
الُهولوكوْست الِفرنسي في الَجزائر!
وُيروَى،  ُيكتب  ا  ِمّ أكبُر  املأساِة  حجَم  بأّن  َيقنٍي  على  أَنا 

ي  وبأنَّ هوَل َجحيِم اإلباَدِة التِّ
َتعرضْت لها األمُة اجَلزائرّية 
كلِّ  يف  حصرُه  ميكُن  ال 
ألنَّ  ِبها؛  نقوُل  الّتي  األرقاِم 
اجَلزائريِة  األّمة  َتعداَد 
يَتخّطى  أن  بإمكاِنه  كان 
الّيوَم بشكٍل َطبيعيٍّ الـ 200 

مليوَن نسمٍة!
د.مهماه بوزيان 	15
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04
طموُح اجَلزائرينَي الكبيُر لبناِء َدولة قويٍة، واحللُم مبشروٍع 
دميقراطيٍّ واسٍع يوّفُر رعايًة شاملًة تكَفُل احُلرياِت للَجميع،  
الواسِع  قِد  النَّ حمالِت  وراء  يقُف  شائبٍة،  أو  ُنقٍص  أدنى  دوَن 
اختالِف  على  امُلجتمِع،  أطياِف  جميُع  حتَتها  انخرَطت  ي  التِّ
إلى  االفتراِضيَّ  الفضَاء  حّوَل  ّما  وَمسَتوياِتها؛  انتماءاِتها 
فيه  يستعرُض  ُمبارزة،  ميداِن 
ُطموحاته،  فئٍة  وكلُّ  فرٍد  كلُّ 
ِسياسيٍّ  قراٍر  أليِّ  َنقد  شكِل  يف 
َشكل  يف  أو  لطِة،  السُّ عن  يصدُر 
لوضعّياٍت  َبديلٍة  ُمقترحاِت 

مة ُيعاني املجتمُع ِمنها. ُمتأزِّ

02
»إيتوزا« تخِسُر 30 % من رقِم أعَماِلها 

إجــراُء »البكالوريــا« إجــراُء »البكالوريــا« 
شهـــَر سبتمبــَر الُمقـــبلشهـــَر سبتمبــَر الُمقـــبل
امتحاِن  إلغاَء  األحد،  أمس  االستثناِئي،  الُوزراء  مجلِس  اجتماُع  قّرَر   
ور االبتدائي، وتأجيَل امتحاَني نهايِة الّطور امُلتوّسط والّثانوي  نهايِة الطَّ

إلى سبتمبر امُلقبل.

16

الجيُش األبَيض.. ثباٌت وَصبٌر حّتى االنِتَصار! الجيُش األبَيض.. ثباٌت وَصبٌر حّتى االنِتَصار! 
عمٌل لساعاٍت طوال، ال نوَم وال راحَة وال وقَت يجدوَنُه للقاِء األهل واألحّبِة، سوى 
الّساهرة  العيوُن  هُم  فأمرَضهم؛  الوباُء  منُهم  ناَل  الذيَن  امَلرضى  راحِة  على  للّسهِر 
َكبير  بصبٍر  ينتظرَن  وهم  اجَلائحة،  ُمواجهِة  ِسوى  لُهم  خياَر  ال  َتنام،  ال  التي 
بوا بـ »أفراِد اجَليش األبيض« يبعثوَن  وعزمَية أكبر ساعَة االنتصاِر. هؤالِء من ُلقِّ

رسائَل الّتضحية والّصبِر والثّباِت لنا، فهْل ِمن ُمسَتمٍع؟!

05
قسنطينة 

 مشاريٌع رياِضّية وَثقافيٌة 
متوقفـٌة بسبـِب الوَبــاء

08
أدرار 

َتماثـُل 9 مصابيـَن بــ 
»كوفيـد 19« للّشفـاء

05
البيض  

أسواٌق غيُر َشرعّية للماِشية 
اِر الَجاِئحـة  د بانتشـَ ُتهدِّ
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إلغاُء امتحاِن نَهايِة الّطور االبِتَدئي

ة.. ة..الّزراعـة الصحـراويَّ الّزراعـة الصحـراويَّ
الخـالُص بشـروٍط!

استصالُح األراضي ينهُض بزراعة احُلبوِب والذرة باجَلنوب استصالُح األراضي ينهُض بزراعة احُلبوِب والذرة باجَلنوب 

رقِم  من  بامَلائة   30 خسارتها  عن  )إيتوزا(  احَلضري  وشبِه  احَلضري  الّنقل  ملؤّسسِة  العاُم  املديُر  كشَف 
ي  تفشِّ عقَب  املؤّسسِة،   نشاِط  َتوقِف  بسبِب  وذلَك  املاِضية،  نة  السَّ من  نفِسها  بالَفترِة  ُمقارنًة  أعمالها 

فيروس ُكورونا. يف املقابل، جرَى إحالُة 58 باملائة من الُعمال على عطٍل بعُضها َسنويٌّ وبعُضها استثناِئٌي.

أَحالت 58 % من الُعّمال على ُعطٍل 

يبعثوَن رسائَل حتٍد وتضحيٍة من أرِض َمعركة كورونا

ُمحتشد »أفلو«.. 

َهل بدأْت َمالمُح عهٍد َجديٍد؟!

توفيُر الكهرباء وَشقُّ املسالِك الِفالحّية أبرُز امَلطالِب 
 إليزي: تخصيُص 3100 هكتاٍر الحتواِء االستثَمارات الِفالحّية

ي الِزراعة الِصناعّية   الوادي: الفاّلحوَن يرفُعون حَتدِّ
قاشات ورقلة: ِدراساٌت السِتصاَلح َعشرات اآلالِف من الهكَتاراِت

ن
       الطاهر مرابعي )كاتب صحفي(

بقلم مهماه بوزيان 
إلغاُء امتحاِن 
نَهايِة الّطور 

االبِتَدئي
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أخبار السياسة
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 كانت تحت لواء وزارة العمل 

وزارُة الُمؤّسساِت النَّاِشئة تستلُم 
الوصايَة على وكالة »أونساج«

خ.د

تنفيذي،  مرسوم  مبوجب  وهذا 
ُنشر   ،2020 ماي   5 بتاريخ  صادر 
)العدد  الرسمية  آخر عددالجلريدة  يف 
إلى  »يسند  املرسوم:  يف  وجاء   .)27
واملؤسسات  الصغيرة  املؤسسات  وزير 
الناشئة واقتصاد املعرفة سلطة الوصاية 
تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  على 

الشباب«.
املرسوم:  من   2 للمادة  ووفًقا 
»تستبدل عبارة الوزير املكلف بـالعـمل 
املؤسسات  وزير  بعبارة  والتشغيل 
الصـغيرة واملؤسسات الناشئة واقتصاد 
املرسـوم  أحكام  جميع  يف  املعرفة 
سنة  سبتمبر   8 يف  الصادر  التنفيذي 
الوكالة  إنشاء  واملتضمن   ،1996
الوطنية لدعم تشغيل الشباب وحتديد 

قانونها األساسي املعدل واملتمم«.
وكان رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون، قد أمر احلكومة خالل اجتماع 
مارس   9 يف  عقد  الوزراء  ملجلس 

الوطنية  الوكالة  بإحلاق  املنقضي،  
لدعم تشغيل الشباب بالوزارة اجلديدة 
واملؤسسات  الصغيرة  للمؤسسات 

الناشئة واقتصاد املعرفة.

كشف املدير العام ملؤسسة النقل 
)إيتوزا(  احلضري  وشبه  احلضري 
رقم  من  باملائة   30 خسارتها  عن 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  أعمالها 
توقف  بسبب  وذلك  املاضية،  السنة 
النشاط عقب تفشي فيروس كورونا. 
يف املقابل، جرى إحالة 58 باملائة من 

العمال على العطل.
أوضح املدير العام ملؤسسة إيتوزا، 
يف تصريحات أدلى بها أمس األحد 
فقدت  املؤسسة  أن  )و.أ.ج(،   لـ 
متوقعا  أعمالها،  رقم  من  باملائة   30
حال  يف  اخلسائر  حجم  يتسع  أن 
موضحا  القائم،  الوضع  استمرار 
مداخيلها  على  تعتمد  املؤسسة  أن 
 50 تتلقى  فيما  باملائة   50 بنسبة 
كدعم  السنوية  ميزانيتها  من  باملائة 
من طرف الدولة، مضيفا أن استمرار 
الوضع يعني اعتمادها كليا على دعم 

الدولة.

منح  مت  أنه  املتحدث  وكشف 
عطل لـ58 باملائة من عمال املؤسسة، 
عامل   2.200 بـ  عددهم  واملقدر 
حيث  عامل،   3.800 إجمالي  من 
املوجهني  السائقني  على  اإلبقاء  مت 
اخلاصة  النقل  خطوط  لتغطية 
فيما  والتنظيف،  الصيانة  وعمال 
تراوحت العطل املمنوحة بني العطلة 
لسنتي  السنوية  والعطلة  االستثنائية 
2019 و2020، مع تقاضي أجورهم 

كاملة.
منذ  أنه  إلى  املتحدث  أشار  كما 
بداية  تاريخ  املاضي،  مارس   23
العمال  يقوم  الصحي،  تطبيق احلجر 
قطاع  يف  العاملني  بنقل  النشاط  قيد 
الصحة واملستشفيات وعمال شركات 
و«  كوم«  »نات  والصيانة  النظافة 
»ايرما«  الصيانة  ومؤسسة  استرانت« 
 10 استحداث  مت  حيث  وغيرهم،  
محددة  وبأوقات  مؤقتة  خطوط 

أول  ساحة  من  تنطلق  بالعاصمة، 
عكنون  وبن  الشهداء  وساحة  ماي 
والكاليتوس  طاية  وعني  واحلراش 
نحو  وبراقي  والرويبة  وزرالدة  ودرقانة 
املوجودة  الصحة  ومراكز  املستشفيات 

عبر عدة بلديات.
الوقاية من  أما بخصوص شروط 
العدوى بالفيروس، فأكد أن املؤسسة 
للعمال  الوقاية  شروط  مختلف  توفر 
ضمان  أجل  من  للنشاط  املزاولني 
احلد األدنى من اخلدمات للموطن،  
إلى جانب القيام بحمالت حتسيسية 
كما  يوميا.  حافلة   350 يناهز  وما 
األعوان  على  مطهرة  مواد  توزيع  يتم 
)الُقّباض -السائقون   عمال الصيانة- 
تطهير  يجري  كما  اإلدارة(،   عمال 
احلافالت  وأبواب  ومقابض  كراسي 
بصورة دورية ودقيقة إلى جانب وضع 

مواد مطهرة داخل احلافالت. 
رحمة عمار

أحالت 58 % من العمال على عطٍل 
»إيتوزا« تخِسُر 30 % من رقِم أعَماِلها

ُأسِندت الوصايُة على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )ANSEJ( رسميا إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات 
الناشئة واقتصاد المعرفة، بعدما كانت سابًقا تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل.

سيستفيدون من 126 مليار دينار. . بلجود:
 8.5 مليوَن جزائريٍّ يعيُشون في 15 

ألَف منطقِة ظٍل
إحصاء  عملية  أّن  بلجود،  كمال  احمللية،  واجلماعات  الداخلية  وزير   نقل 
مناطق الظل التي متت على مستوى الواليات سمحت بإحصاء نحو 8.5 مليون 
جزائري يعيشون يف 15 ألف منطقة ظل. وأوضح بلجود للتلفزيون اجلزائري أّن 
اإلحصاء منح السلطات العمومية نظرة شاملة عن الوضع، متخض عنها )النظرة( 
بهذه  مشروع   2000 بـ  للتكفل  أّول  مالي  كمبلغ  دينار  مليار   126 تخصيص 
املناطق. وأشار وزير الداخلية إلى أّن عملية إحصاء مناطق الظل متت من قبل 
املسؤولني احملليني من والة ورؤساء دوائر. كما أضاف الوزير أن الدولة اجلزائرية 
لديها نظرة حول كل مناطق الظل، وعلى املسؤولني احملليني أن يدركوا ما يحصل 
يف مناطقهم. ومن ناحية أخرى، أوضح بلجود أّن دور املواطن يتوسع من خالل 
الرقابة  والكل عليه احترام  الظل،  املشاريع يف مناطق  إشراكه يف عملية مراقبة 

الشعبية.
خالد دحماني

القراُر ليَس إلزاميًّا 
الحكومُة تقّرُر تمديَد سنِّ التَّقاُعد إلى 

65 سنًة
بـ60  محددا  كان  بعدما  سنة   65 إلى  التقاعد  سّن  متديد  احلكومة  قّررت 
سنة، حسب مرسوم وزاري ورد يف أحدث عدد للجريدة الرسمية )العدد 27(. 
الوزير األّول عبد  الرسمية،  فإّن  العدد األخير من اجلريدة  وحسب ما جاء يف 
ووفًقا  65 سنة.  إلى  التقاعد  بتمديد سن  يقضي  مرسوًما  وقع  قد  العزيز جراد 
بطلب  يكون  إضافية  سنوات   5 ملدة  العمل  يف  االستمرار  فإّن  ذاته،  للمرسوم 
اختياري من العامل، ويكون هذا من خالل تقدمي طلب للجهة املستخدمة قبل 
يستلزم  كما  للتقاعد.  احلالية  القانونية  السن  من   - األقل  على   - أشهر  ثالثة 
للعامل أن يكون يف حالة نشاط أثناء إيداع طلب مواصلة العمل. وواصل املرسوم 
إاّل  التقاعد خالل اخلمس سنوات  العامل على  إحالة  للُمستخِدم  أّنه ال ميكن 
مبوافقة منه، وإذا كان العامل يرغب يف التقاعد عليه إيداع الطلب قبل شهرين 

من إحالته على التقاعد.
خالد دحماني

حلوُل الّذكرى الـ 47 لتأسيس جبهة البوليساريو 
ٌك بضرورِة  الّشعُب الّصحراوي متمسِّ

َتجسيِد الُوعود األَممّيِة 
لتحرير  الشعبية  اجلبهة  لتأسيس  الـ47  الذكرى  الصحراوي  الشعب  أحيى 
ماي   10 لـ  املصادفة  البوليساريو«،  »جبهة  الّذهب  ووادي  احلمراء  الساقية 
الصحراوي  الشعب  ويخلد  قيادتها.  حتت  حققها  التي  املكاسب  باستحضار 
احلدث، هذه املرة، يف ظل وضع مغاير يشهده العالم نتيجة وباء فيروس كورونا 
املستجد الذي يجابهه بكل وعي ومسؤولية، باملوازاة مع مواصلة نضاله باألراضي 
احملررة منها واحملتلة للتصدي ملمارسات االحتالل املغربي بحقهم وبحق أرضهم، 
كما كتبت وكالة األنباء الصحراوية. ودأبت جبهة البوليساريو على إحياء هذه 
فعاليات  تنظيم  عبر  الصحراوي،  الشعب  كفاح  مسيرة  يف  التاريخية  الذكرى 
إلى جانب  أنشطة سياسية وثقافية واستعراضات مدنية،  واحتفاالت تتضمن 
صورة  وتعطي  وتقاليده،  وعاداته  الصحراوي  الشعب  ثقافة  تعكس  معارض 
واضحة عن هويته مبشاركة وفود محلية وأجنبية، وحضور إعالمي مكثف، إال 
أن هذه السنة تصادف وضعا استثنائيا مع انتشار فيروس كورونا وما يتطلبه من 
إجراءات وقائية. وتخليدا للحدث يف ظل األوضاع الدولية االستثنائية الراهنة، 
قّرر املكتب الدائم لألمانة الوطنية للبوليساريو، يف اجتماعه السبت برئاسة رئيس 
املناسبات  إبراهيم غالي، تخليد  للجبهة،  العام  الصحراوية، األمني  اجلمهورية 
حيث  اإلعالمية،  الواجهة  على  بالتركيز  ماي،  شهر  خالل  القادمة،  الوطنية 
الـ47  الذكرى  إحياء  ويأتي  وتضامني.  توجيهي  تعبوي  طابع  ذات  ستكون 
لتأسيس جبهة البوليساريو كمحطة من بني أخرى جد هامة للشعب الصحراوي، 
أحياها خالل االشهر القليلة املاضية، وهو »كله عزم على االستمرار يف العمل 
امليداني« من أجل استكمال السيادة على كامل تراب اجلمهورية الصحراوية«،  
يحاول من  التي  املغربي  نظام االحتالل  مؤامرات وسياسات  لكافة  و«التصدي 
التي  املبادئ  وهي  صفه«.  وتشتيت  الصحراوي  الشعب  وحدة  ضرب  خاللها 
اجلمهورية  إلعالن   44 الـ  الذكرى  إحياء  مبناسبة  البوليساريو  جبهة  أكدتها 
املؤمتر  انعقاد  خالل  وكذا  املاضي،  فيفري  شهر  الدميقراطية  الصحراوية  العربية 
الـ15 للجبهة يف ديسمبر 2019. وجّدد الرئيس الصحراوي دعوته لألمم املتحدة 
ومجلس األمن من أجل »حتمل املسؤولية التامة« والسماح للشعب الصحراوي 
مبمارسة حقه الثابت يف تقرير مصيره، يف الوقت الذي لم تعني فيه األمم املتحدة 
بعد مبعوثا شخصيا جديدا لألمني العام إلى الصحراء الغربية، مؤكدا أن الشعب 
الصحراوي مصمم على الدفاع عن حقوقه املشروعة بكل الوسائل التي تضمنها 
الشرعية الدولية. وحتّل ذكرى تأسيس جبهة البوليساريو يف ظروف تشهد توقف 
املبعوث  استقالة  منذ  الغربية  الصحراء  يف  النزاع  حول  السياسية  املفاوضات 
الشخصي »ورست كوهلر«، يف ماي 2019، بحيث لم تعني األمم املتحدة خليفة 

له إلعادة بعث مسار تسوية النزاع.
)و.أ.ج(  

إلى تاريخ 31 جويلية الُمقبل
نويِة لَتسِيير الموارِد الَبشرّية تمديُد آجاِل إيداع الُمخّططات السَّ

برقية  األولى  الوزارة  أصدرت 
للوزارات  العامني  األمناء  إلى  موجهة 
الوطن«  ووالة اجلمهورية، حتوز »أخبار 
نسخًة منها،  تتعلق باآلجال اخلاصة 
بإيداع املخططات السنوية لتسيير املوارد 
 2020 املالية  السنة  بعنوان  البشرية 
البرقية  اجلارية واملصادقة عليها، وهي 
املؤرخة يف 07 ماي2020،  حتت رقم 
أنه  البرقية  721. وقد جاء يف مقدمة 
متر  التي  االستثنائية  للظروف  وبالنظر 
املرسوم  بأحكام  وعمال  البالد،  بها 
يف  املؤرخ  )20ـ69(  التنفيذي رقم 

بتدابير  واملتعلق    ،2020 مارس   21
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  الوقاية 
التنفيذية  املراسيم  وكذا  »كوفيد19«، 
)20ـ72(و  رقم  حتت  له  املكملة 
)20ـ100(و)20ـ102(  )20ـ86(و 
و02  مارس   28 يف  تباعا  واملؤرخة 
وعمال   ،2020 أفريل  و19و23 
بتعليمة الوزير األول رقم 90 واملؤرخة 
يف14مارس2020،  واملتعلقة بتأجيل 
املؤسسات  قبل  من  املبرمجة  األنشطة 
واحمللية،  املركزية  العمومية  واإلدارات 
احترام  األخيرة  هذه  على  يّصعب  مما 

مواردها  تسيير  مخططات  إيداع  آجال 
البشرية لسنة 2020 واملصادقة عليها، 
وبالنظر إلى الظروف االستثنائية بسبب 
األولى  الوزارة  فإن  كورونا،  جائحة 
املخططات  إيداع  آجال  متديد  قررت 
 2020 لسنة  البشرية  للموارد  السنوية 
إلى تاريخ 31 جويلية القادم من السنة 
اجلارية استثناًء،  على أن يكون تاريخ 
اجلارية  السنة  من  املقبل  30سبتمبر 
تاريخ املصادقة على املخططات السنوية 

لتسيير املوارد البشرية بشكل عام.  
سعد لعجال



عبداهلل مجبري

توفيُر الكهرباء وَشقُّ المسالِك 
الِفالحّية أبرُز االنِشغاالت  

الزراعة  إلى  أدرار  فالحو  اجته  اآلن، 
الصناعية بفضل استصالح األراضي الزراعية 
احلدودية  الوالية  هذه  يف  متعددة  أماكن  يف 
ومحيطات  وأولف  عزي  سطح  كمنطقة 
بتيميمون  أمقيدن  محيطات  وكذا  أوقروت، 
قلة  بسبب  صعبة  البداية  كانت  حيث 
واضحة  إستراتيجيه  وجود  وعدم  اإلمكانات 
التي  التشجيعات  القطاع رغم  بهذا  للنهوض 

منحتها الدولة للفالحني. 
تزدهر  الزراعة  بدأت  السنون،  مرور  ومع 
يف احمليطات املذكورة وخصوصا استصالحات 
سطح عزي الذي شهدت فيه زراعة احلبوب 
إنتاجا وفيرا،  حتى صار يف تسعينيات القرن 
لقيمته  نظرا  وذلك  للخارج  يصدر  املاضي 
عن  فضال  الشمس  ألشعة  لتعرضه  العالية 

خلوه من األسمدة العضوية. 
يضرب  صار  الطماطم  محصول  أن  كما 
اضطر  مما  أدرار،   والية  يف  قياسية  أرقاما 
مصنع  إجناز  إلى  القطاع  على  بالقائمني 

بدوره  أصبح  الذي  رقان  دائرة  يف  للطماطم 
يسوق هذه املادة يف مختلف واليات الوطن. 
بشكل  تراجعت  الطماطم  زراعة  أن  إال 
مع  املذكور  املصنع  غلق  بعد  وذلك  رهيب 
يف  نشاطه  عاود  ثم  السوداء.  العشرية  بداية 
السنوات األخيرة بعد إعادة فتح معمل  هذه 
رقان. كما شهدت الفالحة الصحراوية،  يف 
الذرة  السنوات األخيرة، ظهور محصول  هذه 
الذي أعطت زراعته إنتاجا وفيرا وصل حتى 
عدم  منها  أسباب  لعدة  وذلك  التكديس،  
اهتدى  وقد  املادة.  هذه  لتسويق  خطة  وجود 
املختصني يف تغذية األنعام  املتعاملني  بعض 
إلى اقتراح فكرة على الفالحني الذين ينتجون 
هذه املادة إلى حتويلها إلى غذاء إلى األنعام. 
إذن،  كل هذه الصعوبات التي تواجه هؤالء 
يف  عزميتهم  ُتثِن  لم  الفالحة  يف  املستثمرين 
استصالح املزيد من األراضي وتنويع اإلنتاج 
إلى محاصيل أخرى كاخليار والبطيخ األحمر 
ولكن،  احلمص.  وزراعة  األصفر  والبطيخ 
إضافة  املسالك  وفتح  الكهرباء  مشكل  يبقى 
التي  املشاكل  بني  من  التسويق  مشكل  إلى 
الذين  الفالحني،  هؤالء  وجه  عثرة يف  تقف 
استبشروا خيرا  منذ أن تولى رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون زمام األمور وركز يف حمالته 

الصحرواية  الفالحة  تطوير  على  االنتخابيه 
وإعطائها مكانتها للحد من التبعية األجنبية 
يف االستيراد. وزادهم أمال يف االهتمام الذي 
أعطى  اجلنوب عندما  بالزراعة يف  تبون  يوليه 
تعليماته يف مجلس الوزراء األخير بخصوص 
إنشاء ديوان الفالحة الصحرواية الذي سيكون 
له دور كبير يف التخطيط واالستشراف، فيما 
أنه سيكون  اجلنوب كما  الفالحة يف  يخص 
الفالحني  بعض  قال  كما   - لهم  إضافة 
إحصاء  من خالل   - الوطن«  »أخبار  جلريدة 
من  واستغاللها  للزراعة  الصاحلة  األراضي 
هذا  على  يعولون  الذين  املستثمرين  طرف 
القطاع من أجل تنويع االقتصاد من ريعي إلى 
الفالحون  هؤالء  دعا  كما  بامتياز.  فالحي 
إلى استغالل الطاقات البديلة كالرياح وأشعة 
الشمس يف هذا املجال، وأكدوا على أن تكون 
هذه العوامل من بني أولوية هذا الديوان الذي 
عليها  تعتمد  اقتراح  كقوة  نظرهم  يف  يبقى 
وزارة الفالحة للنهوض بهذا القطاع،  فضال 
تعرقل  التي  احللول  وإيجاد  االهتمام  على 
ما صلت  إلى  الوالية وتصل  اإلنتاج يف هذه 
إليه واليات جنوبيه على غرار واليتي وادي 

سوف وغرداية.
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أخبار السياسة

استصالح األراضي ُينعش زراعة الحبوب والذرة بالجنوب

التَّسويق أهمُّ َمطاِلب الفاّلحيَن للنُّهوِض 
بالِقطاع جنوًبا

مدير غرفة الفالحة يؤّكد جاهزيَة المزراعين لرفع التَّحدي

َفاّلحو الواِدي يسَتبِشرون خيًرا بإنشاء 
حراويِة ِديوان الفالَحة الصَّ

راعي بالوالَية   4 َمالِيير دوالٍر َسنويا قيمُة اإلنتاِج الزِّ

الوادي  لوالية  الفالحي  اإلنتاج  قيمة  أن  إلى  الفالحة  وزارة  تقديرات  تشير 
يقترب من 04 ماليير دوالر،  وحتتل صادرة الترتيب يف عديد املزروعات احلقلية 
وحتى الصناعية كالتبغ مثال. كما بدأت العديد من التجارب الناجحة يف ممارسة  
الزراعة الصناعية، كزراعة الشمندر الّسكري،  لتأتي يف السياق الذي دعا رئيس 

اجلمهورية عبد املجيد تبون إليالئه أهمية قصوى.
رئيس  تصريح  يف  ورد  مبا  معنيون  أنهم  وفالحوها  الوادي  والية  سكان  يعتبر 
اجلمهورية األخير حول الفالحة الصحراوية  أكثر من غيرهم يف الواليات اجلنوبية 
األخرى، بحكم أن والية الوادي تساهم مبا يزيد عن 03 ماليير دوالر سنويا من 
اإلنتاج الزراعي الوطني، بحسب تقديرات وزارة الفالحة،  باحتوائها  مساحة 110 
ألف هكتار، وحتتل الوادي صدارة الترتيب يف عديد املزروعات كالطاطم والبطاطا 
وغيرهما، كما أن وادي سوف معروفة منذ سنوات بتصدرها محاصيل زراعة التبغ 
الذي يزرع على مساحة 2500 هكتار، إذ تنتج سنويا 70 ألف قنطار منه وهو ما 
ميثل 60 % من اإلنتاج الوطني.  هذه األرقام يف نظر عدد من فالحي الوادي تؤهل 
التوجه الذي أعلنه رئيس اجلمهورية عبد  إنتاج أكبر، خاصة مع  الوالية لتحقيق 
الفالحة  ديوان  فيه الستحداث  دعا  الذي  أسبوع  قبل  تصريحه  تبون، يف  املجيد 

الصحراوية وإعطاء مزيدمن االهتمام لها. 
الوادي، يف  لوالية  الفالحة  غرفة  مدير  عاشور  أحمد  أكد  ذاته،  السياق  ويف 
تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن«، أن تصريحات رئيس اجلمهورية األخيرة بشأن 
الفالحة الصحراوية واستحداث ديوان خاص بها ستعطي دفعا قويا لتطوير الزراعة 
أكثر يف اجلنوب، ويف والية الوادي خاصة التي باتت قطبا فالحيا وطنيا بالنسبة 
بالزراعة  البالد  يف  األول  الرجل  اهتمام  أن  وأضاف  املزروعات.  من  العديد  إلى 
بشكل عام سيكون له نتائج طيبة على االقتصاد الوطني، خاصة ما تعلق بتحقيق 
تبون  الرئيس  دعت  منطقية  عوامل  أن  ذاته  املتحدث  وأوضح  الذاتي.   االكتفاء 
إلبراز أهمية الفالحة يف اجلنوب، خاصة ما تعلق باملزروعات الصناعية التي برزت 
فيها واليات كالوادي وأدرار والوالية املنتدبة املنيعة. كما كشف األمني العام لغرفة 
الفالحة لوالية الوادي، يف هذا السياق، عن جتارب ناجحة جدا يف إنتاج عديد 
املزروعات الصناعية كالقطن وقصب السكر والشمندر السكري   الذي أعطى نتائج 
مبهرة يف جتارب لزراعته إذ إن القطعة الواحدة منه وزنت حوالي 5 كيلوغرامات وهو 
حجم أكبر بكثير من أوزان هذا املنتج يف الدول املعروفة بزراعته كفرنسا وإسبانيا 
واليونان.  وأكد عاشور أن فالحي الوادي سيرفعون التحدي من جديد خاصة إذا 
ما تلقوا الدعم الالزم الذي سيوفر ديوان الفالحة الصحراوية املزمع إنشاؤه من طرف 
الرئيس تبون، خاصة وأن مزارعي الوالية ال يطلبون إال توفير الكهرباء وشّق املسالك 

الفالحية الستصالح األراضي، حسب املسؤول ذاته.
 

رشيد شويخ
 
المدير العام للمعد الوطني للزراعات الواسعة لــ »أخبار الوطن«: 

ِدراسات َميدانيٌة الستصالِح َعشرات اآلالِف من 
الهكتاَرات بورقلة

 أّكد صخر محمد الهادي املدير العام للمعد التقني للزراعات الواسعة بوزارة 
الفالحة، يف اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، أن وزير الفالحة قد أوفده بشكل 
شخصي إلى والية ورقلة حلضور موسم احلصاد والدرس بهذه الوالية، التي أصبحت 
قطبا وطنيا يف إنتاج القمح والشعير، مضيفا أن الوزارة قد شرعت يف إجناز دراسة 
ميدانية من أجل الشروع يف استصالح عشرات اآلالف من الهكتارات الفالحية 
بالصحراء اجلزائرية، التي بها مياها جوفية تتيح إنتاح الزراعات اإلستراتيجية بنوع 

من األريحية،  خاصة وأن املياه اجلوفية تعد أهم عنصر يف العملية.
يف  خاصة  البالد  غذاء  سلة  ليكون  مؤهل  اجلنوب  أن  محدثنا  أضاف   وقد 
الزراعات النطاقية الواسعة على رأسها القمح الّلني والقمح الصلب والشعير والذرة؛ 
ماليير  واستهلكت  العمومية،  للخزينة  هاجسا  شكلت  طاملا  التي  احلبوب  هذه 
الدوالرات الستيرادها. كما أضاف أن اجلنوب سيعرف نوعا جديدا من الزراعات 
الواسعة على رأسها البنجر السكري إلنتاج السكر، ولكن شريطة توفر وحدة وطنية 
للتحويل لكي ال يتعرض املنتوج للتلف. كما يجب توفير غرف للتخزين بطاقات 
كما  املادة.  هذه  ستنتج  التي  بالواليات  محليا  املنتوج  لتخزين  كبرى  استيعاب 
أضاف صخر أن الدولة دخلت مرحلة القناعة إلنتاح الزيوت الغذائية بإنتاج بذور 
عباد الشمس بنطاقات واسعة، واجلنوب أهم مناطق إنتاجه إضافة إلى إنتاج بذور 
الّلفت التي تعد موردا مهما للزيوت النباتية والتي سيوليها  الديوان الوطني للفالحة 
الصحراوية اهتماما كبيرا، حيث إن هذه البذور تنتج الزيت عند طحنها وعصرها 
كما تستعمل بقاياها كأعالف لألنعام كما يعكف املعهد الوطني للزراعات الواسعة 
الذي يديره صخر محمد الهادي على تخصيص هكتارات فالحية واسعة باجلنوب 
املاضي  يف  الدولة  استوردتها  طاملا  التي  واملواشي  األنعام  أعالف  من  نوع  إلنتاج 
بالعملة الصعبة. كما أضاف أن هذا الديوان سيحرر اجلزائر بشكل  تام من التبعية 

الغذائية يف املدى القريب واملتوسط.
زاهية سعاد

تزخر والية أدرار بقدرات وإمكانات اقتصادية وزراعية بالغة األهمية،  إذ تعد من المصادر األكثر أهمية بالنسبة إلى 
الجزائر ؛ بفضل  مخزونها الضخم من المياه الجوفية وأراضيها الشاسعة الخصبة، حيث تطور مفهوم الفالحة في هذه الوالية 

بعدما كانت تسجل زراعة معاشية تعتمد على الواحات والبساتين التقليدية ُتسقى بمياه الفقاقير.  

مدير المصالح الفالحية بإليزي.. براهيمي أحمد لـ »أخبار الوطن«:

تخصيُص 3100 هكتاٍر الْحتواِء االستثَمارات الِفالحّيِة بالَمنِطقة 
براهيمي  الفالحية  املصالح  مدير  كشف 
تخصيص  مت  أنه  الوطن«،  »أخبار  لـ  أحمد، 
من  هكتار   3100 عن  تزيد  إجمالية  مساحة 
ملستثمرين  مخصصة  فالحية  عقارية  أوعية 
مستثمرات  إلنشاء  الشباب  ولفائدة  كبار 
املتخذة  اآلليات  إطار  تندرج  يف  فالحية، 
يف  للدولة  اجلديد  والتوجه  القطاع  لتطوير 
الزراعة اإلستراجتية. وتتوزع هذه املساحات، 
أربع محيطات  الفالحة،  على  حسب مدير 
جانت  بلدية  من  كل  على  موزعة  فالحية 
توجه   واليزي،  وجانت  احلواس  وبرج 
الفالحية  الشعب  مختلف  مشاريع  لتجسيد 
املالئمة ملناخ املنطقة واستغالل هذه احمليطات 
باملنطقة  لزراعة  الصاحلة  املساحات  وتوسيع 

الصحراوية. 
مصالح  بأن  أحمد  براهيمي  وأفاد 
على  الفالحي  احمليط  خصصت  الفالحة 
مستوى بلدية برج احلواس والذي يتربع على 
فيها  اكتملت  والتي  هكتار،    800 مساحة 
هكتار،    500 بالدبداب  اإلجراءات  جميع 
مبنطقة  هكتار   800 وجانت  مركسن  مبنطقة 
مساحة  تخصيص  إليزي  وببلدية  تيسكا 
أجل  من  تورهة،   تني  مبنطقة  هكتار   1035
الفالحي  اإلنتاج  يف  مختلفة  مشاريع  جتسيد 
احلبوب  يخص  فيما  خاصة  وتطويره 
الستخالص  املخصصة  واحلبوب  واألعالف 
تزخر  املنطقة  لكون  النباتي  والسكر  الزيوت 
يف  بالقطاع  بالنهوض  تساعد  كبيرة  بقدرات 
املساحات  وفرة  غرار  على  املستقبلية،  األفق 
الشاسعة واملورد املائي املتوفر بكميات كبيرة، 
بلدية  مابني  إليزي  والية  شمال  يف  خاصة 
الدبداب وبرج عمار إدريس بكميات هائلة. 

و أشار املتحدث إلى أن الوالية يف الوقت 
الراهن تعتمد على ُشعب إستراجتية، خاصة 

االكتفاء  إلى  للوصول  اخلضروات  مجال  يف 
على  تصديرها  إمكانية  مع  باملنطقة  الذاتي 
وبرج  جانت  من  كل  يف  التمور  شعبة  غرار 
أسواق  متويل  عرفت  التي  إدريس،   عمار 
عني  معبر  عبر  واملقايضة  املجاورة  الواليات 
متعاملني  خالل  من  متنراست  بوالية  قزام 
يخص  وفيما  الدولة.   طرف  من  معتمدين 
إنه  الفالحة  مدير  يقول  اخلضروات،  ُشعبة 
حني  الوالية  بلديات  مابني  اختالف  هناك 
بعض  يف  كبير  اكتفاء  إليزي  بلدية  حتقق 
لها  تفتقر  البلديات  وباقي  اخلضر  منتوجات 
أخرى،   جهة  ومن  بامتياز.  رعوية  لكونها 
الفالحية  املصالح  مابني  التنسيق  تتم عملية 
اجلافة  والبقول  احلبوب  وتعاونية  بالوالية 
احمللية  السوق  تغطية  أجل  من  ورقلة  بوالية 
الشعير  ومادة  األعالف  بيع  يخص  فيما 

للمربي املواشي باملنطقة، وكذا توفير األسمدة 
للفالحني بالوالية وضبطها. 

وتتركز األفق املستقبلية ملختلف املشاريع 
التوجه  على  باملنطقة  الفالحي  بالقطاع 
بالفالحة اإلستراجتية والزراعات الكبرى نحو 
توجه املستثمرين إلى بلديات شمال الوالية، 
الكبير بتلك  املائي  توفر املخزون  على أساس 
تتجه  كما  مركسان.   مبنطقة  املناطق خاصة 
االعتماد  إلى  التوجه  نحوى  ذاتها  املصالح 
كالطاقة  البديلة  بالطاقات  السقي  على 
على  التكاليف  تخفيف  أجل  من  الشمسية 
املستثمرين يف القطاع وتقليص التكلفة على 
اإلنتاج الذي يتحكم يف قيمة سعر بيع املنتوج 

والذي يرجع بفائدة كبيرة على املستهلك. 
براهيم مالك



       الطاهر مرابعي )كاتب صحفي(

ا، إال أنه ينبغي االلتفات  قد يكون هذا الوضع ِصحّيً
بغياب  أساسا  وتتعّلق  له  توّجه  التي  املالحظات  إلى 
تثق  أصبحت  معتبرة،  شريحة  لدى  املعرفية  املرجعية 
فيما تقول به، ورمبا ال متلك االستعداد وال القابلية لتأطير 
طموحاتها من طرف النخبة وأهل االختصاص، مبا ينذر 
قد  التي  املبادرات  موجة  يف  التحّكم  يف  وفوضى  بأزمة 
تتحّول إلى عبئ حاَل نزولها إلى امليدان يف شكل مطالب 

يحتضنها الشارع.
ما  أن  اإلدارة  ولدى  السياسية  األوساط  يف  املعروف 
من  ويتشّكل  املدني«،  »املجتمع  تسمية  عليه  ُيطلق 
وترافق  امليدان  يف  تنشط  التي  والتنظيمات  اجلمعيات 
القرار، هو الوعاء الذي ينتظم  األداة السياسية يف اتخاذ 
قناة  لها  يوّفر  كما  مصداقية،  وُيعطيها  الفردية  املبادرات 
وإحداث  ومطالبه  املجتمع  رأي  لتبليغ  وتنظيمية  قانونية 
السياسة وخارج مجالها.  أداة  بغير  وإن  املنشود،  التغيير 
املالحظة  له  توّجه  الذي  الهيكلي  اإلطار  هذا  لكن، 
بكونه ضعيفا بسبب إيالء العناية للجمعيات ذات الطابع 
السياسّي على حسابه هو نفسه يعاني من املرض وبحاجة 
إلى إعادة هيكلة، كما أنه بقدر هشاشته يعّبر بعضه عن 
مثل  اجلمعيات  هذه  بعض  أن  رغم  سياسية،  توّجهات 
جمعية حماية املستهلك قد أثبت قّوته ودوره، وحتّول إلى 

أداة تقنية خدومة للمجتمع.
التيارات  بأنواع  حافل  أيضا،  السياسة،  مجال 
واملذاهب التي لها رؤية مختلفة عن رؤية السلطة، سواء 
يف شكل مشروع مكتمل له طموحاته املدروسة، أو يف 
رؤية  دون  ولو  املعارضة  مبدأ  إلى  يستند  مشروع  شكل 
التيارات  هذه  ومتثل  للمستقبل،  واضحة  استشرافية 
العام  الرأي  توجيه  يف  هاما  دورا  تؤدي  سياسية  أحزاب 
وفق فلسفتها، وعن طريق حتويل مسار قراءة األحداث يف 
االجتاه الذي يخدم مصاحلها احلزبية، مما يجعل احلدث 

واحدا ووجوهه متعّددة.
هذا الوضع الذي يحيط بالعملية السياسية يف البالد 

ويساهم يف حجب  الرؤى  من  كثير  على  يشّوش  ما  هو 
غير  املواطنني  عن  خاّصة  العام،  الرأي  عن  احلقيقة 
املُهيَكلني سياسيا، والذين ال يعرفون شيئا عن مرجعية 
األحداث وما يتم تداوله من أخبار، حيث ال تِصُلهم إال 
فتزيد  التي تشّوش على احلقيقة،  الفوضى  أصداء حالة 

من تعقيد الوضع بالنسبة إليهم.
يف هذا االجتاه، ميكن احلديث عن القرارات السياسية 
التي تتخذها اجلهات الرسمية يف شكلها اجلديد، حيث 
ال يصل أحيانا إلى الرأي العام عن خلفيات ومالبسات 
القنوات  اتخاذها إال ما ترغب بعض  يتم  التي  القرارات 
املؤثرة يف إيصاله، وهو ما يصّب يف خانة إظهار 
العجز وإهمال مصلحة املواطن، ويسّلط الضوء 

على اجلوانب الضّيقة فيه.
له  الذي  الشرعية  حديث  عن  بعيدا 

وساهمت  املاضي،  امتدادات يف 
أطراف تطالب اليوم بها )الشرعية( 
يف حتطيمها يف وقت سابق، وهي ترفع اليوم 
من  االندثار  من  لنفسها  حماية  الشعار  هذا 
متثيل  بغياب  ملعرفتها  السياسية،  اخلريطة 
احلديث  هذا  عن  بعيدا  لها.  فعلّي  شعبّي 

برفعه،  وتراوغ  اخلاصة  لها مصاحلها  أطراف  لدى  املوّجه 
فإن صلب القرار السياسّي يف الفترة األخيرة يراعي حاجة 

املجتمع والطبقات الهّشة ويأخذ طابع التضامن.
تدريجّي  بشكل  الصحّي  احلجر  إقرار  من  بدًءا 
يف  النقص  تدارك  إلى  اإلعالمية،  بالتوعية  ومواكبته 
الوسائل  يف  العجز  تغطية  إلى  والسعي  الصحّي  القطاع 
وتثمني جهود األطباء، ومرورا مبرافقته بالرعاية عن طريق 
املدنية،  احلماية  يف  التأّهب  ورفع  األمن  جهاز  تسخير 
ووصوال إلى قرار تخفيف احلجر، الذي يهدف إلى متكني 
املواطن من تلبية حاجاته اليومية يف احملاّلت، خصوصا يف 

شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر، والنظر بعني الرأفة 
املستقّل،  النشاط  ينحصر مدخولها يف  التي  الفئات  إلى 
احلاّلقني  مثل  الصغار،  واحلرفيون  التّجار  وباألخّص 
وأصحاب احملالت الصغيرة الذين تضّرروا من اإلغالق، 
قربها  إلى إعطاء صورة اجتماعية تعكس  السلطة  سعت 
من املواطن البسيط، الذي أعطته جرعة مختلفة يف مسار 
تقديره وتقومي الدولة هذه املّرة، بعد جرعة حملة مكافحة 

الفساد التي طالت مسؤولني وأثرياء كبار.
اتخذتها،  التي  القرارات  هذه  عبر  السلطة،  حاولت 
املواطن  وعي  األولى  تضّم  كفتني؛  بني  التوازن  إحداث 
الثانية  وتضّم  الوباء،  حّدة  من  التخفيف  يف  ومساهمته 
االقتصادّي  الوضع 
ظّل  يف  احلرج 
الرهيب  التدني 
ألسعار النفط وعدم 
على  الدولة  قدرة 
املتضّررين  تعويض 

والتكّفل الشامل بكل الشرائح.
لم متارس السياسات احلالية املزايدة على املواطن، بل 
أخذت اجلانب النفسّي يف احلسبان، فقد صّرحت اجلهات 
الرسمية عندما تدّنت أسعار النفط بأن االحتياطّي كاٍف 
 5 تبلغ  اإلنتاجية  كلفته  وأن  الحقة،  طويلة  لسنوات 
ويف  مسعود،  حاسي  حقول  يف  فقط  للبرميل  دوالرات 
أمن  مصدر  وأن  أخرى،  حقول  يف  دوالرا   14 حدود 
اجلزائريني املالي بخير وغير مهّدد، بل ذهبت من خالل 
الزيادة يف الدخل عن  قرار حتسني الوضعية املعيشية عبر 
طريق تعديالت تقنية يف األجور إلى خطوات كبيرة، بعد 

إطالق منحة خاّصة للمتضّررين من احلجر.
قد يكون طموح اجلزائريني أكبر من هذا اإلجناز- وهو 
الساحة  تفرزه  ما  قراءة  ينبغي  ال  لكن  مشروٌع-  طموح 
منه، على  قريبة  أخرى  السياسية مفصوال عن سياقات 

وأن  واحدة  بضربة  يكون  ال  التغيير  حصول  أن  افتراض 
التطّور  قوانني  يتعّلق مبسار نضال طويل، حتكمه  املوضوع 
واالرتقاء. وأقرب هذه السياقات التي علينا استحضارها 
أوضاع ما قبل احلراك، ممتدا إلى عقود سابقة يف الزمن. 
حني كانت األوامر الفوقية ال تراعي اجلانب االجتماعي، 
وكان املسؤول يستكثر على شعبه علبة »ياوورت« ثمنها 
عشرة دنانير. وحني كان التهديد بقرب زوال عهد البترول 
الشعب  يطّل  التي  الوحيدة  النافذة  التلفزيون؛  عبر  ُيذاع 

منها على األمل.
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َهل بدأْت مالمُح عهٍد َجديٍد؟
طموح الجزائريين الكبير لبناء دولة قوية، والحلم بمشروع ديمقراطي واسع يوّفر رعاية شاملة تكفل الحريات للجميع دون أدنى نقص أو شائبة، يقف وراء حمالت النقد الواسع التي انخرطت تحتها جميع 
أطياف المجتمع على اختالف انتماءاتها ومستوياتها، مما حّول الفضاء االفتراضي إلى ميدان مبارزة، يستعرض فيه كل فرد وكل فئة طموحاته، في شكل نقد ألّي قرار سياسّي يصدر عن السلطة، أو في شكل 

مقترحات بديلة لوضعيات متأّزمة، يعاني المجتمع منها.

ضعيفا  بكونه  المالحظة  له  ه  ُتوجِّ الذي  المدني  المجتمع 
بسبب إيالء العناية للجمعيات ذات الطابع السياسّي على حسابه 

هو نفسه يعاني من المرض وبحاجة إلى إعادة هيكلة.

ما  هو  البالد  في  السياسية  بالعملية  يحيط  الذي  الوضع 
يشّوش على كثير من الُرؤى ويساهم في حجب الحقيقة عن 

الرأي العام، خاّصة عن المواطنين غير الُمهيَكلين سياسيا.

ينبغي االلتفاُت إلى المالحظات الخاصة بغياب المرجعية المعرفية لدى شريحة 
معتبرة، أصبحت تثق فيما تقول به، وربما ال تملك االستعداد وال القابلية لتأطير 

طموحاتها من طرف النخبة وأهل االختصاص، بما ينذر بأزمة وفوضى.



خديجة بن دالي
 ال تزال نسبةتقدم االشغال تراوح 
نظام  عن  التخلي  مت  حيث  نفسها، 
العمل العادي بسبب الوضع الصحي، 
بضرورة  احمللية  السلطات  طالبت  وقد 
للعمل.  والعودة  االجناز  وثيرة  تسريع 
بعاصمة  احمللية  السلطات  تتمكن  ولم 
مشروع  تسليم  من  اجلزائري  الشرق 
بسعة  بوشريحةعباس«  ملعبالشهيد« 
2000 مقعد بالرغم من مقاربته على 
سوىالربط  يتبقى  لم  بحيث  االنتهاء 

بشبكتي الغاز والكهرباء، وهو ما دفع 
بالسلطا ت احمللية إلى تقدمي تعليمات 
يف  للشروع  اشغال  ماتبقىمن  المتام 
استغالله الزاما املوسمالرياضي املقبل، 
 « قاعةالرياضةبثانوية  مشروع  أمام 
جابربنحيان، فقد سلمت إعانة مالية » 
للمؤسسةالمتامهذه القاعة. أما بالنسبة 
دارالثقافةزيغوديوسف  ملحقة  ملشروع 
فقد توقف بسبب عدم تسوية الوضعية 
أمر  حيث  االجناز،  ملؤسسة  االدارية 

وتسوية  االشغال  بعث  بإعادة  الوالي 
وضعيتها.

يتم  لم  حميدان  وببلديةبني 
مائي  خزان  مشروع  استكمال  بعد 
والذي  مترمكعب   500 بسعة 
  1 مشتةعينحامة  بتزويد  سيسمح 
الصاحلةللشرب  باملياه   2 وعينحامة 
عهدت  حيثت  عائلة،   650 مايعادل 
يدخل  هل  مؤسسةاالجنازبتسليم 

حيزاالستغالل شهرجويليةالقادم. 

قسنطينة
 حجز 231 كلغ من الّلحوم البيضاء الفاسدة

كمية  حجز  أمسمن  يوم  صبيحة  العمومي  لألمن  الوالئية  املصلحة  عناصر  متكن 
كانت  املدينة  بوسط  معروف  شعبي  بسوق  للبيع  املوجهة  واالحشاء  البيضاء  مناللحوم 
البيطرية  املصالح  قبل  من  مراقبتها  وبعد  النظافة حيث  وشروط  تتنافى  بطريقة  محملة 
املختصة تبني أنها غير صاحلة لالستهالك البشري. الكمية احملجوزة قدرت بـ 231 كلغ 
من اللحوم البيضاء واألحشاء وقد مت حتويلها مباشرة الى األمن احلضري العاشر واتخاذ 

كافة االجراءات القانونية مع اتالفها.
خديجة بن دالي

قسنطينة
توزيع 3500 كمامة على المواطنين والّتجار

مبختلف  والتجار  املواطنني ب  على  طبية  كمامات  بتوزيع  القطاعات  عديد  بادرت 
امن  3500 كمامة من طرف مصالح  توزيع  يوم أمس  املدينة قسنطينة حيث مت  اسواق 
الوالية بالتعاون مع الكشافة االسالمية اجلزائرية وقد مت توزيع 2000 كمامة من طرفها 
على التجار واملواطنني بسوق بومزو وسوق بطو ناهيك عن القيام بحملة حتسيسية وكذا 
توزيع  إلى  واحلرف  التقليدية  الصناعات  غرفة  بادرت  كما  االسواق،  لبعض  تعقيمية 
1500 كمامة مت صنعها من طرف حرفيني تابعني للغرفة ومت توزيعها بالتنسيق مع دار عزي 
لاللبسة التقليدية وجمعية الوفاء وقد مست كمرحلة أولى املستشفيات ومديرية الصحة 
الثانية االسواق التجارية. وتاتي هاته املبادرة تنفيذا لقرار والي  يف حني مست املرحلة 
الوالية القاضي بإلزام املواطنني بارتاء الكمامات يف االسواق التجارية واحملالت الكبرى 
وايضا مختلف االدارات من طرف التجار واملواطنني والعاملني مبختلف احملالت، مع فرض 

غرامات مالي للمخالفني تصل إلى حد 20 ألف دينار جزائري.
خديجة بن دالي

المسيلة
هالك شاب في حادث سير 

تويف قبيل اإلفطار بدقائق شاب يف العقد الثاني من عمره إثر تعرضه حلادث مرور 
مميت ببلدية عني احلجل شمالي غربي والية املسيلة بعد اصطدام شاحنة ودراجة نارية 

وسط املدينة. 
الشاب البالغ من العمر 25 سنة لقي حتفه يف عني املكان متأثرا بجراحه، أين مت 
نقله من طرف الوحدة الثانوية للحماية املدنية نحو مستشفى عني احلجل، كما فتحت 

املصالح األمنية حتقيقا ملعرفة أسباب احلادث. 
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
توقيف 10 أشخاص اعتدوا على رجال األمن

متكنت املصالح األمنية بأمن والية املسيلة من ايقاف 10 أشخاص تترواح أعمارهم 
الى  باالضافة  املسلح،  والتجمهر غير  العام  الطريق  بغلق  قيامهم  إثر  و35 سنة   21 بني 

التحريض على التجمهر والعصيان واالعتداء على القوة العمومية. 
بواسطة   60 رقم  الوطني  الطريق  بغلق  املتورطني  قيام  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
احلجارة واملتاريس مع إلشعال العجالت املطاطية حاملني بأيديهم أسلحة بيضاء وذلك 
احتجاجا منهم على توقيف أحد املشتبه فيهم يف قضية سرقة، أين قاموا باالعتداء على 
ليتم  احلجارة،  بواسطة  االحتجاج  مكان  نحو  الفور  على  توجهت  التي  الشرطة  عناصر 
أحيلوا  أين  قضائية ضدهم،  ملفات  وحترير  عنيفة  مقاومة  بعد  العشرة  الشباب  توقيف 
على جلسة املثول الفوري بعد تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة املسيلة، ليتم 

ايداعهم جميعا مؤسسة اعادة التربية باملسيلة بأمر من قاضي اجللسة. 
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
كارثة بيئية تهّدد سكان قرية »أوالد يحي« 

إلى  نداؤهم  املسيلة،  والية  شرق  الدهاهنة  ببلدية  يحي  أوالد  قرية  سكان  جدد 
السلطات احمللية لوالية املسيلة،قصد التكفل بانشغالهم، الذي أرقهم وهو ذاته الكابوس 
الصرف  لقناة  مصب  يف  االنشغال  ويتمثل  عدة،  لسنوات  القرية  سكان  على  اجلاثم 

الصحي، والتي تعود لسكان بلدية تاقلعيت والية برج بوعريريج. 
املتواجد  بالوادي  متر  التي  املياه  ان   « الوطن  لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  يقول  و 
بقرية أوالد يحي، ذات السكان أن املعضلة تكمن يف أن مياه قنوات الصرف الصحي 
اآلبار  مبياه  مياهها  اختلطت  ما  األحيان،  من  كثير  يف  تاقلعيت،  بلدية  من  القادمة 
إلى تلوث اآلبار  الوادي، مما أدى حسب السكان  احملفورة هناك،واملتواجدة عبر جوانب 
أثبتت  وقد  احملاصيل،  لسقي  الفالحة  تستغل يف  التي  تلك  أو  للشرب  تستعمل  التي 
الصحي مصدرا النتقال  الصرف  قنوات  تبقى  اآلبار، كما  تلوث جل  الطبية  التحاليل 
املصب  تواجد  القرية  سكان  أعتبر  كما  مختلفة،  بأمراض  األطفال  وإصابة  األمراض 
اخلاص بقنوات الصرف الصحي، من شأنه أن ينهي الفالحة، ويبعث عائالت كثيرة 
زار قرية  العرجا والي والية املسيلة، قد  الشيخ  أبوابها، وكان  البطالة من أوسع  لتعانق 
أوالد سيدي يحي بالدهاهنة، على هامش زيارته األخيرة لبلديات دائرة مقرة، ووقف 
على حجم الكارثة التي يعانيها سكان القرية، والذي طالبوا الوالي بالتكفل بانشغالهم 
األول، وأما االنشغال الثاني فكان استفادة القرية من مشروع غاز املدينة ليودع ساكنتها 

قارورة غاز البوتان. 
 سعد لعجال
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 الَيد العاملُة عازفة عن العمل خوفا من العدوى  

الَجائحة ُتعّطُل  مشاريَع ِرياضّية 
وَثقافية  بقسنطينة 

ما تزال عديد المشاريع السكنية، بوالية قسنطينة، تشهد تأخرا ملحوظا في اإلنجاز، إذ أصبح أغلب المقاولين يتحججون 
بالوضع الصحي الحالي وعزوف أغلبية اليد العاملة عن العمل في مختلف الورشات، رغم سعي السلطات المحلية للدفع بهذه 

المشاريع، ومن بينها مشروع 1000 سكن عمومي ايجاري. 

لوالية  الصحة  مديرية  -كشفت 
حاالت  ثالثة  شفاء  عن  الطارف 
من  ينحدرون  كورونا  بفيروس  مصابة 
موجودين  كانوا  مهيدي  بن  بلدية 

مبستشفى البسباس يتلقون العالج.
أمس  املصادر  ذات  أكدت  كما 
بفيروس  بها  املشتبه  احلالة  احلالة  أن 

كورونا املتوفاة ببلدية بن مهيدي على 
نتيجتها  البسباس  مستشفي  مستوى 
جاءات سلبية وذلك ما أظهرت نتائج 
التي أجريت  السابقة  الطبيه  التحاليل 

للمرحومة.
ويجدر أن مديرية الصحة والسكان 
لوالية الطارف ويف تشخيص للوضعية 

كورونا  بفيروس  اإلصابة  الوبائية حول 
إلى  أشارات  األرقام  وبلغة  الوالية  يف 
من  بها  مشتبه  حالة   40 تسجيل 
عدد  حني  يف  الفارط  مارس   22 يوم 
 20 بلغ  بالفيروس  املؤكدة  االصابات 

حالة إلى غاية يوم السبت. 
ف. سليم

بوالية  مركز  البوني  من  مواطنون 
املعنية  للسلطات  إستغاثة  نداء  عنابة 
مظاهر  من  أحياءهم  إنتشال  أجل  من 
البارزة  السمة  باتت  التي  الترييف«   «
من  كل  غرار  على  بها  توصف  التي 
و200  و400  مسكن   900 أحياء 
من  وغيرها  1و2  القمم  وحي  مسكن 
النقاط التي  التجمعات احلضرية ومن 
ركز عليها سكان تلك األحياء يف نداء 
االستغاثة املوجه ملن يهمه األمر قضية 
غطت  التي  واحلشائش  األحراش 
ال900و  بحيي  العمارات  من  العديد 
مصالح  من  حترك  دون  مسكن   400

بني  تائهة  تزال  ال  التي  البوني  بلدية 
الناموس  ومحاربة  احلشائش  نزع 
منازلهم  غزو  يف  بدأ  الدي  األخير 
مبكرا هذا العام بسبب تزايد األحراش 
اخلضراء واليابسة التي حتاصر أحياءهم 
مخاوفهم  تزايد  فضال  جانب  كل  من 
من انتشار احلشرات والقوارض الضارة 
التي تهددهم وتهدد أطفالهم زيادة عن 
عمليات  ومخلفات  الصلبة  النفايات 
عدة  يف  املرمية  السابقة  األشجار  قطع 
رغم  والتي  مركز  البوني  من  محاور 
من  الرفع  تنتظر  تزال  ال  أشهر  مرور 
النداءات  ورغم  املعنية.  اجلهات  قبل 

أحياء  يف  وممثليهم  للمواطنني  املتكررة 
من  خاللها  من  يشكون  مركز  البوني 
تزايد النقاط السوداء املتعلقة بتسربات 
كابوس  الى  حتولت  التي  القذرة  املياه 
حقيقي للمواطنني مع االرتفاع املسجل 
يف درجات احلرارة ما يتسبب يف روائح 
كريهة ومن مخاطر صحية« جمة« ما 
سريعا  البوني  بلدية  حترك  يستوجب 
هؤالء  يقول  القامت«  الوضع«  إلصالح 
ظاهرة  تزايد  عن  زيادة  املواطنني, 
الكالب املتشردة ليال ونهارا والتذبذب 

يف االنارة العمومية. 
ف. سليم

الطارف
تماثل 3 مصابين بكورونا للّشفاء

عنابة
كارثة إيكولوجية تهّدد أحياء البوني
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ُتقام بصفة غير َشرعية بعد تطبيق قرار الَغلق 

أسواُق الَماشية بالبيض تهّدُد بانتشاِر الَوباء! 

نورالدين رحماني
قرار  بعد  املوالون  اليها  جلأ  الطريقة 
شهرين  قرابة  منذ  املاشية  اسواق  غلق 
وحرمتهم من بيع وتسويق مواشيهم وبحثا 
عن السيولة املالية لتصريف امور حياتهم. 
عليه  االسواق ساعد  هاته  على  االقبال 
لواليتي  اجلغرافية  احلدود  بني  تقع  كونها 

قوات  اعني  عن  وبعيدة  وتيارت  البيض 
احلدود  بني  وقوعها  بحكم  الوطني  الدرك 
دفع  الذي  للواليتني االمر  االقليمية 
احملاذية  املناطق  سكان  من  باملواطنني 
ذق  الى  وغيرها  وبوغرارة  الشقيق  كقرى 
ناقوس اخلطر خوفا من انتشار وباء كورونا 
خاصة ان والية تيارت حتص حلد الساعة 

121 حالة اصابة بالوباء باملناطق احلدودية 
للواليتني. يف هذا الصدد دعت جمعيالت 
ناشطة يف مجال الصحة على غرار جميعة 
مرضى القصور الكلوي بالبيض السلطات 
بصورة  التدخل  الى  والصحية  االمنية 
عاجلة لوقف نشاط هاته االسواق يف اقرب 

وقت حماية لصحة السكان. 

بومرداس
إيواُء األشخاص دون مأوى بملحقة »ديار الرحمة« 
أكدت مديرية النشاط االجتماعي والتضامن لوالية بومرداس تكفلها باألشخاص دون 
الواقعة  الرحمة  ديار  مؤسسة  ملحقة  إلى  وحتويلهم  الشوارع  من  بانتشالهم  وذلك  مأوى، 

ببلدية الناصرية.
قامت  أنها  لها،  بيان  بالوالية، يف  والتضامن  االجتماعي  النشاط  مديرية  وأوضحت 
يف الفترة األخيرة بعملية جمع لألشخاص دون مأوى املتواجدين مبختلف شوارع الوالية، 
حيث وبعد جمعهم قامت بالتكفل بهم على مستوى أحد املراكز التابعة للقطاع من حيث 
بالتنسيق  14 يوما،  بـــ  اإليواء، اإلطعام والنظافة، أين قضوا فترة احلجر الصحي املقدرة 
مع مصالح مديرية الصحة للوالية.وبعد التأكد من سالمتهم من فيروس كورونا، أضافت 
ذات املصادر، مت نقلهم رفقة اللجنة املكلفة بالبحث عن األشخاص دون مأوى إلى ملحقة 

مؤسسة ديار الرحمة الكائنة ببلدية الناصرية من أجل التكفل النهائي بهم.
العديد من اجلمعيات اخليرية  أنه يف فترة احلجر الصحي، قامت  إلى  وجتدر اإلشارة 
غرار جمعية  على  الشريحة،  لهذه  إفطار  وجبات  بتحضير  احمللي،  املستوى  على  الناشطة 

مشعل احلياة لبلدية بودواو وكذا جمعية اليد املمدودة لبلدية بومرداس.
سميرة مزاري

 تيسمسيلت
 وزارة البيئة تخصُّ الوالية بمساعدات لمواجهة 

كورونا
حلت بوالية تيسمسيلت قافلة من املساعدات التضامنية أرسلتها وزارة البيئة والطاقات 

املتجددة تضامنا مع الوالية يف جتاوز هذه احملنة العصيبة
وزارة  ممثل  للنفايات،  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  يقودها  التي  التضامنية  القافلة  هذه 
موجهة  والتطهير  التعقيم  ومواد  غذائية  مساعدات  على  حتتوى  املتجددة  والطاقات  البيئة 

لفائدة األسر احملتاجة
ـ ويف سياق جهودها حملاصرة تفشى الوباء اكد ممثل وزارة البيئة والطاقات املتجددة، على 
ضرورة األخذ بعني االعتبار مشكل تكدس النفايات معتبرا إياها وعاء فيروسات وأمراض 

وجب تسييرها بطريقة علمية تضمن تفادي أثارها السلبية احملتملة على صحة املواطنني
جاءت هذه املساعدات التي تقدمها وزارة البيئة والطاقات املتجددة للعائالت احملتاجة 
عبر التراب الوطني من اجل التخفيف من أضرار احلجر الصحي املفروض على املواطنني 

مبناطق الظل بسبب جائحة فيروس كورونا
عبد القادر.ت

مستغانم
»جبُر الخاِطر« توّزع 80 طردا غذائيا على الفقراء

تتواصل بربوع والية مستغامن منذ بداية شهر رمضان الفضيل العمليات التضامنية من 
قبل اجلمعيات النشطة قصد مد يد العون ومساعدة العائالت املعوزة التي تضررت بشكل 
كبير من احلجر الصحي املنزلي جراء جائحة كورونا سيما عدمية الدخل أو تلك التي تعتمد 
 80 الى توزيع  اليومي، حيث بادرت هذه االيام جمعية جبر اخلاطر مبستغامن  على عملها 
قفة من مختلف املواد الغذائية لفائدة النساء االرامل وااليتام وبعض العائالت الفقيرة.هذا 
ويبقى الكثير من أرباب األسر يجدون صعوبات يف تأمني لقمة العيش يف هذا الشهر املبارك 
بسبب قلة فرص العمل بورشات البناء واملزارع نتيجة استمرار فترة احلجر الصحي املزلي. 
من جهتها أبدت بعض العائالت مبناطق متفرقة من الوالية استيائها من حرمانها من 

منحة التضامن الشيء الذي زاد يف معاناتها يف هذا الشهر املبارك.
ب.نورالدين

بومرداس 
بلدية األربعطاش توّزع 1891 قفة على العائالت المتعّففة 
بومرداس من حصة معتبرة من اإلعانات  بوالية  الواقعة  األربعطاش  بلدية  استفادت 
الغذائية املوجهة للعائالت املعوزة، حيث قدرت حسب ما كشفته عنه مصالح البلدية بــ 

1891 قفة وزعت على مستحقيها منذ بداية الشهر الفضيل.
السنة  لهذه  رمضان  قفة  توزيع  يف  شروعها  عن  األربعطاش  بلدية  مصالح  أوضحت 
املستفيدين  قوائم  ضبط  بعد  مباشرة  الفضيل  بالشهر  اخلاصة  سنتيم  املليون  منحة  وكذا 
باملستفيدين  األمر حسبها  ويتعلق  االجتماعية،  الشؤون  مصالح  من طرف  اإلعانات  من 
من منحة 6 آالف دينار سابقا، باإلضافة إلى شريحة املتقاعدين من ذوي الدخل احملدود.
وأضافت ذات املصادر أن عملية ضبط القوائم قد انطلقت مبكرا هذه السنة، حيث 
البلدية  كما حتصلت  دج،  آالف  العشرة  منحة  من  األربعطاش  ببلدية  معوز   686 استفاد 
إلى  بومرداس،  لوالية  والتضامن  االجتماعي  النشاط  مديرية  من  غذائيا  طردا   369 على 
جانب 1482 طرد غذائي مت تخصيصها من ميزانية البلدية، وكذا 40 طردا كانت هبة من 

اجلمعيات اخليرية الناشطة باملنطقة.
مؤكدة أن عدد القفف املوزعة منذ بداية الشهر الفضيل ببلدية األربعطاش قد بلغ 1891 
املناسبة  هذه  خالل  العائالت  حتتاجها  التي  األساسية  الغذائية  املواد  مختلف  حتوي  قفة 

الدينية، التي تزامنت هذه السنة مع ظرف استثنائي بسبب جائحة كوفيد 19.
سميرة مزاري

تقام على مستوى طريق »البيض – تيارت« أسبوعيا أسواق للماشية، بعيدا عن الرقابة وأعين مصالح األمن، حيث يتجّمُع 
موالون من واليتي البيض وتيارت بشكل مستمر، ويعرضون خضرا وعلفا ومواٍش للبيع. 

أكد الرئيس املدير العام ملؤسسة توزيع 
أن  بوخلراص«  »شاهر  والغاز  الكهرباء 
سير  على  تؤثر  لم  الصحي  احلجر  تدابير 
أشغال ومشاريع شركة سونلغاز، كما ثمن 
التي يقوم بها  الوقت نفسه املجهودات  يف 
القطاع خالل هذا الظرف، لضمان  عمال 

تزويد املواطنني واملؤسسات بالطاقة.
العمل  زيارة  بوخلراص خالل  وأوضح 
والية  إلى  أمس،  قادته،  التي  والتفقد 
شركة  ومشاريع  أشغال  أن  بومرداس 
الصيانة  برامج  إلى  باإلضافة  سونلغاز 
تتأثر  لم  لها  التابعة  اإلضافية  والطاقات 
اجراءات  من  رافقها  وما  كورونا  بجائحة 
القطاع  عمال  أن  مشيرا  الصحي،  احلجر 
متر  الذي  الظرف احلساس  ورغم  قد متكنوا 

واملؤسسات  املواطنني  تزويد  من  البالد  به 
مثل  منها  احلساسة  السيما  بالطاقة، 

املؤسسات الصحية.
..ودخول محطة توليد الكهرباء 

برأس جنات حّيز الخدمة 
ملؤسسة  األول  املسؤول  واستهل 
سونلغاز زيارته إلى الوالية من محطة توليد 
أن  بعد  أكد  أين  جنات،  لرأس  الكهرباء 
أن  عملها  كيفية  حول  لشروحات  استمع 
 100 بسنة  اخلدمة  قد دخلت حيز  احملطة 
لشبكة  حقيقيا  مكسبا  وتعد  باملائة، 
بالنسبة  وباألخص  الوطنية،  الكهرباء 
تغذيها  التي  املجاورة  اخلمسة  للواليات 
العام  املدير  بعدها  ليستمع  األخيرة.  هذه 
يف  احملطة  وعمال  إطارات  انشغاالت  إلى 

املسخرة  واآلليات  كورونا  وباء  انتشار  ظل 
رمضان  شهر  حلول  مع  تزامنا  منه  للوقاية 

املعظم.
..و180 عائلة تستفيد من الغاز 

املدير  الرئيس  أشرف  بغلية،  وببلدية 
شاهر  والغاز  الكهرباء  توزيع  لشركة  العام 
الغاز  اخلدمة  حيز  وضع  على  بوخلراص 
الطبيعي لفائدة 180 عائلة بقرية تازروت، 
ليعرج الوفد بعدها لزيارة احملول الكهربائي 
30/60 كيلوفولط الكائن مبنطقة تاقدامت 
ببلدية دلس، أين تلقى املسؤول شروحات 
واسعة عن الدور الكبيرة الذي يلعبه ذات 

احملول لتزويد املنطقة بالكهرباء.
سميرة مزاري

فيما  حتفه  شخص  أمس  لقي 
أصيب02 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
يف حادث مرور مروع هاثر اصطدام سيارتني 

سياحينت بالطريق الوالئي رقم 03 مبدخل 
بوالية  صيادة  ببلدية  الفالق  سيدي  قرية 
مستغامن. الضحية يبلغ من العمر 59سنة. 

اجلثث  إلى مصلحة حفظ  مت حتويل جثته 
باملستشفى.

ب.نورالدين

متكنت عناصر الفرقة التقليمية للدرك 
ويف  مستغامن  بوالية  اخلير  بوادي  الوطني 
التي  واللصوصية  اجلرائم  محاربة  إطار 
بسبب  الصحي  احلجر  نتيجة  تضاعفت 
ومن خالل  املستجد،  كورونا  وباء  تفشي 
مفادها   1055 األخضر  الرقم  استغالل 
شاغر  منزل  الى  ليال  أشخاص  دخول 

بوالية  اخلير  بوادي  العجال  سيدي  بدوار 
مستغامن، مخالفني اإلجراءات االحترازية 
والوقائية من فيروس كورونا، على الوفر مت 
جميع  واتخاذ  املسكن  واحاطة  التدخل 
شخصني  ضبط  مت  األمنية  اإلجراءات 
متلبسني يف عملية سرقة داخل منزل. بعد 
اتضح  املوالي  اليوم  ويف  الضحية  استدعاء 

سنتيم  مليون  و500  aمليار  مبلغا  سرقة 
التحريات  تكثيف  بعد  ومجوهرات.  
اإلجرامية  الشبكة  أفراد  باقي  توقيف  مت 
يف  متمثلة  املسروقات  جميع  واسترجاع 
بندقية صيد و02 خراطيش باإلضافة إلى 

املبلغ املالي املعتبر ومجورات.
ب.نور الدين

بومرداس
مدير سونلغاز يثّمن سيَر الشركة خالل الجائحة 

مستغانم
مصرع شخص في حادث سير 

مستغانم
األمن يطيح بعصابة تسطو على المنازل 
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أخبار السر ايا

تسلمت محكمة شرقي فرجينيا في الواليات 
المتحدة دعوة رفعتها  المذيعة الفلسطينية 
»رائدة حمرا« العاملة بإذاعة “سوا” في 

واشنطن  ضد قناة “الحرة”. جاءت الدعوة 
في 49 صفحة، تتهم الصحفية فيها القناة 
الُممّولة من الكونغرس األمريكي بانتهاج 
سياسة التمييز الديني ضدها الرتدائها 

الحجاب.
 قال محامي الصحفية إنه يملك “أدلة واضحة 

وتسجيالت صوتية” تظهر أن موكلته 
تعرضت للتمييز بسبب ارتدائها الحجاب، 
وأضاف المحامي، الذي يعمل لدى مكتب 

)J.Madison(، أن موكلته “واجهت الظلم 
وعدم القانونية في )MBN(، وسيعمل على 

مساعدتها مهما كانت ثقافتها أو عقيدتها.

بعد غلق مختلف المحالت التجارية مجددا، انتعشت 
التجارة الموازية، فانتقلت تلك السلع إلى خارج 

المحالت لُتعرض على األرصفة جنبا إلى جنب مع 
الخضر والفواكه! تصرف كهذا من شأنه أن يطيَح بكل 
الجهود التي تبذلها الدولة للتطويق الجائحة والحد من 

انتشارها.

دعا الّنائب البرلماني مسعود عمراوي إلى فتح ملف اللّغة الفرنسية التي غزت اإلدارة، بدل 
الغرق في تجاذبات الهوية عبر الفايسبوك، مستشهدا بمقال لألستاذ حرز هللا لخضر، قال فيه: 
ُسوٍل  »اإلسالم لم يعاِد اللغات ولم يهتم بإلغاء اللهجات المحلية، بل قال هللا )َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَّ

إاِلَّ ِبلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبيَِّن لَُهْم( سورة إبراهيم )04(. وقد نجح اإلسالم في التصالح مع جميع 
اللغات واللهجات التي تعايش معها الفرس واألتراك، واألفغان وغيرهم من الشعوب«.

تباينت مواقف األحزاب السياسية الجزائرية 
من مسّودة تعديل الدستور التي أفرجت عنها 

الرئاسة، يوم الخميس المنقضي.
ففي وقت أعلن البعض تأييده لما جاء في 

المسودة وأشهر آخرون رفضهم، ترّيثت أغلبية 
األحزاب في اإلعالن عن موقفها النهائي من 
مسّودة التعديل، في حين فتحت أخرى مسألة 

توقيت اإلفراج عنها، فيما يبقى تعديل الدستور 
الموضوع الرئيس الذي يشغل الرأي العام حاليا.

ة؟!  س الُعنصريَّ الكونغرس ُيكرِّ

الِحمايُة الَمدنّية تسعُف جدًيا

جهوُد التَّطويق َتنِسُفها األرِصفة! المسوّدُة َتشغل الّرأَي العام!

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشالل، أمس األحد في 
الساعة 11سا 33 د بالزرارقة ببلدية خطوطي سد الجير، من 
أجل إنقاذ جدي سقط في بئر تقليدية، يبلغ عمقها نحو 25 مترا 
وقطرها 80 سنتمترا. جرت عملية اإلنقاذ في أحسن الظروف 

وأُخرج الحيوان وسلّم لمالكه. 
ودعت الحماية المدنية للمسيلة مالكي اآلبار المكشوفة إلى 
ضرورة حمايتها بتغطيتها أو تسييجها لمنع وقوع مثل هذه 

الحوادث فيها، ما يؤدي إلى تلويث مياهها. 

َتعريُب اإلدارِة أوَلى َتعريُب اإلدارِة أوَلى 
بالنِّقاش! بالنِّقاش! 

أعلن الفنان الكوميدي صالح 
أوقروت صومه على مشاهدة 
البرامج الرمضانية، مبررا 
قراره بالقول: »نحن نعيش 
في زمن السينما، بطلتها 

جائحة كورونا، فال نملك الوقت 
وال المتعة لمشاهدة القنوات 
التلفزيونية الجزائرية في هذا 

الشهر الكريم«.

ٌم  صائــِ
إّل.. على 
ُكورونا! 
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 إليزي 

مطالٌب بنقِل حظائَر الَحيواناِت خارج 
كنية  األحياِء السَّ

براهيم مالك

ويف هذا الصدد أوضح ممثلو سكان تلك 
املذهل لإلسطبالت  االنتشار  أن  األحياء 
داخل  واإلبل  والدجاج  األغنام  وحظائر 
استفحلت  احلضري  العمراني  النسيج 
إلى  وأدت  مسبوق  غير  بشكل  موخرا 
أحيائها  ومختلف  املدينة  منظر  تشوه 
بإزالة  الوالئية  السلطات  مطالبني  العريقة 
ليست  فترة  منذ  املوجودة  احلظائر  تلك 
املنبعثة  املزعجة  الروائح  بسبب  بالقصيرة 
الساكنة  تهدد صحة  التي  واملزعجة  منها 
مختلف  يف  املزعجة  أصواتها  عن  نهيك 
خروجها  الى  باإلضافة  الليل  فترات 
سياجها  من  غفلة  حني  على  أحيانا 
مخلفتا  األحياء  وسط  وجتولها  احلديدي 
مختلف  يف  فضالتها  أوساخ  ورائها  من 
اجلمال  املنظر  تشوه  نسيان  ودون  الشوارع 
الصفائح  بسبب  الساكنة  يقول  لإلحياء 
اخلشبية والقضبان احلديدية على اجلدران 
واملقابل السكنات ويف املساحات الفاصلة 
من  الكثير  ما جعل  فوضوية  بطرق  بينها 
مسالك  مجرد  األحياء  مابني  املمرات 

األشخاص  حركة  فيها  تصعب  بدائية 
مدينة  أحياء  أرقى  يف  خاصة  واملركبات 
اليزي مستغلني فرصت صمت السلطات 
الوضع الذي  العمران على  احمللية وشرطة 
احمليط  ويشوه  اإلنسان  صحة  يهدد  بات 

والبيئة. 
اجلهات  من  الساكنة  طالب  وكما 
الوصية تخصيص مناطق خاصة للمربيني 

من اجل استغاللها يف تربية مواشيهم من 
الظاهر غير  نهائيا على هذه  القضاء  اجل 
اليزي  املدينة  أحياء  تشوه  التي  حضرية 
مقر الوالية خاصة مع حلول فصل الصيف 
الضارة  احلشرات  تزايد  فيه  تتزايد  الذي 
والتي تعيش يف مثل هكذا تراكمات من 

أوساخ والتي تهدد صحة املواطن. 

ناشد سكان بعض األحياء ببلدية إليزي الّسلطات المحلية التدخَل لوضع حّد لظاهرت انتشار اإلسطبالت داخل أحيائهم، والتي 
تسبب مشاكل بيئية وصحية لهم، خاصة مع وجود حظائر مخصصة لتربية األغنام واإلبل بالقرب من منازلهم، كما هي الحال 
بحي إيلو وعين الكورس وحي المجاهد خماية وحي جبريل، ما سبب انبعاث روائح كريهة تهّدد صحة أبنائهم، حسب حديث 

السكان لـ »أخبار الوطن«. 

أدرار
تماثل 9 مصابين بـ »كوفيد 19« للّشفاء

كشفت املؤسسة االستشفائية عن شفاء 9 حاالت مصابة بوباء كورونا، فيما 
اسفرت حتاليل 22 حالة اخرى عن سلبية النتائج

و بحسب بيان املؤسسة نشر عبر صفحتها الرسمية إن هذا اإلجناز هي ثمرة 
جهود اجليش األبيض ومستخدمي الدعم واللوجيستية، القائمني على مصلحة 
العزل الصحي واالستشفائي للحاالت املصابة بفيروس كورونا كوفيد19 املستجد، 
على مستوى مستشفى 240 سرير بأدرار.كما أكدت عن تسجيل )22( نتيجة 
باستور. معهد  لدى   PCR تقنية  طريق  عن  استلموها  سلبية  حتاليلهم  جاءت 
للعالج  خضوعهم  بعد  واحدة  دفعة  التسعة  احلاالت  تسريح  سيتم  وأضافتأنه 
بالبروطوكول املعمول به ومتاثلهم للشفاء وتعافيهم من الفيروس بشكل نهائي ومت 
تثبيت سلبية نتائجهمpcrمن معهد باستور. كما أشارت إدارة مستشفى 240 
سرير أن مجموع احلاالت التي مت تسريحها منذ بداية اجلائحة هو )34( حالة مبا يف 
ذلك املتعافني بعد االصابة واحلاالت املشتبهة التي جاءت نتائج حتليلها سلبية. 
هذا ويف انتظار استكمال إجراءات العالج وإجراء التحاليل الروتينية لكل احلاالت 
ومغادرتهم  الشفاء  إلى  التام  مثولهم  غاية  إلى  االستشفاء  قيد  هي  التي  املصابة 
املستشفى. هذا وقد تقدم بهذه املناسبة التي جاءت مصادفة ليوم اجلمعة املبارك 
السيد كينا رضوان مدير املؤسسة املذكورة بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان، 
والهياكل  للمؤسسة  التابعني  والتقني،  الطبي واإلداري  الطبي وشبه  الفريق  إلى 
الساهرين  واجلمعيات،  واملعاونني  املتطوعني  وكذا  بالوالية،  األخرى  الصحية 
على راحة واستشفاء املرضى على مستوى مصلحة العزل الصحي واإلستشفائي 
التابعة للمؤسسة واملوضوعة مبستشفى 240 سرير بأدرار؛ على جهودهم املضاعفة 
إطار  يف  الظروف  هذه  ظل  يف  السيما  واإلنساني،  املهني  وحسهم  وتضامنهم 

مكافحة جائحة كورونا فيروس.
عبداهلل مجبري

أدرار
القبض على متهم بالّسطو على محالت تجارية

متكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لألمن احلضري االول بأمن والية أدرار 
إطار  أدراريف  مدينة  وسط  مستوى  التجارية على  لسارق احملالت  حد  وضع  من 
اجلرمية  محاربة  أدراريف  والية  بأمن  الشرطة  قوات  طرف  من  املبذولة  املجهودات 

واحلفاظ على سالمة املواطنني وممتلكاتهم.
املواطنني  أحد  بها  تقدم  رسمية  شكوى  على  إلىبناءا  تعود  القضية  وقائع 
تلقيها  وفور  الشرطة  قوات  التجاري،  داخل محله  من  للسرقة  تعرضه  مفادها 
التعرف على  للفاعلني ليتم  للوصول  والتحري  البحث  الشكوى باشرت عمليات 
االمن  مقر  إلى  وحتويله  لتوقيفه  محكمة  خطة  وضع  مع  فيه  املشتبه  الشخص 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميه  مت  اين  التحقيق،  الستكمال 
أدرارالذي بدوره أحال امللف أمام جلسة املثول الفوري ليصدر يف حقه 03 سنوات 

حبس نافذة و500 الف دينار جزائري غرامة مالية. 
عبداهلل مجبري

تمنراست
اإلطاحة بعصابة تمتهن ترويج المهلوسات 

والتحري  البحث  فرقة  متكنت 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
توقيف  القضائية بتمنراست من 
تتراوح  أشخاص   )05( خمسة 
سنة(  و42  بني)20  ما  أعمارهم 
إجرامية  جماعة  تكوين  قضية  عن 
باملؤثرات  واملتاجرة  البيع  أجل  من 
العقلية من نوع ريفوتريل، حيث مت 
حجز كمية من هذه املؤثرات العقلية 

تقدر بـ )900 قرص مهلوس(. 
إستغالل  مفادها  الشرطة  إلى  معلومات  ورود  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
أحد االشخاص ألحد املساكن بحي أنكوف، من أجل تخزين وترويج املؤثرات 
العقلية، وبالتنسيق مع السيد وكيل اجلمهورية لدى محمة متنراست، مت إستصدار 
مت  حيث  إيجابية  نتائجه  كانت  أين  الذكر،  السالف  للمسكن  بالتفتيش  إذن 
توقيف بداخله خمسة أشخاص مع العثور على كمية من املؤثرات العقلية من نوع 
ليفوتريل قدر كميتها بـ )900 قرص مهلوس(، ليتم حتويل احملجوزاتواملشتبه فيهم 

للمقر وفتح حتقيق يف القضية.
كرزيكة أحمد

باملقاطعة  الفالحة  مصالح  أكدت 
الدالع  منتوج  أن  صالح  عني  اإلدارية 
املسجل خالل هذا املوسم قد حقق إرتفاع 
كبير بعد تسجيل انتاج فاق انتاح الهكتار 

الواحد 15 طن.
مجال  أن  املصالح  ذات  وأضافت 
قفزة  عرف  باملنطقة  املنتوج  هذا  إنتاج 
نوعية وازدهارا وانتعاشا كبيرين بعد متكن 
الكميات  انتاج  من  صالح  عني  فالحي 
من  بكل  زراعية  مساحة  يف  املذكورة 
على  الكبرى  الفالحية  االستصالحات 
اجواليل  بقرية  الفالحي  القطب  غرار 
على  الغربية  بالساهلة  هنو  وومنطقة 
مساحة فاقت 250 هكتار بعد االستثمار 
مختلف  من  اخلواص  طرف  من  الكبير 
ان  خاصة  الدالع  لفاكهة  الوطن  واليات 
املنتوج  جتعل  للمنطقة  املناخية  العوامل 
ينضج مبكرا مقارنة بباقي جهات الوطن 
الفاكهة  هذه  نزول  إلى  أدى  الذي  األمر 
الوطنية  األسواق  مختلف  على  وتوزيعها 
مبكرا منذ شهر أفريل وذلك بسبب إقبال 
الفالحني على اإلستثمار يف املنتوج والتي 
وقته  قبل  املنتوج  توفير  على  ساعدت 
وبكميات أذهلت مصالح الفالحة يف حد 

ذاتها.
لهذه  الوفير  االنتاج  ساهم  حيث 
على  انخفاض االسعار  الفاكهة يف 
احمللي للخضر والفواكه  السوق  مستوى 
الكيلوغرام  سعر  وصل  حيث  باملدينة، 

يفضل  فيما  دج،   25 من  أقل  الواحد 
بحبة  أي  الفالحني البيع بالقطعة  بعض 
السعر  يتجاوز  ال  حيث  الكاملة،  الدالع 

100دج.
الفالحني  هؤالء  يطرح  باملقابل  لكن 
علما  التخزين  اماكن  وجود  عدم  مشكل 
ان انعدام هذه الفضاءات يؤدي الى فساد 
يف  احملسوس  االرتفاع  مع  احملصول، 
بالسوق  االسعار  وتدني  درجات احلرارة، 
احمللي نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب يف 
ظل بعد االسواق الوطنية وضعف وسائل 

النقل اليها.
مياه  “شح  أن  هؤالء  يضيف  و 
يضطر  حيث  يؤرقنا،  الفالحي  السقي 

التي  املضخات  استعمال  الى  الفالحون 
الكهرباء  انعدام  ظل  يف  بالوقود,  تشتغل 
بأغلب مناطق زراعة هذه الفاكهة  الريفية 
بضرورة  للسلطات  مطالبهم  من  بالرغم 
اما  بالكهرباء  املسطحات  هذه  تدعيم 
املبيدات  نقص  فهو  الثاني  املشكل 
يشتري  فالفالح  واألسمدة  واألدوية 
السوق  من  كبيرة  ,مبالغ  مقابل  االسمدة 
طرف  توفيرها من  عدم  ظل  يف  السوداء, 
نقص  إلى  املصالح املعنية”,باإلضافة 
أجل  من  للفالحني  التكوين  ملتقيات 

توسيع معارفهم يف الفالحة الصحراوية
كرزيكة أحمد

بعين صالح
تحقيق نتائج باهرة في زراعة البّطيخ األحمر 
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عمٌل لساعاٍت طوال، ال نوَم وال راحَة وال وقَت يجدوَنُه للقاِء األهل واألحّبِة، سوى للّسهِر على راحِة الَمرضى 
الذيَن ناَل منُهم الوباُء فأمرَضهم؛ هُم العيوُن الّساهرة التي ال َتنام،  ال خياَر لُهم ِسوى ُمواجهِة الَجائحة، وهم 
بوا بـ »أفراِد الَجيش األبيض« يبعثوَن رسائَل  ينتظرَن بصبٍر َكبير وعزيَمة أكبر ساعَة االنتصاِر. هؤالِء من ُلقِّ

الّتضحية والّصبِر والثّباِت لنا، فهْل نسمعها؟!

روبورتاج: بن لزرق أمني 

اجلزائر  إجتاحت  التي  كورونا  جائحة  ظل  يف 
الدفاع األول  برز خط  عامة ووالية غليزان خاصة،  
عن املواطنني لتخليصهم من هذا الوباء اخلطير،  وهم 
وحتى  وممرضني  أطباء  من  البيضاء  املآزر  أصحاب 
من  بحياتهم  يخاطرون  باتوا  الذين  النظافة  عامالت 

أجل ضمان الرعاية الطبية الالزمة للمرضى. 
ويتواجد مستخدمي املؤسسة االستشفائية مبازونة 
يف والية غليزان الصفوف األولى ملواجهة وباء كورونا 
الكامل حملاربة هذا  إستعادهم  أثبتوا  الذين  اخلطير،  
العالم،   عبر  الضحايا  عديد  أسقط  الذي  الفيروس 
والقضاء  محاربته  يف  األبيض  اجليش  إصرار  وأمام 
عليهم  يؤثر  ولم  عزميتهم  من  يثن  لم  حيث  عليه 
حرب  خلوض  كبيرة  شجاعة  منحهم  بل  بالسلب 

ضروس ضد »كوفيد 19« القاتل. 
مستشفى  يف  البيضاء  املآزر  أصحاب  ويخوض 
مازونة،  حربا ضروسة ضذ وباء كورونا املستجد،  من 
خالل تخصيص كامل إمكاناتهم وجتنيد كل طاقاتهم 
وبعزمية  هوادة  دون  الفيروس  لهذا  التصدي  أجل  من 
فوالذية ال تقهر،  إلنقاذ حياة املواطنني واملرضى ممن 

أصيبوا بهذا الفيروس القاتل. .

وبات الطاقم الطبي وشبه الطبي مبستشفى مازونة 

من أهم الطواقم عبر املؤسسات اإلستشفائية بالوالية 
خالل الفترة احلالية من خالل ما يقدمه من خدمات 
املعدية  للمرضى خصوصا مبصلحة األمراض  صحية 
التي كانت تعد 3 أشخاص مصابني بفيروس كورونا 
تلقوا العالج املناسب إلى شفي إثنان منهم ولم يتبق 
سوى مصاب واحد ال يزال يخضع للعالج باملصلحة. 
الوطن من جولة  أخبار  به  قامت  ما  ومن خالل 
خاصة إلى هذا املستشفى حيث وقفت على التنظيم 
احلالية  املرحلة  تسيير  يف  املؤسسة  إدارة  من  احملكم 
املستشفى  مدخل  عند  للتعقيم  ممر  تثبيت  بعد 
املصالح  مختلف  على  الوافدين  كل  بتعقيم  تسمح 
االستشفائية وهذا يف اطار االجراءات الوقائية املتخذة 

ضد انتشار االفيروس اخلطير. 
وما يلفت اإلنتباه بهذا املستشفى هو تقيد جميع 
واملمرضني  األطباء  لسلك  املنتمون  فيهم  مبا  العمال 

بإرتداء  اإلجراءات  لهذه  اإلداري  السلك  وحتى 
منهم  خطوة  يف  وذلك  الطبية  والقفازات  الكمامات 
لتفادي نقل الفيروس وذلك بعد حرض ادارة املؤسسة 

على توفير كل هذه املستلزمات الوقائية. 

ُمدير مستشفى 
»مازونة«: نسهُر على 
ضماِن رعايٍة صحيَّة 
عاليٍة لَمرضانا! 

كشف مدير املؤسسة 
ملازونة  االستشفائية 
ألخبار  خزروني  محمد 
لم  مصاحله  بأن  الوطن 
تطبيق  على  يوما  تغفل 
الوقائية  اإلجراءات  كافة 
الوباء  لهذا  للتصدي 

اخلطير كوفيد 19،  مؤكدا بانه قريب دوما من الطاقم 
الطبي املداوم على معاجلة املرضى املصابني بفيروس 
خالل  من  للمستشفى  حالة  أول  خول  منذ  كورونا 
بينهم  شخصا   15 من  مكون  طبي  طاقم  تنصيب 
الصحية  الرعاية  لضمان  مختصني  وأطباء  ممرضي 

للمرضى. 
مستشفى  بان  كلمته  خالل  من  املدير  ويضيف 
حاالت   3 مازونةإستقبل 
بفيروس  مصابني  ألشخاص 
بهم  التكفل  ومت  كورونا 
ورعايتهم  سليمة  بطريقة 
صحيا،  حيث متت معاجلتهم 
الذي  العالجي  بالبروتوكول 
وهو  الصحة  وزارة  به  رخصت 
يف  ساهم  والذي  الكلوروكني 
نهائيا  اثنتني  حالتني  شفاء 
غادرا  واللذين  الفيروس  من 
املستشفى قبل ايام لتبقى حالة 
للعالج  تخضع  تزال  ال  واحدة 
انتظار  ويتم  بالدواء  اليومي 
معرفة  أجل  من  التحاليل 

شفائها من عدمها. 

الُممرضة »دواجي أحالم«: 
ُنجاِهد في سبيِل إنقاِذ حياِة المرضى!

الوطن  ألخبار  أحالم  دواجي  املمرضة  قالت 
املرابط مبصلحة  وهي إحدى أعضاء اجليش األبيض 
العمل  أن  مازونة  مستشفى  داخل  املعدية  األمراض 
السهل  باألمر  ليس  كورونا  مرضى  من  بالقرب 
ويتطلب شجاعة كبيرة وإرادة فوالذية بسبب خطورة 
روح  أن  تصريحها  حسب  لكن  الفيروس،   هذا 
شجعاها  الطبي  وشبه  الطبي  الطاقم  وباقي  اجلماعة 

على العمل من أجل رعاية املرضى. 
وإعتبرت أحالم من خالل حديثها ألخبار الوطن 
بأن العمل يف هذه الظروف شبيه باجلهاد ألن حياتهم 
كانت معرضة هم اآلخرين للخطر من خالل امكانية 
الوقائية  باإلجراءات  التقي  لكن  لهم  الفيروس  تنقل 

املنوطة بهم على أكمل  حال ون ذلك وأدوا مهامهم 
ورعايته  املرضى  هو شفاء  إليهم  بالنسبة  واملهم  وجه 

صحيا. 

• زيارٌات َتشِجيعّية 

الشعبي  املجلس  قام  التنويه  تستحق  مبارة  ويف 
الى  وتشجيع  تضامن  قافلة  بتنظيم  غليزان  الوالئي 
مستشفيات مازونة، وادي ارهيو، عمي موسى للرفع 
وهي  كورونا،   ضد  احلرب  ملواصلة  معنوياتهم  من 
واإلدارية  الطبية  الطواقم  إستحسنتها  التي  املبادرة 
هذه  يف  املجلس  بها  قام  التي  املستشفيات  بهذه 

الظروف الصعبة التي مير بها اجليش األبيض. 
وحسب تصريح لرئيس املجلس الشعبي الوالئي 
القافلة  هذه  أن  الوطن  ألخبار  مختاري  محمد 
باملجلس  املنتخبني  من  كخطوة  جاءت  التضامنية 
ضمان  على  يسهرون  من  مع  تضامنهم  عن  للتعبير 
بالصفوف  واملتواجددون  للمرضى  الصحية  الرعاية 

األولى ملواجهة هذا الفيروس القاتل. 
الوالئي  الشعبي  املجلس  أن  مختاري  ويضيف 
يقف دوما إلى جانب مختلف شرائح املجتمع عندما 
يتطلب األمر فال ما نع بالنسبة إليه للخروج إلى مثل 
هذه األماكن للتعبير عن تضامنهم وودهم جتاه األطباء 
معنوياتهم  من  للرفع  العمال  ومختلف  واملمرضني 
وتشجيعهم على مواصلة احلرب على فيروس كورونا 

إلى غاية التخلث منه نهائيا. 

• ُمبادرات َتضامنّيٌة 

مينا- والصناعة  التجارة  »غرفة  وكرمت 
السيد  الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس  غليزان« 
محمد مختاري نظير مساهمته الفعلية والفعالة يف 
واملتمثلة  الغرفة  نظمتها  التي  التضامنية  املبادرات 
وتلك  البليدة  لوالية  املوجهة  املساعدات  قوافل  يف 
املوجهة إلى العائالت املتضررة من احلجر واألخرى 
عتاد  بتوفير  املدنية  واحلماية  الطبي  السلك  إلى 

طبي ومواد تعقيم.
املجلس وبحضور  رئيس  التكرمي جرى مبكتب 
ثمنوا  والذين  لألبيوي  املنتمني  األعضاء  بعض 
ان  مادام  للمجلس  بالتحفيزية  املبارةوإعتبروها 
املكرم هو رئيسه الذي ما فتئ يقدم كل ما لديه من 

جهد ومال ملساعدة احملتاجني واملعوزين. 

• َتكريٌم وَتبِجيل
واألوقاف  الدينية  الشؤون  ميرية  مصالح  قامت 
لعمال  املعنوية  املساندة  إطار  ويف  غليزان  لوالية 
الصحة مبختلف جميع األسالك التابعني للمؤسسة 
العمومية االستشفائية مازونة،  وبرفقة عميد أئمة 
وسيدي  مازونة  الدائرتني  وأئمة  مازونة،  دائرة 
أمحمد بن علي بوقوف وقفة إجالل وعرفان للطاقم 
الطبي مبستشفى مازونة مع تكرمي للجيش األبيض 
املجند ملجابهة جائحة كورونا )covid-19(، أين 
مت تذكيرهم بفضل املجاهدين واملرابطني يف مثل هذه 

الظروف.
شكر  بزيارة  قاموا  املشايخ،  السادة  بدورهم 
املدنية مازونة من  للحماية  الثانوية  للوحدة  وعرفان 
أجل تشجيع فرق التدخل على املجهودات املبذولة 
األولى  الصفوف  يف  كونهم  املعنوي  الدعم  وتقدمي 

ملكافحة جائحة فيروس كورونا.
وبدوره مدير القطاع بالنيابة والسادة املشايخ كرموا 

عمال بلدية القطار مهندسي النظافة
وعلية يتقدم السيد مدير املؤسسة بالشكر اجلزيل 
على االلتفاتة الطيبة من طرف قطاع الشؤون الدينية.

• تضامٌن وَتآزر

االبيض  اجليش  مع  والتضامن  التدعيم  إطار  يف 
أشرفت عدة مصالح  أطباء وسلك شبه طبي،   من 
مختلفة منها التكوين املهني والتمهني وغرفة التجارة 
والصناعة مينا ومديرية النشاط اإلجتماعي، املصالح 
من  صحية  ومراقبة  الفالحية،   الغرفة  الفالحية،  
عملية  اليوم  هذا  مساء  انطلقت  التجارة،   مصالح 
توزيع وجبات إفطار بصفة يومية خالل شهر رمضان 
وعلى  الطبية  االطقم  لفائدة  وجبة   130 بحصة 
غرب  شرق  السيار  الطريق  الوقود  محطات  مستوى 

ومداخل الوالية. 
املرورية يف هذا  السالمة  أيضا جمعية  وشاركت 
النقل،  وسائل  توفير  خالل  من  التضامني  العمل 
وهي العملية التي ال تزال متواصلة يوميا خالل هذا 
الشهر الفضيل والتي استحسنها الكثيرون ملا توفره من 
عناء البحث عن وجبة افطار لهذه األطقم الطبية التي 

سخرت وقتها وجهدها حملاربة وباء كورنا. 

يبعثوَن رسائل تحٍد وتضحية من أرِض معركة كورونا

الجيُش األبَيض.. ثباٌت وَصبر حّتى االنِتَصار! 
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رئيس ليون، جان ميشيل أوالس:

»إلغاء الدوري الفرنسي سيؤدي إلى مشكلة أبدية«

أل«  تي  »أر  قناة  عبر  أوالس  وصرح 
الفرنسية »رابطة األندية احملترفة كذبت بشأن 
أوت   3 ليوم  مهلة  منحت  الرياضة  وزارة  أن 
املقبل، وذلك ملصلحة األندية التي تريد إلغاء 
املسابقة بعد 28 جولة«. وأضاف »قرار إلغاء 
الكرة  على  ضخمة  خلسائر  سيؤدي  الدوري 
قيمتها  املقبل،  جوان   30 بحلول  الفرنسية 
900 مليون أورو، فاألوضاع ستكون مخيفة 
فيما بعد، ورمبا تستمر مدى احلياة، وال أعلم 
على  القدرة  لديه  ستكون  الذي  النادي  من 
جتاوز هذه األزمة، لم نكن مجبرين على قرار 
اإللغاء، بل أصبحت فرنسا حالة استثنائية يف 
أوروبا«. وأشار »االحتاد األوروبي كان بصدد 
إصدار بروتوكول طبي، سيناريو إلغاء املوسم 

لم يكن املقترح الوحيد، بل كانت 
لدينا خيارات وأفكار أخرى«. وأمت 
الدوري  »إلغاء  تصريحاته  أوالس 
ورمبا  ألوانه،  سابق  قرار  الفرنسي 
خاصة  القانونية،  الشرعية  يفتقد 
القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  أن 
عازم على استكمال مسابقاته من 

خالل سيناريوهات أخرى«.
أشار  ليون  نادي  رئيس  وكان 
يوم  مبدئًيا  )اليويفا( حدد  أن  إلى 
فريقه  ملباراة  موعًدا  املقبل  أوت   7
الـ16  دور  إياب  يف  يوفنتوس  ضد 

لدوري األبطال.
القسم الرياضي

سان جيرمان مصمم على إستقدام 
دي تشيليو

سباق  من  جيرمان  سان  باريس  ينسحب  لم 
الصيفي  امليركاتو  يف  يوفنتوس،  العب  مع  التعاقد 

املقبل، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.
للبيانكونيري،  اإليطالي  بالظهير  األمر  ويتعلق 
االنضمام  من  قريًبا  كان  الذي  تشيليو،  دي  ماتيا 
من  كجزء  املاضي،  جانفي  يف  جيرمان،  سان  إلى 
إلى  كورزاوا  اليفني  بانتقال  تقضي  تبادلية،  صفقة 
»توتو  صحيفة  وبحسب  تتم.  لم  لكنها  يوفنتوس، 
يفقد  لم  الباريسي  النادي  فإن  اإليطالية،  سبورت« 

األمل، يف التعاقد مع دي تشيليو.
لتعويض  مميز،  ظهير  عن  جيرمان  ويبحث سان 
بعد  املوسم اجلاري،  بنهاية  لكورزاوا  املنتظر  الرحيل 

انتهاء تعاقده، ورغبته يف خوض جتربة جديدة.

خماسي ريال مدريد يضع إدارة 
بيريز في مأزق   

هذا  كبرى  مهمة  اإلسباني  مدريد  ريال  تنتظر 
أبرز العبيه  من  عقود مجموعة  وأن  الصيف خاصة 

أوشكت على االنتهاء.
عقود  فإن  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
مودريتش  لوكا  والكرواتي  راموس  سيرجيو  القائد 
لوكاس  واإلسباني  رودريغيز  خاميس  والكولومبي 
جوان  يف  تنتهي  كاسيميرو  والبرازيلي  فاسكيز 

.2021
األولوية  أن  إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
متديد  هي  امللكي  للنادي  بالنسبة  الراهن  الوقت  يف 
بالفعل  النادي  عليه  عرض  حيث  كاسيميرو  عقد 
طريقه  يف  الالعب  ويبدو   2023 حتى  عقده  متديد 

للموافقة.
بعد  يتحدد  لم  ومودريتش  راموس  مصير  لكن 
حيث من املتوقع أن يعرض عليهما الريال التجديد 
لعام واحد فقط لكنهما يرغبان يف البقاء لعامني على 

األقل.
املتوقع  فمن  رودريغيز  خاميس  الكولومبي  أما 
رحيله عن سانتياغو برنابيو هذا الصيف جتنبا لرحيله 

دون مقابل عقب نهاية عقده.
بناء  سيتحدد  فإنه  فاسكيز  ملستقبل  وبالنسبة 
الصيف  هذا  النادي  سيبرمها  التي  الصفقات  على 
حاجة  يف  الريال  كان  إذا  بعدها  سيتحدد  حيث 

جلهوده من عدمه.

خالف باريسي جديد يقرب نيمار من برشلونة
أكد تقرير صحفي إسباني، امس األحد، أن نيمار دا سيلفا، جنم باريس 
ووفًقا  الفرنسي.  النادي  مع  جديد  خالف  أعتاب  على  بات  جيرمان،  سان 
لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن إدارة سان جيرمان تخطط ملناقشة الالعبني 
خالل األيام املقبلة، إلقناعهم بخفض الرواتب. وجاء حترك مسؤولي باريس 
عقب إلغاء املوسم يف فرنسا، حيث أصبح النادي مهدًدا بخسارة 200 مليون 

أورو.
نقطة خالف جديدة  الرواتب سيكون  أن خفض  إلى  الصحيفة  وأشارت 
بني نيمار وقادة باريس، بعدما ادعى الطرفان بشكل زائف انتهاء التوتر بينهما 
يف الصيف املاضي، إال أن العالقة مليئة بالتوبيخ الداخلي ومحاوالت التمرد 

واالفتقار إلى احلوار الصريح واملباشر.
يف  أساسية  نقطة  سيكون  راتبه،  خلفض  نيمار  رفض  أن  وأوضحت 

مفاوضات رحيل الالعب عن »حديقة األمراء«.
وقالت الصحيفة إن املوقف متباين داخل غرفة مالبس باريس، حيث إن 
بعض الالعبني يتعاطفون مع النادي، بينما هناك البعض اآلخر، والذي ذهب 

إلى سان جيرمان فقط بسبب األموال مثل نيمار.
وأضافت أن برشلونة أبلغ نيمار أنه ال مجال إلمتام الصفقة دون التفاوض 
مع سان جيرمان، لصعوبة اللجوء إلى حل فسخ التعاقد ودفع تعويض ضخم 

للنادي الفرنسي.
وذكرت أنه حتى اآلن فإن أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، هو الالعب 

الوحيد الذي قد يقنع سان جيرمان، بدخول صفقة تبادلية مع نيمار.

مانشستر يونايتد وتشيلسي يهددان صفقة مورينيو
أحد العبي  مع  التعاقد  على  وتشيلسي،  يونايتد  مانشستر  ناديا  يتنافس 

باريس سان جيرمان، قبل بداية املوسم القادم.
»ليكيب«  صحيفة  ذكرت  فقد 
اإلجنليزيني  الناديني  أن  الفرنسية، 
استفسرا عن إمكانية ضم توماس مونييه، 
ظهير الفريق الباريسي، يف صفقة انتقال 
املوسم  بنهاية  تعاقده  انتهاء  بعد  حر، 

اجلاري.
توتنهام  أن  أضافت  الصحيفة  أن  إال 
بجدية  يتحرك  ناٍد  أكثر  يبقى  هوتسبير، 
بعد  وذلك  عاما(،   28( مونييه  لضم 
مدرب  مورينيو  جوزيه  بني  دار  حديث 

السبيرز، والالعب البلجيكي.
لكن يف املقابل، يبدو رئيس توتنهام، دانييل ليفي، غير مقتنع بضم ظهير 
أمام  املجال  إلفساح  مدريد،  ألتلتيكو  تريبير  كيران  بيع  قرر  أنه  خاصة  أمين، 

مشاركة سيرج أورييه بشكل أساسي.
سان  مع  تعاقده  جتديد  ميانع يف  ال  مونييه،  توماس  أن  »ليكيب«  وأكدت 

جيرمان، إال أن إدارة النادي الفرنسي لم تفاحته يف األمر.

كورونا يقصم ظهر أندية الكالتشيو
أزمة  عن  األحد،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
ووفًقا  املستجد.  كورونا  فيروس  بسبب  الكالتشيو  جديدة يف 
لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن 6 أندية على األقل يف 
الكالتشيو لم تدفع رواتب الالعبني منذ شهر جانفي املاضي.
يزال  ال  الرواتب  خفض  حول  اجلدل  أن  إلى  وأشارت 
التوصل  األندية  بعض  إعالن  رغم  الكالتشيو،  يف  مستمًرا 

التفاق مع الالعبني مثل يوفنتوس وروما.
وأوضحت أن األندية األخرى تعاني للتوصل إلى اتفاق، 
ال سيما وأن الالعبني يريدون التأكد أن األموال التي سيتم 
الفرق شبه  أو مساعدة  املوظفني  إلى  التنازل عنها، ستذهب 

احملترفة والفرق النسائية.
موقفها  تعتمد يف  اإليطالية  األندية  إن  الصحيفة  وقالت 
يتم  رواتب جانفي وفيفري ومارس ال  بأن  ثغرة،  على وجود 

فحصها من قبل السلطات، إال يف نهاية شهر جوان.

الشرطة اإلنجليزية تطلب تأجيل البريميرليغ

أكد تقرير صحفي بريطاني، امس األحد، أن كبار رجال 
الشرطة يف إجنلترا، طلبوا من مسؤولي البرمييرليغ تأجيل خطة 

العودة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.
قرار  حسمت  البرمييرليغ  رابطة  أن  التقارير  معظم  وتزعم 
محايدة  مالعب  على  املقبل  جوان   12 يوم  املباريات  عودة 

وبدون جمهور.
وقال دافيد جاميسون، مفوض الشرطة يف ويست ميدالندز 
يف  البرمييرليغ(،  مباريات  ستستضيف  التي  املناطق  )إحدى 
»إقامة  البريطانية:  صن«  »ذا  صحيفة  أبرزتها  تصريحات 
مخاطر  زيادة  إلى  أيًضا  تؤدي  احملايدة  املالعب  يف  املباريات 
فيروس كورونا«. وأضاف: »أتفهم أن الناس يريدون استئناف 
كرة القدم، لكن السالمة يجب أن تأتي أواًل«. وتابع: »ال 
مخاطر  دون  املباريات  إلقامة  طريقة  هناك  أن  رؤية  أستطيع 
إذا حضر اآلالف من املشجعني؟ كيف  كبيرة، ماذا يحدث 
ميكن  كيف  االجتماعي؟  التباعد  فرض  للشرطة  سيمكن 
»حتى  وواصل:  املتنافسة؟«.  املجموعات  بني  يفرقوا  أن 
حالة  يف  تكون  أن  الشرطة  على  املشجعون،  يحضر  لم  لو 
يقومون  معي  يعملون  الذين  »الضباط  وأمت:  االستعداد«. 

برعاية املواطنني، ويحتاجون التركيز على ذلك«.

كوتينيو على أعتاب توديع البوندسليغا
امس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 

كوتينيو،  فيليب  وقت  أن  األحد، 
بايرن  إلى  املعار  برشلونة  العب 
الدوري  تقريبا يف  انتهى  ميونخ، 
تعرض  كوتينيو  األملاني.وكان 
األمين،  الكاحل  يف  إلصابة 
وخضع لعملية جراحية يف أملانيا 
وأعلن  املاضي،  أفريل   24 يوم 

التأهيل  إعادة  سيبدأ  أنه  بايرن 
عقب 14 يوًما.

لصحيفة  خاصة  ملصادر  ووفًقا 
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  تينيو »موندو  كو

سيغيب عن املالعب ملدة 6 أسابيع أخرى.وأشارت إلى أن 
كوتينيو لن يتمكن من خوض املزيد من املباريات مع بايرن يف 
الدوري األملاني، إال أنه سيستمر يف ميونخ من أجل التعايف. 
األسبوع  األملاني  الدوري  مباريات  تستأنف  أن  املقرر  ومن 

املقبل، ألول مرة بعد أزمة كورونا.
أسرع  تعافيا  كوتينيو  حقق  إذا  أنه  الصحيفة  وأوضحت 
يف  لبايرن  فقط  األخيرة  باملباراة  يلحق  قد  فإنه  املتوقع،  من 
يف  قائمة  تظل  كوتينيو  فرصة  أن  األملاني.وذكرت  الدوري 
األوروبي  االحتاد  أن  سيما  ال  أوروبا،  أبطال  بدوري  التواجد 

ينوي استئناف البطولة أحد يومي 7 أو 8 أوت املقبل.

واصل جان ميشيل أوالس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، هجومه على 
اتحاد الكرة في بالده ورابطة األندية المحترفة بعد قرار إلغاء الدوري 

واعتماد جدول المسابقة، حيث توج بي إس جي باللقب.
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أخبار الرياضات

في ظل األزمة المالية التي يمر بها النادي

إدارة »العميد« تجتمع اليوم للفصل 
في قضية تخفيض أجور الالعبين

القسم الرياضي

يف  العاصمي،  النادي  وكشف 
على  الرسمية  صفحته  عبر  بيان، 
سيخصص  االجتماع  أن  »فيسبوك«، 
املقبلة،  املرحلة  طريق  خارطة  لرسم 
ستتخذها  التي  القرارات  ومناقشة 
استئناف  موعد  بشأن  السلطات، 

البطولة.
املولودية، ستتطرق  إدارة  أن  وعلم 
خالل هذا االجتماع لقضية تخفيض 
أجور الالعبني، وأعضاء اجلهاز الفني، 
مير  التي  اخلانقة  املالية  األزمة  ظل  يف 
اإلدارة  مجلس  ويبحث  النادي.  بها 
النادي،  خزينة  عن  األعباء  تخفيف 
متويل  أجل  املالية، من  السيولة  لتوفير 
االنتقاالت  فترة  املرتقبة يف  الصفقات 

الصيفية.

إدارة مولودية الجزائر تنفي 
شائعات تقليص الميزانية

من جانب اخر، نفي مجلس إدارة 
مسؤولي  قيام  اجلزائر،  مولودية  نادي 

كة  لشر ا
 ، لكة ملا ا

بتقليص 
نية  ا ميز
يف  النادي 
املقبل  املوسم 
ما  للنصف، 

إمتام  سيهدد 
التعاقدات 

مع 

فترة  خالل  املستهدفني  الالعبني 
النادي  وقال  الصيفية.  االنتقاالت 
صفحته  عبر  بيان  يف  العاصمي 
»مجلس  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
اإلدارة ينفي ما تردد عن إقدام مسؤولي 
الشركة املالكة بتقليص ميزانية املوسم 
مت  ما  أن  ويؤكد  النصف،  إلى  املقبل 
تخمني  مجرد  احلقيقة  يف  هو  نشره 
وإدعاء، مت نسجه دون أصل أو سند«. 

وأضاف 
هذا  أن  »نؤكد 

املزعوم  يف التقليص 
من  قبل  من  امليزانية 

ونسج  اخلبر،  حاك 
طه  خطو
الواهية، 
لم يثر 
و  أ

النادي،  إدارة  مجلس  بني  يطرح 
وشركة سوناطراك املالكة«.

 جتدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة 
النادي العاصمي، قرر اعتماد سياسة 
تسقيف أجور الالعبني، بدًءا باملوسم 
على  املالية  األعباء  لتخفيف  املقبل، 
منها  النادي، وتخصيص جزء  خزينة 

إلجناح سياسة التكوين.

وفاق سطيف
رضواني يعطي موافقته المبدئية لتمديد عقده   

أعطى سعدي رضواني، مدافع وفاق سطيف، موافقته املبدئية لتمديد عقده مع النادي ملوسمني، لكنه وضع شرطا 
لتحقيق ذلك. وعلم من مصادر خاصة، أن املدير العام لنادي وفاق سطيف، فهد حلفاية، تواصل مع الالعب وعرض 
عليه فكرة التجديد، وهو ما وافق عليه رضواني، لكنه أصر على صرف مستحقاته العالقة، قبل ترسيم االتفاق. ذات 

املصادر أكدت أن صخرة دفاع الوفاق، يدين مبستحقات 10 أشهر كاملة.
ويخشى مجلس إدارة النادي السطايفي، رحيل رضواني باملجان نهاية املوسم احلالي، لذلك يرجح االستجابة ملطالبه 

املالية، ومقترحاته قصد توقيع عقده اجلديد فور عودة املدرب التونسي نبيل الكوكي.
ومير الوفاق بأزمة مالية خانقة منذ انطالق املوسم، لكنه يحتل املركز الثاني يف جدول ترتيب الرابطة األولى احملترفة، 

برصيد 37 نقطة.

قسنطينة،  شباب  نادي  يسعى 
فترة  للتعاقد مع مهاجم جديد خالل 
لتعزيز  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 
فرصه يف العودة إلى منصات التتويج.

إدارة  مجلس  رئيس  أن  وعلم 
الشباب، رشيد رجراج، مهتم بالتعاقد 
مع املهاجم نوفل ريغي، هداف نادي 
بقسم  الناشط  قسنطينة،  مولودية 

التشكيلة،  لدعم  شرق،  الهواة 
لبعض  احملتمل  الرحيل  وتعويض 
القسنطيني،  النادي  وكان  الركائز. 
قد عبر يف منتصف املوسم عن رغبته 
املفاوضات  لكن  ريغي،  ضم  يف 
»املوك«  إدارة  رفض  بسبب  توقفت، 
نهاية  قبل  خدماته  عن  التخلي  فكرة 
عاًما  الـ25  صاحب  وبصم  املوسم. 

على موسم مشرف مع »املوك«، حيث 
يف  مباراة   22 خالل  هدًفا   12 سجل 

مختلف املسابقات.
القسنطيني  النادي  وسيجد 
األندية  قبل  من  شرسة  منافسة 
ريغي، على غرار  بالتعاقد مع  املهتمة 
داي،  حسني  ونصر  سطيف،  وفاق 

وأمل األربعاء.

شباب قسنطينة يسعى للتعاقد مع ريغي   

بوقرة يشارك في حملة االتحاد اآلسيوي 
ضد كورونا

اجلزائري  الدولي  النجم  مشاركة  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االحتاد  أعلن 
مجيد بوقرة، العب الدحيل السابق، بحلقة جديدة من حملة إيقاف سلسلة 
املرض، بهدف التأثير اإليجابي من خالل نشر رسالة األمل والوحدة، ضمن 
جهود التوعية ضد فيروس كورونا. وأوضح االحتاد عبر موقعه الرسمي على 
اإلنترنت أن احللقة شهدت أيضا مشاركة الالعب الدولي الباكستاني صدام 

حسني، والعبة منتخب أفغانستان للسيدات ويدا زمياراي.
وقال بوقرة »كورونا أثر على حياة املاليني من الناس على عدة مستويات، 
وبالتالي من الضروري أن نواصل القيام بكل شيء ممكن لدعم العاملني يف 
املجال الطبي، وكذلك دعم احملتاجني يف كافة أرجاء العالم«، وأضاف »أريد 
أن أشكر كل من يقوم بدوره من أجل كسر سلسلة انتشار املرض، وأطلب من 
كل شخص أن يعتني بنفسه ويحاول مساعدة كل من هم بحاجة لذلك«، 
وأوضح »رغم أن بعض الدول بدأت بتخفيف قيود احلركة، يجب علينا أن 
هذه  يف  اآلخرين  مساعدة  جانب  إلى  الوقائية،  باإلجراءات  القيام  نواصل 
الظروف الصعبة«. ومن ناحيته، قال العب وسط منتخب باكستان صدام 
العمل اجلماعي هو مفتاح جتاوز  فإن  القدم،  حسني »كما هو احلال يف كرة 
دون  شخص  أي  ترك  عدم  ضمان  مسؤولية  نحمل  ونحن  العوائق،  جميع 

مساعدة خالل هذا الوباء اخلطير«.

بهدف إعطاء ديناميكية أكبر للمشروع
شرفة يعطي تعليمات إلنشاء لجنة إدارة 

وتسيير ملعب براقي
بإنشاء جلنة  تقضي  تعليمات  يوسف شرفة،  اجلزائر،  والية  والي  وجه 
إلدارة وتسيير مشروع ملعب براقي تضم مسؤولي كافة األطراف املتدخلة على 

مستوى املشروع، حسبما جاء يف بيان ملصالح الوالية.
أن  بالفيسبوك  للوالية  الرسمية  الصفحة  على  نشر  الذي  البيان  وأوضح 
والي والية اجلزائر يوسف شرفة أعطى تعليمات تقضي بإنشاء جلنة إلدارة 
وتسيير مشروع ملعب براقي، بهدف إعطاء ديناميكية أكبر للمشروع وذلك 
خالل زيارة ميدانية للمشروع مع وزير الشباب والرياضة، سيد على خالدي 

ملعاينة سير أشغال اإلجناز اجلارية على مستوى مختلف مرافق امللعب.
وذكر املصدر أن اللجنة تضم مسؤولي كافة األطراف املتدخلة على مستوى 
العمومية،  التجهيزات  مديرية  والرياضة،  الشباب  وزارة  غرار  على  املشروع 
والرياضة  الشباب  مديرية  العمومية  األشغال  مديرية  املائية،  املوارد  مديرية 

والترفيه باإلضافة إلى مكتب الدراسات وكذا املؤسسة املكلفة باإلجناز.
فيفري  شهر  بداية  يف  العمومية  التجهيزات  مديرية  شروحات  وحسب 
يخص  أغلبها  باملائة   58 »بلغت  براقي  مبلعب  األشغال  نسبة  فإن  الفارط 
األشغال الكبرى«، يف حني مت تسجيل تأخر محسوس، يف اجناز الوصالت 
وضع  عملية  وصلت  بينما  األملنيوم  وجنارة  والسباكة  الضرورية  الكهربائية 
املقاعد إلى 20 باملائة فقط أي ما يعادل 7000 مقعد من مجموع 40 ألف 
مقعد. وخالل زيارة فجائية يف 9 مارس املاضي، انتقد شرفة، بطء وتيرة سير 
بالنسبة لبعض احلصص  بوتيرة بطيئة  تزال تسير  التي ال  بامللعب  األشغال 
وذلك بالرغم من تسوية الوضعيات املالية العالقة، إذ أشار أن بعض احلصص 
والرياضة  الشباب  وزارة  أعلنت  جهتها  من  بعد.  األشغال  بها  تنطلق  لم 
املكلفة  الصينية  الشركة  مع  العالقة  املالية  املشاكل  كل  تسوية  اجلزائرية، 
بإجناز ملعب براقي يف العاصمة املرشح الستضافة مباريات بطولة أمم أفريقيا 
لالعبني احملليني »الشان« 2022. وقالت الوزارة عبر »فيسبوك«: »الوزير سيد 
علي خالدي، يرافقه والي يوسف شرفة محافظ والية اجلزائر تفقدا، مشروع 
امللعب بعد أن مت حل كل املشاكل املالية العالقة مع الشركة الصينية التي عهد 
لها املشروع«. وأضافت أنه كان يفترض أن يتم االنتهاء من إجناز ملعب براقي 

الذي يسع 40 ألف مقعد قبل سنوات.
وخططت احلكومة اجلزائرية، الستالم 4 مالعب جديدة قبل نهاية العام 
الرياضة  وزير  من  جعلت  واإلدارية  املالية  الصعوبات  بعض  لكن  اجلاري، 

خالدي، يعترف بأن تسلمها سيتخطى هذا املوعد.

رئيس االتحادية الوطنية أللعاب القوى، حكيم ديب:
»إجالء الرياضيين العالقين بكينيا سيتم اليوم«

كشف رئيس االحتادية الوطنية أللعاب القوى، حكيم ديب، أنه يرتقب وصول 
عبر  اليوم،  اجلزائر  إلى  نيروبي،  الكينية  بالعاصمة  العالقني  اجلزائريني  الرياضيني 
مطار الدوحة القطري. وأوضح ديب أن 10 عدائني جزائريني كانوا بصدد التحضير 
حوالي  منذ  هناك  عالقني  أنفسهم  وجدوا  نيروبي،  بالعاصمة  املقبلة  للمنفاست 
شهرين ونصف بسبب تفشي وباء كورنا، مشيرا ان احتادية ألعاب القوى يف تواصل 
دائم مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة اخلارجية وسفارة اجلزائر بكينيا وأن األمور 
ومكنتهم  ملساعدتهم  تدخلت  قد  بكينيا  اجلزائرية  السفارة  وكانت  اليوم.  ستفرج 
من استئجار فيال بالعاصمة نيروبي يقضون فيها فترة احلجر الصحي. وقال رئيس 
االحتادية الوطنية أللعاب القوى »سيتم نقل هؤالء الرياضيني عبر خط جوي من 

كينيا إلى العاصمة القطرية قبل أن يتم نقلهم إلى اجلزائر اليوم«. 

أعلن مولودية الجزائر، أن مجلس اإلدارة برئاسة عبد الناصر ألماس، سيعقد اليوم اجتماعا، لمناقشة عدة قضايا تتعلق 
بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ال يستبعد رئيس االحتاد الفرنسي 
تقام  أن  جيوديشيلي،  برنار  للتنس، 
بطولة روالن غاروس، التي تأجلت إلى 
سبتمبر بسبب جائحة فيروس كورونا 

املستجد، بدون جماهير.
الفرنسي  االحتاد  رئيس  وأكد 
صحيفة  مع  مقابلة  يف  األحد  أمس 
أن  األسبوعية  دميونش«  دو  »جورنال 
هذه اخلطة ستسمح باحلفاظ على جزء 
على األقل من النموذج االقتصادي. 

وقال جيوديشيلي: »إن تنظيم البطولة 
على  باحلفاظ  بدون جماهير سيسمح 
جزء من النموذج االقتصادي وحقوق 
البطولة  وتعد  والرعاية«.  التلفزيون 
للتنس  اقتصادي  محرك  الفرنسية 
من  باملائة   80 حوالي  ومتثل  احمللي 
الصحيفة  بحسب  االحتاد،  عائدات 
األسبوعية، ومتثل حقوق البث وحدها 

أكثر من ثلث دخل املنافسة.
روالن  تأجيل  إمكانية  وحول 

من   27 إلى  20 سبتمبر  من  غاروس 
يغير  لن  هذا  إن  قال  الشهر،  نفس 
حتديد  املبكر  من  يزال  ال  وأنه  الكثير 

اجلدول الزمني بدقة.
على أي حال، أشار املسؤول إلى 
مؤكدا  خيار،  أي  يستبعدون  ال  أنهم 
أن »الكثير من األمور ميكن أن حتدث 
من حولنا. نحن نواصل التركيز على 
ما يتعني علينا القيام به وإقامة البطولة 

يف أفضل الظروف«.

رئيس االتحاد الفرنسي للتنس، جيوديشيلي:

»ال نستبعد إقامة روالن غاروس بدون جماهير«
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الممثلة وهيبة بعلي لـ »أخبار الوطن«:

ور ضمَن  ِص الدَّ  المسرُح ساعَدني كثيًرا في تقمُّ
ِسلسلة »جانت بين الجبال«

قالت الممثلة وهيبة بعلي لـ »أخبار الوطن« إّن المسرح ساعدها كثيرا في تقّمص الّدور ضمَن سلسلة »جانت بين 
الجبال«، وتمّكنت من الوقوف أمام الكاميرا، ألّن أبا الفنون له تميز خاص ويصنع منه الممثل الحقيقي فوق الركح. 

سألتها: صارة بوعياد

جتربتك األولى من نوعها يف 
سلسلة بالّلهجة الّتارِقية على 
شاشة التلفزيون، كيف كانت؟

بالتماهق »جانت  الفكاهية  السلسلة 
اجلبال،  بني  جانت  مبعنى  ادرارن«  جير 
شاشة  على  أخوضها  جتربة  أول  كانت 
 15 يف  بثها  مت  والتي  اجلزائري  التلفزيون 
باللهجة  األمازيغية  القناة  على  حلقة 
TO� شركة إنتاج  من   التارقية، 
PIXEL التي تعنى باألساس بالتراث 
والثقافة اجلزائرية، سيناريو وحوار كل من 
شافية بن اعراب، عثمان أوقاسم ومحمد 

حدادي، وإخراج محمد بارودي.

حّدثينا عن دورك يف سلسلة 
»جانت بني اجلبال«؟

املسلسل قصة عائلتني عائلة  يحكي 
دور  يف  شاركت  امستان،  وعائلة  اقنهى 
لولدين وبنت، رفقة مجموعة  أم  فضيمة 
تناولت  جانت،السلسلة  من  ممثلني  من 
 ( منها  مختلفة  مواضيع  يومي  بشكل 
دعاوي اخلير.. الفايس بوك.. املعيان.. 
سرقة  وهي  واحدة  قضية  جتمعهم  الخ( 
التجار  من  مجموعة  طرف  من  االمزاد 

كانوا يف زيارة ملدينة جانت. 

األمزاد هو تلك اآللة املوسيقية 

اخلاصة بالنسوة لها عالقة 
بالثقافة والتراث املنطقة، 
حدثينا عن ميزة اآللة يف 

السلسلة؟
اإلنتاج  أن شركة  كما سبق وذكرت 
اجلزائري  الشعبي  واملوروث  بالثقافة  تهتم 
وآلة االمزاد تعتبر موروث شعبي متوارث 
منه  تشكلت  وعليه  الطوارق،  نساء  عند 
احللقة  ويف  السلسلة،  يف  احملورية  القصة 
األخيرة من مسلسل »جانت جير ادرارن« 
يكون عرس اإلمزاد وتعود اآللة لفضيمة.

حّدثينا عن األصداء التي 
صنعتها السلسلة يف املجتمع 

التارقي؟
لدى  خاص  وقع  لها  كان  السلسلة 
منها  بقربه  يحس  الذي  التارقي  املجتمع 
من  شاهد  بلهجته،  قدمت  ألنها  أكثر 
وغير  الشعبي،  وتراثه  ثقافته  خاللها 
شاهد  اللهجة  يفهم  ال  الذي  حتى  ذلك 
السلسلة وانغمس يف حكاياتها ألن هناك 
التارقي  املجتمع  مع  يجمعه  رابط خاص 
من  يتجزأ  ال  جزء  باألساس  هو  الذي 

املجتمع اجلزائري.

ما هي ميزة السلسلة، يف رأيك؟
بعيدا  اجلبال«  بني  »جانت  سلسلة 
بعض  خلقها  التي  النمطية  الصورة  عن 
يف  املتمثلة  اجلزائر  صحراء  عن  اإلعالم 

من  شاهدوا  واخليمة،  الفلكلور  الرقص 
خالل هذه السلسلة الفنان والفنانة الذين 
استطاعوا أن يبدعوا ويخلقونا التميز يف 15 
حلقة، ميكن أن يكون لها اجلزء الثاني إن 

توفرت جميع الظروف.

املمثلة وهيبة بعلي خّريجة 
مسرح الهواة، هل ميكن أن نعتبر 
أن الفن الرابع ساعدك يف صنع 

التمّيز ضمن السلسلة؟
بطبيعة احلال املسرح ساعدني كثيرا 
يف تقمص دور فضيمة يف سلسلة »جانت 
من  كثيرا  استفدت  اجلبال«، حيث  بني 
ألن  الكاميرا،  أمام  للوقوف  املسرح  جتربة 
الركح يستدعي اجلمهور للقاعة ملشاهدته، 
اجلزائريني  بيوت  يدخل  التلفزيون  لكن 
نقدم  أن  البد  ولهذا  األبواب  طرق  بدون 

األفضل واألحسن لألسرة اجلزائرية.

من املمكن أن تفتح لك هذه 
السلسلة مشاركات أخرى يف عالم 

الفن الّسابع، ما تعليقك؟
اللهجة  عن  احلديث  من  البد  أوال 
 2009 سنة  منذ  قدمناه  وما  التارقية 
املسرح  املهرجان  يف  مشاركتنا  إثر  على 
األمازيغي بباتنة وقدمنا حوالي 15 عمال 
مسرحيا متميزا، كما فزت بأحسن ممثلة 
يف إطار مسابقة علي معاشي حيث كانت 
فلي  التارقية،  باللهجة  فيها  مشاركتي 

عالقة خاصة معها وعليه أمتنى أن أدخل 
سلسلة  يف  أشارك  أن  أو  السينما  عالم 
العامية  أو  التمهاق  باالهجة  بهذه  أخرى 

أو حتى اللغة العربية ألن األهم أن نقدم 
الوجه اجلديد لألخر وأن نبرز دائما هويتنا 

وثقافتنا.
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موازاة مع صدور الطبعة الّسابعة عربيا 
صدور الطبعة السادسة للديوان اإلسبرطي عن »دار ميم« الجزائرية

صدرت الطبعة السادسة للديوان اإلسبرطي عن »دار ميم« 
اجلزائرية، موازاة مع صدور الطبعة السابعة عربيا بالتعاون مع 
بعدما  وهذا  عيساوي،  الوهاب  عبد  للكاتب  مسكلياني  دار 

تّوج بـ »البوكبر« العربية التي اختارت روايته لعام 2020.
برواية  أكثر  لإلشهار  السحري  بفعلها  قامت  »البوكر« 
الصادرة  الوهاب عيساوي  للكاتب عبد  »الديوان اإلسبرطي« 
لتكون  التي كانت جزائرية ألول مرة،،   للنشر  دار ميم  عن 

الطبعة السادسة جزائريا والطبعة السابعة عربيا.
عبد  للجزائري  اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  اختيرت  وقد 
الدورة وتضمنت  لهذه  القصيرة  القائمة  الوهاب عيساوي من 
ستة أعمال من اجلزائر ولبنان وسوريا ومصر والعراق، حيث 
سعيد  للجزائري  سراييفو«  »حطب  روايات  القائمة  ضمت 
و«احلي  الدويهي،  جبور  للبناني  الهند«  و«ملك  خطيبي 
يوسف  للمصري  و«فردقان«  الرز،  خليل  للسوري  الروسي« 

زيدان و«التانكي« للعراقية عالية ممدوح.
محسن  العراقي  الناقد  برئاسة  التحكيم  جلنة  وتكونت 
صعب  أبي  بيار  اللبناني  الصحفي  وعضوية  املوسوي  جاسم 
اجلزائري  والروائي  زاريتوفسكايا  فيكتوريا  الروسية  والباحثة 

أمني الزاوي واإلعالمية املصرية رمي ماجد.
أهّم  من  العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  أن  الذكر  ويجدر 
إلى  العربي، تهدف اجلائزة  العالم  املرموقة يف  اجلوائز األدبية 
مكافأة التمّيز يف األدب العربي املعاصر، ورفع مستوى اإلقبال 
على قراءة هذا األدب عامليًا من خالل ترجمة الروايات الفائزة 
رئيسية أخرى  لغات  إلى  القصيرة  القائمة  إلى  والتي وصلت 

ونشرها.

 1985 مواليد  من  عيساوي  الوهاب  عبد  الروائي  ويعد 
دولة  مهندس  عاشور،  زّيان  جامعة  من  تخرج  باجللفة، 
إلكتروميكانيك ويعمل كمهندس صيانة، فازت روايته األولى 
رئيس  مسابقة  يف  للرواية  األولى  باجلائزة  جاكوب«  »سينما 
اجلمهورية عام 2012، ويف العام 2015، حصل على جائزة 
آسيا جبار للرواية التي تعتبر أكبر جائزة للرواية يف اجلزائر، عن 
اإلسبان  الشيوعيني  من  أبطالها  مويرتي«،  دي  »سييرا  رواية 
الذين خسروا احلرب األهلية وسيقوا إلى معتقالت يف شمال 

إفريقيا.
ويف العام 2016، شارك يف »ندوة« اجلائزة العاملية للرواية 
وفازت  املوهوبني(،  الشباب  للكتاب  إبداع  )ورشة  العربية 
روايته »الدوائر واألبواب« بجائزة سعاد الصباح للرواية 2017، 
عمله  عن   2017 املنشورة  غير  للرواية  كتارا  بجائزة  فاز  كما 

»سفر أعمال املنسيني«.
صارة بوعياد

من تنظيم متحف المجاهد لوالية تيسمسيلت
تنظيُم مسابقة أحسن فيلم وثائقي حول 

مجازر 8 ماي 1945
لوالية  املجاهد  متحف  أطلق 
طريق  عن  مسابقة  تيسمسيلت 
االنترنت تخص أحسن فيلم وثائقي 
حول مجازر 8 ماي 1945، حسبما 
أفاد به مدير هذه املؤسسة التي تعنى 

بالذاكرة الوطنية.
وتستهدف هذه املسابقة املنظمة 
اخلامسة  الذكرى  إحياء  إطار  يف 
 1945 مايو   8 ملجازر  والسبعني 
البحث  بنوادي  املنخرطني  الشباب 
التاريخي يف الطور الثانوي وكذا طلبة 

املركز اجلامعي لتيسمسيلت، حسبما أوضحه محمد عاجد.
ويتعني على املشاركني اجناز أفالم وثائقية ال تتعدى مدتها 16 دقيقة وترمي إلى تسليط 
الضوء على اجلرائم الوحشية التي ارتكبها االستعمار الفرنسي يف حق اجلزائريني العزل يوم 
8 ماي 1945 مع إبراز النتائج املترتبة عن هذه املجازر على احلركة الوطنية، حسب نفس 

املسئول.
وستكون  املذكور  للمتحف  اإللكتروني  البريد  عبر  املشاركة  األعمال  استقبال  وسيتم 
الثالثة  الفائزين  محل تقييم من طرف جلنة حتكيم تضم مختصني، وينتظر اإلعالن عن 

األوائل يف هذه املسابقة يوم 22 ماي اجلاري، وفق نفس املصدر.
ولإلشارة تندرج هذه املسابقة يف إطار الفضاء االفتراضي للذاكرة الذي سبق للمتحف 
على  الرسمية  عبر صفحته  املاضي  أبريل  منتصف شهر  إطالقه خالل  للمجاهد  الوالئي 
مواقع التواصل االجتماعي ومبوقعه اإللكتروني ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ق.ث
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د. حيدر العايب )قسم الفلسفة جامعة 
سطيف 02(

حط  األطلسي  من  الغربية  الضفة  ويف 
الفايروس رحاله عند أعتاب العالم اجلديد الوم 
أ التي بدت بدورها أكثر تخوفاوانزعاجا،وقد 
ُحددت مدينة نيويورك العاملية بؤرة للفايروس، 
زيادة على سيناريوهات داخل ديار العم سام 
الغذائية  املواد  تخزين  على  بالتنافس  بداية 
على  الطلب  ارتفاع  عند  انتهاء  والطبية 
عند  طوابيرا  فتجد  السالح،  حيازة  تراخيس 
تشهدها  التي  لتلك  مماثلة  األسلحة  متاجر 
الغذائية  للمواد  التجارية  واملراكز  املتاجر 
ظرف  ويف  فمثال  الصحية،  واملستلزمات 
زيادة  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  أسبوعني 
طلب على تراخيس حيازة السالح إلى 1500 
طلب يوميا يف والية »ويسكونسن« لوحدها، 
وذلك خشية من انفالت أمني مرتقب حيث 
عن  الذاتي  الدفاع  سوى  املواطنني  يسع  ال 
داخلي  صراع  يف  الدخول  احتمال  أنفسهم، 
إن األمر وال شك  الكل،  الكل ضد  وحرب 

يبدو وكأنه نهاية تراجيدية للعالم !.
عن  احلديث  عن  وبعيدا  أّنه  غير 
السناريوهات الداخلية التي ال زالت رهينة ما 
استجد من معطيات وتقارير طبية واجتماعية 
يصب  كله  العالم  أّن  ورغم  الفايروس،  عن 
تفكيره يف وضعه الداخلي، يحاول هذا املقال 
رصد العالقات الدولية املمكنة يف مرحلة ما 

بعد كورونا.
اجلائحة  هذه  أن  شك  من  ليس      
حقيقي  اختبار  أمام  العالم  وضعت 
والصحية  العلمية  ملنظومته  ليس  ومصيري، 
لعالقاته  وإّنا  الداخلية حصرا،  واالجتماعية 
عمرت  طاملا  التي  حتالفاته  ورهن  اخلارجية 
األزمات  أمام  كبيرا  متاسكا  وشهدت  طويال 
هو  والسياسية.فها  واالقتصادية  األمنية 
ما  أرقى  أّنه  الذي عرف عنه  األوربي  االحتاد 
ألّن  حتى  حتالفات،  من  األمم  إليه  توصلت 
كدول  لتحالفاتها  نوذجا  جعلته  األمم  بعض 
جنوب شرق آسيا، هذا االحتاد الذي لم يكن 
كسر  وسالما،قد  بردا  اجلائحةعليه  اختبار  
الصحية  منظومته  تطور  رغم  التوقعات  كل 

منهامعاًفى  بخروجه  توقعاتنا  يكسر  لم  وإن 
منتصرا، خاصة وأن أوروبا عرفت أزمات مماثلة 
العصور  من  بداية  العتيق  تاريخها  مر  على 
الفترة  إلى  مرورا  الوسطى  القدميةوالعصور 
تتوسطهما  العامليتني  احلربني  وأزمة  احلديثة 
الباردة  واحلرب   1929 سنة  املالية  األزمة 
واألنفلونزا اإلسبانية سنة 1918 التي خلفت 
ضعف ضحايا احلرب العاملية األولىوالزالت 
أزمات مماثلة تعيشها أورباإلى يوم الناس هذا.

وضعت  قد  اجلائحة  هذه  أن  قلنا      
حقيقي  اختبار  أمام  الدولية  العالقات 
يشهد  السياسية  العالقات  فتاريخ   ، وخطير 
بناء  التي تكون سببا يف  العوامل  على عديد 
أّنها  جند  ما  وكثيرا  واالحتادات،  التحالفات 
بنيت على ما يعرف بـ »املصالح املشتركة« مع 
»اجلغرافيا«  كــ  طبعا  أخرى  عوامل  مساعدة 
الثقافية«،  و«اخللفية  التاريخية«  و«اخللفية 
وأحيانا يكون أثر »اخللفية الثقافية« أكثر تأثيرا 
واقعة  يفسر  ما  هذا  ولعل  »اجلغرافيا«  على 
اململكة  انفصال  عرفت  التي  »البريكست« 
على  فعالوة  األوربي،  االحتاد  عن  املتحدة 
احلفاظ  بريطانيا  حتاول  االقتصادية  األسباب 
على وحدتها »األجنلوسكسونية«على حساب 
وحدتها »القارية«، مع هاجس انفصال أملانيا 
التي ال تعد التينية ثقافة وإن كانت  كذلك 

أوربية جغرافيا.
العالقات أمنت وامليثاق  أّن ما يجعل  غير 
أشد بني األمم هي »وحدة املصير«، وهي تفوق 
املشتركة«  »املصالح  مبدإ  على  فعاليتها  يف 
وغيره من املبادئ األخرىالتي مت ذكرها، وهنا 
اجلائحة  هذه  أفصحت  فلقد  الفرس.  مربط 
على هشاشة وحدة املصير بني األمم خاصة أمم 
قدرها  إيطاليا جتابه  فها هي  األوربي،  االحتاد 
ومصيرها يف عزلة تامة، فال فرنسا وال أملانيا 
أ قادرة على مدِّ يد العون لها  الو م  وال حتى 
استشفائية  وجتهيزات  طبية  بأطقم  واسعافها 
أرسلت  الصني  وحدها  آخر،  مادي  متوين  أو 
هذه  إيطاليا  عن  يرفع  مبا  مجهزا  أطقمها 
اخلطوة  هذه  على  الصني  إقدام  إّن  البلوى. 
مع انكفاء دول االحتاد األوربي كل دولة على 
ذاتها، بنيَّ أّن ذلك االحتاد الذي ُبني أساسا 
على »املصالح املشتركة« بني أعضائه، بدأت 

متظهرات هشاشة عالقاته تتراءى للعيان أمام 
امتحان »وحدة املصير«، وهو ما تعكسه حادثة 
انزال راية االحتاد األوربي الزرقاء بإيطاليا ورفع 
علم الصني الشعبية، فهل تكون إيطاليا نافذة 
الشيوعية على أوربا بعدما التمست اخلالص 

من العمالق النائم الذي بدأ باالستيقاظ!
من  اجلائحة  لهذه  ليس  أّن  صحيح     
شك  وال  االيديولوجيا  لكن  أيديولوجيا 
بخارطة  ينبأ  ما  وهو  فيها،  وتستثمر  توظفها 
»وحدة  أساسها  جديدة  دولية  عالقات 
وناذج  رؤى  والشك  تغذيه  الذي  املصير« 
»وحدة  تعزز  أيديولوجية،فاأليديولوجيا 
»للمصالح  تعزيزها  مجرد  من  أكثر  املصير« 
املشتركة«، والعالم يشهد على خسارة بعض 
من  وعانت  وعالقاتها  ثرواتها  جل  الدول 
وحدة  سبيل  يف  اقتصادية  وعقوبات  تضييق 
ال  مصيرها  وحدة  من  ألنها  أيديولوجيتها 
احلالي  الروسي  الدعم  مثل  فقط  مصاحلها 
للنظام السوري ودعمه لـ »مادورو« بفنزويال، 
احلرب  إبان  املشروط  غير  انفاقه  قبل  ومن 
ذات  الدول  على  السوفياتي(  )االحتاد  الباردة 
وأمريكا  وآسيا  بإفريقيا  االشتراكي  النهج 
رغم  األوربية  الدول  بعض  وكذا  اجلنوبية 
خسارتها وإفالسها وحتى فساد بعض أنظمتها 
وقيادته  السوفياتي  االحتاد  أثقلت كاهل  التي 
دول  به  تضحي  مالم  وهو  بروسيا،  املركزية 
املشتركة«كالقوى  أخرى يف سبيل »مصاحلها 
اإلمبرياليةالتي  اخللفية  ذات  الرأسمالية 
أخذت من حلفائها بدل أن تعطي، وما أزمة 
األوربي  االحتاد  من  واسبانيا  اليوم  إيطاليا 

ببعيد.
رهينة  املشتركة  املصالح  أّن  اتضح  لقد 
تبنى  قد  اقتصادية  وأطماع  سياسية  ظروف 
عليها حتالفات قصيرة املدى وإن طالت، ألن 
ميأل  الذي  السائد  اجلو  هو  والتنافس  الترقب 
ساحتها، ففرنسا تترصد إلسبانيا التي بدأت 
لغرميتها  تترصد  كما  اقتصاديا  انتعاشا  تشهد 
يف  تتخبط  تركت  اليونان  كذلك  إيطاليا، 
أزمتها املالية ما بني-2010 2011 حتى كلفها 
األوربي  االحتاد  من  اخلروج  فكرة  طرح  األمر 
عرض  عن  احلديث  جرى  ذلك  من  واألكثر 
بعض دول االحتاد مساومة اليونان يف أراضيها 

وجزرها!، كذلك الصراع السياسي مؤخرا بني 
الليبية ومساعي  القضية  إيطاليا وفرنسا حول 

فرنسا عزل إيطاليا سياسيا.
املتوقعة  الدولية  العالقات  خارطة  إّن      
شك  وال  ستشهد  كورنا  جائحة  جتاوز  بعد 
عن  ينبأ  قد  ما  وهو  وخارجيا  داخليا  ترتيبا 
توقع  إلى  االضطرار  دون  فتية  قوى  تصاعد 
أن  املتوقع  من  فداخليا  معهودة،  قوى  تراجع 
الصحية  منظومتها  تنمية  على  دول  تعمل 
نسبة  وزيادة  البيولوجية  ابحاثها  وتطوير 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
جتييش  على  العمل  ذلك  من  باملوازات 
الوقاية  بشروط  للدفع  وجماهيري  اجتماعي 
االجتماعية.  والرفاهية  الصحية  والرعاية 
فلرمبا  اخلارجية  العالقات  صعيد  على  أما 
ليبيرالية-  بديلة من دول  فيه حتالفات  تكون 
رأسمالية تتجه معضمها صوب اجلهة الشرقية 
التحالفات  هذه  حتديدا،  الصني  العالم،  من 
والدخول  اخلالف  تعميق  ضرورة  تقتضي  ال 
كما  ثالثة  عاملية  حرب  أو  صراع  دوامة  يف 
جديدة  حتالفات  هي  وإّنا  للبعض،  يعن  قد 
السابقة  الروابط  يف  النظر   إعادة  أساس  على 
واالستناد على روابط بديلة ال تشترط ضرورة 
»املصالح املشتركة« أو »اجلغرافيا« أو »اخللفية 
التاريخية والثقافية« بقدر ما يعتمد األمر على 

مبدإ »وحدة املصير والتعايش املشترك«.

ما بعد كورونا ورهانات العالقات الدولية
  قد يصعب التنبؤ بمرحلة ما بعد هذه الجائحة التي ألمت بإنسانية اليوم، خاصة وأّن العالم كله يصارع ألجل اللحظة، ولعل في هذا العالم من تسوده 

نزعة تشاؤمية تجعله يعدم  إمكانية الحديث عن مرحلة مابعد هذه الجائحة خاصة وهي تحصد يوميا مئات وآالت األرواح في آسيا الصين وإيران 
تحديدا والضفة الشمالية من البحر المتوسط إيطاليا واسبانيا وكذا بريطانيا. وها هي على أعتاب القارة السمراء التي تصارع بدورها خاصة الدول 

الشمالية والشمالية الشرقية منها كالجزائر والمغرب وتونس ومصر هذه الجائحة بما هو متاح لها من إمكانات مع تجييش المجتمع المدني وكذا 
العسكري واألمني للتصدي لها بداية بحمالت التوعية إعالميا وميدانيا، وبإجراءات استثنائية كإغالق دور العبادة وتعليق الدراسة وتسريح العمال مع 
الحفاظ على الحد األدنى من الخدمات الحيوية وغلق الفضاءات العامة حتى حفالت األعراس ومراسيم الجنائز التي باتت تخضع لرقابة أمنية للحد من 
التجمعات وبالتالي حصر انتقال العدوى، زيادة على إقرار العزل وحظر التجول خاصة في بؤر الفايروس مع فرض عقوبات وغرامات مالية على 
من يخترق تلك االجراءات، وهي ذات اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية اآلسيوية كالمملكة األردنية والعراق،ولبنان -كأثر المتضررين خاصة 
مع أزمته السياسية والمالية الخانقة-،ودول الخليج كالكويت والسعودية بشكل أخصوألول مرة في التاريخ اإلسالمي نشهد او نسمع عن غلق لبيت اهلل 

الحرام، وهي كلها اجراءات احترازية من تفشي فايروس »كوفيد 19«. 
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

ال  »الهولوكوست«  مصطلح  أن  التأكيد  لي  ينبغي  أوال 
ينبغي مصادرته لصالح أيٍّ كان، وهو ليس حكراً على قضية 
مختلقة، بل من سالمة المنطق استخدامه ككلمة تعود جذورها 
إلى اليونانية وأصلها )Holocauston( وتعني »التضحية 

حرًقا بالنيران أو التدمير« ..
1.  َمن َقَتَل َنْفًسا َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا

تفوح  ذكرى  فيه  نستقبل  الذي  الفضيل،  الشهر  هذا  في 
بعبق الشهادة، ذكرى مضمخة بدماء الشهداء األطهار األبرار 
من هذا الشعب األبي العصي على فرنسا، ذكرى سقط فيها 
45 ألف شهيد تحت بطش اآللة العسكرية الفرنسية الهمجية 
المنتشية بنصرها على »المحور«، نستحضر دالئل مكنونات 
قوله تعالى في محكم كتابه: » أَنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس أَْو 
َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكأَنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها َفَكأَنََّما 

أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا » - )المائدة/32(.

رامزة  جماعية«  »ذاكرة  كـ  الذكرى  هذه  نستحضر 
اإلستعمارية  لفرنسا  ُمدينة  و  الجزائرية،  األمة  لتضحيات 
البغيضة، لكنها ال تختزل التاريخ الوطني المجيد لهذه األمة 
في  الجزائر،  في  الفرنسي  اإلستعمار  حصيلة  ألن  األبية، 
تقديري، من الظلم للذات ولقيمة الحياة اإلنسانية حصره في 
يمكن  وأرقام ضحايا  عدُّهم،  يمكن  لقتلى  مجردة  إحصاءات 
تقديرات  في  أحيانا  أُختلف  إْن  و  حتى  كتعداد،  حصرهم 
تعّد  أكبر، في هولها وجسامتها، ألنها  المسألة هي  بل  ذلك، 
في  تقل  ال  الجزائرية،  لألمة  ممنهجة  وإبادة  إنسانية،  مأساة 
وحشيتها عن الحروب القديمة في أوروبا، هي وحشية وفيّة 
عبرت  التي  القبائل  من  وأسالفهم  الغال،  بالد  برابرة  لتقاليد 
جبال األلب و نهبت روما وأحرقتها في العام )390 ق.م(. 
نستحضر هذه الذكرى، لنستصرخ ضمير العالم كله، ولنُشهده 
على جرائم فرنسا ضد اإلنسانية في الجزائر، حيث أن فرنسا 
تدرك جيدا بأنها لم تقتل من الشعب الجزائر مليوناً ونصف 
المليون فقط، ولم تقتل خمسة )5( ماليين، وال عشرة )10( 
ممنهج  بأسلوب   !!!.. بكثير  ذلك  من  أكثر  قتلت  بل  ماليين، 
وأدوات ُمعّدة ومخططة سلفاً لتحقيق أغراض اإلبادة الجماعية 

ألمة بأسرها .. كيف ذلك؟!

2. الحالة الديموغرافية في الجزائر سنة 1830

خوجة«  »حمدان  لـ  »المرآة«  كتاب  إلى  رجوعنا  عند 
1833، ثم حققه  الفرنسية، سنة  باللغة  بباريس،  الذي نشره 
»محمد العربي الزبيري« ونشر ترجمته باللغة العربية سنة 
2005، نجد في الصفحة 13 تحت عنوان »لمحة تاريخية 
وإحصائية حول إيالة الجزائر« كتب فيها مؤكدا أنه في سنة 
1830، بداية االحتالل الفرنسي للجزائر، كان »يسكن إيالة 
الجزائر عشرة )10( ماليين نسمة، وتتكون هذه اإليالة من 
مدن، وقرى، وموانئ، وأرياف. غير أن الجزء األكبر الذي 
هو قاعدتها ومصدر ثرواتها يوجد خارج المدن«. هذا الرقم 
الفرنسي  المؤرخ  فيه  وافقه  الجزائر  سكان  بتعداد  الخاص 
»ميشال أبار« )Habart Michel( في كتابه »تاريخ نكث 

.)Histoire d’un parjure( »عهد

للتذكير، فإن حمدان بن عثمان خوجة )1773 - 1845( 
أستاذ الحقوق المدنية والقوانين اإلسالمية، يعد أول شخصية 
في  الجزائر  في  العثماني  العهد  أواخر  لفترة  أرخت  سياسية 

دخول  وكذا  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  جوانبها 
الحملة  قادة  بممارسات  منددة  كتاباته  وكانت  لها،  الفرنسيين 
العسكرية الفرنسية وسياستها التعسفية المتبعة، وذلك من خالل 
كتابه »المرآة« والذي يعد المصدر الوثيقة األولى واألساسية 
التي يعتمد عليها المؤرخين في دراستهم للسنوات األولى من 
الحركة  رواد  من  يعّد  خوجة  حمدان  و  الفرنسي.  االحتالل 
سياسي  وطني  حزب  أول  أسس  حيث  الجزائرية،  الوطنية 
عرف بلجنة المغاربة أو حزب المقاومة، و قارع االستعمار 
فكان  الجزائر،  من  الفرنسيون  فنفاه  ولسانه،  بقلمه  الفرنسي 
أول عربي مسلم يطرد من وطنه من قبل دولة أجنبية من أجل 
كتاب »إتحاف  لنا  تركها  التي  آثاره  من  نجد  قضية وطنية، 
نحن  وكم   .. الوباء«  االحتراس عن  في  واألدباء  المنصفين 

بحاجة ماسة في هذا الوقت لإلحتراس من »الوباء« ..

3.  تطورالحالة الديموغرافية للجزائريين تحت نير االستعمار 
الفرنسي

كما أسلفنا، كان تعداد الجزائريين في سنة 1830 عشرة 
)10( ماليين نسمة. لكنه غداة اإلستقالل، أي في سنة 1962، 
ُقدر تعداد سكان الجزائر بعشرة )10( ماليين نسمة، بمعنى 
أنه خالل 132 عام لم يزد عدد سكان الجزائر وبقي متوقفاً 
عند نفس العتبة، وهنا مربط العجب والغرابة .. !! فبالرغم من 
الجزائرية  التقليدية  األسرة  تميّز  تؤكد  الدراسات  مختلف  أن 
تاريخيا بمعدل عالي في اإلنجاب، لكن تعداد الجزائريين لم 

يزد على مدار أزيد من قرٍن ونيّف آنذاك  .. !!

ولتقريب الصورة أكثر، ليتضح لنا جيدا ما وقع من إبادة 
ممنهجة لألمة الجزائرية على يد فرنسا البغيضة، فلنقم بمقارنة 
أفريقيا، مع  بلد عربي من شمال  مع  الساكنة  لوضع  بسيطة 
الشعب  لدى  المرتفع  الخصوبة  لمعدل  االعتبار  بعين  األخذ 
الجزائري، و لنأخذ مصر على سبيل المثال، والتي كانت تحت 
االحتالل البريطاني )1918-1882(، كان يبلغ عدد سكانها 
في سنة 1846 حوالى 4,6 مليون نسمة، أي أقل من نصف 
عنصر  غياب  نفترض  حين  الفترة،  تلك  في  الجزائر  سكان 
بمعدالتها  السكاني  النمو  وتيرة  واستمرار  الممنهجة،  اإلبادة 
الطبيعية. كما نجد أنه في سنة 1962 بلغ سكان مصر 26 
مليوناً، أي أن تعدادهم تضاعف بأزيد من خمس )5( مرات، 
في  السكاني  النمو  على  ونطبقه  المعدل  هذا  نأخذ  لو  لذلك 
الجزائر خالل نفس الفترة، سنجد أنه من المفترض أن يبلغ 

تعداد الجزائريين أزيد من 50 مليون في سنة 1962 .. !!

واليوم نجد تعداد سكان مصر هو على أعتاب الـ 100 
مليون نسمة مع بداية 2020، بينما عدد سكان الجزائر هو 
44 مليون، أي أقل مما هو مفترض أن يكون عليه في سنة 

1962، وفقاً للمقاربات العلمية للنمو السكاني .. !!

وحين نستحضر الحالة الديموغرافية لدول العالم في سنة 
آنذاك  سكانها  عدد  كان  »باكستان«  بأن  مثال  نجد   ،1962
220 مليون نسمة،  الـ  يتجاوزون  48 مليون نسمة، واليوم 
وهي بذلك تعد خامس دولة من حيث عدد السكان في مساحة 
ال تتعدى 0,9 مليون كم2، وباكستان أيضا كانت مستعمرة 
من قبل اإلنجليز، كما هو الحال مع مصر، واستقلت فيما بعد 
والتقتيل  العنف  مستوى  عليه  كان  ما  كّل  ورغم  الهند،  عن 
بين  الدامية  العنيفة  والصدمات  الهندوس،  قبل  من  للمسلمين 

العتبات  إلى  ليصل  السكان  نمو  استمر  فقد  وباكستان،  الهند 
التي أشرنا إليها.

من خالل هذا المنظور، وبناًء على هذه المقاربة السكانية، 
التي تأخذ في الحسبان ما خلفته كّل الجائحات ومختلف األوبئة 
)التيفيس والطاعون والكوليرا والجدري وغيرها( والمجاعات 
حياة  نتاج  كانت  أنها  رغم  الجزائريين،  حياة  الزمت  التي 
عليهم،  الفرنسي  االستعمار  فرضها  التي  والبؤس  الحرمان 
أستطيع أن أجزم أنه لوال السياسة االستعمارية الفرنسية المبنية 
على »فلسفة اإلبادة واإلجتثاث من الجذور« في كّل بقعة من 
األرض حلّت فيها فرنسا، لوال »الممارسات المدركة« لهذا 
اإلنسانية  ضد  الشاملة  وجرائمه  السفاح  الهمجي  االستعمار 
اليوم  الجزائر  سكان  تعداد  لكان  كاملة،  أمة  وجود  لمحو 

يتخطى الـ 200 مليون نسمة  !!

4. جريمة اإلبادة للشعب الجزائري إبان االحتالل الفرنسي

انطالقا من هذه المقاربة السكانية، التي تبيّن بوضوح حجم 
اإلبادة التي تعرض لها الشعب الجزائري، لذا أستطيع القول 
أنه ال ينبغي لنا التشكيك أبدا في صحة األرقام التي تتحدث 
عن عدد شهدائنا األبرار، وال تلك التي تدلل على التضحيات 
المليون  بحقيقة  تعلق  ما  سواء  الجزائري،  للشعب  الجسام 
ونصف المليون شهيد إبان الثورة التحريرية المظفرة، فذاك 
بالنسبة لي صحيح، أو ما أورده رئيس الجمهورية في رسالته، 
منذ أيام فقط، بمناسبة الثامن )8( ماي، بأن عدد ضحايا جرائم 
االستعمار تجاوز 5 ماليين ونصف المليون ضحية من كل 
األعمار، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر في تلك 
الحقبة. أو ما أكده عضو مجموعة الـ 22 التاريخية المجاهد 
عمار بن عودة رحمة هللا عليه، بقوله إّن المؤرخين الفرنسيين 
الثورات  خالل  سقطوا  الذين  الجزائر  شهداء  عدد  أن  أكدوا 
الشعبية، في الفترة الممتدة ما بين 1830 إلى 1945 بلغ 11 
مليون شهيداً، بل وأكثر من 12 مليون ونصف المليون شهيد 
وصواًل إلى الثورة التحريرية ) نوفمبر 1954 - 1962(. 
وهذا ال يبتعد كثيرا عما كتبه المؤرخ الفرنسي جاك جوركي 
ماليين   10 قتلت  قد  فرنسا  بأن   )Jacques jurguet(

جزائري خالل حقبة احتاللها للجزائر.

وأنا على يقين بأن حجم المأساة أكبر مما يُكتب و يروى، 
وبأن هول جحيم اإلبادة التي تعرضت لها األمة الجزائرية ال 
يمكن حصره في كّل األرقام التي نقول بها، ألن تعداد األمة 
 100 الـ  طبيعي  بشكل  يتخطى  أن  بإمكانه  كان  الجزائرية 
مليون نسمة اليوم، إن لم يكن كما أسلفنا يتجاوز ضعف هذا 
العدد، ويتخطى الـ 200 مليون نسمة، لكن فرنسا اإلستعمارية، 
اجتثت ينابيع »الحياة« بقتل الرجال األفذاذ واجتثاث األرحام 
و وأد الطفولة البريئة .. هي جريمة نكراء ضد اإلنسانية، هي 
جريمة »مغول الغرب« .. ينبغي للعالم أجمع أن يستذكرها، 
ويستحضرها، و أن يحفر لها نُصب تذكار كوصمة عار في 
لتعلم األجيال من بعدنا وحشية فرنسا  أخاديد مالمح فرنسا، 
وهمجيتها، و قذارتها، والإنسانيتها، مهما حاولت التطهر من 

ذلك ..

واآلن .. دعوة للتفكير في »ما بعد الهولوكوست الفرنسي« ..
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أقالم

الهولوكوست الفرنسي في الجزائر
 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي

mah2bouziane@gmail.com



إلغاء  أمس،  االستثنائي،  الوزراء  مجلس  اجتماع  قرر 
تأجيل  مت  حني  يف  االبتدائي،  الطور  نهاية  امتحان 
سبتمبر  إلى  والثانوي  املتوسط  الطور  نهاية  امتحاني 

املقبل.
وصادق اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الذي مت برئاسة 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس، أن العملية 
تكليفها  مت  التي  الوزارية  اللجان  عمل  نتاج  جاءت 
بدراسة امللفات األسبوع املاضي، وبناء عليه تقرر إلغاء 
التعليم االبتدائي لهذه السنة، يف حني  امتحان شهادة 
مت تأجيل امتحان الطور املتوسط إلى األسبوع الثاني 
من شهر سبتمبر، فيما تقرر امتحان شهادة البكالوريا 

يف األسبوع الثالث من نفش الشهر.
والثاني  األولني  الفصلني  معدالت  احتساب  مت  كما 

لالنتقال بني السنوات، وتخفيض معدل االنتقال.
للسنة  املدرسي  الدخول  تأجيل  مت  ثانية  جهة  من 
الدراسية 2020/2021، إلى بداية شهر أكتوبر املقبل.
الدخول  تأجيل  فتم  العالي  التعليم  بخصوص  أما 
وبرمجة   ،2020 نوفمبر  شهر  منتصف  إلى  اجلامعي 
مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة 
خالل  التعليم،  من  النهائية  بالسنوات  املعنيني  للطلبة 

شهري جوان وسبتمبر 2020.
 س. بومعزة

أّكد عبد الكرمي مدوار رئيس الرابطة اجلزائرية لكرة القدم 
أّن منافسة البطولة احملترفة لكرة القدم لن تعود حتى يتم 

رفع احلجر املنزلي من قبل السلطات العليا للبالد.
أّن  أمس،  يوم  ندوة صحفية عقدها  مدوار، خالل  وأوضح 
ما متر به البالد أهم من منافسة كرة القدم، لذلك لن تعود 
منافسات البطولة حتى مرور األزمة الصحية التي يفرضها 
تفشي فيروس كورونا. وتابع املتحدث يقول: »لن تستأنف ال 
البطولة وال تدريبات الالعبني حتى تعطي السلطات العليا 

يف البالد الضوء األخضر لرفع احلجر«.
وواصل رئيس الهيئة الكروية موضحا: »ال ميكنني أن أجزم 
املتبقية  اجلوالت  بلعب  وإمتامها  البطولة  سنواصل  كنا  إن 
لتحديد البطل أو إعالن نهايتها، لن نتمكن من حتديد هذا 

ما دمنا ال ندري متى نهاية هذه احملنة«.
ومن جانب آخر، قال مدوار: »بيان شباب بلوزداد حول منح 
الفريق  إدارة  على  يجب  كان  مسؤول،  غير  اللقب  النادي 
مراسلة الهيئة الكروية قبل إصدار البيان«، مختتما بالقول: 
»قد نستأنف البطولة كما ميكن أن نوقفها ونعتمد الترتيب 
احلالي، كل شيء وارد وسيتضح يف أوانه، ألّننا ال ندري متى 

يرفع احلجر«.

خالد دحماني

االبِتَدئي الّطور  نَهايِة  امتحاِن  إلغاُء 

إجــراُء »البكالوريــا« إجــراُء »البكالوريــا« 
شهـــَر سبتمبــَر الُمقـــبلشهـــَر سبتمبــَر الُمقـــبل
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قِل   ِعندما ُتعلن شركُة النَّ
احَلضريِّ وِشبه احَلضِري 

)إيتوزا( عن َخسارِتها ما ال 
يقلُّ عن 30 بامَلائِة من رقِم 

ي َفيروِس  أعَماِلها جّراَء َتفشِّ
ُكرونا، وأّنها ُأجِبرت على 

إحاَلِة 58 بامَلائة من الُعّماِل 
على ُعطٍل؛ َفنحُن أماَم أزمٍة 

اقِتصادّيٍة َعِويَصة َتنخُر 
جسَد امُلؤّسساِت يف َغفلٍة من 
روَن ُخطورَة  ُمواطننَي ال ُيقدِّ

ي  الوباِء وَحجَم الَبالء الذِّ
اْبُتِلينا به؛ فأرقاُم خساِئر 

)إيتوزا( امُلسيِطرة على 
قِل بالَعاِصمة وَضواِحيها  النَّ
ُمخيفٌة، َبل ُمرعبٌة خاصًة 

إَذا َسحبَنا هِذه األرقاَم 
نا  على َباِقي الِقطاعاِت؛ إنَّ

أماَم مشهٍد َمهوٍل ألزمٍة 
اقتَصادّيٍة ُتؤّشر على أنَّ 

القادَم، أو َما بعَد ُكورونا، لْن 
يكوَن برًدا وسالًما ليَس على 

اجَلزاِئر فَحسْب، َبل على 
الَعالِم أجَمع. 

 يحدُث هذا يف َوقٍت 
ما يزاُل ُمواطنوَن 

ون بالوباِء؛  يسَتِخفُّ
فتِجُدهم ال َيتقّيدوَن 

المِة، وال  بإجراءاِت السَّ
َيرتُدوَن الَكّماماِت، وال 

َيحترُمون مسافَة التباُعِد 
؛ عوامٌل  االجتماعيِّ

َتتجّلى َنتاِئُجها يف َحصيلِة 
اإلصاباِت الّيومّيِة، والّتي 

تتراوُح بنَي 160 و190 إصابًة 
ا، وهو  جديدًة ُتسّجُل يومّيً

رقٌم ُمعتَبٌر نظًرا إلى ما 
جَرى اتخاُذه من إجراءاٍت 
احِترازّيٍة منُذ شهِر ماِرْس 

امُلنَقضي.
 أرقاُم اخَلسائِر االقِتصادّيِة 

اِجَمة عن وباِء ُكورونا،  النَّ
وأرَقاُم اإلَصاباِت والَوفّياِت 

بسبِب الَفيروِس نفِسه 
َتدفُعنا إلى القوِل إّن 

حضيَر واالسِتعداَد  التَّ
ملا بعِد ُكورونا َيتطّلُب 

مشروًعا َشبيًها مبشروِع 
شييِد لَتجاوِز  الِبناء والتَّ
حيُة  أثاِر اأَلزمَتني )الصِّ

واالقِتصادّيُة(، مع ضرورِة 
إرَفاِق الَبرنامِج بحواٍر 

ِسياسيٍّ واجتماِعيٍّ ُيفِضي 
إلى ُهدنٍة - أو ُقْل - عقٍد 

اجِتماعيٍّ يدفُع الّناَس إلى 
االنخراِط يف َعملّيِة الِبناء 

الَوطنيِّ امُلتَجّدد. ماَعدا 
ذلَك، الوضُع َصعٌب حتى 
فاق  وإن حاوَلت ألِسنُة النِّ
تصويَرُه سهاًل، جِمياًل! 

بلسان ريـاض هويـلـي

مقابَل متاُثِل 132 مريًضا للّشفاء
الجزائُر تسّجُل 165 إصابًة بكورونا في 24 ساعًة األِخيرة
أعلنت وزارة الصحة والّسكان وإصالح املستشفيات، أمس األحد، عن تسجيل 165 إصابة مؤكدة جديدة 

بفيروس كورونا يف اجلزائر.
أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، أّن 
 8 لت  ذاته، سجِّ املتحّدث  5723 مريضا. وحسب  ليبلغ  ارتفع  البالد  بالوباء يف  املصابني  إجمالي عدد 

وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 502 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 132 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني املتماثلني للشفاء 

إلى 2678 متعافيا.
خالد دحماني

أزمـــــــٌة 
بأزَمتـــــين!

تصّرُف إدارة شباب بلوزداد غيُر مسؤوٍل. . مدوار:

ال عودَة للُبطولِة حّتى ُيرفَع الَحجُر الَمنزلي!

نشاِطهم مُبمارسِة  لهم  بالّترخيِص  طالبوا 

ساِئقو سّياراِت األجَرة 
يُشّلون مدخَل مدينِة عّنابة

 دخل العشرات من سائقي سيارات 
األجرة بعنابة، أمس األحد، يف وقفة 
خاللها  من  شلوا  عامة  احتجاجية 
محور الدوران بسيدي إبراهيم، عند 
مدخل املدينة، مطالبني بتدخل والي 
والية عنابة برميي جمال الدين من 
املطروح  انشغالهم  يف  النظر  أجل 
لهم  السماح  يف  واملتمثل  أيام،  منذ 
مبمارسة نشاطهم بعد نحو شهرين 

من التوقف، على حد تعبيرهم.
وأكد احملتجون أنهم باتوا يف وضعية اجتماعية مزرية بسبب توقفهم عن النشاط، 
تزال  ما  األخيرة  أن  إال  إعانات،  من  لالستفادة  تلقوها  التي  الوعود  كل  رغم  إذ 
مجرد حبر على ورق، يف املقابل متارس سيارات الفرود النشاط بدال عنهم بدون 
الذين  احملتجني،  قول  على حد  ردعية ضدهم،  إجراءات  أي  السلطات  تتخد  أن 
دعوا السلطات املعنية إلى التدخل وإنقاذهم من هذا الوضع الذي وصفوه باملزري.
وجتدر اإلشارة إلى أن مديرية النقل أحصت أكثر من 3 آالف سائق سيارة أجرة 
أودعوا استمارة اإلعانة التضامنية املخصصة لهم من طرف الوزارة الوصية، إال 

أنه - حد كتابة املقال - لم يتم توزيع اإلعانات على مستحقيها بعد. 
ف. سليم

سطيف
ها صعًقا بالَكهرباء َهالُك طفلٍة وعمِّ

اهتزت، مساء أول أمس، بلدية عني وملان الواقعة جنوبي والية سطيف إثر حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 09 سنوات 
وعمها البالغ من العمر 29 سنة بصعقة كهربائية، بعدما المست البنت كابل نقل الكهرباء متوسط التوتر.  ويف محاولة 
إنقاذها، هلك عمها وتفحم كالهما يف صورة مؤملة جدا. يذكر أن مصالح احلماية املدنية نقلت اجلثتني إلى مصلحة 

حفظ اجلثث مبستشفى »محمد بوضياف«، يف حني فتحت املصالح األمنية حتقيقا يف احلادثة.
آسيا.ع



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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