي أقرَّ
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محمـد رضوان

رفعتها  التي  املراسلة  يف  وجاء 
من  الهدف  أن  األول  للوزير  النقابة 
استيراد   45% قوامها  الدواء  فاتورة 
التقدم نحو  إنتاج محلي هو   % و55 
بغرض  االستيراد،  حصة  تقليص 
جيدا  والتحكم  الصعبة  العملة  توفير 
يف ظاهرة تضخيم الفواتير والتي تخص 
اخلام  املادة  أو  اجلاهزة  األدوية  استيراد 

التي ميكن إنتاجها آليا.
أغلب  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
الوقت  يف  هم  اجلزائر  يف  املنتجني 
نفسه مستوردون، وأن فاتورة االستيراد 
املقدرة بـ 4 ماليير دوالر ضخمة جدا 

مقارنة بفاتورة الدول املماثلة للجزائر.
ضرورة  على  النقابة  وأكدت 
االستيراد،  عباءة  من  اخلروج 

الدواء  مجال  يف  االستقالل  وضرورة 
قرارات  بإصدار  الطبية  واملستلزمات 
ما  كل  إسناد  يف  تتمثل  سيادية 
تقنية  وزارة  وصاية  إلى  بالدواء  يتعلق 

التي  الدوائية  الصناعة  يف  متخصصة 
إنشائها يف  إلى  اجلمهورية  رئيس  بادر 
التعديل احلكومي األخير، والتي على 

رأسها أحد أبناء قطاع الصيدلة.

والية الجزائر 
الوكالة العقارية تطالب مستأجريها 

بمستحقات  اإليجار
التابعة  العقارية لوالية اجلزائر كافة املستأجرين للمحالت  الوكالة  دعت 

لها إلى التقرب من مصاحلها لتسديد مستحقات اإليجار.
أفادت، أمس األحد، الوكالة العقارية لوالية اجلزائر يف إعالن نشرته يف 
صفحتها الرسمية على الفايسبوك واملوقع، بأنه يترتب على كافة مستأجري 
تأخروا عن دفع مستحقات  والذين  لها،  التابعة  والتجارية  السكنية  احملالت 
العمومية  السلطات  طرف  من  املتخذة  الوقائية  اإلجراءات  بسبب  اإليجار 
ملكافحة تفشي جائحة كورونا، التقرب من الوحدات التابعة للوكالة من أجل 
وضع جدول شهري لدفع مؤخرات اإليجار، مشيرة إلى أن مصاحلها سُتبقى 
حتت تصرفهم لإلجابة عن أي استفسار يطرحونه.                أحمد بوكليوة

استعدادا لتنفيذ قرار الفتح يوم 15 أوت الجاري 
مساجد المسيلة تباشر عملية تطهير واسعة

أن مصالح  بارود  يوسف  باملسيلة  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير  كشف 
مديريته قد باشرت مع القائمني على املساجد املعنية بقرار الفتح على مستوى 
الوالية، على غرار باقي واليات الوطن، يف تنظيف وتطهير قاعات الصالة، 
الصالة  تعليق  قرابة ستة أشهر من  استعدادا الستقبال جموع املصلني بعد 
من  للحد  للبالد،  العليا  السلطات  اتخذته  ووقائي  احترازي  كإجراء  فيها، 

انتشار وباء كورونا فيروس.
وفعاليات  املسجدية  اجلمعيات  على  يتعني  فإنه  املتحدث،   وحسب 
املجتمع املدني اتباع القواعد الصحية، حتسبا إلعادة الفتح املساجد تدريجيا 
اعتبارا من السبت املقبل، مضيفا أنه مت إشعار املساجد املعنية بهذه القواعد 
بهدف نزع األفرشة وتنظيف املساجد وحتى رفع املصاحف مع مبردات املاء، 
ضمان  مع  احملرار  توفير  إلى  باإلضافة  املكيفات،  استعمال  عدم  عن  فضال 
انسيابية املصلني خالل الدخول واخلروج من املساجد، حتى ال تكون هذه 
من  املعنيني  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير  ودعا  للوباء.هذا،  بؤرة  األخيرة 
أجل االستعداد لفتح املساجد تدريجيا، وفقا ملا جاء يف قرار اجتماع مجلس 
مناصب  يف  األئمة  وجود  وجوب  على  التعليمة  أكدت  حيث  احلكومة، 
عملهم، والوقوف على مدى احترام كل القرارات الصادرة عن الوزارة الوصية 
يف حال عودة املصلني إلى أماكن العبادة؛ من تباعد وشروط األمن والنظافة 
الداخلة يف بروتوكوالت الصحة ومحاربة انتشار الوباء.        جمال أبو أشرف

فيما أصيب 142 شخصا بجروح
مصرع 9 أشخاص في حوادث ّسير خالل 24 ساعة

ساعة   24 الـ  خالل  تدخال،   2972 املدنية  احلماية  وحدات   نفذت 
مكاملات  تلقي  إثر  على  وهذا  الوطن،  من  مختلفة  مناطق  يف  األخيرة، 
استغـاثة. هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية، 
سواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، تدخالت اإلجالء الصحي، 
بجائحة  املتعلقة  والتطهير  التحسيس  عمليات  وكذا  احلرائق،  إخمــاد 
»كوفيد19«. وحسب البيان الصادر أمس األحد عن املديرية العامة للحماية 
كورونا،  فيروس  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة  النشاطات  بخصوص  املدنية، 
نّفذت وحدات احلماية املدنية عبر كافة التراب الوطني 77 عملية حتسيسية 
شملت 15 والية ) 52 بلدية( لفائدة املواطنني حتثهم وتذكرهم على ضرورة 
احترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى قيامها 
وهياكل  منشآت  شملت  بلدية(،   51  ( والية   15 عبر  تعقيم  عملية   85 بـ 
عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية العامة 
للحماية املدنية لهاتني العمليتني 412 عون حماية مدنية مختلفة رتبهم، 70 
سيارة إسعاف و51 شاحنة، باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 18 إقامة 
بكل من:  رعايا جزائريني  استقبلت  والية،   06 بـ  الصحي  للحجر  موجهة 

اجلزائر، مستغامن، الطارف، تيبازة، قاملة ووهران.
ويضيف البيان أن وحدات احلماية املدنية أجرت، خالل الفترة نفسها، 
إثر تسجيلها عدة حوادث سير عبر عدة واليات، خلفت هذه  123 تدخال 
اخلطورة.  متفاوتة  بجروح  آخرين   142 وإصابة  أشخاص   09 وفاة  احلوادث 
وقوع  مكان  يف  املصابني  أسعفوا  ذاتها  للمصالح  التابعيني  األعوان  أن  يذكر 
احلوادث، قبل حتويلهم إلى املستشفيات احمللية. هذا، وسجلت أثقل حصيلة 
على  سيارتني  اصطدام  إثر  أشخاص   03 بوفاة  الوادي  والية  مستوى  على 

مستوى الطريق الوطني رقم 48، ببلدية احلمراية بدائرة الرقيبة.
الغابات  حرائق  مكافحة  جهاز  أن  ذاته  املصدر  كشف  الشأن،  هذا  يف 
واحملاصيل الزراعية، أخمد خالل الفترة نفسها، 40 حريقا، منها: 21 حريقا 
طالت  أخرى  حرائق   06 األحراش،  يف  شبت  حرائق   06 الغابات،  طال 
أن  ذاته  املصدر  وذكر  الزراعية.  احملاصيل  نشبت يف  حرائق   07 احلشائش، 
322 هكتارا من  الغابات،  209 هكتارات من  إلى تلف  هذه احلرائق أدت 
األحراش، 115 هكتارا من احلشائش و1500 حزمة تنب، باإلضافة إلى تلف 
1742 شجرة مثمرة.                                                    محمـد رضوان

النقابة الوطنية للصيادلة:

فاتورة استيراد الدواء ضخمة!
ثمنت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين قرار الوزير األول المتعلق بالنهوض بقطاع الصيدلة للتحكم في 
ميكانيزمات وآليات التحكم في الفاتورة المرتفعة لألدوية، معتبرة أن فاتورة 4 ماليير دوالر الستيراد األدوية ضخمة.

الناطق  االتصال  وزير  انتقد 
بلحيمر،  عمار  للحكومة،  الرسمي 
إقدام عدد من الصحفيني على العمل 
عقود  بال  أجنبية  إعالمية  وسائل  مع 

قانونية أو بطاقة مهنية.
االتصال  أمس، وزير  أول  أكد، 
عمار  للحكومة،  الرسمي  الناطق 
)و.أ.ج(  مع  أجراه  حوار  يف  بلحيمر، 
أن هناك صحفيني جزائريني ال ميلكون 
عقودا قانونية أو بطاقة مهنية صادرة عن 
صاحب العمل يف اخلارج أو عن مكتب 
متثيلي، مشيرا إلى أن هؤالء الصحفيني 
غير  فعليني  مراسلني  أنفسهم  عينوا 
معتمدين وفقا لإلجراءات املعمول بها 
يعملون  »هم  قائال  أجنبية،  لهيئات 
وفق نوع من قانون األمر الواقع يعرضهم 
أقلها  وليس   - أولها  مخاطر،  لعدة 
كمراسلني«.  بهم  االعتراف  عدم   -
الصحفيني  هؤالء  أن  بلحيمر  واعتبر 

يلجؤون إلى العاملني حلسابهم اخلاص 
من   81 املادة  على  للتحايل  واملتعاونني 
املؤرخ   )12-05( رقم  العضوي  القانون 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق باإلعالم، 
املهنيني  الصحفيني  أن  موضحا 
خاضعة  هيئة  حلساب  يعملون  الذين 
على  يحصلوا  أن  يجب  أجنبي  لقانون 
االعتماد، قائال: »يجب أن يعلم هؤالء 
الصحفيني أن دول وسائل اإلعالم التي 
مبثل  أبدا  ليسمحوا  يكونوا  لم  توظفهم 
هذه املمارسات على أراضيهم اخلاصة، 
حيث ميكن فقط للمراسلني املعتمدين 
تسمح  فلماذا  هناك،  العمل  رسميا 
ببلدنا؟«.  األمر  يتعلق  عندما  بذلك 
التفكير  لضرورة  الوزير  دعا  كما 
بظاهرة  يسمى  ملا  حلول  إيجاد  »يف 
املقاالت  وكثرة  السرية«  »الصفحات 
الشك  يزرع  األمر  كون  املُوقعة«،  غير 
مصداقيتها  بخصوص  القارئ  لدى 

الفاعلني  مختلف  مطالبا  ومصدرها، 
يف احلقل اإلعالمي إلى »تبني ممارسة 
صحفية أفضل يف اجلزائر، التزاما مببدأ 
الرقابة الذاتية، من خالل حترير ميثاق 
بهدف  لألخالقيات  توافقي  جزائري 

تسيير قطاع الصحافة«.
سيشكل  امليثاق  هذا  أن  وأكد 
»مرجعًا للمجلس والسلطات املنصوص 
عليها يف قانون اإلعالم 2012 والتي لم 

تر النور بعد«.
وذّكر، يف هذا السياق، بأن سلطة 
الضبط للصحافة املكتوبة - »وهي هيئة 
املعنوية  بالشخصية  تتمتع  مستقلة 
ستتكفل   - املالية«  واالستقاللية 
اإلعالمية  التعددية  بتشجيع  خصيصًا 
املكتوبة  املعلومات  نشر  على  والسهر 

وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني«.
أحمد بوكليوة

نشاطهم تحايل على المادة 81 من القانون العضوي المتعلق باإلعالم
بلحيمر: سجلنا صحفيين يعملون دون عقود لدى وسائل إعالم أجنبية

بجاية  محكمة  قاضي  حكم    
يف  للنظر  احملكمة  تخصص  بعدم 
منذ  يشنه  الذي  اإلضراب  شرعية 
20 يوما عمال مؤسسة ميناء بجاية، 
التابع  النقابي  الفرع  يف  املنخرطون 
من  اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد 
إلى  أدى  الذي  األمر  وهو  ؛  عدمها 
إدارة  بني  احلديدية  استمرار القبضة 

امليناء والعمال املضربني. 
 ولإلشارة، فإن إدارة مؤسسة ثاني 
كانت  اجلزائري  الشرق  يف  ميناء  أهم 
قد أودعت شكوى ضد13 عامال ميثلون 
النقابي للمؤسسة، على أساس  الفرع 
غير  العمال  يشنه  الذي  اإلضراب  أن 
عن  أعلنت  احملكمة  أن  غير  شرعي. 
مدى  يف  الفصل  يف  اختصاصها  عدم 
االحتجاجية  احلركة  هذه  شرعية 
من  القضية  يف  بالنظر  ووعدت 

حيث املضمون خالل األيام القادمة.
يف  وردت  نقطة  يخص  وفيما 
محتوى الشكوى الثانية التي أودعتها 
احملكمة،  إلى  بجاية  ميناء  إدارة 
العماَل  اإلدارة  باتهام  واملتعلقة 
مدخل  عند  القابعني  املضربني 
املضربني  غير  نظرائهم  مبنع  املؤسسة 
من دخول املؤسسة واستئناف العمل، 
أعلنت احملكمة أن اإلدارة لها صالحية 
جعل  ما  وهو  األمر  هذا  يف  التصرف 
حليم  رأسها  وعلى   - األخيرة  هذه 
تتوعد   - العام  املدير  الرئيس  قاسمي 
معرقلي دخول العمال باستدعاء قوات 
األمن لتفريقهم. كما أكد عبد العزيز 
حمالوي األمني الوالئي لالحتاد العام 
قوى  هناك«  أن  اجلزائريني  للعمال 
خفية« تقف وراء هذا اإلضراب، وإن 
العمال  إلى جانب  كان يسجل وقوفه 

املضربني يف مطالبهم - بحسبه. كما 
إيجابيا  واعتبره  احملكمة  قرار  ثمن 
يفصل  لم  ألنه  العمال؛  إلى  بالنسبة 
اتخذ  أو  اإلضراب  شرعية  مدى  يف 
املضربني.  ضد  املتابعات  من  سلسلة 
منح  فقد  ذلك،  من  العكس  وعلى 
لدراسة  احملكمة  لهيئة  الوقت  بعض 
وخالل  املضمون  حيث  من  القضية 
نحو  حضرها  التي  احملاكمة  جلسة 
ظل  ملمثليهم،  دعما  عامل   200
قاسمي   « ويرددون  يهتفون  العمال 
سياق  ويف  ارحل«.   قاسمي  برا، 
آخر، تردد اسم الرئيس املدير السابق 
لسان  على  عاشور  جلول  بجاية  مليناء 
العمال املضربني، ليس طلبا لوساطته 
يف  املسؤولية  من  جزءا  لتحميله  وإمنا 

الوضعية التي تعيشها املؤسسة.
عبد السالم. ق

 المحكمة قضت بعدم تخّصصها للنظر في شرعية اإلضراب
 استمرار القبضة الحديدية بين إدارة ميناء بجاية والعّمال



خديجة بن دالي

اكد  الوطن  ألخبار  تصريحهم  ويف 
سياسة  من  ذرعا  ضاقوا  أنه  احملتجون 
التجاهل والتماطل التي تنتهجها السلطات 
احمللية ووكالة عدل بحيث لم يتبقى لهم أي 
أعذار بعد االنتهاء من اجناز السكنات يف 
ظل املعاناة التي يتكبدها املكتتبون واملبالغ 
كاهلهم  أثقلت  التي  للكراء  اإلضافية 
والتبعات  كورونا  أزمة  ظل  يف  خصوصا 
املؤسسات  على  خلفتها  التي  االقتصادية 
وكان  هذا  سواء.  حد  على  واملواطنني 
املدير العام لوكالة عدل قد زار شهر جويلية 
بالرتبة  عدل  سكن   6000 موقع  الفارط 
ببلدية ديدوش مراد لالطالع على سير هذا 
الى  االستماع  مت  السكني حيث  البرنامج 

عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير  قدمه  عرض 
بشكل  املشروع  فيه  إستعرض  قسنطينة 
الشطر  أشطر،      3 واملتضمن  مفصل 
األول املتكون من  3672مسكن والشطر 
الثاني 1053 مسكن من والشطر الثالث 

من 1293 وحدة سكنية. 
لوكالة عدل  العام  مدير  وجه  حيث 
الوضعيات  متابعة  اجل  من  تعليمات 
املتعلقة بتقدم األشغال ملختلف املناولني 
العاملني يف املوقع للمديرية اجلهوية لوكالة 
عدل وارسالها بشكل دوري الى املديرية 
العامة للتكفل بها خاصة من ناحية دفع 

املشروع.   بهذا  اكثر  للدفع  املستحقات 
أن اجلهود متواصلة  الوالية  والي  أكد  كما 
نهاية  6000 مسكن قبل  توزيع  من أجل 
السنة اجلارية منها جزء من مشروع منطقة 

إجحافا يف  املكتتبون  اعتبره  ما  وهو  الرتبة 
يتم  بحيث  الكادبة  الوعود  بسبب  حقهم 
يف كل مرة متديد مواعيد تسليم السكنات 

دون سبب واضح.

لتضرب  النقدية  السيولة  أزمة  تعود 
خالل  من  تبسة  والية  بريد  مبراكز  بقوة 
بعد  خاصة  األموال،    ندرة  تواصل 
واالتصاالت  البريد  وزارة  تطمينات 
وفرة  بخصوص  والالسلكية  السلكية 
السيولة النقدية،    حيث تفاجأ العشرات 
من املواطنني بوجود نقص حاد يف السيولة 
على مستوى جميع مراكز البريد عبر إقليم 
من  أكثر  منذ  شهدت  والتي  الوالية،   
وتدافع  طويلة  وطوابير  حاد  اكتظاظ  شهر 
بالرغم من اجلائحة الصحية وسط تخوف 

كبير من تفشي فيروس كوفيد19-.
عن  املواطنني  من  العديد  وعّبر 

الوضعية  هذه  إزاء  وسخطهم  تذمرهم 
من  حرمتهم  التي  واملتكررة،    املزرية 
سحب رواتبهم ومعاشاتهم ووضعتهم يف 
جعلهم  الذي  األمر  محرجة،     مواقف 
متعبة  طوابير  يف  طويلة  لساعات  يقفون 
ومخيفة جراء انتقال العدوى،   مطالبني 
العاجل  بالتدخل  احمللية  السلطات  بذلك 
حلل هذه األزمة وتداركها يف أقرب وقت 
على  الضغط  لتخفيف  وهذا  ممكن،   
اجلميع  وسحب  البريدية،    املكاتب 

ألموالهم بكل أريحية.
والي  كشف  أخرى،     جهة  ومن 
مشكل  أن  عطاهلل«  »موالتي  الوالية 

طريقه  يف  الوالية  مستوى  على  السيولة 
اجراءات  عدة  اتخاذ  خالل  من  للحل 
مسؤولي  مع  اليومي  التواصل  غرار  على 
على  املعنيني  املدراء  ومع  اجلزائر  بنك 
من  املركزية  اإلدارة  وكذا  احمللي  املستوى 
أجل تزويدنا بالسيولة،   كما أن اجلهات 
السيولة  تواجد  تنظيم  على  تعمل  املعنية 
من مركز إلى مركز،   إضافة إلى محاولة 
البريد  مراكز  على  الضغط  لتخفيف 
من  املؤسسات  مبختلف  للعمال  بالنسبة 
للسحب على  توفير آالت  خالل محاولة 

مستوى املؤسسات الكبرى.
فيروز رحال

جيجل
العثور على الطفل الضائع بجبال زيامة منصورية

مت العثور على الطفل الضائع بجبال زيامة منصورية بعد عملية بحث 
مكثفة مشتركة بني قوات اجليش الوطني واحلماية املدنية والفرقة اإلقليمية 
الدرك الوطني لبلدية زيامة منصورية والتي استغرقت 6ساعات من البحث 
املكثف امتد لساعات الليل،  الطفل الضائع صاحب 4سنوات عثر عليه 
مبدخل قرية احلامة املهجورة بعد بالغ من األهل مفاده ضياع ابنهم وخروجه 
من منزل العائلة والتي كانت يف جولة سياحية بغابات املنطقة هذا فيما عثر 

على الطفل بصحة جيدة.

قسنطينة
توقيف 321 شخصا ضلعوا في قضايا إجرامية 
قامت مصالح امن والية قسنطينة،   خالل السبعة أشهر األولى من 
سنة 2020،   ب 9363 عملية شرطية مست 18575 نقطة موزعة عبر 
مت  الوطني،    الدرك  مع  39 عملية مشتركة  منها  الوالية،    إقليم  كامل 
خاللها مراقبة 61747 شخص،   من بينهم 445 امرأة ومكنت من توقيف 
1418 شخص من بينهم 367 شخص كانوا محل حتقيق يف قضايا حمل 
األسلحة البيضاء من بينهم 03 نساء. وخالل نفس الفترة سجلت مصالح 
أمن الوالية،    1421 قضية مساس باألشخاص مبا فيها الضرب واجلرح 
العمدي،   سب وشتم،   تهديد...الخ،   أجنز منها 1268 قضية بنسبة 
إجناز 89.23 % تورط فيها 1750 شخص من بينهم 160 امرأة،   كما مت 
تسجيل 293 قضية حمل أسلحة بيضاء مت حلها بنسبة %100 مع توقيف 

321 متورطا فيها.
خديجة بن دالي

المسيلة 
تغيير موقع مشروع مستشفى 240 سريرا 

محلُّ جدل
موقع  بتحويل  والقاضي  الوالئية  السلطات  فرار  املسيلي  الشارع  انتقد 
اجناز مشروع مستشفى 240سرير إلى القطب احلضري اجلديد وهو الذي 
كان مقررا يف سباق اخليل،   االنتقاد ليس يف اختيار األرضية ولكن جاء 
بعد إضاعة 08أشهر من اختيار أرضية املشروع من قبل جلنة تقنية وزارية 
اجلاري. قرار  العام  من  جانفي  شهر  خالل  الوالية  زارت  التي  مشتركة 
اإللغاء املوقع أتخذ خالل االجتماع املوسع يوم األربعاء مبقر الوالية والذي 
لم يصدر بشأنه أي بيان من قبل ديوان الوالي على األقل لتوضيح خلفيات 
يؤكد  الذي  املدني  املجتمع  وبالتالي طمأنة  األول  القرار  التراجع عن  هذا 
على تأخير يف انطالق مشروع املستشفى ألشهر أخر خاصة يف ظل الوضعية 
املزرية التي يعرفها مشفى الزهراوي والذي لم يكن يوما يف مستوى تطلعات 

الشارع املسيلي. 
أتخذ من قل جلنة  املكان  تغيير  قرار  فإن  املصادر  إلى بعض  واستنادا 
والصحة  املائية  واملوارد  والفالحة  التعمير  قطاعات  ضمت  موسعة  تقنية 
احلضري  القطب  من  بالقرب  مساحة  وتخصيص  املكان  بتغيير  والبلدية 
على  يتوفر  املوقع  أن  السيما  املستشفى  مشروع  لتوتيد  اجلامعي  والقطب 
فأن  الغابية. لإلشارة  املساحات  من  والقرب  العلو  ومنها  الشروط  بعض 
اختيار اختيار موقع املستشفى وإلغاء اخليار األول جاء على خلفية الرفض 
التي شنها  الفايسبوكية  احلملة  بعد  االختيار  هذا  واجهه  الذي  اجلماعي 
بعض النشطاء ضد هذا القرار حينها مما أدى إلى مسارعة السلطات الوالئية 
 240 مستشفى  مشروع  لتثبيت  مشتركة  وزارية  تقنية  بلجنة  لالستنجاد 
سريرا الذي أسند ملؤسسة كوسيدار الجنازه قبل أن تتراجع أول أمس بصفة 

فجائية دون توضيح من اجلهة الوصية. 
جمال أبو اشرف
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تبسة
استمرار أزمة السيولة النقدية في مراكز البريد

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

السطحة  حي  تالميذ  أولياء  يطالب 
ببلدية نقرين جنوب  أكبر وأقدم األحياء 
والية تبسة،   السلطات احمللية والوالئية 
بضرورة إجناز مدرسة ابتدائية من شأنها أن 
تضع حدا ملعاناة التالميذ الذين يضطرون 
إلى  للوصول  طويلة  مسافات  قطع  إلى 

أقرب مؤسسة تعليمية يدرسون بها. 
بذات  اجلمعيات  ممثلي  وحسب 
من  »السطحة«  حي  فيعتبر  البلدية،   
مالمحة  ظهرت  والذي  األحياء  أقدم 
سنة 1982 ومن بني املناطق التي تعاني 
املرافق  غرار  على  النقائص  من  العديد 
التالميذ مسافة  التربوية،   حيث يتنقل 

مدارسهم،    إلى  للوصول  كلم   1 من  أكثر 
نتائجهم  من  تقلل  الئقة  غير  ظروف  يف 
الدراسية خاصة ما تعلق بالثالثي األخير 
والذي تعرف فيه هذه املنطقة الصحراوية 
درجات حرارة جد مرتفعة،   وبالرغم من 
الوصية  اجلهات  التالميذ  أولياء  مناشدة 
عديد املرات ورفعوا لهم معاناة أبنائهم من 
الصغار  األطفال  ترهق  التي  املسافة  بعد 
الذين  التحضيري  الصف  تالميذ  خاصة 
يصل بهم حد النوم يف األقسام يف عديد 
التعب واإلرهاق،    يف  احلاالت بسبب 
الوقت الذي حرم فيه عديد األطفال من 
بالتحضيري  بيداغوجي  مقعد  يف  حقهم 

املدارس  تعرفه  الذي  االكتظاظ  بسبب 
وكذلك أولوية األحياء.

ومن جهة أخرى،   يضطر العديد من 
أولياء التالميذ بحي السطحة إلى مرافقة 
التعليمية  املؤسسات  إلى  يوميا  أبنائهم 
بسبب  دراستهم،    فيها  يزاولون  التي 
طريقهم  يف  تواجههم  قد  التي  األخطار 
املرور  حوادث  غرار  على  املدرسة  إلى 
لذلك  وغيرها،    املفترسة  واحليوانات 
املعنية  للسلطات  ندائهم  األولياء  يجدد 
معاناة  إلنهاء  السريع  التدخل  بضرورة 

التالميذ. 
فيروز رحال

مطالب بإنجاز ابتدائية في حي السطحة

طالبوا بإنهاء األشغال وهّددوا باالنتحار جماعّيا 

مكتتبو عدل بالرتبة في قسنطينة 
يقتحمون  سكناتهم!

أقدم،   يوم أمس،   مكتتبو 6000 مسكن بيع باإليجار »عدل«،   بمنطقة الرتبة بديدوش مراد في والية 
قسنطينة،   على اقتحام منازلهم،   وصعدوا إلى أسطح العمارات مهددين باالنتحار جماعّيا،   بسبب ما أسموه بالتالعب 
والتماطل في توزيع السكنات،   بعد 8 سنوات من انطالق أشغال اإلنجاز،   ُأنِهيت خاللها األشغال الخاصة بالعمارات 

وأشغال التهيئة الخارجية،   وُمّدت شبكات الغاز والماء والكهرباء في جزء كبير من السكنات،  باستثناء بعض العمارات،   
حسب ما ذكره المحتجون.

قامت مصالح أمن والية عنابة خالل 
غاية  إلى  لوت  الفاحت  من  املمتدة  الفترة 
 263 بتوقيف  الشهر  ذات  من  السادس 
دراجة  و125  مركبة   12 ووضع  شخص 
ملخالفة  وهذا  البلدي  احملشر  يف  نارية 
املتخدة  اإلحترازية  والتدابير  القرارات 
إتخاد  مع  كورونا  فيروس  وباء  ملجابهة 
كافة االجراءات القانونية الالزمة يف حق 
املخالفني.  ويف بيان لها دعت مصالح أمن 

والية عنابة أمس املواطنني لضرورة األلتزام 
اإلحترازيةاملتخدة  والتدابير  باإلجراءات 
على  حفاظا  وهذا  السلطات  طرف  من 
من  واحلد  عائالتهم  وصحة  صحتهم 
أن  لإلشارة  19.و  كوفيد  فيروس  تفشي 
عنابة  بوالية  الصحي  احلجر  ساعات 
غاية  إلى  مساءا  الثامنة  الساعه  من  تبدأ 
جهتها  من  صباحا.  اخلامس  الساعة 
العمومي  األمن  الوالئية  املصلحة  قامت 

بعملية شرطية شاركت فيها قوات الشرطة 
1و2  السريع  التدخل  لكتيبتي  التابعني 
وفرقة العمران وحماية البيئة حيث أفضت 
إحترام  لعدم  نارية  دراجة   94 حجز  إلى 
الدرجات  سير  مبنع  املتعلق  الوالئي  القرار 
إلى  إضافة  عنابة  بلدية  بإقليم  النارية 
سالح  حيازة  أجل  من  شخصني  توقيف 
االجراءات  كافة  إتخاد  مع  أبيض محظور 
القانونية الالزمة.                  ف. سليم

عنابة
توقيف 263 شخصا خرقوا الحجر الصحي
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حواش.أ

الصعبة  االجتماعية  الوضعية 
عائلة  ل54  االستقالل  منذ  املتواصلة 
اي  تلقى  لم  العمري  ملزرعة  الشاغرة 
دائرة سيدي  اهتمام من طرف مصالح 
ألقت معاناة ساكنة هذه  التي  بلعباس 
للحالة  ابهة  غير  ظهورها  وراء  املزرعة 
اين  باتت عليها مساكنهم  التي  املزرية 
وتبكد  الكرمية  احلياة  شروط  تنعدم 
هته  طرف  من  لسنوات  العيش  مرارة 
مفادها  تعليالت  مقدمة  العائالت 
تبعيتها  رغم  إدارية  لها  تابعة  غير  أنها 
إقليميا وليس من صالحياتها النظر يف 
وضعيتها بل تعود صالحياتها إلى دائرة 

سيدي حلسن والتي هي أيضا امتنعت 
عن النظر يف قضية هذه العائالت هذا 
فك  إلى  السعي  وعدم  اإلداري  اخللط 
شيفرته لم يتسنى ألكثر من 50 عائلة 
الئق  اجتماعي  سكن  من  االستفادة 
يحفظ كرامتها ويصون شرفها ال زالت 
قضيتها موصدة يف ادراج املسؤولني ولم 
ترى النور بعد رغم تقدمي وعود يف كل 
يف  احقيتها  على  العائالت  لهته  مرة 
احلصول على مسكن اجتماعي وقرب 
يتم  مرة  كل  يف  إضافة  أزمتهم  انفراج 
االجتماعية  للسكنات  حصة  تسجيل 
املزرعة  أن  العتبار  وكذلك  بالوالية 
الهشة  البنايات  خانة  ضمن  مصنفة 
تسجيل  بعد  خصوصا  للزوال  واآليلة 

يف  باالنهيار  مهددة  باملزرعة  بناية   62
التعمير احمللية  آخر إحصاء من مديرية 

لكن دون أي جتسيد
ومزرية  إداريا  مبهمة  وضعية 
مزرعة  عاىالت  دفعت  اجتماعيا 
بلعمري إلى االستفسار حول وضعيتها 
خصوصا بعد استفادة الوالية من حصة 
االجتماعي  بصيغة  مسكن   1300
سياسة  احمللية  السلطات  واعتماد 
من  والتي  الهش  البناء  على  القضاء 
يبدو  والتي  قريبا  توزيعها  املرتقب 
عن  متسائلني  بها  معنيني  غير  أنهم 
اإلبهام  برفع  مطالبني  املهدد  مصيرهم 
معاناتهم  وتخليصهم من  عن قضيتهم 
قبل حدوث أي كارثة تودي بحياتهم.

مستغانم 
انطالق القافلة الصيفية للتحسيس 

بخطورة كورونا
العمليات  إطار  الصيفية يف  التحسيسية  القافلة  مستغامن  بوالية  انطلقت 
شرعية.  الغير  والهجرة   19 كوفيد  كورونا  وباء  تفشي  مخاطر  من  التوعوية 
القافلة التي تشارك فيها مديرية البيئة، الشباب والرياضة وديوان مؤسسات 
الكشافة  إلى  باإلضافة  الوطني،  للدرك  األحداث  حماية  فرقة  الشباب، 
الفاعلة كجمعية ايكولوجيا ومنظمة  اإلسالمية اجلزائرية وبعض اجلمعيات 
البيئة واملواطنة وغيرها. حيث ستجوب هذه القافلة بعض املناطق الساحلية 
حتسيس  خاللها  مت  حجاج  بلدية  أمس  أول  مست  أين  للوالية،  والداخلية 
الوقائية  والتدابير  االجراءات  باتباع  الفيروس  من  الوقاية  بضرورة  املواطنني 
كارتداء األقنعة الواقية والتباعد اجلسدي وجتنب التجمعات، كما مت باملناسبة 
توزيع كمامات، هدايا ورسومات لألطفال وكذا مطويات وحوليات للتالميذ 
على  التحسيسية  القافلة  تركز  كما  السنة.  آخر  امتحانات  على  املقبلني 
واحليوانات  املياه  طريق  عن  املتنقلة  واألمراض  السرية  الهجرة  عن  االبتعاد 

التي تكثر يف هذا الفصل.
بن سعدية. ن

تواصل البحث عن الطفلة المفقودة 
بشاطئ  مطربة

عملية  مستغامن  مبدينة  مطربة  بشاطئ  أمس  أول  مساء  منذ  تتواصل 
البحث عن الطفلة املفقودة التي تبلغ من العمر 06 سنوات وتنحدر من والية 
مستغامن. حيث سخر للعملية فرقة غطاسني وأعوان احلماية املدنية باإلضافة 

إلى 20 عون حارس مهني و03 زوارق مطاطية. 
بن سعدية. ن

بجاية
جمعيات شبانية تشرع في تعقيم

 وتطهير الشوارع
شرعت يوم أمس جمعية حي بن السعيد بـ بكارو الواقعة ببلدية أوقاس يف 
مبادرة محلية استهدفت من خاللها حتسني احمليط االجتماعي وذلك بالقيام 

بعملية تنظيف وتعقيم الشوارع واألزقة واملباني املتواجدة يف هذه املنطقة. 
هذه  وتتضمن  تلقائية.  بصورة  الدعوة  هذه  احلي  هذا  شباب  لبى  وقد 
نشطاء  استخدم  كما  وهناك  هنا  املترامية  واألوساخ  النفايات  جمع  العملية 
اجلمعية الوسائل املتاحة لديها لتعقيم األماكن العامة واملساحات التي غالبا 
ما تتحول إلى أماكن يجتمع فيها الشيوخ وكبار السن خاصة يف أوقات املساء 
بعد زوال الشمس، ويف هذا املسعى يحاول الشباب من خالل هذه املبادرات 
تكريس ثقافة النظافة وحماية البيئة وجعلها من أهم سلوكيات األفراد وقد 
واحلرص  املنزلية  القمامات  رمي  أماكن  لتخصيص  البلدية  مصالح  ناشدوا 
إلى  تسيئ  التي  املظاهر  كل  إزالة  بهدف  املناسبة،  أوقاتها  يف  على جمعها 

جمالية احمليط وإبعاد الروائح الكريهة عن املجمعات السكنية. 
ويف نفس السياق بادرت جمعية تيغرمت ببلدية توجة صباح هذا السبت 
رقم  الوطني  الطريق  املنتشرة على طول  السوداء  بالنقاط  النفايات  إلى جمع 
24 ويبلغ عددها ستة مفارغ، وقد متكن املتطوعون باستخدام اآلالت املناسبة 
شكال  البيئة  إلى  تسيء  التي  النفايات  وإزالة  القمامات  لرفع  والشاحنات 
عمارة  أحمد  بسيدي   1090 حي  شباب  بادر  التوجه،  نفس  ويف  ومنظرا. 
ج 17 إلى القيام بأعمال تهيئة الواجهة اخلارجية حلّيهم وذلك بالقيام بعملية 
إضافة  السيارات  ركن  حظيرة  وتهيئة  األمطار  مياه  من  للوقاية  جدران  بناء 
إلى تزيني املساحات اخلضراء بأنواع من النباتات العطرية وبعض األشجار، 

كمحاولة منهم إلضفاء اجلانب اجلمالي للحي. بجاية. 
كرمي تقلميمت

الجلفة
العيادة متعددة الخدمات بأم لعظام هيكل بال روح

 يشتكي سكان بلدية أم لعظام الواقعة أقصى جنوب اجللفة من انعدام 
املرافق الصحية   ما يجعل سكان هذه البلدية لقطع مسافات طويلة بحثا عن 
العالج  فيما تبقى العيادة املتعددة اخلدمات التي مر على تدشينها أزيد من 
العشرات  الذين يضطرون لقطع  أبوابها موصدة يف وجه املرضى  عام ونصف 

الكليو مترات بحثا عن العالج. 
وناشد سكان البلدية السلطات الوالئية وعلى رأسها والي الوالية من أجل 

التدخل العاجل والنظر يف مطلبهم وهو جتهيز العيادة وفتحها أمام املرضى. 
 الطاهر دحمان

ال تزال أزيد من 900 عائلة قاطنة 
يف  تعاني  بومرداس  يف  الظل  مبناطق 
عن  الكهرباء  غياب  من   2020 عز 
تدخل  استدعى  الذي  األمر  منازلها، 

مديرية الطاقة بالوالية حلل املشكل.
أظهرت نتائج املسح الشامل ملناطق 
الظل الذي قامت به مصالح الوالية، 
واملقدر  املاضية،  األشهر  خالل 
يفوق  ما  أن  منطقة  بــ322  عددها 
ظل  منطقة   19 بــ  قاطنة  عائلة   900
بالشبكة  الربط  من  محرومة  زالت  ال 
الكهربائية، حيث الزالت يف عز سنة 
2020 تعيش حياة بدائية، وتستعمل 
عمد  فيم  اإلنارة،  يف  تقليدية  وسائل 
العشوائي  الربط  إلى  اآلخر  البعض 
ما  وهو  الكهربائية،  بالطاقة  للتزود 
يكبد خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة.

مدير  عنها  كشف  األرقام  هذه 
بيبي«،  »موسى  لبومرداس  الطاقة 
تلقيها  فور  مصاحله  شروع  أكد  حيث 
املساكن  هاته  ربط  يف  املسح  نتائج 
قوله  حد  وعلى  الكهربائية،  بالشبكة 
 326 ربط  األسطر  كتابة  حلد  مت  فقد 
بالطاقة  ظل  منطقة   14 عبر  عائلة 
عائلة   610 تبقى  فيم  الكهربائية، 
موزعة عبر 5 مناطق ظل ينتظر ربطها 
الثالثة  األشهر  خالل  بالكهرباء 
املقبلة على أقصى تقدير نظرا لبساطة 
مدير  املتبقية، يضيف  الربط  عمليات 

الطاقة لوالية بومرداس.
يتعلق  وفيما  أخرى،  جهة  من 
أحياء  ربط  مبشروع  األشغال  بتأخر 
تيجالبني  ببلدية  و3  و2   1 الورود 
رئيس  كشف  الكهربائية  بالطاقة 

الكهرباء  وأشغال  الدراسات  مصلحة 
»يوسف  لبومرداس  الطاقة  مبديرية 
وفرة  لعدم  راجع  التأخر  أن  تيباني« 
السوق بسبب  الكهربائية يف  األعمدة 
هاته  سكان  مطمئنا  كورونا،  جائحة 
قبل  األشغال  من  باالنتهاء  األحياء 

حلول فصل الشتاء املقبل. 
تيباني  أضاف  السياق،  ذات  ويف 
من  فرغت  قد  املنجزة  املؤسسة  أن 
واملتوسط،  املنخفض  بالتوتر  األشغال 
األعمدة،  توفير  اإلشكال  يبقى  لكن 
مشيرا أن املصنع املتخصص يف صناعة 
بخميس  الواقع  الكهربائية  األعمدة 
اخلشنة عجز خالل اجلائحة عن متويل 
تنفيذ  تعطل  إلى  أدى  مما  السوق، 

العديد من البرامج يف هذا املجال.
سميرة مزاري

بومرداس
 تسجيل 936 عائلة محرومة من الكهرباء

ناشدت العائالت القاطنة بمزرعة بلعمري محمد )رقم 4( بسيدي بلعباس السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الوالية، ترحيلها 
من السكنات الهشة التي يقبعون بها منذ االستقالل، والتي باتت مهددة باالنهيار فوق رؤوسهم في أي وقت، لتصبح سكناتهم – 

بذلك - مصدرا يهدد حياتهم.

املدنية  احلماية  مصالح   نظمت 
باجللفة وبالتنسيق مع محافظة الغابات  
والتوعية  للتحسيس  ميدانية  خرجة 
حرائق  مخاطر  من  للوقاية  والتنبيه 
اخلرجة  هاته  جابت  اين  الغابات   
مناطق »النقازية اجلداوين وخنق جويو 

» التي تعرف مساحات كثيفة للغابات 
توعية  مت  حيث  الزراعية   وللمحاصيل 
خطورة  مبدى  املناطق  هاته  السكان 
احلرائق التي تعرفها الغابات واحملاصيل 
الزراعية وكذا أهمية التبليغ الفوري عند 
تفاقم  خلطر  تفاديا  حريق   أي  نشوب 

املكلف  أكد  ذاته  السياق  يف  الوضع. 
املدنية  احلماية  مصالح  لدى  باإلعالم 
املدنية  احلماية  »بأن  الوطن  »لألخبار 
أمت  وعلى  وحداتها  مبختلف  مجهزة 

اإلستعداد حتسبا ألي طارئ قد يقع. 
الطاهر دحمان

الجلفة
حمالت تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات

سيدي بلعباس 

عائالت تترقب الموت ردما 
بمزرعة بلعمري محمد
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أطلقت، املديرية العامة لألمن الوطني تطبيق ذكي عبر االنترنت حتت 
اسم ألو شرطة لفائدة املواطنني والذي  يسمح لهم باإلبالغ عن أي 

حادث عن طريق الهاتف احملمول من خالل إرسال صور حادث مرور أو 
أي سلوك إجرامي.

أعلنت، أمس، املديرية العامة لألمن الوطني يف بيان عن إطالقها  
لتطبيق ذكي عبر االنترنت حتت اسم ألو شرطة لفائدة املواطنني والذي  
يسمح لهم باإلبالغ عن أي حادث عن طريق الهاتف احملمول من خالل 
إرسال صور حادث مرور أو أي سلوك مجرم، ويكون إرسال الصورة أو 
الفيديو عبر بنك معاجلة املعلومات للمديرية العامة لألمن الوطني، 

ليتسنى ملصالح الشرطة استغالل املضامني والتدخل بكل فعالية 
حلماية األشخاص واملمتلكات.

ومكنت، املديرية العامة لألمن الوطني كافة الراغبني اإلطالع 
على خدمة ألو الشرطة عبر املوقع اإللكتروني وصفحات التواصل 

االجتماعي، فايسبوك وتويتر. 

ستسمح شركة »فيسبوك« ملوظفيها بالعمل من منازلهم حتى جويلية عام 2021،  بسبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد، وستمنح املوظف ألف دوالر أميركي لتأمني احتياجات 

املكاتب املنزلية.
 وكانت شركة »غوغل« أعلنت، أيضًا، نهاية الشهر املاضي أنها ستسمح للموظفني غير 
املضطرين للحضور إلى املكتب بالعمل من منازلهم حتى آخر جوان عام 2021، فيما 

اقترحت »تويتر« على موظفيها العمل من بعد إلى أجل غير مسمى. 

 أعلنت وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبد الصمد، أمس األحد، استقالتها من 
حكومة حسان دياب.

وقالت الوزيرة، يف بيان لها نقلته وسائل إعالم محلية: “أعتذر من اللبنانيني الذين 
لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد املنال. ومبا أن الواقع لم يطابق 

الطموح، وبعد هول كارثة بيروت، أتقدم باستقالتي من احلكومة”.
وتأتي استقالة عبد الصمد من احلكومة غداة استقالة 5 نواب من البرملان اللبناني، 
هم نواب حزب “الكتائب” برئاسة سامي اجلميل والنائبة بوال يعقوبيان، وعضو 

كتلة جنبالط النيابية مروان حمادة.

  األمـن الوطنـي يطلق تطبيق ألو شـرطـة

 أّوُل لقــاٍح ُروســـّي  
علــى َمرمــى حجـــــٍر!

»فيسبــوك« َتعمـــُل عــن َوزيــرُة اإلعــالِم اللُّبناِنّيــة.. َتستِقيـــل! 
بعــٍد حتــــى 2021! 

يقترب العد التنازلي لتسجيل أول لقاح روسي ضد »كوفيد 19-«، بحسب ما صرح به 
نائب وزير الصحة الروسي »أوليغ غريدنيف«، مؤخرا.  قال » غريدنيف« إن اللقاح الذي 

طوره مركز »غماليا« سيتم تسجيله يف األيام املقبلة.
جاء ذلك أثناء افتتاح املبنى اجلراحي للمركز الوطني ملرض السرطان يف مدينة »أوفا«، ردا 
على سؤال من وكالة »إنترفاكس« الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة 

التسجيل بحلول 12 أوت اجلاري.

مع قرار انطالق موسم 
االصطياف، عادت 

الدعوات اخلاصة بضرورة 
احترام وحماية البيئة، 

بداية من محاربة املظاهر 
السلبية التي تأتي على 

رأسها: نظافة احمليط.  ومن 
أجل هذا،  انتشر »هاشتاغ«    

»#ْخلِّي باْلصَتك نِْظيَفة«!
وجاء »الهاشتاغ« كنوع من 
التوعية، نظرا إلى حجم 
املخلفات التي يتركها 

املصطافون، فيتشوه الوجه 
السياحي وتنتهك عذرية 

تلك املناطق اخلالبة.

ِظيـــــَفة! ـْ # ْخلِّـــي ْبـــــالصــَتـك  ن

التَّشهيـــُر  عبـر 
الَفايسُبـوك ُجنَحة!

 انتقد محامون يف اجلزائر ما يقدم عليه بعض نشطاء الفايسبوك، خاصة ما 
تعلق بحمالت التشهير التي  شهدتها مواقع التواصل االجتماعي، الهادفة 

إلى ردع املخالفني للقانون،  خاصة منهم »الضالعني  يف قضايا سرقة«، 
من خالل نشر صور لهم التقطها مواطنون عبر كاميرات هواتفهم الذكية أو 

التقطتهم كاميرات املراقبة. 
هذا، وأكد احملامون أن هذه التصرفات تعتبر تشهيرا ببعض املوقوفني،  

وتكّيف جنحة يف نظر قانون العقوبات اجلزائري. 
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كرزيكة أحمد

أخبار  جلريدة  هؤالء  أكد  حيث 
وضعية  يف  يتواجد  الطريق  الوطن ان 
كارثية بسبب األمطار والوديان اجلارفة 
خاصة  مؤخرا.  املنطقة  شهدتها  التي 
هذا  تصدع  فجوة  زيادة  خالل  من 
والذي  تيزوللني  منطقة  يف  األخير 
مرعلى تصدعه ست سنوات وقد ملوا 
العمومية  األشغال  مديرية  وعود  من 
برأب هذا الصدع يف تلك املنطقة  واأل 
أصبح األن عائقا كبيرا أمام مستعمليه، 
الناقلة  خاصة أمام سيارات اإلسعاف 
عيادة  من  اإلستعجالية  للحاالت 
ومن  متنراست  مستشفى  إلى  تاظروك 
عيادة أدلس إلى عيادة تاظروك إضافة 
إلى حافالت نقل املسافرين التي تنتظر 
إلى غاية توقف الواد للمرور إلى الضفة 
نقل  سيارات  عن  ناهيك  األخرى 
الفالحني  طرف  من  املوسمية  الفواكه 

لسوق متنراست
الطريق  هذا  أن  هؤالء  وأضاف 
للسفر  الوحيد  السبيل  هو  املعبد 
للحاالت  خاصة  متنراست  لوالية 
توقفت  وقد  للمرضى  اإلستعجالية 

سيارة  أيام  ثالث  عن  يربوا  ما  منذ 
بسب  إستعجالية  حلالة  ناقلة  إسعاف 
جريان الواد يف تلك املنطقة وأنتظر ما 
إلى  ساعتان  عن  السيارة  سائق  يربوا 
السيارة  ومرت  سيالنه  إنتهاء  غاية 
مخلفة إستياء كبير من طرف املواطنني 

الذين صرحوا كيف لتصدع طريق مر 
إصالحه  يتم  ولم  سنوات  ست  عليه 
املسؤولية  هذه  محملة  الساعة  حلد 
للهيئة الوصية ومناشدين والي الوالية 
إجراءات  وتسريع  بتسهيل  بالتدخل 

مشروع إجناز هذا التصدع.

تمنراست
حمالت تحسيسية بمخاطر السباحة في البرك 

األطفال  فئة  لدى  بقوة  تسجل  التي  الغرق  حوادث  من  احلد  بغرض 
واملراهقني سنويا، نتيجة مغامرتهم بالسباحة يف البرك املائية بوالية متنراست 
فعاليات  تقوم  أنغاكلي  . املولون  إسقراسن ايهنغس.  إينهوتن  غرار  على 
املجتمع املدني بتمنراست رفقة أفراد الدرك الوطني بحمالت توعوية على 
مستوى احمليط العمراني يف الطرقات والبرك لتحسيسهم بحجم اخلطر الذي 

ينتظرهم حيال السباحة يف البرك واملفضي يف العديد من املرات للموت
حيث أكد السيد أورزيق أبراهيم عضو بارز يف أكادمية املجتمع املدني 
البرك  يف  السباحة  من  للحد  أنه  الوطن  ألخبار  تصريح  يف  بتمنراست 
والتي تشهد سنويا ضحايا خاصة من فئة الشباب املراهقني، نظمت هذه 
األودية  وجريان  باملنطقة  األمطار  هطول  مع  تزامنا  التحسيسية  احلمالت 
الوطني أوضح ذات  الدرك  بالتنسيق مع مصالح  البرك وهذا  واملكونة لهذه 
املتحدث أن هذه احلمالت التوعوية بأن احلملة التحسيسية ستعمل على 
األوساط،  تلك  السباحة يف  لتوعيتهم مبدى خطورة  املواطنني  من  التقرب 
وستتم العملية حسب املتحدث، عبر كافة التراب الوالئي واملناطق التي 
تشهد هذه الظاهرة، مشيرا إلى إحصائيات احلماية املدنية التي تسجل كل 
اخلروج  عليهم  يصعب  التي  والوديان  البرك  هذه  يف  الغرقى  عشرات  سنة 
منها بسبب التيارات بعد أن يعلقوا يف قاعها املتوحل. وخصصت لألولياء 
والشباب واألطفال ونظرا لكون حوادث الغرق املسجلة يف السنوات املاضية 
احلقيقي  اخلطر  يعرفون  ال  ومراهقني  أطفال  األولى  بالدرجة  راح ضحيتها 
الناجم عن السباحة يف هذه األماكن، مشيرا إلى أن احلمالت تستمر حتى 
هذه  وتشمل  البرك،  لتلك  بالذهاب  ويتراجع  الكامل  اخلطر  اجلميع  يدرك 
احلمالت على التنبيه والتحذير من خطر السباحة يف تلك املناطق واألخطار 
الناجمة عنها، فضال على تقدمي مطويات تشرح خطر البرك على األطفال 
موجهني نداءات لألولياء بضرورة مراقبة أبنائهم وعدم تركهم يذهبون إلى 
هذه املناطق. أمن والية متنراست هو األخر قام بحمالت حتسيسية مكثفة 
حول خطر السباحة يف الوديان والبرك بالتنسيق مع عناصر احلماية املدنية 
حيث أكدت خلية اإلتصال والعالقات العامة يف بيان حتصلت أخبار الوطن 
على نسخة منه أن هذه العملية التحسيسية مست مختلف شرائح املجتمع 
بسبب  برمجت  التوعوية  احلملة  وهذه  الطريق  ومستعملي  األولياء  خاصة 
األطفال  من  ملحوظ  عدد  يتوافد  حيث  صائفة،  كل  تعود  التي  الظاهرة 

وحتى الشباب على األودية والسدود.                          كرزيكة أحمد

أدرار
مطالب بإنجاز متوسطة » بتيليالن«

طالبت جمعيات أحياء بتيليالن املتواجد يف مدينة أدرار من والي أدرار 
العقار املمنوح إلجناز متوسطة جديدة على مستوى هذا  النظر يف  يف إعادة 
موجهة  رسالة  يف  اجلمعيات  هذه  ودعت  جعفري.  العربي  الشهيد  حي 
من  املقترح  املوقع  إّن  منها،  نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز  احمللية،  للسلطات 
جلان األحياء هو استراتيجي بجانبه إبتدائية وثانوية ويتوسط هذه األحياء، 
يف  املعنيون  وأضاف  الساكنة.  جميع  من  بقبول  يحظى  كونه  عن  فضاًل 
والتعمير  والبناء  التربية  مديرية  من  الوصية  اجلهات  راسلوا  أّنهم  الرسالة 
ورئيس الدائرة ورئيس املجلس الشعبي البلدي. من أجل تخصيص هذه 
القطعة إاّل أّنه ال حياة ملن تنادي، بل تفاجؤوا بتحويل هذه األرضية إلى 
مقترح إلجناز سكنات تابعة لصندوق معادلة اخلدمات االجتماعية وهو ما 
وّلد الشعور باالستياء واإلحباط لدى مواطني األحياء املجاورة الذين كانوا 
متفائلني بإجناز هذا املشروع يف هذه املساحة الوحيدة املتبقية إلقامة مرافق 
عمومية. وأضافت هذه اجلمعيات أّن أقرب متوسطة لهذه األحياء املعنية 
هي متوسطة الهاشمي معمر، التي تعاني من االكتظاظ واملرشح للزيادة، 
وذلك للكم الهائل للتالميذ املتمدرسني الذين سيلتحقون بها، كما أّنها ال 
توجد بجانبها مساحة للتوسع بها. علما كما قال املصادر أّن جل املساحات 
الشاغرة استفاد منها مستثمرين إلجناز مشاريع خاصة ولكن حلد كتابة هذه 
احمللية  السلطات  األحياء  هذه  يناشد سكان  هنا  ومن  تنطلق.  لم  األسطر 
بضرورة التدخل لتلبية طلب املواطنني بإقامة هذا املرفق التربوي يف األرضية 
التي توافق عليها أولياء التالميذ حتى يتسنى لهم االطمئنان على مستقبل 

أبنائهم.
عبداهلل مجبري

رفع سكان بلدية تاظروك نداء استغاثة لوالي والية تمنراست، من أجل التدخل وبرمجة مشروع 
لتصليح التصدع المسجل على مستوى الطريق الرابط بين بلدية تاظروك وأدلس، بمنطقة تيزوللين، 
حيث تشكلت فجوة كبيرة جراء سيول الوديان التي شهدتها المنطقة خالل األيام األربعة الماضية. 
هذا، ويذكر أن هذه الطريق تصدعت في تلك النقطة منذ ما يربو عن ست سنوات دون أن تسجل 

مديرية األشغال العمومية مشروعا استعجاليا لردم الصدع. 

سيول الوديان وتساقط األمطار زادا الفجوة عمقا 

تصدع طريق »تيزوللين« بتمنراست 
يهّدد حياة المسافرين

الوادي 
النفايات تحاصر أحياء مدينة قمار

بوالية  قمار  بلدية  سكان  اشتكى 
جمع  مشكلة  تفاقم  من  الوادي 
باتت  أن  بعد  املدينة،  يف  النفايات 
تأتي  ال  جلمعها  املخصصة  الشاحنة 
بعض  يف  األسبوع  يف  واحد  مرة  اإل 
األحياء.  وحسب سكان املدينة التي 
كانت وإلى وقت ليس بالبعيد، يضرب 
بالبيئة  والعناية  النظافة  يف  املثال  بها 
بعض  حتولت  الوالئي،  املستوى  على 
الواقعة بعيدا عن  أحيائها خاصة تلك 
مركز وسط املدينة أوضاعا بيئة سيئة، 
غرار  على  عديدة  أحياء  سكان  وعزى 
طريق املطار، اجلبادي، الغربية والشاطو 

الشرقي، وغيرها ذلك إلى أن الشاحنة 
املخصصة جلمع النفايات، ال تأتي إال 
زاد  إليهم، وما  مرة واحدة يف األسبوع 
من الوضع سوء هو أنها ال تبرمج حتى 
يف يوم محدد، من أجل أن ال تتكدس 
كما  والشوارع،  األحياء  يف  القمامات 
من  املتضررة  األحياء  سكان  استهجن 
والذين  األشخاص،  بعض  سلوك 
يقومون برمي القمامة ويتركونها أليام، 
دون أن يكترثوا للروائح الكريهة، التي 
لتحول هذه األخيرة  تنبعث منها، وال 
إلى مصدر النتشار عدد من احلشرات، 
وحتى  والباعوض،  الذباب  خاصة 

ودعا  هذا  املواقع،  بعض  يف  العقارب 
زيادة  إلى  البلدية  مصالح  املتضررون 
اعالمهم  وكذا  القمامة،  رفع  أيام  عدد 
باملوعد احملدد لذلك. من جهتها كشفت 
مصالح بلدية قمار أن سبب برمجة رفع 
قلة  هو  أسبوعيا،  واحدة  ملرة  القمامة 
اآلليات املخصصة لذلك، وتعطل عدد 
منها، كما وعد ذات املصادر على نيتها 
يف وضع جدول زمني محدد سوف يتم 
تعليقه يف البلديات واملالحقات التابعة 
من  بذلك  املواطنني  اعالم  وكذا  لها، 
خالل املساجد املتواجدة عبر البلدية. 
رشيد شويخ

سكان« تورا بورا« بكوينين يطالبون بتوفير النقل
مبدينة  بورا«  »تورا  حي  سكان  طالب 
كوينني التابعة لوالية الوادي، بتوفير خط 
ومن  املدينة  ومركز  حيهم  بني  يصل  نقل 
ثم نحو عاصمة الوالية. ودعا السكان يف 
شركة  وكذا  النقل  مديرية  ملصالح  رسالة 
ملدينة  احلضري  والشبه  احلضري  النقل 

الوادي إلى النظر لطلبهم بعناية. 
يقع  والذي  املذكور  وقال سكان احلي 
أنهم  كوينني،  من  الغربية  الضاحية  يف 
إلى  الوصول  سبيل  يف  األمرين  يعانون 

الصيف  فصل  يف  ونحن  خاصة  بيوتهم، 
ملستويات  احلرارة  درجات  تصل  أين 
منهم  عدد  أصيب  ما  كثيرا  قياسية، 
بضربات الشمس، وناشدوا مدير مؤسسة 
ملدينة  احلضري  والشبه  احلضري  النقل 
الوادي، تخصيص حافلتني أو ثالثة تربط 
بني احلي والذي يعرف بني العامة » بتورا 
املعزول، ووسط  موقعه  »للداللة على  بورا 
الوادي،  مدينة  إلى  ومنها  كوينني  مدينة 
وأن  خاصة  معاناتهم،  على  والقضاء 

غالبية القاطنني بالتجميع السكاني املذكور 
ميلك  وال  واملعوزة  املتوسطة  الطبقات  من 
يضطرون  و  سيارات،  العظمى  غالبيتهم 
لدفع مبالغ مالية ضخمة يف سبيل اكتراء 
سيارة »فرود » والوصول نحو وسط مدينة 
كوينني، كما دعوا رئيس املجلس الشعبي 
لبلديتهم بالتدخل لدى املؤسسة املذكورة، 
أجل  من  النقل  مديرية  مصالح  وكذا 

القضاء على معاناتهم املستمرة. 
رشيد شويخ
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رشيد شويخ

و أوضح سكان احلي املذكور، والذي 
احلافالت  محطة  عن  بعيد  غير  يقع 
اجلنوبية  اجلهة  ببلديات  اخلاصة 
الوادي  بلدية  حتمل  رغم  أنه  للوالية، 
تكلفة إجناز املرفق املذكور قبل سنوات، 
على  والسكان  الصحة  ملديرية  وسلمته 
أن تتكفل هذه األخيرة بتجهيزه، وتوفير 
ممرضني وطبيب مناوب فيه، لكن هذه 
األخيرة لم تقم بذلك رغم إحلاح سكان 
احلي على ذلك، نظرا حلاجتهم لوجود 
السكني،  جتمعهم  يف  صحي  مرفق 
للتنقل  الساكنة  الوضع  هذا  وأجبر 

للمؤسسات الصحية املوجودة يف أحياء 
أخرى يبعد أقربها عنهم بنحو الكيلومتر 
ما يستلزم عليهم الذهاب إليها بسيارات 
يكلفهم  ما  وإيابا  ذهابا  احلضري  النقل 
الصدد  يف  كاشفني  إضافية،  مصاريف 
للمنحرفني،  وكرا  إلى  حتول  املبنى  بأن 
يتعاطون فيه كل مختلف املمنوعات، و 
حولوا معه املنطقة احمليطة به إلى منطقة 
محرمة يصعب على األهالي االقتراب 
رغم  الليلة،  الفترة  يف  خاصة  منها 
إلى  وأشاروا  املنزلي،  احلجر  إجراءات 
أنهم متخوفون على عائالتهم من مغبة 
قيام هؤالء املنحرفني باإلعتداء عليهم، 
أو السطو على ممتلكاتهم خاصة يف فترة 

غيابهم عنها، خاصة وأن هؤالء خربوا 
كل املقر وسطوا على كل شيء فيه. و 
أكد السكان أنهم اتصلوا مرارا باملؤسسة 
بالوادي،  اجلوارية  للصحة  العمومية 
املذكور حتت  الصحي  املرفق  يقع  والتي 
وصايتها مباشرة، قصد النظر يف وضعية 
طبيب  وتخصيص  العالج،  قاعة 
وممرض فيها خاصة أن بني سكان احلي 
من يشتغل طبيبا، و عبر عن استعداده 
أي  عدم  حالة  يف  أو  فيها،  العمل  يف 
البلدية  ملصالح  إرجاعها  حل  وجود 
مرتعا  تركها  استغاللها وعدم  من أجل 

للمنحرفني. 

الواقعة  أراك  قرية  مؤخرا  تدعمت 
شمال  كلم   300 حوالي  بعد  على 
أشرف  أين  بصيدلية  متنراست،  والية 
بإفتتاحها  املدني  املجتمع  رفقة  مالكها 
بهذه القرية التي تتوسط والية متنراست 
والتي  صالح  عني  اإلدارية  واملقاطعة 
للمتجهني صوب  إستراحة  تعد محطة 
الوطني  بالطريق  املقاطعة  أو  الوالية 
من  املقدمة  املعطيات  وحسب   01 رقم 
هذه  إفتتاح  فإن  الصيدلية  مالك  طرف 
تقريب اخلدمات  إلى  يهدف  الصيدلية 
الذين  القرية  هذه  ألهالي  الصحية 
نحو  مرة  كل  يف  التنقل  إلى  يضطرون 
أومتنراست  كلم   180 أمقل  عني  بلدية 
إلى  إضافة  األدوية  إلقتناء  300كلم 
أجل  من  وإيابا  ذهابا  الطريق  مصاريف 

إلى  إضافة  طبيب    وصفة  صرف 
كان  حيث  الظل   مبناطق  اإلهتمام 
الواقعة  اجلبلية  املنطقة  هذه  سكان 
باجلهة الشمالية للوالية ينتظرون حتقيق 
يف  املسجل  العجز  أمام  احللم،  هذا 
أن  وأضاف  باملنطقة.  الصحية  املرافق 
هذه الصيدلية ستكون متنفس ألهالي 
صوب  املتجهني  وللمسافرين  القرية 
ينزلون  الذين  صالح  عني  أو  متنراست 
بها من أجل اإلستراحة وقد لوحظ عدة 
مرات تعرض مسافرين باحلافلة ألزمات 
صحية جراء مسافة الطريق بني الوالية 
وقد  كلم  ب700  واملقدرة  واملقاطعة 
يجدونها  لهؤالء وال  أدوية  يبحثون عن 
وبإفتتاح هذه الصيدلية سيتم حل هذه 
املعضلة وستكون مزودة مبختلف األدوية 

املزمنة  املتعلقة بذوي األمراض  خاصة 
والسكر وحاالت  الدموي  الضغط  مثل 
تكون  ان  متنى  كما  أخرى  إستعجالية 
وعابري  املنطقة  سكان  لكل  مكسب 
جميع  شاكر   01 رقم  الوطني  الطريق 
من  الصيدلية  هذه  فتح  يف  ساهم  من 
قطاع  ومصالح  وأمنية  والئية  سلطات 
فعاليات  إلى  إضافة  بالوالية  الصحة 
وبجانبه  باملنطقة  املدني  املجتمع 
اين  العملية  املواطنني  استحسن 
لتقريب  للقرية  هام  مكسب  يعتبرونه 
للمواطنني  الصحية  العمومية  اخلدمة 
تنموية اخرى تساهم يف  املني مبشاريع 
بذات  للقاطنني  املعيشي  حتسني اإلطار 

الناحية.
كرزيكة أحمد

تمنراست 
افتتاح صيدلية بقرية »أراك« ببلدية »عين أمقل«

إليزي
العطش يهدد سكان »تكظير« النائية 

املنطقة  لسكان  للشرب  الصالح  باملاء  تزويد  تذبذب يف  مشكل  يزال  ما 
اليزي متواصل األمر  بلدية  250 كلم على  بعد  الواقعة على  النائية تكظير 
املياه  نقل  جرار  تعطل  مع  خاصة  يومياتهم  من  وعقد  كاهلهم  أثقل  الذي 
جتاهل  أمام  يوما   15 عن  تزيد  ملدة  القرية  من  كلم  سبع  بعد  على  للمنطقة 
السلطات احمللية لألمر رغم شكاويهم التي دامت لسنوات والتي لم جتد أذان 
صاغية لرفع الغنب عنهم وحتسني املستوى املعيشي املزري الذي يتخبطون فيه 
يف ظل نقص ابسط ضروريات احلياة الكرمية حسب ما صرح به رئيس احلي 

خ امغي يف حديثه ل أخبار الوطن. 
لنقل  صهريج  تخصيص  هو  مطلبهم  أن  امغي  احلي  رئيس  أكد  وكما 
مياه الشرب الى القرية يف الوقت الراهن بعد تعطل اجلرار الوحيد الذي كان 
ويضيف  البئر  على  كلمترات  سبع  بعد  على  من  يوميا  باملياه  الساكنة  يزود 
املتحدث انه رغم إبالغ السلطات احمللية باالمر منذ مدة لغرض استفادتهم 
من الصهريج حلل املشكلة ولو مؤقتا إال أن السلطات لم تعر ايت أهمية لغرض 
وارتفاع  الصيف  فصل  عز  يف  الساكنة  معاناة  من  والتخفيف  الوضع  احتواء 

درجاة احلرارة. 
وكما طالب سكان منطقة تكظير الرجل األول يف الوالية بضرورة التدخل 
بقائهم  يهدد  بات  الذي  العطش  جحيم  من  وانتشالهم  إلنقاذهم  العاجل 
وحياتهم وتوفير لهم صهريج نقل املياه لغاية ربط قريتهم مبشروع شبكة املياه 
الصاحلة لشرب فالوضع حسبهم اضحى ال يقبل هدر مزيدا من الوقت يف ظل 

تفاقم األمر الذي أصبح مقلقا ومتكررا يف كل صائفة. 
براهيم مالك

أدرار 
العيادة متعددة الخدمات بـ »قصر 

قدور« هيكل بال روح

املبروك بقصر قدور  الزواي. الشيخ بن  املتعددة اخلدمات  العيادة  تعاني 
شمال الوالية املنتدبة تيميمون من عدة نقائص، ومشاكل أثرت على تسيرها 

وعاجزة عن تلبية اخلدمات الصحية يف مستوى ما يتمنوه الساكنة.
فيها  تغرق  التي  واملشاكل  النقائص  هذه  إن  املنطقة  وقال بعض سكان 
العيادة جعلتها ال تقدم خدمات صحية يف املستوى املطلوب لسكان القصور 
عن  الغنب  رفع  أجل  من  تصرف  التي  الطائلة  األموال  رغم  بالبلدية  النائية 
ومشكل  الراديو  جلهاز  تفتقر  العيادة  أن  السكان  هؤالء  وأضاف   . املواطن 
االكسجني الذي ال يعمل هو اآلخر حيث ان الذي قام بتركيبه بالعيادة اخذ 
تكاليف مهمته وغادر الوالية دون ان تقوم اجلهات املعنية باملراقبة والوقوف 
على االشغال. حسب ماأفادت هذه املصادر كما يعاني هذا املرفق الصحي 
إطار  يعملن يف  نظافة  به عامالت  توجد  النظافة إلنه ال  وقلة  اإلهمال  من 
السنتني  عن  يزيد  ملا  افتتاحه  منذ  املهني  اإلدماج  او  االجتماعية  الشبكة 
وهو يعمل بنظام املداومة حيث يقوم العمال بتنظيف مكاتبهم وبهو املؤسسة 
وأحيانا تضع النساء احلوامل موالدها يف العيادة ويقومون هم بعملية التنظيف 

بأنفسهم وبشق األنفس. كما يفتقر لسيارة إسعاف حيث يستعمل
السيارة  تعطل  بسبب  واملصابني  املرضى  لنقل  اخليرية  االسعاف  سيارة 
العمال  لنقل  تسخر  حيث  مهمة  من  بأكثر  تقوم  والتي  باملؤسسة  الوحيدة 
واألطباء الى القصور ونقل الوجبات الغذائية فضال عن تعطلها يف منتصف 

الطريق بسبب قدمها واهترائها.كما أن
الباب الزجاجي للمدخل الرئيسي للمؤسسة غير موجود والعيادة مفتوحة 
على مصرعيها على طول دون قيام مصالح الصيانة بإصالحه. وأما هذا الوضع 
يناشد الساكنة والي أدرار واملديرية الوصية بضرورة فتح حتقيق يف ما يحصل 
من سوء تسيير يف هذه العيادة والتكفل مبختلف النقائص التي تعاني منها 
حتى يتم تخفيف الضغط على املؤسسات اجلوارية والتكفل األمثل باملرضى.
عبداهلل مجبري

الُسكاُن يطاِلُبون بتدُخِل الّسلطاِت الَوصّيِة َعاِجاًل 

َقاعُة عالٍج َتحوُل وكَر َفساٍد بحي 
الُقواِطين في الَواِدي!

طالب سكان حي القواطين الجنوبي، بوالية 
الوادي، مصالح مديرية الصحة والسكان 

بالتدخل عاجال، لتسوية وضع قاعة العالج 
الموجودة على مستوى حيهم، كونها تحولت 

إلى وكر للمنحرفين، منذ مدة طويلة!

الواقعة  املقرن  بلدية  سكان  يعيش 
بيئة  أوضاع  يف  الوادي،  والية  شمال 
خطيرة بفعل تكدس القمامات يف األحياء 
التابعة لها، هذا إضافة إلى النقص الفادح 

يف اإلنارة العمومية يف شوارع املدينة.
و ووصف سكان أحياء والقرى التابعة 
والعيايشة،  واملنانعة  كاحلمادين  للمقرن 
حتول  بفعل  بالكارثي،  البيئي  الوضع 
النفايات،  لتجميع  ملكان  واألزقة  الشوارع 
إنتشرت معه الروائح الكريهة، و احلشرات 

لكن  والبرويص،  كالباعوض  الضارة 
تواجد  حتول  هو  أكثر  األهالي  يقلق  ما 
األطفال،  للعب  مفضلة  ألماكن  القمامة 
تأثير سلبي على  وما سيكون له ذلك من 
األمراض  انتشار  جلهة  هؤالء،  صحة 
العيون،  وأمراض  والتنفسية  اجللدية 
ووجهوا كل غضبهم للسلطات احمللية على 
بالتقاعس  اتهموها  التي  البلدية،  مستوى 
من  زاد  وما  إجتهاهم.  مسؤوليتها  آداء  من 
كبير  جزء  بقاء  هو  أكثر  األهالي  غضب 

عمومية،  إنارة  بدون  املدينة  أحياء  من 
خاصة  املواطنني  راحة  على  بدوره  اثر  ما 
الشيوخ منهم خالل تنقلهم ليال أو فجرا، 
إذ كثيرا ما سجلت حوادث مرتبطة بنقص 
والقرى  املدينة  سكان  اإلنارة،هذاودعى 
لدى  للتدخل  الدائرة  رئيس  لها  التابعة 
لشبكة  صيانة  وبرمجة  البلدية  مصالح 
الصيف  فصل  نهاية  قبل  العمومية  اإلنارة 

احلالي. 
رشيد شويخ

الوادي
سكان »المقرن« يطالبون بالنظافة واإلنارة العمومية
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موناكو مهتم بضم 
نجم شالكه مكيني

كشفت تقارير صحفية يف فرنسا 
موناكو  نادي  لدى  اهتمام  هناك  أن 
الفرنسي ومديره الفني اجلديد نيكو 
مكيني  ويستون  بضم  كوفاتش، 
وذكرت  األملاني.  شالكه  العب 
امس  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة 
تبادلوا  موناكو  مسؤولي  أن  األحد 
مسؤولي  مع  بالفعل  النظر  وجهات 
الدولي  األمريكي  ويرتبط  شالكه. 
مكيني )21 عاما( بعقد مع شالكه 

حتى 2024.
من  واحد  مكيني  أن  يذكر 
لشالكه  ميكن  قالئل  محترفني 
خالل  من  يحصل  أن  ماليا  املتعثر 
مقابل  على  الصيف  هذا  بيعهم 
إلى  التقديرات  وتشير  كبير.  مادي 
أن صفقة انتقال مكيني إلى النادي 
 20 بني  تتراوح  أن  ميكن  الفرنسي 

إلى 25 مليون أورو.
االنتقال  يفضل  مكيني  وكان 
لكنه مضطر  اإلجنليزي  الدوري  إلى 
إلى دوري  إلى عدم رفض االنتقال 
آخر نظرا للمستقبل غير الواعد بوجه 
عام لشالكه. وكانت تقارير إعالمية 
اهتمام  وجود  عن  حتدثت  إجنليزية 
اإلجنليزيني  وإيفرتون  ليفربول  لدى 
ويقيم  األمريكي.  الالعب  لضم 
القصير  التدريبي  معسكره  شالكه 
أن  املنتظر  ومن  إمسالند  يف  حاليا 

يستمر حتى غد اإلثنني.

رئيس الريال األسبق يطرح خيارا إلنهاء أزمة بيل
توقع رامون كالديرون، الرئيس األسبق لريال 
مدريد، أن النادي امللكي رمبا يعير جناحه الويلزي 
أجل  من  راتبه،  من  جزءا  ويتحمل  بيل  غاريث 

تخفيف حدة اخلالفات بني النادي والالعب.
فريقه،  مع  عاما(   31( بيل  شارك  ما  ونادرا 
مباريات  استئناف  بعد  الليجا،  مراحل حسم  يف 
البطولة إثر توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم 

يكن وجوده بارزا خالل االحتفال باللقب أيضا.
وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
إن بيل طلب عدم السفر مع الفريق خلوض مباراة 

يريد  يكن  لم  املاضي، ألنه  اجلمعة  اإلجنليزي،  مانشستر سيتي  مواجهة  أوروبا يف  أبطال  دوري  يف 
600 ألف جنيه إسترليني. ونقلت  إلى  التقارير، فإن راتب بيل األسبوعي يصل  اللعب. وحسب 
هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن كالديرون قوله »أمر محزن للغاية، من املؤسف رؤية العب 
مثله يف املدرجات.. مهاراته ومواهبه ال تزال موجودة«. وأضاف »ال يزال العبا جيدا ميكنه األداء 
على مستوى كبير يف صفوف أي فريق«. وأضاف الرئيس األسبق للنادي امللكي »أعتقد أنه سيتعني 
عليهم التوصل إلى حل ملشكلته من أجل صالح الطرفني. إن لم يكن يريد تخفيض راتبه وهو أمر ميكن 
تفهمه فعليهم البحث عن سبيل آخر«. وأردف كالديرون، قائال »املدرب ال يعتمد عليه. وإذا كان 
زيدان سيستمر مع ريال وهو أمر مؤكد حسب اعتقادي فالبد لبيل البحث عن مخرج. لن أندهش إذا 
أعير إلى فريق آخر وحتمل النادي جزءا من راتبه«. وقالت تقارير إعالمية إسبانية، إن بيل كان على 
مشارف االنضمام إلى جياجنسو سونينج الصيني يف جويلية 2019، لكن ريال مدريد عرقل الصفقة 
يف الساعة األخيرة، ألنه لم يكن سيحصل على مقابل لالنتقال. ويف وقت سابق، استبعد جوناثان 
بارنيت وكيل أعمال بيل، إمكانية إعارة الالعب عندما قال يف الشهر املاضي إن بيل الذي ينتهي 

عقده بعد عامني »لن يذهب إلى أي مكان«.

ميسي ينافس كريستيانو على جائزة العب األسبوع  
لكرة  األوروبي  االحتاد  أعلن 
القدم »يويفا« عن املرشحني لنيل 
دوري  يف  األسبوع  العب  جائزة 
أبطال أوروبا، عقب انتهاء الدور 
األسبوع  وشهد  النهائي.  ثمن 
وليون  برشلونة  من  كل  تأهل 
ميونخ  وبايرن  سيتي  ومانشستر 

إلى ربع النهائي.
الرسمي  للحساب  ووفًقا 
موقع  على  أوروبا  أبطال  لدوري 

ليونيل  التواصل االجتماعي »تويتر«، فإن املرشحني لنيل جائزة األفضل هذا األسبوع هم: 
ميسي )برشلونة(   كريستيانو رونالدو )يوفنتوس(   كايل ووكر )مانشستر سيتي(   روبرت 
ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ(. وجنح ميسي يف إحراز هدف أمام نابولي، بينما زار رونالدو شباك 

ليون مرتني، واألمر كذلك لليفاندوفسكي ضد تشيلسي.
أما ووكر فقد ساهم بقوة يف حماية مرماه أمام هجمات ريال مدريد، وجنح يف قيادة مانشستر 

سيتي إلى الدور ربع النهائي.

بيدرو يودع تشيلسي
أعلن اإلسباني بيدرو رودريغيز، جناح تشيلسي، رحيله 

عن النادي اللندني بشكل رسمي عقب انتهاء عقده. وكتب 
بيدرو على حسابه بشبكة »إنستغرام«: »بعد 5 سنوات رائعة 

انتهت مسيرتي يف نادي تشيلسي. شكًرا جزياًل ملجلس اإلدارة 
واملدربني وزمالئي يف الفريق، وبالطبع للجماهير«. وأضاف: 

»شكًرا لكم على جتربة كنت خاللها فرًدا ضمن عائلة كبيرة. 
لقد كنت سعيًدا جًدا هنا، وأشعر بأنني يف بيتي«. وتابع 

بيدرو: »كان من دواعي سروري أن ألعب لهذا النادي والفوز 
معه بلقب الدوري اإلجنليزي وكأس االحتاد اإلجنليزي والدوري 

األوروبي، باإلضافة للتنافس يف واحدة من أفضل بطوالت 
الدوري يف العالم«. وواصل الالعب اإلسباني: »لقد اتخذت 

القرار الصحيح، وأخذت معي ذكريات رائعة ال تنسى«. وختم 
بيدرو: أقول وداًعا وأنا مسرور جًدا بهذه املرحلة من مسيرتي 

االحترافية، ومتحمس أيًضا لبدء املرحلة التالية. شكًرا وأمتنى 
لكم التوفيق يف املستقبل«.

هافيرتز على أبواب تشيلسي
اقترب نادي تشيلسي خطوة جديدة من الظفر بتوقيع 

كاي هافيرتز، العب وسط باير ليفركوزن األملاني، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية اجلارية. وبحسب ما ذكرته إذاعة »مونت 
كارلو« الفرنسية، فإن الدولي األملاني وافق على التوقيع للنادي 

اللندني ملدة 5 سنوات.
وأشارت إلى احتمالية إبرام الصفقة يف غضون األيام 

القليلة املقبلة، مع إمكانية دفع تشيلسي قيمة الصفقة يف صورة 
أقساط. وتأتي هذه الصفقة املنتظرة يف ظل مساعي تشيلسي، 

لتعزيز قوة الفريق قبل انطالق املوسم املقبل، ال سيما بعد 
جناحه يف التعاقد مع املغربي حكيم زياش واألملاني تيمو فيرنر 

هذا الصيف. وتشير التقارير إلى مطالبة ليفركوزن باحلصول 
على 90 مليون جنيه إسترليني نظير التخلي عن صاحب الـ21 

عاًما.
يذكر أن تشيلسي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور 

ثمن النهائي، أمس السبت، بعد خسارته ذهاًبا وإياًبا على يد 
بايرن ميونخ )7-1( مبجموع املباراتني.

برشلونة يغري مانشستر سيتي 
بصفقة  تبادلية

يسعى برشلونة للحصول على خدمات أحد الالعبني 
املميزين يف مانشستر سيتي خالل امليركاتو الصيفي. ووفًقا 

لصحيفة »تليجراف« البريطانية، فإن برشلونة يرغب يف ضم 
البرتغالي برناردو سيلفا، جنم مانشستر سيتي، مع وعد الالعب 

بدور أساسي يف الفريق الكتالوني. وأشارت إلى أن برشلونة، 
يريد استغالل أن سيلفا بات مؤخًرا خارج التشكيلة األساسية 

للمدرب بيب جوارديوال، حلساب فيل فودين، من أجل إقناعه 
باللعب يف »كامب نو«. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، 

لن يستطيع دفع أموال صفقة سيلفا، لذلك سيغري مانشستر 
سيتي إلجراء صفقة تبادلية تتضمن نيلسون سيميدو الذي 

يحظى بإعجاب غوارديوال.
يذكر أن سيلفا، ليس أول العب يريد برشلونة ضمه من 

مانشستر سيتي هذا املوسم، بل سبق أن طلب البارسا التعاقد 
مع املدافع إريك جارسيا.

العبو ريال مدريد يدعمون 
زيدان وينتقدون هازارد

كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن ردود 
الفعل داخل غرفة مالبس ريال مدريد عقب انتهاء موسم 

الفريق امللكي. وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا 
عقب اخلسارة 2-1، اجلمعة املاضي، أمام مانشستر سيتي يف 

إياب الدور ثمن النهائي.
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن الغالبية العظمى 
من العبي ريال مدريد يريدون االستمرار يف العمل مع املدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان. وأضاف أن بعض الالعبني يف غرفة 
مالبس ريال مدريد محبطون من أداء زميلهم البلجيكي إيدين 

هازارد يف املوسم احلالي.
وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد يف الصيف املاضي نظير 

100 مليون أورو، إال أنه غاب لفترات طويلة لإلصابة، ولم 
يحرز سوى هدًفا واحًدا يف كل البطوالت.

القسم الرياضي

»سكاي  لشبكة  األملاني  املدرب  وقال 
للغاية،  »أنا سعيد  املباراة:  عقب  سبورتس« 
الالعبون  أظهره  ما  وهذا  الفوز،  أردنا  ألننا 
مباراة  وعن  امللعب«.  أرض  على  بالفعل 
البارسا املقبلة، أوضح: »سنستعد لهم مثلما 
إظهار  نريد  فنحن  آخر،  منافس  ألي  نتجهز 
قوتنا مجدًدا، لكن يتحتم علينا التركيز بنسبة 
100 باملائة، وإثبات قدراتنا«. واستبعد فليك 
تركيز فريقه على األرجنتيني ليونيل ميسي، 
للحذر  بحاجة  »نحن  مضيًفا  برشلونة،  قائد 

من كافة الالعبني«.
األملاني  املدافع  خروج  املباراة  وشهدت 
مع  الركبة  يف  بإصابة  متأثًرا  بواتينغ،  جيروم 
بداية الشوط الثاني، ليحل بداًل منه مواطنه 

نيكالس سولي. وبسؤاله عن حالة بواتينغ، 
خطيرة،  إصابة  أنها  أظن  »ال  فليك  أجاب 
من  الطبي«.  التشخيص  سننتظر  لكننا 
أالبا  ديفيد  النمساوي  املدافع  جانبه، حتدث 
عن املواجهة املرتقبة ضد البارسا يف دور الـ8، 

لديه  فبرشلونة  بذلك،  سعداء  »نحن  بقوله 
العبني ذوي جودة عالية، لكننا نريد التنافس 
بثقة  البرتغال  إلى  »سنذهب  وأمت:  معهم«. 
بالغة، وبعد األشهر القليلة املاضية، لم يعد 

لدينا ما نخشى منه«.

هانز فليك مدرب بايرن ميونخ

»لن ننشغل بميسي وحده وهدفنا إظهار قوتنا«
أثنى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، على 
أداء العبيه بعد الفوز مجدًدا على تشيلسي 

1-4، اول أمس، في إياب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا.
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اخبار الرياضات

قريشي عبد السالم

مرتبط  يزال  ال  الالعب  أن  علما 
ولم  أخرى،  لسنة  البجاوي  بالفريق 
أنه  غير  أشهر،   8 منذ  أجرته  يتقاض 
ورقة  على  التفاوض  يف  رغبته   أبدى 

تسريحه مقابل التنازل عن بعض من 
مستحقاته.

اإلستثنائية  اجلمعية  فإن  لإلشارة 
للمساهمني لفريق املوب قد تأجلت 3 
النادي يشكو من  مرات وهو ما جعل 
ذي  سياق  ويف  مسيرة.  هيئة  غياب 

السابق  الفني  باملدير  صلة مت اإلتصال 
 21 من  ألقل  اجلزائر  مولودية  لفريق 
سنة، محمد مخازني، لتولي العارضة 
األخير  هذا  طلب  وقد  للفريق  الفنية 
اجلواب  يكون  أن  على  للتفكير  مهلة 

كتابيا يف أقرب وقت.

طالب بأوراقه من إدراة »الموب«  

مهدي قادري في طريقه إلى 
مولودية الجزائر

شبيبة تيارت تعود إلى الرابطة الثانية 
بعد 13 سنة من الغياب

عادت شبيبة تيارت من بعيد خالل 
االرتقاء  من  ومتكنت  املنقضي  لى املوسم  إ
القسم الثاني لكرة القدم بعد 13 سنة 

من الغياب عرف النادي خاللها 
فترات عصيبة.

يف  أجنبت  التي  فالشبيبة، 
بارزين  العبني  عدة  املاضي 
من  بأحرف  أسماءهم  كتبوا 
اجلزائرية  الكرة  تاريخ  يف  ذهب 
بن  طاهر  الفقيد  مقدمتهم  ويف 

فرحات، تهاوت أسهمها منذ أكثر من عشرية كاملة، فوصل بها األمر إلى 
غاية السقوط إلى القسم الرابع.

ولم يظهر بصيص األمل إال يف موسم 2018-2017 عندما بدأ النادي 
للهواة  الوطني  القسم  إلى  بالصعود  له  سمح  ما  بريقه  من  قليال  يستعيد 

بعدما سيطر كليا على بطولته يف قسم ما بني اجلهات.
وساهم آنذاك تدخل السلطات الوالئية يف بداية انفراج أزمة الشبيبة 
وقت  يف  بلغت  التي  النادي  ديون  من  معتبر  جزء  بتسديد  قامت  عندما 
من األوقات 70 مليون دج، وهي الديون التي غالبا ما تسببت يف جتميد 
كانت  مالية  مشاكل  من  ذلك  عن  اجنر  وما  »للزرقاء«،  البنكي  الرصيد 

تعرقل الفريق يف كل مرة يرغب فيها اإلستفاقة من سباته.
برئاسة  النادي  إدارة جديدة لسدة احلكم يف  اعتالء  وتزامن ذلك مع 
أحمد فغولي، الذي كان له هو اآلخر نصيب من الفضل يف عودة ''التيارتية'' 
إلى الواجهة، موازاة مع إعادة افتتاح ملعب »قايد أحمد« بحلة جديدة بعد 

سنوات طويلة من الغلق.
وأضحى بذلك كل شيء متاحا من أجل حتقيق انطالقة جديدة يف ظل 
جتند القاعدة اجلماهيرية الكبيرة للشبيبة التي وضعت نصب عينها الصعود 
إلى الرابطة الثانية يف املوسم املوالي )2019-2018(، والذي بدأه فريقها 
كبطل  الهواة  بطولة  من  األول  الشطر  إنهاءه  عليه  يدل  مثلما  كبيرة  بقوة 

شتوي وبفارق مطمئن عن أقرب مالحقيه.
طفت  بعدما  الوتيرة  بنفس  الدوران  عن  توقفت  الشبيبة  عجلة  لكن 
إلى السطح مجددا املشاكل املالية للنادي ما تسبب يف تعثر مسيرته مانحا 
الفرصة ألوملبي أرزيو كي يخطف منه الصدارة ومن ثمة التذكرة الوحيدة 

املؤهلة إلى الرابطة الثانية.
استفحاال  لتزيدها  املنصرمة،  الصائفة  طيلة  الشبيبة  أزمة  وتواصلت 
استقالة الرئيس فغولي الذي خلفه مكتب مسير مؤقت بقيادة قريبه بومدين 
سفيان، الذي انتظر فترة توقف البطولة خالل فترة الراحة الشتوية ليستنجد 
باملدرب اخلبير عبد اهلل مشري. هذا األخير، الذي وافق على اإلشراف 
على العارضة الفنية للتشكيلة التيارتية، أتى مدعما بالعبني جدد متكن 

بفضلهم من إعادة الروح إلى الفريق الذي كان يتخبط يف ذيل الترتيب.
وسمحت الوثبة البسيكولوجية ألشبال مشري من صعودهم يف سلم 
الترتيب إلى غاية املركز السادس ويف الوقت املناسب باعتبار أن ذلك تبعه 
فكانت  املنصرم،  مارس  يف  كورونا  فيروس  تفشي  جراء  للمنافسة  توقف 
الشبيبة محظوظة جدا بانضمامها إلى قائمة الصاعدين إلى الرابطة الثانية، 
قد  كانت  والذي  اجلزائر  يف  للمنافسة  الهرمي  النظام  تغيير  من  مستفيدة 

أقرته اجلمعية العامة لالحتاد اجلزائري للعبة يف سبتمبر املنصرم.
يعتقد  موسمني،  منذ  لنفسه  النادي  الذي سطره  الهدف  وبعد حتقق 
عائلة  تنسي  أن  يتوجب  ال  الصعود  فرحة  بأن  النادي  محيط  يف  اجلميع 
''الزرقاء'' املهمة الرئيسية التي يتوجب عليها القيام بها وهي »إعادة ترتيب 
يحبس  حيث  الفريق،  من  املقربون  عليه  يصر  مثلما  الداخلي«،  البيت 

اجلميع أنفاسه بعدما وصلت مهمة املكتب املسير املؤقت إلى نهايتها.

يتجه العب مولودية بجاية مهدي قادري، لإللتحاق بصفوف مولودية الجزائر، حيث أفادت بعض المصادر أن 
المعني، تنقل بحر األسبوع الماضي، إلى عاصمة الحماديين للتفاوض حول ورقة تسريحه، وقد صرح وسط 
الميدان الدفاعي لمقربيه أنه التقى رفقة وكيل أعماله برئيس النادي أعراب بناي، الذي رفض التفاوض معه 

بحجة أن عهدت تسييره للفريق إنتهت خالل 30 جوان الفارط.

عن  القبائل  شبيبة  عبرت 
احتجاجها على قرار املكتب الفيدرالي 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
الكروي  املوسم  بتوقيف  القاضي 
وباء  بسبب  نهائيا   2019-2020
كورونا ومنح لقب البطولة لفريق شباب 
أمس  أول  إليه  أشار  حسبما  بلوزداد، 
األستاذ  الفريق،  محامي  وزو  بتيزي 
العربي مفتاح. وأوضح األستاذ مفتاح 
مبقر  نظمت  صحفية،  ندوة  خالل 
تتمسك  الشبيبة  مديرية  أن  النادي  
الذي  القرار  وتعارض  مبواقفها  دائما 
اتخذه املكتب الفيدرالي للفاف بتاريخ 
29 جويلية املاضي بشأن توقيف املوسم 
هذا  فإن  املسؤول،  وحسب  نهائيا. 
القرار تعتريه »معيقات للتنظيم املعمول 
به«، متطرقا إلى تعويض وتعيني بعض 

أعضاء املكتب الفيدرالي.
»هذا  أن  على  املصدر  ذات  وألح 
النظم  أحكام  مع  كليا  يتنافى  املسعى 
انتخاب  على  تنص  التي  األساسية 
جمعية  عبر  الفيدرالي  املكتب  أعضاء 
حني،  يف  سري،  اقتراع  وفق  عامة 
ليست لنا أية معلومة لغاية اليوم بشأن 

التعويضات التي قام بها املكتب«.
»املكتب  أن  احملامي  وأوضح 
املنافسة  نظام  يف  غير  قد  الفيدرالي 
بشكل يخالف تعليمات وزارة الشباب 
والرياضة الصادرة يف 8 جوان املاضي«.
وبعد هذه املعيقات للتنظيم املعمول 
على  طعنا  الشبيبة  ادارة  قدمت  به، 
الطعون  املعنية )جلنة  الهيئات  مستوى 
بالفيدرالية ووزارة الشباب والرياضة(. 
قد  القبائل  شبيبة  إن  يقول  واستطرد 

قامت موازاة مع »االعتراض على قرار 
حالة  بشأن  حتفظات  بتقدمي  املكتب« 
امللفات التي ما تزال عالقة على مستوى 
جلنة االنضباط التابعة للرابطة، ملعرفة 
افريقية  منافسة  يف  مشاركتنا  امكانية 
من عدمها املوسم القادم«. من جانب 
الفرصة  مفتاح  األستاذ  استغل  أخر، 
شراء  بخصوص  الشائعات  لتكذيب 
األسهم  ذات  الرياضية  الشركة  أسهم 
عمومية،  مؤسسة  قبل  من  للشبيبة 
بالتكهنات،  الشائعات  هذه  واصفا 
هام  ومسار  اجراءات  ثمة  »أنه  مضيفا 
التجاري،  القانون  وفق  اتباعه،  وجب 
عمومية  شركة  تشتري  أن  أجل  من 
الرياضية  الشركة  أسهم  خاصة  أو 

للشبيبة«.
م.هشام

شبيبة القبائل تحتج على قرار المكتب الفيدرالي للفاف

الهجومي  الوسط  العب  ينوي  ال 
رياض  إيتيان،  لسانت  اجلزائري 
بودبوز، الرحيل عن النادي الفرنسي، 
رغم أنه ال يدخل يف مخططات املدرب 
كلود بويل، مؤكدا بأنه سيكافح، من 
كأساسي،  مكانته  استعادة  أجل 
الصحافة  عنه  كشفت  ما  حسب 
نقال  العناوين  بعض  وكتبت  احمللية. 
عن الصحفي محمد طوباش، املقرب 
اجلزائري  الدولي   الالعب  من  جدا 
صاحب ال30 ربيعا، ما يلي »ال يرى 
بودبوز أي مانع يف البقاء احتياطيا عند 
فهو  اجلديد.  الكروي  املوسم  انطالق 

مدربه،  خيارات  كل  لقبول  مستعد 
صاحله.  غير  يف  كانت  ولو  حتى 
قوة  بكل  العمل  على  عازم  رياض 
من  نفسه  فرض  و  املعطيات  لتغيير 
وكانت  إيتيان«.  سانت  يف  جديد 
كتبت  قد  »ليكيب«  الرياضية  اليومية 
سانت  مع  بعقد  املرتبط  بودبوز،  بأن 
مت  قد   ،2022 جويلية  حتى  إيتيان 
القابلني  الالعبني  قائمة  على  وضعه 
للتسريح. وحسب نفس املصدر، فإن 
النادي يرغب يف تخفيض ميزانيته من 
108 إلى 90 مليون أورو، عبر تقليص 
كتلة األجور بنسبة 20  باملائة وتسريح 

أصحاب األجور الكبيرة )ما بني 180 
ألف و200 ألف أورو شهريا(. ويؤكد 
متعاقدا  بودبوز  يزال  »ال  قائال  طوباش 
إيتيان وليست له أي رغبة  مع سانت 
يف الرحيل، فهو يعرف جيدا إمكانياته 
امليدان  فوق  البرهنة  على  وعازم 
مدينة  ابن  وكان  مكانته«.  الستعادة 
الدولية  مباراته  خاض  الذي  كوملار، 
 ،2010 ماي  يف  »اخلضر«  مع  األولى 
كأس  نهائي  إلى  الوصول  يف  جنح  قد 
فرنسا 2020-2019 أمام باريس سان 

جرمان.
م.هشام

بودبوز ال ينوي الرحيل عن سانت إيتيان  

وفاة المدرب رشيد بلحوت  
 انتقل الى رحمة اهلل، املدرب اجلزائري رشيد بلحوت إثر حادث 
مرور بفرنسا. التقني البالغ من العمر 76 سنة، تعرض جلروح خطيرة 
رفقة شقيقه.  الفرنسية، حينما كانت  نانسي  يف حادث مرور مبدينة 
وسبق للراحل أن درب عدة أندية جزائرية، على غرار جمعية الشلف، 
أهلي البرج، وفاق سطيف شبيبة القبائل وشباب قسنطينة باإلضافة 

إلى أندية فرنسية وبلجيكية وليبية.
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بقلم / أ. خلضر. بن يوسف

تخصص  واتصال   إعالم  طالبة  شابة  يطو  بن  سماح 
سنة  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  بكلية  بصري  سمعي 
أولى ماستر، تبلغ من العمر 23 سنة كان لنا لقاء معها حول 

موهبتها.
سماح بن حامد موهبة إعالمية واعدة

من هنا انطلقت سماح لتكون شعلة يف املجال اإلعالمي، 
دراستها  بني  توازن  أن  جدارة  وبكل  استطاعت  طالبة  فهي 
العلوم االنسانية واالجتماعية  وبني شغفها، تدرس يف كلية 
تفضل  كانت  أين  حب  عن  تختاره  لم  الذي  وبالتخصص 
أحبت  وجيزة  فترة  وبعد  الصحافة،  عن  الفيزياء  تخصص 
موهبتها خطوة  تبرز  أن  استطاعت  اإلذاعة، حيث  تخصص 
بخطوة إلى أن أصبحت مذيعة ومعدة تقارير ومقدمة وبرنامج 
إذاعة  يف  مراسلة  اإللكترونية،  احلياة  إذاعة  عبر  اخلير  بوادر 

األثير بجامعة محمد بوضياف باملسيلة. 
يف  الفيزياء  تخصص  تفضل  سماح  كانت  سنوات  قبل 
مجرى  غّير  قرارا  تتخذ  جعلها  والدتها  رأي  لكن  اجلامعة، 
حياتها، وانطلقت يف رحلة نحو عالم الصحافة، قرارها جعل 
إسماع  ميكنهم  الذين ال  أولئك  فكانت صوت  يكبر  شعفها 
أصواتهم...، خطوة غّيرت مسار حياتها بشكل تام، لكننها 

عثرت يف األخير عّما كانت تبحث عنه.
منذ بداية جلوسها على مقاعد الدراسة باجلامعة، كانت 
سماح تتمتع بحب الفضول، تطرح أسئلة عن كل شيء وأي 
يتيحه  ما  بقدر  املعلومات  وتخزين  التعلم  أرادت  لقد  شيء، 
التقريرية  للصحافة  حس  بعد  فيما  لديها  تكّون  ثّم  دماغها، 
واالستقصائية، ومع تشجيعات صديقاتها وأهلها، شرعت يف 
شّق طريقها نحو مشوار من شأنه أن يصقل مهاراتها وعشقها 

وعزمها على مساعدة أناس مجتمعها بكل الوسائل املمكنة 
سماح هي واحدة من 44 ألف من سكان عني احلجل، 
لتغيير  واملتطوعني  النشيط،  الشباب  بني  من  اليوم  وهي 

مجتمعهم.
تقول سماح : صحيح أنني أصبحت على مر السنوات، 
مدافعة عن أصوات الشباب لتصل إلى أبعد احلدود، وصحيح 
فعله  يجب  ما  مع  اآلن  به  أقوم  ما  مقارنة  ميكن  ال  أنه  أيضا 
التغيير، غير  إلى  الهادفة  اجلهود  لدعم  الشباب  لصالح وضع 
أنني سأواصل السير والتأقلم مع الظروف ألساهم يف إحداث 
هذا  حجم  صغر  يهمني  ال  مجتمعي،  يف  إيجابي  تغيير 
يبقى مهما يف  به ألجل مجتمعنا  نقوم  ما  التغيير، ألن كل 

جميع األحوال. 

البدايات... تحديات ونجاحات 
مواليد  من  احلجل،  بعني  ونشأت  ولدت  سماح 
خالل  من  اإلعالم  مع  رحلتها  بدأت   ،  ،18/04/1997
السنة  يف  طالبة  التزال  وهي  عديدة  مناسبات  يف  التنشيط 
العديد  يف  انخراطها  عبر  موهبتها  تنمي  بدأت  ماستر،  أولى 
وحصلت  املجال،  هذا  يف  والتطويرية  التدريبية  الدورات  من 
خالل مثابرتها وجهدها على العديد من الشهادات التدريبية 
بتغطية  قامت  ودولية،  وطنية  مؤسسات  عدة  من  والتميزية 
العديد من امللتقيات الوطنية، التحقت مؤخرا بقناة يوتيوب، 
اللجنة  رئيسة  بوك،  الفيس  على  إخبارية  صفحات  تدير 
الوالئية لإلعالم واالتصال والعالقات العامة اجلزائرية للدفاع 
اخلير  وافعلوا  اخليرية  اجلمعية  اإلنسان، عضو يف  عن حقوق 
والثقافة بجامعة  نبراس لإلعالم  نادي  نائب، عضو يف  برتبة 
املسيلة، عضو يف نادي السينما واملسرح، حاصلة على العديد 
يف  برامج  وتنشيط  إجناز  يف  مشاركة  شهادة   : الشهادات  من 
إذاعة األثير بجامعة املسيلة، شهادة مشاركة يف دورة تكوينية 
كيفية  املصورة،  والتغطيات  الكاميرا  مع  التعامل  أساسيات 
التقدمي  يف  امتياز  شهادة  اإللكترونية،  املواقع  وإنشاء  تصميم 
يف  تعمل  االعالمي،  االتصال  يف  دولية  شهادة  اإلذاعي، 
والتصوير  الفيزياء  تهوى  الهادفة،  اإلذاعية  البرامج  تقدمي 
التطوعي،  واخليري  اجلمعوي  والعمل  االحترايف  الفوتوغرايف 

إللهام  واإلنسانية  املجتمعية  املواضيع  مختلف  يف  تغوص 
معا  عليها  العمل  ميكن  التي  احللول  ملناقشة  املدني  املجتمع 
وتوفير فضاء للتعبير احلر، صاحبة فكر ومبدأ يف الدفاع عن 
قضايا املجتمع والطبقات الهشة والدفاع عنها بشكل خاص 
ومناقشة قضايا املجتمع بشكل عام، تخطت منطية األسلوب 
صورة  لنا  لتقدم  اململ،  التكرار  ورتابة  التقليدي  البرامجي 
عن  دائما  باحثة  هادفة  بناءة  مبهنية  سماح  كرستها  جديدة 
جواب لكل سؤال، ابنة مدينة عني احلجل، مدينة املواهب 
على  الضوء  وتسلط  املجتمع  فئات  كل  تهم  برامج  تقدم 
خاصة  إعالمية  إبداعات  تقدم  شابة  القضايا،  من  العديد 
أن أبناء املنطقة هم األقدر على تلمس مشاكلهم وهمومهم، 
بأدوار  تقوم  حللها،  املناسبة  السبل  إيجاد  محاولة  وبالتالي 
الرسالة اإلعالمية  متنوعة جتاوزت يف بعض األحيان حدود 
وقواعدها ومبادئها يف بناء وتأصيل ثقافة التواصل والتعايش 
والتكامل، وتقوية مشتركات االحتواء وترقية الوعي وتعميق 
منهجية السالم، بفضل أسلوبها وثقافتها والتزامها وأخالقها 
؛ وتنمية مهاراتها، وصقل قدراتها ومتكينها وتعزيزها باملعارف 
واخلبرات، واحتكاكها باملزيد من االهتمام واملتابعة والتأصيل 
إعداد اإلعالمي ومؤسسات  واملنهجي يف مؤسسات  العلمي 
ليصبح  املتعددة،  اإلعالمية  القنوات  مختلف  يف  التطبيق 
صاحبة  إلى  اإلعالمية،  املساحة  يف  إجناز  بصمة  حضورها 
للمعلومة  وشارحة  للفكرة  ومؤصلة  للمعرفة  ومنتجة  كلمة 
ومفسرة للنتيجة مبا تضفيه لها من روح التأثير وعمق الفهم، 

وحس االنتقاء، ووضوح املعنى.
مواضيع  عن  الضوء  برنامجها  يف  تسلط  الواعدة  الشابة   
مجتمعية تالمس الواقع املعيش بصفاء الصورة ووضوح النص 
والفكرة، وتقدمها ملجتمع بات يتعطش إلى التنوع واالبداع، 
فأرادت عبر برنامجها » بوادر اخلير« على إذاعة احلياة - ف. 
مختلفة  بصمة  تضع  أن  متابعيها  على  فيه  تطل  الذي   - م 
عن البرامج التي أضحت كابوسا وعقابا للمشاهد، برنامج فيه 
الكثير من املزيج املهني مع التنوع مبحاوره وفقراته االجتماعية 
أن  البث  من  ساعة  مدى  على  يكّرس  والفنية،  والثقافية 

النوعية دائما تتغلب على الكمية.. ..
لتتقدم  العتمة  جدار  اختراق  من  متكنت  حجيلة  ابنة   
يف  جتسد  ما  وهذا  املتألقات،  الشابات  االعالميات  صفوف 
مسؤولية  روح  بكل  املواضيع  ومناقشة  برامجها  حلقات  كل 
السلوك  يف  االجتماعي  اخللل  مواطن  راصدة  وموضوعية، 
لكل  املقاربة  يف  مميزة  وقدرة  خبرة  بذلك  لتؤكد  والتصرفات، 
مهني  وحّس  مميز،  عطاء  بكل  إليها  تتطرق  التي  املوضوعات 
راق، لتحصد النجاح املطلوب مواصلة بذلك خطواتها الواثقة، 
لتبقى االذاعة نوعية، والتقدمي لقاء، واإلعالم صلة ووصل.. 
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تعده وتقدمه عبر إذاعة حياة »أف.أم«

اإلعالمية سماح بن 
حامد أيقونة برنامج 

»بوادر الخير«
عندما تمتزج الروح المجبولة بالجمال والحقيقة مع العمل المهني، ُهنا 
نكون أمام متسع من البهاء والكمال، فما بالكم إذا امتزج الجمال الخارجي 

باإلبداع الداخلي وبالمصداقية والمهنية الكاملة؟!
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ANEP: 2025002700 du 30/07/2020 - Akhbar El Watane N°172

ANEP: 2016012854 du 10/08/2020 - Akhbar El Watane N°178

AKHBAR EL WATANE  10-08-2020

حـــــكم بـاحلـجــــر 
 فصال في قضايا شؤون األسرة قضت المحكمة حكما علنيا حضوريا في أول درجة :

من حيث الشكل : قبول سير الدعوى بعد الخبرة شكال .
من حيث الموضوع : الحكم بإفراغ الحكم الصادر عن محكمة األربعاء قسم شؤون األسرة بتاريخ 18/06/17  فهرس رقم 
بتاريخ  المحكمة  كتابة ضبط  لدى  المودع  و  يزيد  الطبيب عريبي  المنجز من طرف  الخبرة  تقرير  على  المصادقة  و   1752/17 :

17/07/2017 تحت رقم 196/17 .
الحكم بالحجر على المدعى عليها مريجة منيرة المولودة بتاريخ 01/12/1982 باألربعاء ابنة مصطفى و كيشاوي حورية ، مع 

تعيين والدها المدعي مريجة مصطفى مقدما عليها لرعايتها و تسيير شؤونها المالية و اإلدارية و القانونية .
الحكم باإلعالن و نشر الحكم .

الحكم بتحميل المدعي بالمصاريف .
بذا صدر الحكم و أفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ و المكان المذكورين أعاله ، و أمضي أصل هذا الحكم من 

طرفنا نحن الرئيس و أمين الضبط .
الرئيس)ة( ،                                                  أمين الضبط 

إشـــــهــــــــــار

يعلن مدير املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية لعني الكبيرة عن فتح مسابقة علىأساس الشهادات لإللتحاق الرتب املذكورة 
يف اجلدول  أدناه :

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
وزارة  الصحة و السكان و أصالح المستشفيات 

مديرية الصحة و السكان لوالية سطيف 
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  عين الكبيرة

إعــــالن  توظيـــف لـــسنة 2020

    الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية
 والية اجللفة

دائرة حد الصحاري 
بلدية حد الصحاري

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
رقم :2020/02

الرقم اجلبائي :095317209087415

شهادة  الدكتوراه يف الطب العام أو 
شهادة معترف  مبعادلتها

شهادة  الدكتوراه يف 
الطب العام أو شهادة 

معترف  مبعادلتها

التخصص املطلوبشروط االلتحاق طبيعة الرتبة املطلوبة
املسابقة

طبيب عام يف 
الصحة العمومية 

على 
أساس 

الشهادة
09

عدد 
املناصب

- املديرية الفرعية للموارد البشرية -يف 

املبـــلغ بكــل الرســـوم بـــعد عالمة العرض التقنياملؤسســـةالتعييـــــــن
مالحظـــــــــــةمـــــدة اإلجنازالتصـحيــــح 
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كرمي تقلميمت

تقلميمت  بلقاسم  املرحوم  املجاهد  ولد 
يوم 10 ديسمبر 1930 بقرية أيت قندوز التي 
تبعد بـ 55 كم عن عاصمة والية بجاية ،  
تويف  ثالثهم ، حيث  وهو  إخوة  وله حمسة 
التحق   ، عمره  من  العاشرة  يف  وهو  والده  
مبسجد  وبالذات  بالقرية  القرآنية  باملدرسة 
من  تيسر  ما  وحفظ  تازاموشت  املسمى 
جبينه  رزق  من  يأكل  .وكان  الكرمي  القرآن 
املاعز  وتربية  بالفالحة  يشتغل  كان  حيث 
واألبقار ، ويف بداية  سنة 1955 كان على 
الذين  املجاهدين  من  مجموعة  مع  اتصال 
الفينة واألخرى ،  القرية بني  يزورون  كانوا 
يقتنع  جعله  ما  منهم  تعلم  خاللهم  ومن 
والشروع  الفرنسيني  الغزاة  مقاومة  بضرورة  
يف الكفاح املسلح ، غير أن الشرط املفروض 
عليه هو القيام بعملية فدائية ، ويف صبيحة 
يوم من األيام أخذ قفته املعتادة وبها كمية 
بلدية  إلى  وتوجه  املجفف  والتني  اجلوز  من 
الفرنسي  احلاكم  مقر  إلى  وبالذات  أوقاس 
بالدخول  له  السماح  احلارس  من  فطلب   ،
ليسلم القفة إلى احلاكم ، فتم ذلك ، وبعد 
أن استقبله يف فناء  املقر ، سّلم بيد اليسرى 
وأطلق  اليمنى صوب مسدسه  وبيده  القفة 

عليه النار مرتني واحدة يف الصدر والثانية يف 
البطن ، والذ بالفرار ، وحلسن احلظ وجد 
مخبأ أين قبع فيه إلى غاية الليل ، دون أن 
إليه ، ومنذ  يتمكن عساكر فرنسا الوصول 
ذلك احلني ، التحق بصفوف جيش التحرير 
العسكرية  الرتب  يف  ترقى  وقد   ، الوطني 
ثم  أول  إلى مساعد ثم مساعد  من جندي 
رقيب ، رقيب أول وتنقل بني مناطق عدة 
أجل  من  ويناضل  يحارب  وهو  الوطن  يف 
استقالل البالد ونيل احلرية ، وقد قاد عدة 
هجومات على مواقع العدو يف جبل احليط 
، بوخليفة، بوعفان.. والقائمة طويلة إلى 
غاية  1958 أين كّلف بالذهاب إلى احلدود 
التونسية جللب السالح و االتصال بالقيادة 
أثناء  لكمني   تعرض  حظه  ولسوء   ، هناك 
محاولته مع فرقته جتاوز السياج الذي أقامه 
مبا  اجلزائرية  التونسية  احلدود  على  العدو 
أصيب  أين   ، موريس  يسمى سياج شارل 
وبعد   ، اليمنى  رجله  وبترت  بالغة  إصابة 
مجموعة  بني  احملتدمة  املعركة  هدأت  أن 
متكن   ، الفرنسيني  واجلنود  املجاهدين 
إلى  التنقل  من  تقلميمت  بلقاسم  املجاهد 
العاصمة التونسية ودخل املستشفى والتقى 
الذكر  ومنهم على سبيل  باملجاهدين  هناك 
مّت  حيث  هدام  تيجاني  املجاهد  اجلراح 

التكفل به ومّت معاجلته يف رجله ومن اجلروح 
املنتشرة يف مناطق جسده ، ويف سنة 1959 
أرسل مع فرقة من املجاهدين املصابني إلى 
يوغسالفيا سابقا ملواصلة العالج ، ويف سنة 
1962 عاد إلى أرض الوطن وواصل نشاطه 
ضمن صفوف جيش التحرير الوطني برتبة 
مالزم ثاني ، ويف سنة 1967 غادر اجليش 
واختار احلياة املدنية كمواطن عادي ، ويف 
سنة 1996 أنشأ جمعية كبار معطوبي حرب 
والتي  بجاية  والية  مستوى  على  التحرير 

توسعت إلى املستوى الوطني ،وبقي يدافع 
عن حقوق كبار معطوبي حرب التحرير إلى 
أن أقعده املرض ، بقي  حبيس فراشه بعد 
عني  العسكري  مبستشفى  معاجلته  مّت  أن 
النعجة  ولإلشارة فقد قلده الرئيس األسبق 
مجموعة  مع  الشرف   وسام  زروال  اليمني  
 2012 أفريل   08 يوم  ،ويف  املجاهدين  من 
يتضمن  كبيرا  ارثا  وراءه  تاركا  احلياة  ودع 
محطات تاريخية خالدة  يف تاريخ اجلزائر .

ذكريات من تاريخ ثورة التحرير:
بلقــــاسـم   تــقلـميـــمت ..

مجاهــد ترك بصماتــه في ذاكــرة األمــــة
لقد شهدت ثورة نوفمبر 1954 أروع البطوالت التي نقشها شباب الجزائر بدمائهم في صفحات تاريخ هذا الوطن المفدى، وأبلوا 
بالء حسنا فمنهم من استشهد في ميدان الشرف ومنهم من بقي حيا بعد االستقالل ليواصل مسيرة البناء والتشييد، ومن بين هؤالء من 
والية بجاية المجاهد المرحوم بلقاسم تقلميمت الذي وافته المنية في 08 أفريل  2012 وكان رجال مغوارا وصنديدا، وكان يحب 

وطنه الى النخاع، وقبل أن يقعده المرض كان رئيسا لجمعية كبار معطوبي حرب التحرير لوالية بجاية.



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

1.      استفتاح ..
املاضي،  األسبوع  نهاية  مع  كتبت،  قد  كنت 
التواصل  موقع  يف  حسابي  صفحة  على  منشورا 
»هل  عنوانه  كان  بوك«،  »الفيس  االجتماعي 
بالفعل  هي  اجلزائر(  يف  )عندنا  اإلسالمية  البنوك 
تفاعاًل  املنشور  هذا  أثار  وقد  ؟«،  وقالبًا  قلبًا  كذلك 
ومساهمات  تناول جاد  من خالل  ا  ثرّيً ونقاشًا  راقيًا 
مؤسسة وتعقيبات حتمال نظرة واعية، تعبر بحق عن 
احللول  إيجاد  سبل  تتلمس  أكيدة  مجتمعية  رغبة 
التي  احللول  تلك  واجلادة،  السليمة  االقتصادية 
مع  حياتنا  يف  الطبيعي  اإلنسجام  صناعة  بإمكانها 

شريعتنا السمحاء.
لذلك ارتأيت نقل هذا النقاش إلى منبر أرقى و 
أكثر أهمية، وإعادة طرحه تأكيدا، من جانبي، على 
جديته، و بأنه يتجاوز املنشورات »اإلنطباعية« و نتاج 
»توالد اخلواطر« إلى كونه طرحا علميا ومعرفيا يعنى 
الوضوح  إلى  حتتاج  و  بحياتنا  تلتصق  حيوية  مبسألة 
الالزم حتى نستطيع العيش يف انسجام فكري وقيمي 
»األسلمة«  فعنوان    .. حياتنا  يف  ودنيوي  وعقدي 
رصينة  منهجية  إلى  بحاجة  اإلقتصادي  املجال  يف 
وتأسيسات معرفية صلبة متماسكة .. وبداية ذلك 
هو اإلتفاق على »مشروعية« السؤال الذي يطرح حول 
أحقية حمل »البنوك والتعامالت املالية  باجلزائر لصفة 
»اإلسالمية« .. خاصة حني يصفها أحد األفاضل 
بغالف  »مخدوشة«  بضاعة  بتغليف  يقوم  »كمن 
االستماتة  و  »األسلمة«  بشعار  فالتمسك   .. مغٍر« 
اإلسقاط  مشكالت  إلى  التنبه  دون  عنه  الدفاع  يف 
يتوالد  »السؤال«  جتعل  التطبيق  وانحرافات  الصوري 

إشكاالت عديدة و إستشكاالت مديدة ..
لكنني أعتقد بأنه حان الوقت للتحلي بالشجاعة 
حقيقة  حول  التساؤل  و  األسلمة«  »سؤال  طرح  يف 
بسط  املضيء يف  و  االقتصادية،  حياتنا  وجودها يف 
وإسقاطاته  »املفهوم«  بنية  لتفكيك  جريء  طرح 
الثبوتية يف  أو  الزيف  لنا  يتبني  .. حتى  ممارساته  و 
احلالل من احلرام، دون أن نتوهم تعبدا دون طهارة 

..

2.      بين »المرابحة الفقهية« و »المرابحة 
البنكية« أين مدلوالت »األسلمة ؟

إن طرح خدمات بنكية حتت ُمسمى »املعامالت 
يستثير  باجلزائر  عندنا  اإلسالمية«  واملصرفية  املالية 
عندي جملة إشكاليات عميقة .. حتى أنه يوجد 
مفهومني  بني  يفرق  من  الشريعة  علماء  من  عندنا 
الفقهية«  »املرابحة  بني  أي  »املرابحة«،  لصيغة 
البنكية«  و«املرابحة  الشريعة،  علماء  لها  قعد  كما 
صيغة  حتت  الكالسيكية  البنوك  حتى  متارسها  كما 
»مبتكرة« تأخذ من اإلسالم إسمه فقط، ألنها تقوم 
»برمجيات  على  بها  والعمل  تعامالتها  تنفيذ  يف 
حاسوبية« تطبيقية تستمد أساسيات وقاعدة عملها 
احملاكيات  و  عادي«،  بنكي  قرض  »محاكاة  من 
للنمذجة  ومفيدا  مهما  أسلوبا  غدت  احلاسوبية 
ليس  واملشكلة  واألعمال،  املال  قطاع  يف  الرياضية 
أو  باحلّلة  نعتها  اخلبل  ومن  تقنية،  أداة  فيها، ألنها 

احلرمة، لكن املشكلة تكمن يف ظاهرة ما يسمى بـ 
والذي  كذلك،  أنه  ُيعتقد  أو  اإلسالمي«  »التمويل 
إلى  املُفضية  احلسابية  القاعدة  نفس  على  يقوم 
تقديرات الفائدة املضمونة على مدى زمني محدد، 
تعامالتها  »منذجة«  جتري  و  كمدخل  تعتمد  ثم 
أساس  على  مرابحة«  بأنها  ويعتقد  لذلك،  وفقا 
جتري  أنها  كما  بعينه،  التدليس  هو  وهذا  ذلك، 
املتكاملة  البنكية  العمليات  من  مجموعة  ضمن 
قال  لذلك   .!!!.. »الربوية«  بـ  توصف  والتي 
يكون  أن  على  تقوم  الفقهية«  »املرابحة  بأن  العلماء 
اشتراها  قد  يكون  مالك،  أو  صاحب  »السلعة«  لـ 
يعرضها  ثم  عنده،  حاضرة  وهي  معلوم  بثمن  فعال 
كّل  لك  وأنت  معلومة  بقيمة  ثمنها  بأزيد من  للبيع 
فتتلخص  البنكية«،  »املرابحة  أما  األمر.  يف  اخليار 
معه  ملتعامل  مسبقة  طلبات  على  بناء  البنك  أن  يف 
معلومة  ما  »سلعة  الزبون  إليه  يحتاج  ما  بشراء  يقوم 
إياها بسعر  الثمن« لدى مالكها األصلي، ثم يبيعه 
أعلى بعد تقدمي وعد بالشراء »... !!!« ، مبعنى أن 
أنت حددتها مسبقا وهي  يشتري لك سلعة  البنك 
ليست يف حوزته، بل ال تزال عند مالكها األصلي، 
يف  احلال  هو  »كما  مالكها  مع  مسبقا  تعاقدت  أو 
السكنات«، ثم يحدد البنك سعرها من جديد، وهو 
ال يحوزها بعد، بل بناء على منوذج رياضي معمول 
به كنظام حسابي للنمذجة يف البنوك الربوية لتحديد 
الفائدة وأقساطها، ثم مينحك قرضا يساوي جزًء من 
قيمة السلعة، ثم تقوم أنت بشراء هذه السلعة عليه 
بربح صايف يصل إلى  %38 من قيمة القرض ؟؟!!

 3.      هل من »الحتمية« أن أكل »الحالل« 
عملية باهظة الثمن ؟!

أن »البنوك اإلسالمية«  البالغ، أجد  يا لألسف 
أصبحت مطّية جتارية لتبرير »الغالء الفاحش« والرفع 
من األسعار بحجة »احلالل« .. وكأن املنتوج احلالل 
 un produit de« بأنه  مروجيه  نظر  يف  يعتبر 
لقّيمه،  وجتسيدًا  »اإلسالم«  بينما   ..  »luxe
يحارب كل ما هو »فاحش« و«فحشاء« .. ألنه دين 
روا  وبِشّ روا،  تعِسّ وال  روا  »يِسّ عسر  دين  وليس  يسر 
والتعامالت  البنوك  أصبحت  فكيف   ..  « ر  تنِفّ وال 
املالية اإلسالمية  ُمنفرة نظرا إلرتفاع هامش األرباح 
التي تأخذها نظير القروض التي تقدمها .. و حتى 
مبقارنتها أيضا مع ما تسميه أدبياتها بـ »البنوك الربوية« 
.. فهل أصبح من احلتمية بأن التعاطي بـ »احلالل« 
»فاحشة«  وأسعارا  القيمة  باهظة  كلفة  يستوجب 
ينبغي للمواطن أن يتحملها بحجة »التعبد هلل« .. 
 !!! دخن  األمر  يف  أرى  ألني   .. أبدا  أبدا  واهلل  ال 
.. ألن اإلسالم بطبيعته السمحة يتيح للناس حياة 
له  تضمن  لكنها  بسيطة،  كانت  ولو  حتى  كرمية، 
»زواجا سعيدا وأسرة صاحلة تعيش بكرامة، ومسكنًا 
واِسعا، وَمْرَكبًا هنيئًا .. ففي احلديث الصحيح الذي 
رواه ابُن حبَّان وغيره من أئمة احلديث، عن سعد بن 
أبي وقاص - رِضي اهلل عنه - عن رسول اهلل - صلى 
اهلل عليه وسلم - أنه قال: )أربٌع من السعادة: املرأُة 
الصاحلة، واملسكُن الواِسع، واجلاُر الصالح، واملَْرَكب 

الهنيء( .. لذلك أنا أتساءل:
كمثل   .. »تسويغية«  ممارسة  هو  اإلسالم  هل 
القيام بإعادة صباغ جدار متهاوي، ثم نلجأ لنستظل 
حتته بإعتباره جديدا ..!! أم اإلسالم يف حقيقته هو 
الغنم  مشاركة  تستهدف  بديلة  اقتصادية  »منظومة 

والغرم« ..
مبمارسات  ستكون  اإلسالم  منافع  حتقيق  هل 
 .. ضال«  »شخص  تسمية  بإعادة  يكون  ما  أشبه 
جديدا  إسما  منحه  بعد  آلي  بشكل  صاحلا  ليصبح 

جميال .. !!
من وجهة نظري، أجد بأن »البنوك اإلسالمية«، 
القروض  ملنح  تطرحها  التي  الصيغة  خالل  من 
يف  تدليس  فيها  الزبائن،  جمهور  مع  بها  والتعاطي 

املفهوم واإلسقاط، وبالتالي تدليس يف املمارسة :
-   أوال، دعنا نقول، بكل صراحة و وضوح، 
أننا حني نطلق تسمية »البنوك اإلسالمية« على بنوك 
دون سواها، أو على منط من املعاملة دون غيرها، فهذا 
سيكون إقرارا منا بأن غيرها هي »بنوك مخالفة« لصفة 
» اإلسالمية » !!! .. فهل نحن على وعي بتبعات 
هذا املأزق احلياتي، بتعامالته ووظائفه واملنتمني إلى 

شبكته كموظفني ومتعاملني ؟!!
-  هل »البنوك اإلسالمية« تنحصر وظيفتها يف 

اإلقراض دون فائدة ؟!!
قروضًا  فعاًل  تقدم  اإلسالمية«  »البنوك  هل    -
دون فوائد ؟!! وهل هي متارس وظيفة »مؤسسة خيرية« 
!! .. أم هي بنوك وظيفية كغيرها، وفّية لوظيفتها، 
وتقدم للجمهور قروضا بفوائد مبطنة أو خفية ؟!! .. 
بعوائد،  داخلها  يتدفق  مااًل،  تدير  مؤسسات  وهي 
تأتي من مساهمات املقترضني، تنمي من قيمة رأس 
مالها دون مجازفة أو مخاطرة استثمارية، إمنا تعتمد 

على بيع ما هو مضمون ؟!! ..
اإلسالمية«  »البنوك  على  هجوما  ليس  هذا 
والنظر  واإلدراك  الوعي  فينا  يستفز  طرح  هو  إمنا   ..
إنها دعوة  التسمية ..  بعيدا عن خداع  إلى اجلوهر 
للتفكير اجلاد وإعمال النظر يف منظومتنا اإلقتصادية 
ككل، بعيدا عن الشعارات الغارقة يف »األدجلة« ..
املنظومة  إصالح  يتوجب  كان  اعتقادي  يف 
صيغ  طرح  قبل  املصريف  والنظام  الوطنية  البنكية 
وضع  يف  سيطرح  ما  كل  ألن  جديدة،  تعامل 
عناصر  كّل  استنساخ  سيستعيد  القائم  »العطالة« 
التأزم، و تسميات »األسلمة« لن تقدم حاّل .. ألن 
اإلسالم هو قيم ينبغي أن نعيشها وأن نحيا بها .. 
فبيع املنتوج أعلى من قيمته احلقيقية يف السوق حتت 
غطاء »األسلمة« أو »اإلسالمية« هو »الظلم« بعينه، 
اِس ِبالَباِطِل« .. لقوله سبحانه  وهو »أَكُل أَلمَواَل النَّ

و تعالى :
َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن  ﴿ َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ
َبا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمِننَي * َفإِْن َلْم َتْفَعُلوا َفأَْذُنوا بَِحْرٍب  الرِّ
َأْمَوالُِكْم َل  َفَلُكْم ُرُءوُس  ُتبُْتْم  َوإِْن  َوَرُسولِِه   ِ ِمَن اللَّ

َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن ﴾ ]البقرة: 278[ ،
َباٍت  مَنا َعَليِهم َطيِّ ﴿ َفِبُظلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
 * َكِثيًرا  اللِ  َسِبيِل  َعن  ِهم  َوبَِصدِّ َلُهم  ُأِحلَّت 
اِس  َأمَواَل النَّ َوَأكِلِهم  ُنُهوا َعنُه  َوَقد  َبا  َوَأخِذِهُم الرِّ

 ﴾ َألِيًما  َعَذاًبا  ِمنُهم  لِلَكاِفِريَن  َوَأعَتدَنا  بِالَباِطِل 
]النساء: 160 - 161[.

4.      مشروعية السؤال : »كنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني«

اهلل عنه  الصحيحني عن حذيفة رضي  جاء يف 
: كان الناس يسألون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عن اخلير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، 
فقلت يا رسول اهلل: إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا 

اهلل بهذا اخلير فهل بعد هذا اخلير من شر؟
لذلك ليعذرني كّل مشتغل يف حقل »الصيرفة 
»التعامالت  مبوضوع  منشغل  وكّل  اإلسالمية« 
بابًا إلستحضار  املالية اإلسالمية« إن كنت سأشرع 
حّرًا  حوارا  أوساطنا  يف  يبعث  مبا  املعريف«  »السؤال 
والتعامالت  البنوك  موضوع   هذا  حول  بناًء  منهجيا 
النقاش  بأن  إلدراكي  ومسائله،  اإلسالمية   املالية 
سيكون عاصفا وجريئا، ألن أوضاع حياتنا كـ »أمة 
وسط« لم تعد حتتمل استمرار سيادة وهيمنة منطق 
والتربيري«  والتلفيقي  التسويغي  »الفقة  منظومة 
اإلقتصادي  الفساد  مسارات  كّل  مع  تتماهى  التي 
يف  والتموقع  اإلستمرار  وتنشد  التاريخية  والسياسي 

مستقبلنا .. !!
فليعذرني اجلميع، ألنني لم أكن أنوي الكتابة 
يعتري  ما  و  اإلسالمية«  »البنوك  موضوع  حول 
من  حتمله  ما  حقيقة  حول  »شبهات«  من  ممارساتها 
بسط  يف  أصال  أرغب  ولم   .. األسلمة«  »عنوان 
عملها،  على  املنهجية  التحفظات  حول  النقاش 
املفهوم  خصوصا هنا عندنا يف اجلزائر، وحول »بنية 
والتصور ومتفصالت التطبيقات ومتظهرات املمارسة«، 
لوال إستفزار »البعض« ممن يحملون علمًا وينتمون إلى 
منظومة هذه »الصناعة« كما أسموها، وجلوئهم إلى 
منطق »احتكار املعرفة« بحجة أن »العلم يؤخذ كتابة 
و مشافهة« و نعت فهوم غيرهم بأنها »خاطئة« خاصة 
عندما يؤخذ العلم من الكتب دون مزاحمة الركب؛ 
و لزومية تلقي العلم وفقًا لنموذج الطرق واملشيخات 
واحلوزات، لكني وإن كنت لست أهال للخوض يف 
منهج التلقي هذا، لكن املرافعة العلنية لغاية جعله 
»الهيمنة  لـ  كمنطلق  و  »الدراية«  يف  األوحد  املنهج 
العلمية« فسأقول بأن هذه »خطيئة« أولى، وإحلاقها 
كمعيار  التخصص  يف  »الشهادة«  إلى  باإلحتكام 
لإلدراك والفهم والنقاش فهذه خطيئة تالية .. كلنا 
الواقع  هذا  أعيش  أيضا  وأنا  اجلزائري،  واقعنا  ندرك 
أنني باحث  وأتعاطى معه يف يوميات حياتي، كما 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  إلى  أنتمي 
وأدرك جيدا ما لدينا وما علينا .. فكما توجد لدينا 
كذلك  فلدينا  عليها  املزايدة  ميكن  ال  علمية  قامات 
املزاد  بشيء يف  عليك  تعود  وال  الزاد  هامات خاوية 
.. لذلك أرجو من كّل لبيب حصيف إفادتنا مبا لديه 
من علم وإدراك وفهم عميق وليس استفزازنا .. فال 
بك  رأفة  احلليم،  وحلم  صبر  الفاضل  أيها  تستفز 
وخشية عليك، فألن موجة هجومك ستتكسر قوتها 
أو أنك ستفجره و وبذلك سيصيبك  وترتد عليك، 

عصف منه ..!!!
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أقالم

» البنوك والتعامالت المالية« 
بالجزائر و سؤال »األسلمة«

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com
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لفزُيون      َكاِميراُت التِّ
ال ُيِكُنها أن َتُجَب 

احَلقاِئَق إلى األبِد يف 
ِميَلة امَلنكوبِة ُمؤخًرا، 

أو يف َغيِرها من 
امَلناطِق الّتي َتعصُف 
بيعُة. َيحضُر  بها الطَّ
وَن  امَلسؤوُلون امَلركزيُّ

فَتتالطُم الوعوُد تالُطَم 
األْمواِج، قبَل أن َتنكِسر 
على َشاطِئ الَغِد؛ غٌد 
لفزيوُن  َيغيُب فيه التِّ
ويعوُد فيه امَلسؤوُلون 

إلى أوَكاِرهم بالَعاصَمة؛ 
وَينهُض امَلنكوُبوَن على 

واقٍع أمرَّ من َوْقِع الّزلزاِل؛ 
واقٌع ُمختِلف َتاًما، 

ُيواِجهون فيِه َمِصيَرهم 
َوحَدُهم؛ فَينتِشُر 

اإلحساُس باحَليِف 
لِم، وَتغرُق َزخاُت  والظُّ
الّتضاُمِن يف َعاِصَفة 
سياِن واالُمباالِة،  النِّ

وَينتِهي األمُر بالّناِس 
ا وراَء ُلقمٍة وُشربِة  جرًيّ

ماٍء يف عزِّ َشهر أوت، 
ُملتّحفنَي األرض التي 

َهّزت َمساِكَنهم.
     َلم َينتِفض، يوَم أمٍس، 
روَن من ِزلزاِل ِميَلة  امُلتضرِّ

مَبنِطقة اخلربة أماَم 
لطاِت امَللّيِة، وَلم  السُّ
َيرُفضوا اسِتقباَل امِلير 

وَغيِره ممن َطردوهم إاّل 
ألّنُهم - وبعَد مروِر أكَثر 

من َثالثِة أّياٍم من اهتزاِز 
األرِض؛ ما َتزاُل َوضِعّيُتهم 
ُمبهَمة؛ إذ َتتحّدُث بعُض 
امَلصادِر امَللّيِة بأّن بعَض 
الَعائالِت ما تزاُل َتفتِرش 

األرَض، وَلم َتتمّكْن من 
احُلصوِل على َما َيكِفيها 
من َمؤونٍة؛ األمُر الّذي 
إن َصحَّ ُيعتَبر عاًرا على 
اجِلهاِت امَلسؤولِة، والّتي 

لم َتتحّكم يف تأِطيِر 
َكمشٍة من امَلنكوِبني! 
      فَلوال أْن لطَف اهلُل 
بأهِلَنا يف ِميَلة؛ كيَف 

سيكوُن الَوضُع عليِه َلو 
أن اخلطَب كاَن َجلاًل؟!

بلسان تويقر عبد العزيز
ترأس عبد املجيد تبون، رئيس 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية 
الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 
الدوري  االجتماع  األحد،  أمس 
ملجلس الوزراء بتقنية التواصل املرئي 
والسمعي لالجتماع عن بعد، حيث 
مت الفصل يف ملف الدخول اجلامعي 
من  بداية  تدريجيا  سيكون  الذي 
خالل  وجرى  اجلاري.  أوت   23
عروض  إلى  االستماع  االجتماع 
الوزراء املتعلقة باإلجراءات القطاعية 
الوطنية  باخلطة  العالقة  ذات 
واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنعاش 
األول  شطرها  عن  الكشف  مت  والتي 
ملجلس  السابق  االجتماع  خالل 

الوزراء منذ أسبوعني.
وحسب ما جاء يف بيان لرئاسة 
السبت،  األول  أمس  اجلمهورية، 
أعمال االجتماع تضمن  فإن جدول 
امللفات  من  عدد  ودراسة  »بحث 
اجلامعي،  بالدخول  الصلة  ذات 
واخلطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي 

واالجتماعي«.
رسمًيا،  الوزراء  مجلس  وتبنى 
أمس األحد، مقترحات وزير التعليم 
املتعلقة  العلمي  والبحث  العالي 
املعلقة  اجلامعية  السنة  باستئناف 
بداية  املاضي تدريجًيا  مارس  منذ 
استمراره  مع  احلالي،  أوت   23 من 
إلى غاية نهاية أكتوبر القادم من أجل 
احلالي، على  اجلامعي  املوسم  إمتام 
أن يكون الدخول اجلامعي »-2021 
الثاني من شهر  2020« يف النصف 
مت  الذي  القرار  وهو  املقبل،  نوفمبر 
اتخاذه يف اجتماع مجلس الوزراء يف 
يتسنى  حتى  وذلك  املاضي،  ماي 
للناجحني يف البكالوريا دورة سبتمبر 
الختيار  الوقت  من  متسع  القادم 
يف  باجلامعات  والتسجيل  شعبهم 
أفضل الظروف، مع توخى املزيد من 
لتفادي  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام 

انتشار جائحة »كوفيد19-«.
وزير  تبون  الرئيس  وطالب 
إنهاء  على  بالعمل  العالي  التعليم 

 »2019 –  2020« اجلامعي  املوسم 
يف ظروف مقبولة مع مراعاة الشروط 
متطلبات  تقتضيها  التي  الضرورية 
الوقاية  مجال  يف  الصحي،  الظرف 
واحلماية. ودعا إلى التجنيد والتعبئة 
للدخول  االستعداد  أجل  من 
 »2021  –  2020« القادم  اجلامعي 
تدابير  كل  وأخذ  حسنة  ظروف  يف 

الوقاية.
خطة   وخالل مناقشة 
واالجتماعي،  االقتصادي  اإلنعاش 
الرؤى  الوزراء  من  عدد  عرض 
بإجناح  الكفيلة  واإلستراتيجيات 
التركيز  إلى  تهدف  التي  اخلطة  هذه 
 ، النفطي  غير  االقتصاد  على 
قطاع  خارج  اجلزائر  مداخيل  وتنويع 
قبل عرض اخلطة  وذلك  احملروقات، 
ومناقشتها مع الشركاء االجتماعيني 
مبناسبة  املقبل،  األسبوع  للحكومة 
احلكومة  بقصر  الثالثية  لقاء  انعقاد 

الدكتور سعدان.
عّمـــار قـــردود

الَعــجــُز 
الُمستــَدام!

فيما القى 9 مرضى حتفهم يوم أمس

الَجزاِئـر ُتسّجـــل 521 
إصابــًة جِديدًة بُكورونــا 

اإلصابات  عدد   عرف 
يف  كورونا  بفيروس  اجلديدة 
تراجًعا  األحد،  أمس  اجلزائر، 
وزارة  به  أفادت  طفيًفا، حسبما 
وإصالح  والسكان  الصحة 

املستشفيات.
الرسمي  الناطق  كشف   
ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم 
تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
جمال فورار، عن تسجيل 521 
إجمالي  ليرتفع  إصابة جديدة، 
 35214 إلى  املصابني  عدد 

شخصا.
ذاته،  املتحّدث  وحسب 
فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 

9 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1302 حالة.
املتماثلني  ليرتفع إجمالي عدد  423 حالة شفاء جديدة،  فورار عن تسجيل  كما كشف 

للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 24506 حالة.
خالد دحماني

الّرهان معقود على توفير الّشروط التي يتطّلبها الّظرف الصحي

خول الَجامعيُّ وخّطُة اإلنعاِش االقِتصاديِّ أولوّياُت اجتَماِع َمجلِس الُوزراِء  الدُّ

لها امتداد خارج الوطن

اإلَطاحُة بعصابٍة إجَرامّيٍة اإلَطاحُة بعصابٍة إجَرامّيٍة 
َيرأُسها الِعٌب َدوليٌّ َساِبقَيرأُسها الِعٌب َدوليٌّ َساِبق

 متكنت مصالح األمن، مؤخرا، من توقيف عصابة إجرامية لها عالقة مبحرضني يف 
من  األشخاص  وبعض  إداريون  فيها  تورط  الفاسد،  املال  وأصحاب  البالد  وخارج  داخل 

األسالك األمنية.
ونقلت )و.أ.ج( أن املصالح األمنية متكنت، يف األيام القليلة املاضية، من وضع حد 
املال  وأصحاب  واخلارج  الداخل  يف  احملرضني  ببعض  عالقة  لها  إجرامية  عصابة  لنشاط 

الفاسد تورط فيها بعض املسؤولني اإلداريني وبعض األشخاص من األسالك األمنية.
وأضافت مصالح األمن أن العصابة التي »يقودها العب دولي سابق يف كرة القدم تضم 

أيضا مسجونني وفارين« من البالد.
ق.و

ميلة 

لعِب  َتشـِديـُد اإلجــراءاِت بُمحيـِط المـَ
الــّذي استقبـَل الَعائـــالِت الَمنكوبـِة 
مت تشديد اإلجراءات على مستوى امللعب الذي احتضن خيم العائالت املنكوبة جراء الهزة األرضية التي ضربت 

صباح يوم اجلمعة والية ميلة. 
أكد القّيمون على العملية أنه مت منع إدخال تبّرعات املواطنني إلى العائالت مباشرًة. كما جرى فتح مكتب خاّص 
من  وكذا  باملخيم،  الوجود  من  اخليرية  اجلمعيات  ومنع  املخيم،  داخل  توزيعها  قبل  وجردها  املتبرعني  وجبات  لتجميع 
عملية توزيع الوجبات للعائالت، مع تكليف الهالل األحمر فقط بعملية توزيع وجبات الغداء والعشاء، وتكليف مطعمني 

خاّصني بتحضير األكل للعائالت بتمويل من الوالية. 
باإلضافة إلى ذلك، قّررت اجلمعيات اخليرية توزيع تبّرعات املواطنني على العائالت التي ما تزال موجودة باألحياء 

املتضررة بداًل من تسليمها للمخّيم.
يف املقابل، ما زاال بعض العائالت تفترش األرض، مع غياب شبه كّلي للمسؤولني على اختالف مستوياتهم داخل 
املخّيم، كما مّت توزيع مياه ساخنة على جّل العائالت، ماعدا عدد قليل منها استفاد من املياه الباردة التي وّفرتها بعض 

اجلمعيات صباح أمس، ناهيك عن وصول عائالت أُخرى للمخيم يوم أمس، مع استمرار مشكل ندرة اخليم.
سهام عاشور/ صفية ن.

بداية من الليلة إلى غاية يوم اجلمعة

الَجزاِئـرّيـون علـى َموعــٍد مــع 
هــــب«! َظاهــرِة »َهمــراِت الشُّ

أفادت جمعية العلمية الفلكية »البوزجاني« بأن ظاهرة فلكية ستحدث هذه األيام، وتتمثل يف الشهب 
املتكونة من همرات البرسييد أو البرشاويات، حيث ستتهاوى من السماء بشكل سهام خاطفة وملاعة.

أوضحت، أمس األحد، اجلمعية الفلكية »البوزجاني«، يف بيان لها، أن متابعي الفلك على موعد مع 
ظاهرة فلكية هذه األيام ، حتدث بني 10 و14 أوت وتتمثل هذه الظاهرة يف شهب متكونة من همرات البرسييد 

أو البرشاويات، تتهاوى من السماء بشكل سهام خاطفة وملاعة. 
وأكدت اجلمعية أن رؤية هذه الشهب ال حتتاج منظارا أو تلسكوبا. كما نصحت اجلمعية مبتابعة ما أسمته 
باملشهد السماوي الرائـع، ناصحة كل من يريد مشاهدة هذه الظاهرة بالتحلي بدقـة االنتباه واملالحظة بالعني 
املجـردة وبكثير من الصـبر مع اختيار موقع رصد مناسب يستحسن أن يكون بعـيدا عن األضـواء الكاشفة، 

واالستلقاء على الظهـر أو أريكة بحر طويلة، مع التوجه نحو الشمال الشرقي. 
وأوضحت »البوزجاني« أن هذه الظاهرة ناجتة عن بلوغ األرض على مدارها حول الشمس منطقة تخلى 
فيها أحد املذنبات عن جزء من مركبات ذيله التي تتألف من أجرام صغيرة هشة، وأن دخول تلك األجرام على 
التوالي جو األرض هو الذي يسبب حدوث تلك الهمرات، بسقوط عدد كبير من الشهب يف اجلو، لفترة قد 

تطول أو تقصر، ويقدر عدد ما يتهاوى منها بأكثر من 4 آالف شهاب يف الساعة الواحدة.
 

 أحمد بوكليوة


