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متديُده إلى 13 جوان وَرفُعه يف 4 والياٍت

الُحكومــــُة تستـِهلُّ أولـى ُخطـواِت 
َتخفـــيِف الَحجـــر الَمنزِلــي 

 4 يف  كليًة  رفِعه  من  بدايًة  ا،  تدريجّيً الّصحيِّ  احَلجر  إجراءاِت  َتخفيِف  إلى  احلكومُة  َتّتجه 
والياٍت، وَتخفيِفه يف واليِة الُبليَدة. وُترّجح مصادُر »أخبار الوطن« أنَّ احلكومَة تسيُر يف اجتاِه 
َتوسيِع ُخطوات تخفيِف احَلجِر يف كِل والياِت الَوطن بعَد 13 جوان امُلقبِل، لكّنْ مَع اإلبقاِء على 
اإلجراءاِت الِوَقائية كإلزامّيِة ارتداِء الَكّمامات وتطبيِق إجراِء الّتباُعد االجتماعيِّ واستعماِل 

مة، وإن كاَن الرهاُن األكبُر هو مدى احتراِم امُلواطننَي إجراءاِت الِوقايِة. امَلاليِل امُلعقِّ

ض 05»َضاية الَبقرة« ببرزينة يف البيَّ
عنابة

َغلُق سوِق »الحطاب« 
ثــــالثَة أشــــُهٍر

06
بجاية

ق سّكـاَن  العـُزَلة ُتطـوِّ
قريِة »تيزي ويني« 

08
أدرار

ُطـرٌق َوطنّيٌة وِوالئّيٌة 
مــال! ُتحاِصــُرها الرِّ

ر ِة الَجزائـــِ ِة الَجزائـــِرَمشــروُع َسلــــّ َمشــروُع َسلــــّ
 مـن الَحليـِب والُحبـوب يَتبخـــّـَر! مـن الَحليـِب والُحبـوب يَتبخـــّـَر!

  بعَد إقراِر الُعطلِة ثمَّ دعوِة ُمدراِء املدارِس السِتئناِف العمِلبعَد إقراِر الُعطلِة ثمَّ دعوِة ُمدراِء املدارِس السِتئناِف العمِل

ض، يقُع مِحيُط »ضاية البقرة« الِفالحي بتراِب َبلدّيِة  على بعِد 90 كلم َجنوَبّيْ مقرِّ والية البيَّ
اجَلودِة  ذاِت  راعَية  الزِّ األراِضي  من  هكتاٍر  َمليوَن  ُتقارُب  ِمساحٍة  على  َيترّبُع  ي  الذِّ بريزينة، 
الَعاليِة؛ ُمحيٌط كاَن ُينتَظر منه - وعلى َمداِر الَعشر سنواٍت امَلاِضية - أن يكوَن ُقطًبا ِفالحًيا رائًدا 
َسّلَة اجلزائِر األوَلى من احُلبوِب واألعالِف واخَلضرواِت واحَلليب. أْن يكوَن  وُمّيًزا باجَلزاِئر؛ َبل 

ين« َيُعوداِن هَذا األسُبوع!  »أِليْس« و»عالُء الدِّ
لَدى  امَلِعيشة  منِط  يف  احَلاصُل  الِعلميُّ  والّتطوُر  قانُة  والتَّ كُنولوِجيا  التِّ
احِة واعتماُده على ما ُتنِتُجه  ، وركوُنُه إلى الرَّ الفرِد يف امُلجتمِع اإِلنساِنيِّ

ِبعقِله،  َصنَعها  التي  اآللِة  ُعقوُل  له 
إعماِل  على  قاصًرا  َجعلْتُه  َعواِمٌل 
إال  قاصرًة  َعضالُته  وَباتْت  الِفكِر، 
قاعاِت  يف  دريباِت  التَّ بعِض  أداِء  على 
َمظهَره  فيها  ُن  ُيَحسِّ األْجساِم،  َكماِل 
الّتي  هولُة  فالسُّ ِخلَقَته؛  ُل  ويجمِّ
َتدبيِر  يف  الَبشِر  لبِني  اهلُل  َضها  قَيّ
ُشؤوِن َحياِتهم امَلعيِشّيِة انعكَسْت على 

َياِتهم. آماِلهم ومَتنِّ

د. جيدور َحاج بشير  	15

16
فاء يوَم أمٍس  145 ُمصاًبا بـ »كوفيد 19« َتماثُلوا للشِّ
أعلنت وزارة الّصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة، عن تسجيل 137 

حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا ليبلغ 9134 
إصابة. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل الـ 24 ساعة األخيرة 8 وفيات بني 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 638 حالًة.

ُجون! العَمِل؛ واملدراُء يَتحجَّ للّشروِع يف   َ امَلعِننيِّ الوزارُة َتدُعو 
نة إلى َشهِر ِسبتمَبر  َتأِجيل أعماِل نهاَيِة السَّ  نواري: األجدُر 

أقالم

َغضــب فـي الترِبيــة!

ُمقابَل تسجيِل 137 إصابًة جِديدًة 
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تمديدُه إلى 13 جوان ورفُعه في  4 والياٍت

الحكومُة َتستهلُّ  أوَلى ُخطواِت 
َتخفيــِف  الَحجـر  الَمنزلـيِّ

عّمــــار قــــردود
الرفع  لبداية  احلاجة  تبدو  ثانية،   جهة  من 
السلبية  التداعيات  بسبب  ملحة،  جد  التدريجي 

للحجر املنزلي وارتفاع معدل البطالة يف البالد.
و كانت احلكومة قد قررت رفع إجراءات احلجر 
اإليجابية  النتائج  بسبب  واليات،   4 على  الصحي 
التي سجلت من حيث استقرار عدد احلاالت اجلديدة 
التي مت إحصاؤها خالل الـ 15 يوما املاضية.وأوضحت 
الوزارة األولى  أن الواليات التي ُرفع عنها احلجر املنزلي 
هي: سعيدة، تندوف، إليزي ومتنراست،  حيث يقل 
معدل التكاثر األساسي يف هذه الواليات األربع عن 
1، علًما أنه يف حالة العدوى الكبيرة، فإن معدل هذا 

التكاثر يزيد عن 3.
وأضاف املصدر ذاته:” سيكون هذا اإلجراء للرفع 
الكلي للحجر الصحي مرفوًقا باإلبقاء على نظام التأطير 
الصحي الصارم على مستوى هذه الواليات،  مع تعزيز 

الـمراقبة الصحية على مستوى نقاط الدخول والقيام 
والتلقائي  الفعال  بالبحث  العدوى،  انتقال  حالة  يف 
سلسلة  كسر  بهدف  للعدوى،  احلاملني  لألشخاص 
العادة منذ  انتقال فيروس كورونا، بسرعة كما جرت 

بداية اجلائحة”.
إجراء  تطبيق  متديد  احلكومة  قررت  املقابل،  يف 
إلى  مساء  الساعة 17:00  من  اجلزئي  املنزلي  احلجر 
على  الـموالي   اليوم  صباح  من   07:00 الساعة 
البليدة، تلمسان، تيارت،  باتنة، بجاية،  واليات : 
بلعباس،  سيدي  سطيف،  اجلزائر،  وزو،  تيزي 
بوعريريج،  برج  وهران،  الـمدية،  عنابة،  قسنطينة، 
تيبازةوعني الدفلى، وذلك لفترة مدتها 15 يوًما، تطبق 
ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 

13 جوان 2020”.
كما سيمدد العمل بنظام احلجر اجلزئي الـمنزلي 
بالنسبة إلى باقي الواليات من الساعة 19:00 مساء 

إلى الساعة 07:00 من صباح اليوم الـموالي، لفترة 
مدتها 15 يوًما، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي 

إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020.
ولفت املصدر ذاته إلى أن هذه الـمؤشرات تبقى 
يف  التهاون  حالة  يف  سريًعا  تدهوًرا  تشهد  وقد  هشة 
التدابير  تطبيق  مجال  يف  سلوكنا  ويف  االنضباط 
ذلك  يؤدي  أن  ميكن  حيث  الـمتخذة،  االحترازية 
بالسلطات العمومية، يف هذه احلالة، إلى تعزيز تدابير 

احلجر من جديد.
إلى  والـمواطنات  الـمواطنني  احلكومة  ودعت 
لتدابير  االمتثال  مجال  يف  املبذولة  اجلهود  مواصلة 
الواقي،  القناع  ارتداء  إلزامية  قرار  وتنفيذ  النظافة، 
والتباعد االجتماعي، وكذا األمر بالنسبة إلى جميع 
التدابير الوقائية التي متليها السلطة الصحية، من أجل 

الـمساهمة يف كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد 19.

تتجه الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجيا،  بداية من رفعه كلية على 4 واليات وتخفيفه على والية البليدة، في حين 
ترجح مصادر »أخبار الوطن« أن الحكومة تسير في اتجاه توسيع خطوات تخفيف الحجر على كل واليات الوطن بعد 13 جوان 

المقبل لكن مع اإلبقاء على اإلجراءات الوقائية كإازامية ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد االجتماعي واستعمال المعقمات بصفة مستمرةت، 
وإن كان الرهان األكبر هو مدى احترام المواطنين إلجراءات الوقاية.

وباء  تفشي  لرصد  العلمية  اللجنة  عضو  كشف 
كورونا يف اجلزائر على مستوى وزارة الصحة، الدكتور 
بقاط بركاني، أن احلكومة مقتنعة برفع احلجر املنزلي 
يطاق  ال  بات  الوضع  ألن  املقبل،   جوان   13 بعد 

اجتماعًيا واقتصادًيا.
»أخبار  به  خّص  تصريح  يف  بركاني،   يعتقد  و 
بأيدي  يبقى  املنزلي  احلجر  رفع  أمر  أن  الوطن«،  
املنزلي  احلجر  لقرارات  امتثالهم  ومدى  اجلزائريني 
بتخفيض  الكفيلة،   الوقائية  اإلجراءات  واحترامهم 
أن  إلى   وأشار  حالة.    50 حتت  اإلصابات  معدل 
فوق  العمومية  الصحة  االعتبار  بعني  تضع  احلكومة 
عن  املترتبة  السلبية  اآلثار  إدراكها  رغم  شيء  كل 
احلجر الصحي،  لكن«كان ال بد على اجلزائريني من 
الصبر والتضحية من أجل انحسار الوباء وعودة احلياة 

الطبيعية«.
و أوضح بركاني أن احلكومة تكبدت خسائر مالية 
معتبرة جراء كورونا،  لكنها - مع ذلك -  تضع صحة 
مواطنيها أولى األولويات،  وأهم من كل دينار أو دوالر 

يتم هدره. وأهم شيء يف الوقت الراهن هو احلفاظ على 
حياة وأرواح املواطنني مهما كلف األمر«.

و توقع بركاني انخفاضا كبيرا يف عدد اإلصابات 
واحتمال  املقبلة  يوًما  الــ15  خالل  »كورونا«  بفيروس 

وهو  إصابة   60 أو   80 من  أقل  اإلصابة  معدل  بلوغ 

املعدل الكفيل بإقدام احلكومة على رفع احلجر املنزلي 

كلية.

وزارة  أعلنت 
واجلماعات  الداخلية 
عدد  أن  احمللية  
املنحة  من  املستفيدين 
رئيس  أقرها  التي 
املجيد  عبد  اجلمهورية، 
املتضررين  لفائدة  تبون، 
فيروس  جائحة  آثار  من 
كورونا )كوفيد19-(، بلغ 
قرابة 322 ألف مستفيد.
ضحت  و أ و
لها،  بيان  يف  الداخلية،  
من  املستفيدين  عدد  أن 

منحة 10 آالف دينار املسجلني 
يف القوائم التي مت التأشير عليها 
من طرف املدراء احملليني املعنيني 
إلى غاية 27 ماي 2020، بعد 
بلغ  قد  القوائم،  تطهير  عملية 

321.955 مستفيدا.
أن  نفسه  املصدر  وذكر 
صبت  الذين  املستفيدين  عدد 
 135.687 بلغ  املنحة  لهم 
على  املوجودة  امللفات  وعدد 
املركزية  غير  املصالح  مستوى 
التنفيذية(  )املديريات  للدولة 
عدد  أما   .76.674 بلغ 
مستوى  على  املوجودة  امللفات 
أجل  من  الوالية  مصالح 

وصل  قد  احملاسبية  اإلجراءات 
الـ 29.734.

امللفات  عدد  إلى  وبالنسبة 
مصالح  مستوى  على  املوجودة 
من  للواليات  اخلزائن  أمناء 
بلغ   فقد  الدفع،  عملية  أجل 
وصل  فيما  ملفا،    64.808
على  املوجودة  امللفات  عدد 
مستوى مصالح البريد أو البنك 
املنحة  صب  عملية  أجل  من 
اجلارية  البريدية  احلسابات  يف 
البنكية 15.052  احلسابات  أو 

ملفا. 
عّمــــار قـــردود

سعيدة  والية  حذرت 
يف  التهاون  من  مواطنيها 
الالزمة  الوقائية  التدابير  اتخاذ 
يف  الصحي  احلجر  رفع  عقب 
الوالية، حيث أوضح بيان على 
الصفحة الرسمية للوالية،صدر 
رفع  تدابير  أن  أمس،  يوم 
بحركة  تتعلق  املنزلي  احلجر 
التخلي  تعني  وال  األشخاص 

عن التدابير الوقائية.
بعض  أّن  البيان  وتابع 
ُتخل  التي  التجارية  النشاطات 
االجتماعي  التباعد  مببدأ 

احلمامات  املطاعم،  كاملقاهي، 
األسواق  واملرشات، 
مبختلف  النقل  األسبوعية، 
أنواعه ومابني الواليات وغيرها، 
ال تزال معلقة يف انتظار قرارات 

أخرى يف هذا الشأن.
املواطنني  البيان  ذّكر  كما 
التباعد  مسافة  باحترام 
االجتماعي، االلتزام بالنصائح 
من  التنقل  تفادي  الوقائية، 
وتفادي  الوالية  خارج  وإلى 

التجمعات.
 خالد دحماني

الوطنية  اجلمعية  طالبت 
بعودة  واحلرفيني  للتجار 
وفتح  االقتصادّية،   النشاطات 
واحلرف  التجارة  محاّلت 
من  للتخفيف  واخلدمات، 
املصاعب االجتماعّية واحملافظة 
وحماية  الّشغل  مناصب  على 

املؤّسسات.
يف  اجلمعية،  أشارت  و 
اجلمعة،  أمس  أصدرته   بيان 
النشاطات  عودة  أّن  إلى 
مع  يتعارض  ال  االقتصادّية  
مع  وال  احلجر،   إجراءات 
الوقاية.و  بشروط  االلتزام 
عملّيات  مواصلة  على  أكدت 
فروع  كامل  عبر  الّتحسيس 
الواليات  جميع  يف  اجلمعّية 
فيروس  جائحة  انتشار  ضّد 

والتقّيد   ،»19 »كوفيد  كورونا 
لبس  خاّصة  الوقاية  بشروط 
األقنعة الواقية  وتطبيق التباعد 
يف  واالستمرار  االجتماعي، 
الّرسمّية  الهيئات  مع  التعاون 

وجمعّيات املجتمع املدني.
و يف هذا  السياق، أعلنت 
جلنة  عبر  الشروع  عن  اجلمعية 
من  بداية  اخلياطة،  ورشات 
شهر جوان الداخل، يف صناعة 
إمكانّية  مع  الواقية،  األقنعة 
طريق  عن  وكذا  املباشر  البيع 
احملالت التجارّية املرّخص لها، 
األقنعة  تلك  تكون  أن  على 
املطلوبة  املقاييس  حسب 
وبالّسعر املناسب  )  30 دج(.
عّمــــار قـــردود

توقع تراجع عدد اإلصابات. .بقاط بركاني: 
ه نحــو  َتخفــيِف إجــَراءاِت الَحجـر  الُحكوَمــة ُمقتِنعــٌة بالتَّوجـّـُ

غل تخفيفا من المصاعب االجتماعّية وحفاظا على مناصب الشُّ

جمعيُة الّتجاِر ُتطاِلب باسِتئناِف  
ِة ِة والتِّجاريَّ النَّشاطاِت االقِتصاديَّ

بعدما جرى الّتأشير على ملفاتهم 

استفــادُة أزيـد  مـن ُربـِع 
َمليـون شخٍص  من منحِة الَمليون 

أّكدت  اإلبقاَء على غلِق الّنشاطاِت الّتي تسبُب االكِتظاَظ 

واليــُة سِعيــدة ُتحـذُر 
المواِطنيَن من الّتهاُون



صفية نسناس
للمشرفني  الوطنية  النقابة  أكدت 
وإعطاء  احلجر  قرار  أن  التربويني  واملساعدين 
للموظفني  االاستثنائية  العطلة  رخصة 
فيروس كورونا )  وياء  والعّمال بسبب تفشي 
كوفيد 19( صدر يف اجلريدة الرسمية مبرسوم 
املؤرخ يف   )69 –  20( رقم  تنفيذي، حمل 
الوقاية  بتدابير  واملتعلق   2020 مارس   21
من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد- 10( 
الٌعطلة  أي  إلغائهـا)  قرار  لذلك  ومكافحته، 
وليس  تنفيذي  مبرسوم  يكون  االستثنائية( 

بقرار من مدير التربية أو حّتى الوالي.
عودة  ال  أّنه  على  النقابة  أكدت  كما 
إلى  التربويني  واملشرفني  للمساعدين 
املؤسسات التربوية، وال استئناف للعمل إّال 
يعّدل  تنفيذي  مرسوم  وعبر  رسمي  بقــــرار 
ويتمم املرسوم التنفيذي رقم )69-20( املؤرخ 
يف 21 مارس 2020. ونــّوهت النقابة ذاتها 
ذات  القانونية  الّنصوص  ومبراجعة  أّنه  إلى 
واملشرفني  املساعدين  مهام  بتحديد  العالقة 
األساسي  القانون  يف  الواردة  التربويني 
الذي  الوطنية،  التربية  مبوظفي  اخلاص 
ال   ،)12-240( التنفيذي  املرسوم  تضّمنه 
مكرر)03(  و)84(  و)81(   )80( املواد  سّيما 
الّسنة  نهاية  أعمال  فإّن  مكرر)04(،  و)84( 
الدراسية هي فعل تشاركي بني أفراد اجلماعة 
التربوية من تربويني وإداريني ومن غير املنطقي 
فقط،  الفئة  هذه  يف  ذلك  املعقول حصر  وال 
ومشرفني  كمساعدين  أنهم  إلى  وأشارت 
املوكلة  األعمال  من  يتهّربوا  ولن  لم  تربويني 
وسيؤدونها  قانونا،  إليهم  املسندة  واملهام  لهم 
لم  املقابل،  يف  لكن،  األمثل.  الوجه  على 
ولن يقبلوا أي مساس بحقوقهم أو أي محاولة 
الّسلطة  الّتعسف يف استعمال  من محاوالت 
املؤسسات  أو مدراء  التربية  من بعض مدراء 

التربوية.
للمشرفني  الوطنية  النقابة  طالبت  كما 
الوطنية  التربية  وزارة  التربويني  واملساعدين 
التي من شأنها احلّد  التدابير  اّتخاذ كافة  ب 
املصيرية  القرارات  يف  واخلوض  التعاطي  من 
الظرف  هذا  يف  السيما  والعّمال،  للموظفني 
االستثنائي واحلساس إّال بالرجوع إليها وعبر 

املصادر الرسمية املوثوقة.
 

روِع في  وزارُة التَّربيِة تدُعو للشُّ
أعماِل نهاَيِة الّسنِة

 
سارعت وزارة التربية الوطنية إلى إصدار 
للواليات  التربية  مديري  فيه  دعت  بيان 
بالشروع يف إجناز أعمال نهاية السنة، خاصة 
للتالميذ  االسمية  القوائم  بتحديد  تعلق  ما 
املنتقلني، والتشكيل النهائي لألفواج التربوية 
طبقا للخريطة املدرسية، وذلك بعد اإلعالن 
التعليمية  لألطوار  الدراسية  السنة  نهاية  عن 
على  املقبلني  التالميذ  عدا  ما  الثالثة، 
اجتياز شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا، 
على  باالعتماد  الفصلني  معدل  واحتساب 

عالمات اإلنقاذ.
أعمال  أن  التربية  مديريات  وأوضحت 
القوائم  حتديد  يف  أساسا  تتمثل  السنة  نهاية 
وذلك  املنتقلني،  للتالميذ  األولية  االسمية 
على ضوء نتائج الفصلني األول والثاني، مع 
والتكافؤ  األقسام  مجالس  مالحظات  مراعاة 
والتشكيل  واجلنس،  والعدد  املستوى  يف 
للخريطة  طبقا  التربوية  لألفواج  النهائي 
محالت  تفقد  إلى  باإلضافة  املدرسية، 
التالميذ  بطاقيات  وحصر  املؤسسة،  ومرافق 
واخلارجيني.  الداخليني  ونصف  الداخليني 
باحلضور  االلتزام  على ضرورة  الوزارة  وأّكدت 
املوظفني  وتبليغ  العمل،  مبكان  الشخصي 
السنة بضرورة احلضور  نهاية  بأعمال  املعنيني 
مستشار  املقتصد،  غرار  على  الشخصي 
املدرسي  واإلرشاد  التوجيه  مستشار  التربية، 

واملهني والناظر.
ضرورة  على  التربية  وزارة  وأكدت 
لألطوار  التربوية  باملؤسسات  املداومة  ضمان 
االبتدائيات  إدارة  ومفتشي  للتعليم  الثالثة 
واحترام  العمومية،  اخلدمة  استمرار  لضمان 
احلكومة  أقرتها  التي  الوقائية  اإلجراءات 
تعلق  ما  خاصة  كورونا،  فيروس  من  للوقاية 
ومواد  الصحية  اللوازم  وتوفير  التجمع  بعدم 
لتفادي  العمل  أماكن  يف  والتنظيف  التعقيم 

العدوى.
التعليمة،  الوصاية، من خالل  وأكدت 
بعض  أن  تؤكد  الوصاية  بلغت  تقارير  أن 
الواليات  بعض  يف  التربوية  املؤسسات 
تخلفت عن ضمان املداومة اإلدارية، ما اجنر 
هي  كما  املوظفني  بعض  مصالح  تعطل  عنه 
أمتمن  اللواتي  األستاذات  إلى  بالنسبة  احلال 
املرضية،  عطلتهن  انتهت  أو  األمومة  عطلة 

اإلدارة  إلى  يتقدمون  الذين  املوظفني  وكذا 
واملؤسسات التربوية قصد استخراج شهادات 

مدرسية.
 

نواري : األجَدُر َتأجيُل أعماِل 
نهاَيِة الّسنِة إلى َشهر سبتمَبر 

 

أن  نواري  كمال  التربوي  الناشط  أكد 
قرارات أعمال نهاية السنة كانت تتم بصفة 
احلالي  الظرف  لكن  العادية،  احلالة  يف  آلية 
بظالله على  ألقى  والذي  البالد  به  متر  الذي 
إجناز  يف  التأجيل  نحو  يدفع  التربوية  األسرة 

أعمال نهاية السنة حاليا. 
معه  أجرته  اتصال  يف  نواري،  وقال 
»أخبار الوطن«، إن أعمال نهاية السنة التي 
كانت تتم نهاية الفصل الثالث من املنتظر أن 
الظرف  إلى غاية شهر سبتمبر؛ كون  تتأجل 
هناك  بأن  مقرا  إجنازها،  دون  يحول  احلالي 
إشكالية تضارب يف املعلومات داعيا إلى عدم 
االعتماد على املعلومات غير الرسمية، حيث 
ويروج  يسمعون  ما  وفق  يعملون  إنهم  قال 
بعض  أن  اعتبر  ذلك  رغم  وهناك،  هنا  له 
األعمال البد من القيام بها حاليا على غرار 

السنة  وأن  خاصة  املدرسية،  اخلريطة  إعداد 
املقبلة من املنتظر أن تعرف اكتظاظا ملحوظا 
اجلزائر  واليات  يف  وبالتحديد  األقسام  يف 

العاصمة والبليدة وتيبازة. 
وعن الفئات أو األشخاص الذي يقومون 
بتلك األعمال، أوضح نواري أن التضارب يف 
هذه  تتم  كانت  حيث  واقع  هو  املسؤوليات 

أن  غير  معينني  ألشخاص  توكل  األعمال 
باملؤسسة  يلتحق  أن  الصعب  من  بعضهم 
كان  أنه  إلى  مشيرا  حاليا،  بها  يعمل  التي 
احلماية  ووسائل  النقل  توفير  املفروض  من 
غاية  إلى  األعمال  تلك  تأجيل  أو  للموظفني 

شهر سبتمبر املقبل. 

03 السنة 01 - العدد 198 -السبت  07 شوال  1441  هـ  - 30 ماي 2020م
أخبار السياسة

دعواٌت لتأِجيلها إلى َشهِر سبتمَبر 

أعماُل ِنهايِة الّسنِة بالَمدارِس ُتِثير 
فتنًة بين الِوزارة والَمسؤوِلين 

تداولت مواقع التواصل االجتماعي خبر إيفاد وزارة الّتربية الوطّنية مراسلًة ٌتلــزم المشرفين والمساعدين التربويين بالحضور إلى المؤسسات التربوية، قصد استكمال أعمال نهاية السنة الدراسية، حيث سارعت نقابة 
مفتشي ومساعدي التربية إلى إصدار بيان أكدت فيه أّن ما يـــرّوج لــه هـــو مجرد »هرطقــة« وتهريـــج إعالمــــي صادر من وسيلة إعالمية غير موثوقة المصادر واألخبار، وما تّدعيه الوسيلة اإلعالمية 
كمصدر موثوق من الوزارة هو في الحقيقة ٌمراسلة محّلية من إحدى مديريات التربية نشرتها على موقعها في الفيس بوك، وهو اجتهاد خاطئ جانب الصواب ألّنه يتجاهل حقائق قانونية قفزت عليها المديرية.

خّلف حادث مرور وقع، صبيحة أول 
»شرق  السّيار  بالطريق  اخلميس،  أمس 
خميس  ببلدية  الواقع  شقه  يف  غرب«  ـ 
شخص  مصرع  بومرداس،  غربي  اخلشنة 

وإصابة آخر بجروح خطيرة.
جنم احلادث، حسب شهود عيان، إثر 
اصطدام سيارة نفعية بشاحنة على مستوى 
مركز الدفع اجتاه اجلزائر،ليخلف وفاة شاب 
يبلغ من العمر 28 سنة، وإصابة آخر يبلغ 

من العمر 21 سنة بجروح.
مصالح  تدخلت  احلادث،  وقوع  وإثر 
أجل  من  اخلشنة  خلميس  املدنية  احلماية 
مستشفى  إلى  حتويله  ثم  املصاب  إسعاف 
الرويبة بالعاصمة، مع إيداع جثة الضحية 
باملستشفى  اجلثث  حفظ  مبصلحة  املتويف 

ذاتها.
سميرة مزاري

طالبت االحتادية الوطنية لعمال البنوك 
لعمال  خاصة  منحة  بصرف  والتأمينات 
القطاع يف ظل الظرف اخلاص الذي متر به 

البالد.
بها  خاصت  مراسلة  يف  هذا  وجاء 
للبنوك  املهنية  اجلمعية  رئيَس  اإلحتاديُة 

واملؤسسات املالية.
حيث رأت االحتادية أّن اجلهود املبذولة 

من قبل عمال القطاع يف ظل تفشي فيروس 
كورونا تستحق الثناء والتحفيز.

لذا، طالبت مراسلة االحتادية بصرف 
تقدر  القطاع  موظفي  لصالح  شهرية  منحة 
بـ1500  يومية  وأخرى  دينار  ألف  بـ45 
 150 إلى منح كل عامل  باإلضافة  دينار، 

نقطة ابتداًء من الفاحت مارس املاضي.
خالد دحماني

الطريق الّسيار »شرقـ  غرب« بخميس الخشنة
مصرُع َشخٍص وإصابُة آخر في َحادِث َسير 

روف الحاليِة نظيَر عمِلهم في ظلِّ الظُّ
َمطالٌب بَصرِف منٍح خاَصة لُعّماِل الُبنوِك والـّتأميَناِت 



04
الحدث

 السنة 01 - العدد 198 -السبت  07 شوال  1441  هـ  - 30 ماي 2020م
W

التعليمة تخّص  48 والية 

الداخلية تأمر باستعمال سير غاز 
في مركبات القطاع العمومي 

 سعد لعجال
وزير  بلجود  كمال  تعليمة  وجاءت 
والتي  هذه،  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
موجهًة  منها،  نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز 
افتتاحية  يف  جاء  حيث  اجلمهورية  والة  إلى 
التابعة  السيارات  حظيرة  أن  الداخلية  وزير 
محاور  أهم  من  تعتبر  احمللية  للجماعات 
للطاقة،  مشكلة  املستهلكة  املمتلكات احمللية 
ميزانيات تسيير  ثقيال على  بهذا - حمال   –
وزير  أضاف  كما  الواليات.  وحتى  البلديات 
الداخلية أن الوضع املالي الصعب للجماعات 
الشروع يف  يستوجب  الراهن  الوقت  احمللية يف 
البحث عن حلول جذرية من شأنها التقليل يف 

الوزير  بعدها  ليعرج  البيئة،  وحماية  النفقات 
الوقود على مستوى  استهالك  الزيادة يف  على 
ما يشكل خطرا  احمللية وهو  حظائر اجلماعات 
على صحة املواطنني والبيئة، مذكرا أن اجلزائر 
الصعبة،  بالعملة  الوقود  هذا  تستورد  صارت 
وهو ما يهدد احتياطي صرف البالد من العملة 

األجنبية.
نص  ختام  يف  بلجود،  الوزير   وعاد 
رئيس  تعليمات  تطبيق  إلى  هذه،  تعليمته 
اجلمهورية خالل اجتماع مجلس الوزراء شهر 
مركبات  بتحويل  واملتعلق   ،2020 مارس 
املميع  البترول  غاز  إلى  العمومي  القطاع 
ورؤساء  اجلمهورية  والة  إلى  مشيرا  سيرغاز، 

حتويل  عملية  يف  االنطالق  إلى  البلديات 
املميع  البترول  غاز  استعمال  إلى  السيارات 
للتنفيذ  ودقيق  واضح  زمني  مع حتديد جدول 
خالل امليزانية فور استالم التعليمة، مؤكدا أن 
هذا اإلجراء سيساهم يف سد العجز يف السوق 
الوطنية، ليطالب وزير الداخلية والة اجلمهورية 
تنفيذها خالل  سيتم  التي  بإفادته بالعمليات 
سنة 2020 من أجل حتويل حظائر السيارات 
بريد  وضع  مع  احمللية  للجماعات  التابعة 
بالتأكيد  تعليمته  نص  مختتما  إلكتروني، 

على األهمية القصوى لنص التعليمة.

انطلقت الجماعات المحلية، عبر واليات الوطن الـ 48، في عملية تكييف  سياراتها التي كانت تسير بمادتي 
البنزين أوالمازوت كي تسير بمادة غاز البترول المميع )سير غاز(.

ُحّدد سعرها بـ 30 دج للِوحدة 

منح  ورشات الخياطة 
تسهيالت لتسويق األقنعة

تسهيالت  ستمنح  أنها  أمس،  أول  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية    أفادت 
ألصحاب ورشات اخلياطة من أجل تسويق منتوجهم من األقنعة الواقية.

وأوضحت اجلمعية يف بيان لها أن اخلطوة تأتي يف إطار املساهمة يف تعزيز اجلهد الوطني 
اخلياطة  ورشات  التسهيالت ألصحاب  كل  ملنح  تسعى  كورونا، حيث  وباء  انتشار  ضد 
يف مجال تسويق الكّمامات، داعية أصحابها لالتصال باجلمعية من خالل إرسال أرقام 

هواتف الورشات مع حتديد الوالية التي ينشطون بها.
و كانت اجلمعية قد قالت يف وقت سابق إنها ستنشر أرقام هواتف الورشات املكلفة 
بصناعة الكمامات على مستوى كافة الواليات بداية من األسبوع املقبل، حيث بإمكان 
 30 يتجاوز  الكمامات بسعر ال  مباشرة القتناء  الورشات  التواصل مع هذه  املواطنني  كل 

دينارا جزائريا للوحدة.
أفادت اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، يوم اخلميس املنقضي، بأنها ستقوم مبنح 
الواقية يف  األقنعة  من  منتوجهم  تسويق  أجل  من  اخلياطة  ورشات  تسهيالت ألصحاب 
مسعى يهدف للمساهمة يف تعزيز اجلهد الوطني ضد انتشار وباء كورونا. وتأتي هذه املبادرة 
الكمامة  بارتداء  املواطنني  بإلزام  القاضي  اإلجراء  التنفيذ  من دخول حيز  قليلة  أيام  بعد 

الواقية للحد من انتشار وباء كورونا.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة األولى عبر رسائل نصية قصيرة »أس.أم.أس« عبر 
التي  الرسالة  يف  وجاء  الكمامة.  ارتداء  على ضرورة  املواطنني،  النقال  الهاتف  متعاملي 
تلقاها املواطنون عبر هواتفهم احملمولة »ارتداء القناع الواقي إجباري حلماية صحتكم وصحة 

اآلخرين«.
وكان قد صدر يف اجلريدة الرسمية املرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي 

يف إطار اإلجراءات املتخذة ملواجهة وباء فيروس »كوفيد19-«.
ق.و

قالمة 

األمن يوقف راٍق قتل طفلة حرقا 
قررت، نهاية األسبوع، نيابة اجلمهورية لدى محكمة قاملة توقيف راق يدعى )ط. 
ي( ويبلغ من العمر 28 سنة وذلك بعد أن تسبب يف وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات 

بعد أن قام بتعنيفها بالضرب واحلرق أثناء عملية الرقية التي جرت يف منزلها العائلي.
أن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار  تلقت جريدة  الذي  اجلمهورية  نيابة  بيان   وجاء يف 
النيابة تلقت إخطارا يوم 27 ماي يف حدود التاسعة ليال من طرف مصالح األمن مفاده وفاة 
الطفلة )ب. ر.( مبستشفى احلكيم عقبي بقاملة نتيجة التعنيف الذي تعرضت له أثناء رقية 
أخضعت لها يف منزلها. ومت معاينة آثار الضرب واحلرق على جسدها عند تقدمي اإلسعافات 
االستعجالية للضحية، حيث أمرت النيابة بتشريح اجلثة وتوقيف اجلاني ووضعه يف احلجز 

وفتح حتقيق يف القضية وتقدمي األطراف فور استكمال اإلجراءات.
خديجة بن دالي.  

تبسة

أب يقتل فلذة كبده بالعوينات
اهتزت، أول أمس اخلميس، والية تبسة على وقع جرمية نكراء راحت ضحيتها فتاة 
الثالثة  تبلغ من العمر 17 سنة، حيث أقدم األب على قتل فلذة كبده ذبحا يف الساعة 
صباحا مبسكنه العائلي بقرية املسلولة ببلدية العوينات، فيما حاول قتل شاب آخر بعدة 

طعنات على مستوى الصدر، مت إسعافه وحتويله على جناح السرعة إلى والية عنابة. 
وحسب ما توصلت إليه »أخبار الوطن« من معلومات، فقد سلم األب نفسه بعد ذلك 
لعناصر الدرك الوطني معترفا بجرميته النكراء، فيما قامت الفرقة األمنية ذاتها بفتح حتقيق 

معمق للوقوف على األسباب احلقيقة جلرمية القتل هذه.
فيروز رحال 

بامليناء  األول  األمس  صباح  أعطيت، 
انطالق  إشارة  مستغامن،  لوالية  التجاري 
للمشاركة   »1 و«برهان  »سراج«  الباخرتني 
على  احلمراء  التونة  لصيد  الدولية  احلملة  يف 
البحر املتوسط، وحتديدا جنوبي دولة  مستوى 
مالطا، وهي احلملة التي ستتواصل إلى غاية 
احلالية،  السنة  من  جويلية  شهر  من  األول 
تونية  سفينة   23 بــ  اجلزائر  فيها  ويشارك 
 1650 نحو  لصيد  ساحلية،  واليات   09 من 
باملياه  احلملة  هذه  اجلزائر يف  وهي حصة  طنا 

اإلقليمية الدولية واملطلة على البحر املتوسط.
هذه  يف  األولى  للمرة  مستغامن  وستشارك 
والية  من  واحدة  بسفينتني  الدولية  احلملة 
اقتناؤها  مت  التي  »سراج«،  واألخرى  الشلف 
أحد  استثمار   إطار  يف  السنة  هذه  مطلع 
أول سفينة مختصة يف صيد  اخلواص. وهي 
طولها  يبلغ  البحار،   أعالي  يف  احلمراء  التونة 
23 مترا وعرضها 08 أمتار. يشرف عليها طاقم 
بحارا.   25 من  متكون  عالية  خبرة  ذو  مجهز 
اإللكترونية  الوسائل  بأحدث  السفينة مجهزة 

الرفع واحلفظ.  وتقنيات  وامليكانيكية احلديثة 
كما تستطيع حمل 100طن من التونة احلمراء 
املخصصة  احلية  التونة  من  وجر 6 آالف طن 

للتسمني داخل الصناديق.
للفحوص  الباخرتني  طاقم  وخضع  هذا، 
الوقاية  إطار  يف  االنطالق  قبل  الالزمة  الطبية 
من وباء كورونا »كوفيد 19«. كما سيخضعون 
بعد  يوما   14 ملدة  الصحي  احلجر  إلجراء 

عودتهم إلى مستغامن.
بن سعدية ن.

مستغانم

مشاركــة باخرتيـن فـي الحملـة الدولــية
 لصيــــد التونـــــة الحمــــراء 

تسببت جرافة تابعة حلظيرة العتاد لبلدية 
ثانوية  من جدار  تهدمي جزء  بعنابة يف  البوني 
أن  احلظ  وحلسن  القمم.  بحي   )2( البوني 
احلادث لم يسفر عن أي إصابات يف صفوف 
موقع  من  بالقرب  كانوا  الذين  املواطنني 

احلادث. 
إلى   تعود  الواقعة  فان  وحسب مصادرنا، 
فقدان السائق السيطرة على اجلرافة ليتضح أن 
ما  الفرامل  أصاب  وعطبا   كان خلال  السبب 
أدى إلى ارتطام اجلرافة بقوة باجلدار، ما أدى 

إلى انهيار جزء من اجلدار اخلارجي للثانوية. 
لرفع  مهمة عمل  اجلرافة يف  وكان سائق 
املوجودة  الصلبة  والنفايات  األتربة  من  أكوام 
بالقرب من اجلدار املذكور، وبالضبط بالطريق 
للتأمني  الوطني  الصندوق  مركز  إلى  املؤدي 
يقع   أن  قبل  مركز،   بالبوني  القمم  بحي 
االصطدام باجلدار الذي  أدى إلى تهدمي جزء 
منه،  وفزع املواطنني ليتم إبالغ رئيس بلدية 
تعهد  الذي  سعدون  بن  املجيد  عبد  البوني 
باخلطأ. وحسب  ما مت تهدميه  بإعادة وإصالح 

فإنه  لوالية عنابة،  التربية  مصادر من مديرية 
يف  الشروع  يتم  لم  األسطر  هذه  كتابة  حلد 
ترميم  البلدية إلعادة  مصالح  قبل  من  العمل 
اجلدار. وقال مواطنون كانوا شهود عيان حلظة 
الدراسة  أن  احلظ  حلسن  إنه  الواقعة  حدوث 
متوقفة يف الوقت الراهن ما جنب  حدوث ما 

ال يحمد عقباه.
ف. سليم

إثر عطب أصاب الفرامل

 جرافة البلدية تهِدم جدار ثانوية البونــي



ف سليم
يف  أنه  الوطن«  أخبار   « لـ  املصدر  واكد 
إطار إعادة تهيئة األسواق البلدية يتعني على 
واخلانات  التجارية  احملالت  املستغلني  التجار 
يف  سيشرع  أنه  احلطاب  بسوق  الكائنة 
عملية تهيئة وتأهيل السوق ابتداءا من تاريخ 
التجار  من  يطلب  وعليه  اجلاري  ال31ماي 
املعنيني باألمر إخالء احملالت واخلانات على 
مرحلتني األولى إبتداءا من ال31 ماي 2020 

وملدة
املتواجدة  للخانات  بالنسبة  يوما   45
باجلهة املقابلة ملدخل شارع سويداني بوجمعة 
وابتداءا من 15 جويلية 2020 وملدة 45يوما 
ملدخل  املقابلة  باجلهة  املتواجدة  للخانات 

ديدوش مراد
مصالح  تواصل  متصل  سياق  ويف 
سوق  مستوى  على  تدخلها  عنابة  بلدية 
متنوعة  نشاطات  يضم  الدي  احلطاب 
اللحوم  وبيع  والبقالة،  والفواكه،  كاخلضر 
حيث  التمور،   وبيع  واحلمراء،  البيضاء 
التوسعات  إزالة  إستكمال  إلى جانب  قامت 

إطار  يف  التعقيم  بعمليات  قانونية،  الغير 
اإلجراءات الوقائية اخلاصة للحد من تفشي 
وباء الكوروناكوفيد 19، وكذا عملية معاجلة 

والقوارض  الفئران  محاربة  إطار  يف  للخانات 
إلى جانب التجبير والدهن.

املسطر  اخلاص  األمني  املخطط  إطار  يف 
واخلاص  والية جيجل  أمن  مصالح  قبل  من 
بعيد الفطر سجلت مصالح أمن والية جيجل 
دراسة   31 بـ  القيام  مع  شخصا   121 مراقبة 

قضائي  ملف  اجناز81  مت  أين  معمقة،  حالة 
ضد املخالفني لقرار احلجر، يف حني مت اخضاع 
77 مركبة منها 32 دراجة نارية للمراقبة، مت 
مع  سياقة  رخص   04 سحب  ذلك  مبوجب 

وضع املركبات باحملشر وهذا ملخالفة أصحابها 
باحلجر  املتعلقة  املفعول  السارية  التنظيمات 

الصحي واملتمثلة يف التنقل بدون ترخيص.

..واإلطاحة بعصابة تروج المخدرات 
بزيامة منصورية

املتنقلة  بالفرقة  الشرطة  عناصر  متكنت 
منصورية  زيامة  دائرة  بأمن  القضائية  للشرطة 
شبكة  تفكيك  من  جيجل  والية  بأمن 
هامة  كمية  ترويج  محاولة  وإحباط  وطنية 
إثر  على  جاءت  العملية  املخدرات،  من 
الفرقة  ذات  عناصر  إلى  وردت  معلومات 
مفادها وجود شبكة تضم 05 أشخاص اثنني 
الغربية  الواليات  إحدى  من  ينحدرون  منهم 

سنة،  و46   24 بني  أعمارهم  تتراوح  للوطن 
يف  ينشطون  قضائيا،  مسبوقني  منهم  ثالثة 
الطريق  مستوى  على  املخدرات  ترويج  مجال 
الوطني رقم 43، ليتم مبوجب ذلك اتخاذ كل 
االجراءات والتي أدت إلى توقيف فردين من 
هذه الشبكة وحجز ما يزيد عن 05 كلغ من 
يفوق  مالي  ومبلغ  هندي(  )قنب  املخدرات 
إلى  الترويج  عائدات  من  سنتيم  مليون   20
جانب حجز مركبتني سياحيتني كان يستغلها 

أفراد الشبكة يف التنقل والترويج.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة 
اإلجراءات اجلزائية قامت بتقدمي املعنيان أمام 
تكوين  ألجل  املختصة  القضائية  اجلهات 
جمعية أشرار، حيازة ونقل املخدرات )قنب 
هندي( لغرض املتاجرة فيها ضمن مجموعة 
أمر  حقهما  يف  صدر  أين  منظمة،  إجرامية 
عن  جارية  األبحاث  تزال  ال  فيما  إيداع، 
يف  املوجودين  اآلخرين  الثالثة  األشخاص 

حالة فرار.
سهام.م

المسيلة
سكان »المعذر« ببوسعادة يطالبون 
بمشـــاريــــع   تنـمـويــــة 

رفع سكان حي املعذر ببلدية بوسعادة جنوب والية املسيلة،  نداؤهم إلى السلطات 
احمللية لوالية املسيلة،  بغية النظر يف انشغاالتهم املتعددة واخلاصة باحلي. 

و متثلت مطالب السكان قي برمجة مشروع لغاز املدينة لفائدة ساكنة احلي،  ينهي 
احلضرية،   جانبالتهيئة  الى  جيوبهم،   أنهكت  التي  البوتان  غاز  قارورات  مع  معاناتهم 
حيث تكثر معاناة سكان احلي كلما كانت هناك أمطار،  وحتى يف حالة هبوب رياح فان 
األتربة تفعل فعلتها،  توفير باإلنارة العمومية،  حيث يبقى خطر االعتداء وكذا خطر 
الكالب الضالة يتربص بسكان احلي،  من جانب اخر دعا السكان الى ضرورة إعادة 
تأهيل خزان املاء الشروب بفعل قدمه، وتسجيل مشروع ثانوية واكمالية،  فهذه األخيرة 
زهاء705تلميذ،  املؤسسة  يعانون االكتظاظ حيث حتوي  باحلي لكن تالميذها  موجودة 
وأما الثانوية فتالميذ احلي يقطعون مسافة 15كلم للوصول إلى أقرب ثانوية وهي متقنة 
محمد بوضياف، مطالبني يف الوقت ذاته تخصيص حافلة إضافية لنقل تالميذ الثانوية 
فيما  العاجل،   الوالي  تدخل  احلي  ناشد سكان  كما  عددهم ب250تلميذا،   املقدر 
مرور  يسجل حوادث  أصبح  الذي  بوسعادة،   ومدينة  احلي  بني  الرابط  بالطريق  يتعلق 
كثيرة،  ومطلب آخر مبكتب بريدي لفائدة سكان احلي ينهي تنقل مواطني احلي إلى 

مكاتب بريدية أخرى مبدينة بوسعادة.  
سعد لعجال

المسيلة
غاز المدينة حلم سكان أوالد عدي لقبالة

رفع سكان بلدية أوالد عدي لقبالة شرق والية املسيلة،  نداؤهم إلى وزير الطاقة 
يطالبونه فيه برفع التجميد عن البرنامج التكميلي للطاقة 2013 ما تعلق بالكهرباء وغاز 
املدينة،  وأعتبر سكان بلدية أوالد عدي لقبالة ذات الكثافة السكانية الكبيرة،  أن قرار 
لهم،  خاصة  أخرى  معاناة  أضاف  قد  للطاقة،   التكميلي  بالبرنامج  اخلاص  التجميد 
الربط  مشروع  من  استفادت  التي  البلديات  بني  من  األضعف  بلديتهم  يعتبرون  وأنهم 
أرق  الذي  البوتان وكابوسها،   قارورة غاز  أن معاناتهم ستستمر مع  املدينة،  كما  بغاز 
سكان البلدية،  وعلى سبيل املثال ال احلصر قرية الطلبة التي تبعد حوالي 15كلم عن 
مقر البلدية األم، والتي يعيش سكانها ظروفا مناخية صعبة خاصة يف فصل الشتاء مع 
أرق  وما  البوتان،   غاز  قارورة  البحث عن  رحلة  مع  معاناتهم  وتزداد  والثلوج،   األمطار 
سكان القرية هي تواجد قرية حدودية معهم تابعة لوالية برج بوعريريج وال تبعد عليهم 
إال ب06كلم تقريبا،  ينعم سكانها بغاز البوتان،  وهي الصورة التي ظل سكان قرية 
الطلبة وحتى قرى أخرى يف بلدية أوالد عدي لقبالة يحلمون بها،  وهم يودعون كابوسا 
ظل جاثما على قلبوهم، وحلم لن يتحقق إال بتدخل الرجل األول يف الوصاية من أجل 
املسيلة،   والية  لبلديات  أيضا صورة  وهي  لقبالة،   عدي  أوالد  بلدية  من  العينة  إنهاء 

سيطر عليها مارد التجميد يف قطاع الطاقةماتعلق بالكهرباء وغاز املدينة. 
 سعد لعجال

المسيلة
توّقع إنتاج 700 ألف قنطار من القمح

كشفت املصالح الوالئية باملسيلة تزامنا وانطالق موسم احلصاد والدرس الذي تشرف 
على انطالقه السلطات احمللية وعلى رأسها السيد والي الوالية بإحدى املستثمرات اخلاصة 
على أن املصالح الفالحية حتصي زراعة 73451هكتار منوعة بني القمح الصلب والشعير 
باكثر من 60.000هكتار كما تتوقع إنتاج أكثر من 700.000قنطار هذا وقد مت تسخير 
حوالي 427آلة حصاد ودرس مع 550آلة ربط التنب كما خصصت حوالي 11نقطة جمع 
كشفت  كما  احلبوب  مختلف  من  ل520.000قنطارا  تصل  إجمالية  استيعاب  بطاقة 
قرض  من  106طلبا  حوالي  اعتماد  مت  فقد  الفالحي  الدعم  إطار  ويف  أنه  املصالح  ذات 

الرفيق بقيمة مالية بلغت 34.675.949.50دج. 
جمال أبو أشرف. 

سطيف
سكــان »تيــزروتيـــن« يطالبــون 
بتوفــير المرافــــق  الضــروريــة

والية  جنوبي  الواقعة  برج  بيضاء  لبلدية  التابعة  تيزروتني  منطقة  سكان  ناشد 
أجل  من  بالوالية،  األول  التنفيذي  املسؤول  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  سطيف، 

التدخل وتدعيمهم مبشاريع من شأنه أن تدفع بعجلة التنمية بقريتهم.
أن  البلدية  أمام مقر  أول أمس بحركة احتجاجية  قاموا  الذي  املنطقة  وأكد سكان 
قريتهم تفتقد ألدى الضروريات يف مقدمتها املاء الشروب، حيث ومع بداية كل حلول 
فصل صيف تبدأ رحلة البحث عن قطرة ماء، أين يضطر البعض منهم إلى جلبها من 
املناطق املجاورة، ويقوم البعض اآلخر بكراء الصهاريج وهو ما أثقل كاهلهم والتي يستغل 
أصحابها الفرصة للرفع من األسعار التي تتجاوز 1200 للصهريج وتبقى كمية غير كافية 
وتلقوا وعودا  باحتجاجات  املرات  قاموا عديد  أنهم  الصيف، مضيفني  خاصة يف فصل 
ولكنها بقيت مجرد حبر على ورق، ومبا أن الطريق هو الشريان احليوي ألي منطقة كانت، 
فالطريق الرابط بني القرية مركز البلدية أصبح يف حالة يرثى لها،  حيث يصبح عبارة 
ديكور مييزه األوحال والطني شتاء وغبار متناثر صيفا، مما جعل أصحاب املركبات يتجنبون 

استعماله خوفا من إصابتها بأعطاب مطالبني بإعادة تهيئته. 
آسيا.ع
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200 تاجر يحالون على البطالة ثالثة أشهر 

غلق سوق »الحطاب« بعنابة
 بسبــب أشغـــال التهـــيئة 

جيجل
محاكمة 81 شخصا خرقوا الحجر يومي العيد

أعلنت مصالح بلدية عنابة عن غلق سوق الحطاب التجزئة والذي ينشط به أكثر من 200 تاحر 
ابتداء من الـ 31 ماي الجاري ولمدة 90 يوما. 

من  بوعريريج  برج  والية  استفادت 
العملية  اطار  ضمن  وذلك  اسعاف  سيارتي 
مجمع  اطلقها  التي  الضخمة  التضامنية 
صومام بالتبرع بـ 27 سيارة اسعاف طبية على 
ثماني واليات عبر مختلف الوطن على غرار 
الصحي  القطاع  لتدعيم  بوعريريج وذلك  برج 

يف اجلائحة التي تضرب البالد. 
قد  مالك  بن  محمد  الوالية  والي  وكان 
استقبل سيارتي االسعاف املتطورتني اللتني مت 

توزيعهما على كل من بلديتي العش والعناصر 
اللتان تفتقر عيادتهم متعددة اخلدمات لسيارة 
الضغط  ترفع  أن  شأنها  من  والتي  اسعاف 
حال  يف  األرواح  من  مزيد  إنقاذ  يف  وتساهم 
الوالي  استحسن  أين  ذلك،   إلى  احلاجة 
تعتبر  العش  بلدية  وأن  خاصة  املبادرة  هذه 
من مناطق الظل احملتاجة جدا الى مثل هذه 

التبرعات. 
تعتبر  العش  بلدية  أن  بالذكر  جدير 

دعم  الى  حتتاج  التي  بالوالية  البلديات  من 
قطاع  غرار  على  القطاعات  عديد  يف  كامل 
العيادة  يف  خاصة  يحتضر  الذي  الصحة 
متعددة اخلدمات التي تفتقر الى التجهيزات 
عالجا  تضمن  أن  شأنها  من  التي  واملعدات 

مالئما للمواطنني بالبلدية 
صفاء كوثر بوعريسة

ناشد مواطني بلدية زمورة الواقعة شمال 
والية برج بوعريريج السلطات احمللية والوالئية 
بانشغالهم  التكفل  السريع من أجل  التدخل 

املتعلق بتصليح شبكات الصرف الصحي. 
الذي ضاقوا  الغاضبني  املواطنني  وطالب 
والتي  الشبكة  لهذه  املتكررة  باألعطاب  ذرعا 
الصحة  على  حقيقيا  خطرا  تشكل  باتت 

العمومية،  أين تسببت هذه األخيرة يف تلويث 
احلي وتشويه املنظر العام،  ناهيك عن الروائح 
الكريهة التي تخترق البيوت واحملالت،  كما 
أن انتشار األوساخ ينذر بكارثة صحية خاصة 
والتنفسية  املزمنة  األمراض  من  يعانون  ملن 
مراسالتهم  أن  البلدية  سكان  وأكد  كالربو. 
للبلدية  تقدميها  مت  التي  العديدة  وشكاويهم 

الوالية  والي  فائدة،  مناشدين  جاءت بدون 

إلنهاء  العاجل  التدخل  محمد  مالك  بن 

الصيف  أبواب  على  وأنهم  خاصة  معاناتهم 

الذي تكثر فيه احلشرات واألمراض. 

صفاء كوثر بوعريسة 

برج بوعريريج
 مجّمع الصومام يتبرع بسيارتي إسعاف 

برج بوعريريج 
مطالب بإصالح شبكات الصرف الصحي بـ »زمورة«
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 الماء والغاز والخدمات الصحية ثالوث عّمق معاناتهم 

العزلة ُتطوق سكان قرية »تيزي ويني« ببجاية 
بـــلقاسم.ج

من املشاكل التي يتخبط بها سكان قرية 
والية  غربي  ادكار  لدائرة  التابعة  ويني  تيزي 
الشروب،والذي  املاء  مشكل  بجاية،هي 
لتحملهم  كبيرة  معاناة  يف  لهم  تسبب  طاملا 
عن  بعيدة  مناطق  من  عليه  احلصول  مشاق 
احليوي  املورد  لهذا  املنازل  تفتقد  منازلهم،إذ 
اليومية،  حياته  يف  املواطن  يحتاجه  الذي 
بالنقص  ويني  تيزي  قرية  سكان  ليصارع 
الفادح يف املاء ببيوتهم وانعدام حنفيات ميكنها 
توفير املياه لهم دون حاجتهم للتنقل واحلصول 
عائقا  األمر  لهم  شكل  طاملا  إذ  املاء،  على 
كبيرا أرق يومياتهم وحولها إلى معاناة بتنقلهم 
للشرب.  الصالح  املاء  على  للحصول  الدائم 
ومن جهة اخرى،  فإن سكان القرية يحصلون 
املتواجد  الوحيد  املنبع  من  الشرب  مياه  على 
باجلبل، ما يفرض عليهم معاناة من نوع آخر 
منبع  من  املاء  على  واحلصول  التنقل  وهي 
اجلبل، وهو الذي جعل من يوميات السكان 
مصدر إزعاج ال متناهي، وذلك بسبب قساوة 
الطبيعة، وخاصة يف فصل الشتاء أين يفرض 
البرد الشديد منطقه على املنطقة اجلبلية ذات 
إذ  احلرارة،  درجات  يف  احملسوس  االنخفاض 
يتنقلون وسط املناخ القاسي يف سبيل احلصول 
على املياه الصاحلة للشرب. ومن جهته، فإن 
جلب  يف  احلمير  على  يعتمدون  األشخاص 
يف  بدورها  تشاركهم  والتي  املنابع،  من  املياه 
إليه  أشار  ما  وهو  املنابع،  ذات  من  الشرب 
الذي  األمر  من  ذرعا  السكان، حيث ضاقوا 

حّول يومياتهم إلى معاناة حقيقية. 
 الغاز. . المشروع الحلم 

قرية  سكان  يوميات  يحّول  الغاز  إنعدام 
الصاحلة  املياه  من  جحيم  إلى  ويني  تيزي 
تيزي  بقرية  ندرة  اشهد  االي  للشرب 
بدوره  ينعدم  الذي  الطبيعي  الغاز  ويني،إلى 
حّول  والذي  املعزولة،  القرية  بهذه  أيضا 
وذلك  محقق،  جحيم  إلى  السكان  يوميات 
تتعدد  والتي  بالقرية  التي  األوضاع  لصعوبة 
مناخ  وذات  بامتياز  جبلية  منطقة  كونها  من 
يزيد من  والذي  الشتاء.  قاسي خالل فصل 
لغرض  الغاز  ملادة  حلاجتهم  املواطنني  معاناة 

الطبيعي بهذه  الغاز  الطهي والتدفئة،ولغياب 
البوتان،  غاز  على  األشخاص  يعتمد  القرية 
والذي أضاف لهم معاناة أخرى تضاف لغياب 
األشخاص  بتنقل  وذلك  الطبيعي،  الغاز 
غاز  توفر  نقطة  أقرب  على  للحصول  ملسافة 
املنطقة،  مواطني  إليه  أشار  ما  وهو  البوتان، 
الوضع  من  استيائهم  عن  عبروا  والذين 
املفروض عليهم وتنقلهم لهذه املسافة الطويلة 
لهم  يضمن  الذي  البوتان  غاز  على  للحصول 
القرية  سكان  يعتمد  جهته،  ومن  الدفء 
لغرض  االحتطاب  على  الشتاء  فصل  خالل 
من  ضاعف  األمر  أن  غير  والطهي،  التدفئة 
احلطب  مورد  عن  بحثهم  يف  أكثر  معاناتهم 
القاسية  الظروف  الذي يحتطبون منه يف ظل 
السكان،  على  املعيشي  النمط  يفرضها  التي 
والذي يتسم بقساوة الظروف وقساوة الطبيعة 
الشتاء  فصل  خالل  تخلو  ال  والتي  القاسية 
احلرارة  درجات  يف  احملسوس  االنخفاض  من 
ويحول  السكان  على  سيطرته  يفرض  الذي 
ميثل  بحيث  حقيقية،  معاناة  إلى  يومياتهم 
بتحملهم  حقيقي  إزعاج  مصدر  الفصل  لهم 
لقساوة الطبيعة بكل حذافيرها يف ظل غياب 
الوسائل واإلمكانيات الالزمة التي من شأنها 

الوقوف يف وجه قساوة الطبيعة ومجابهتها. 
 العزلة تطّوق السكان

تقتصر  لم  القرية  سكان  تطوق  والعزلة 
املوارد  نقص  على  ويني  تيزي  قرية  معاناة 
احليوية فحسب، لتمتد إلى العزلة التي تطوق 
جبلية  مبنطقة  القرية  هذه  بتواجد  السكان، 
وبعيدة  البلدية  مقر  عن  العزلة  كل  منعزلة 
عنها كل البعد، بحيث يواجه سكانها عزلة 
قساوة  إلى  إضافة  باجلبل،  بتواجدهم  كبيرة 
إلى  وحتولها  أكثر،  املنطقة  تعزل  التي  املناخ 
من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  معزولة  منطقة 
بيضاء  األخيرة حلة  هذه  تكتسي  إذ  معنى، 
عزلة  يفرض  ما  بالكامل  أرجائها  تغطي 
حقيقية على السكان جراء حصارهم بالثلوج 
بفعل  منازلهم  من  اخلروج  من  متنعهم  والتي 
العواصف الثلجية وانخفاض درجات احلرارة 
الوعرة  املسالك  ذلك  إلى  إضافة  احملسوس، 
للمنطقة باعتبارها جبلية وذات طرقات ملتوية 

وترابية، ما يزيد من صعوبة التنقل عبرها، إذ 
ال يكاد يتنقل السكان إال للضرورة القصوى 
املشتريات،  اقتناء  أو  العمل  على  املقتصرة 
أوضحوا  والذين  املواطنون  إليه  أشار  ما  وهو 
بأنهم خالل فصل الشتاء ال يكادون يغادرون 
تفرض  التي  الطبيعة  لقساوة  تفاديا  منازلهم 
وخالل  جهته  ومن  املكان.  على  العزلة 
ال  القرية  أطفال  فإن  القاسي،  الشتاء  فصل 
مقرات  عن  البعيدة  املدارس  إلى  يتوجهون 
جهة،  من  بعدها  بسبب  وذلك  سكناهم، 
والتي تشل  املتراكمة عبرها،  الثلوج  وبسبب 
أو  بامتياز  معزولة  منطقة  إلى  وحتولها  املنطقة 
سكان  إليه  أشار  ما  هو  روح،و  بال  كجسد 
فصل  خالل  بأنهم  أوضحوا  والذين  املنطقة 
بسبب  الدراسة  من  أبنائهم  مينعون  الشتاء 
املنطقة،  تعرفها  التي  اجلوية  األحوال  سوء 
والتي جتهل من املنطقة منطقة جليدية بسبب 
تراكم الثلوج وتغطية املنطقة ما يجعل التنقل 
عبرها شبه مستحيال، وخاصة يف ظل غياب 

التي يحتاجونها ملجابهة  الالزمة  اإلمكانيات 
الوضع وفك العزلة عن املنطقة.

  مواطنون يف اإلقامة اجلبرية 
 انعدام وسائل النقل يضاعف معاناتهم 
سكان  بها  يعيش  التي  املعاناة  مظاهر  ومن 
قرية تيزي ويني بادكار هي غياب تام لوسائل 
إذ ال حافلة وال سيارة أجرة  باملنطقة،  النقل 
يكاد يلمحها شخص بهذه القرية التي تغرق 
املواطنون  يصارع  بحيث  حقيقية،  عزلة  يف 
بانعدام  منازلهم  أو نحو  املدن  التنقل نحو  يف 
وسائل نقل متكنهم من ذلك، حيث يشكل 
املنطقة  أن  باعتبار  حقيقيا  هاجسا  األمر  لهم 
تقع مبوقع جبلي وعر، فال سيارة وال ما شابه 
يستطيع بلوغها وهو ما تسبب أيضا يف معاناة 
عليهم.  املفروض  لألمر  بتحملهم  للسكان 
ومن جهته، فإن أغلب األشخاص يعتمدون 
العتمادهم  وذلك  البهائم،  على  النقل  على 
عليها يف جلب املياه أو الغاز، ما جعل حياتهم 
الوضع  مع  الدائم  لصراعهم  مستحيلة  شبه 

وحتويل  عليهم  نفسه  يفرض  والذي  القائم 
املقاييس  بكل  بدائية  حياة  إلى  حياتهم 
واملعايير، وهو ما عبر عنه أهل املنطقة والذين 
وصفوا منط حياتهم باحلياة البدائية بامتياز يف 
ظل غياب الوسائل التي تزيح عنهم املتاعب 

وتوفر عنهم الشقاء. 
سكان  مطلب  السلطات  التفاتة 
ويني  تيزي  قرية  سكان  طالب  وقد  القرية 
يف  النظر  احمللية  بجاية،السلطات  بوالية 
املفروضة  عزلتهم  من  وتخليصهم  وضعهم 
احلياة  مقتضيات  بكل  عليهم،وتزويدهم 
حياتهم  يف  يحتاجونها  التي  الكرمية 
بالغاز  القرية  وربط  املياه  غرار  اليومية،على 
حياتهم  يف  يحتاجونهما  اللذان  الطبيعي 
التي  القرية  وضع  يف  النظر  وكذلك  اليومية 
بالتفاتة  السكان  طالب  تامة،إذ  عزلة  تعيش 
االمل  وتعيد  القرية  تنعش  السلطات  من 

لسكانها.

بوالية  املدنية  احلماية  عناصر  تدخلت 
العمر  من  يبلغ  رضيع  إلسعاف  مستغامن 
الثاني  الطابق  من  سقوطه  إثر  واحدة  سنة 
وسط  الوئام  بحي  متواجدة  عمارة  من 
األولية  اإلسعافات  له  قدمت  أين  املدينة. 

تعرضه إلصابات خفيفة على مستوى  بعد 
الرأس ثم حتويله يف حالة مستقرة إلى مصلحة 

االستعجاالت مبستشفى مستغامن.
بن سعدية. ن

نحو  الوالئية  السلطات  مؤخرا،  وزعت، 
ظل  منطقة   320 عبر  واقية  كمامة  ألف   32
ارتداء  إلزامية  تعليمة  دخول  فور  ببومرداس، 
كورونا  فيروس  من  وقائي  كإجراء  الكمامات 

حيز التنفيذ.
حيث مت يف هذا اإلطار توزيع الكمامات 
وسائقي  الراجلني  املواطنني  على  الواقية 
املركبات والعائالت املارة، مبشاركة جمعيات 
الكشافة  احمللي،  املستوى  على  ناشطة 
إضافة  املدنية،  احلماية  أعوان  االسالمية، 

إلى األمن والدرك الوطنيني.
السلطات  عملت  متصل،  سياق  ويف 
احمللية ببومرداس على وضع الكمامات الواقية 

على  املواطنني  متناول  يف  كورونا  فيروس  من 
العملية خالل  تتوسع  أن  على  واسع،  نطاق 
الظل  مناطق  باقي  لتشمل  املقبلة  األيام 
جلان  توزيعها  على  سيشرف  والتي  بالوالية، 
مبساهمة  احمللية،  واجلمعيات  املدني  املجتمع 
املهني  التكوين  قطاع  أهمها  قطاعات  عدة 
صنع  على  اجلائحة  بداية  منذ  دأب  التي 
آالف الكمامات على مستوى مراكز ومعاهد 
التكوين التابعة له، ثم حتويلها على الهيئات 
املوزعة  الصحية  والهياكل  للجمهور  املستقبلة 

عبر تراب الوالية.
سميرة مزاري

يعيش سكان قرية »تيزي ويني« التابعة لبلدية أدكار الواقعة غربي والية بجاية أوضاعا معيشية صعبة، نظير ما تفرض عليهم طبيعة عيشهم التي تفتقد ألدنى مقومات الحياة الكريمة والتي تضاف 
إلى العزلة الكبيرة التي تحيط بهم من كل الجوانب.

بجاية
اإلطاحة بشبكة تمتهن سرقة الدراجات النارية 

متكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي عيش بوالية بجاية،التابعة ألمن والية بجاية من اإلطاحة بجمعية أشرار مختصة يف 
سرقة الدراجات النارية، متورط فيها أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بني 19   و26 سنة، املقيمني بسيدي عيش

.وجاءت هذه العملية بعد تلقي عناصر أمن الدائرة لشكوى الضحية املدعو/ف م، بخصوص تعرض دراجته النارية من نوع ليفان للسرقة من 
طرف مجهولني عندما قام بركنها مبدينة سيدي عيش، عناصر الشرطة وبعد تكثيف الدوريات وعمليات املراقبة مت اإلشتباه بثالثة أشخاص كانت 

بحوزتهم دراجة نارية حتمل نفس أوصاف الدراجة املسروقة.
 التحريات أفضت إلى مت حتديد هوية شريك آخر متورط يف القضية والقبض عليه، املعنيني وبعد إستكمال إجراءات التحقيق مت إجناز ملف 
جزائي ضدهم ألجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة املوصوفة، حيازة وإخفاء أشياء مسروقة، ومت تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
سيدي عيش املختص إقليميا الذي بدوره أحال امللف إلى قاضي التحقيق لذات احملكمة أين أمر بإيداع املشتبه فيه الرئيسي، باملؤسسة العقابية، 

يف حني أمر بوضع باقي املتهمني حتت الرقابة القضائية.
بـــلقاسم.ج

بجاية
توزيع 4 آالف طرد غذائي على العائالت المتعّففة 

شرع أعضاء املجلس الشعبي الوالئي لبجاية،يف توزيع ما ال يقل عن 4 آالف قفة حتتوي على مختلف املواد الغذائية، بهدف دعم العائالت 
املعوزة؛ حيث حتصلت كل البلديات املقدر عددها ب 52، ما بني 100 و500 إعانة، حسب اإلحصائيات التي قدمتها املصالح االجتماعية

أيضا  ستمس  العملية  أن  كما  اقتصاديون،  متعاملون  بها  تقدم  التي  والتبرعات  املساعدات  بفضل  اإلعانات  من  الكمية  هذه  جمع  .ومت 
الكثير من األنشطة، فيما  إلى توقف  التي أدت  الذين تضرروا كثيرا من تفشي وباء كورونا؛ من خالل إجراءات احلجر الصحي،  األشخاص 
ساهمت العديد من اجلمعيات يف توزيع هذه اإلعانات على املواطنني احملتاجني خاصة مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما من شأنه السماح للعائالت 

بقضاء هذه املناسبة يف ظروف جيدة
بـــلقاسم.ج

مستغانم
سقوط رضيع من على الطابق الثاني 

بومرداس
توزيع 32 ألف كمامة عبر 320 منطقة ظل
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أخبار السر ايا

استؤنفت الصالة في المساجد في 
العديد من الدول اإلسالمية، في إطار 

التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، 
إال أن الملفت لالنتباه في هذا الرجوع 

هو الطريقة التي طبعته؛ إذ تبرز 
العديد من الصور التي وثقت الحدث 
والواردة من من مختلف دول العالم 
اإلسالمي، احترام المصليين مسافة 

التباعد االجتماعي، بوقوفهم متباعدين 
بنحو نصف المتر بما يسمح بوقوف 
شخصين اثنين بين كل مصٍل وآخر. 
يذكر أن الحدث الذي نشرته وسائل 
التواصل االجتماعي حصد الكثير 

التفاعل اإليجابي.

عرضت القناة الفضائية »روسيا اليوم«، مساء الخميس المنقضي، 
مقطع فيديو يرصد تصميم أقنعة جديدة في الهند مطبوع عليها شكل وجه 

صاحبها.
 يعمد مصور إلى التقاط صورة لوجه أحد ما، ويطبع الجزء السفلي منه 
على القناع. ويأتي هذا االبتكار ضمن مجموعة من االبتكارات الجديدة 

التي شهدها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

نشر موقع صحيفة الـ )BBC( البريطانية، يوم أمس الجمعة، 
آخر تداعيات جائحة »كوفيد 19« في الواليات المتحدة 

األمريكية. قالت الصحيفة التي اعتمدت بيانات جامعة »جامعة 
جونز هوبكنز« )Johns Hopkins University( مصدرا 
إلحصاءاتها، إن الوباء الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد 
حصد حياة ما ال يقل عن 100 ألف شخص في الواليات المتحدة 

األمريكية. وأضافت الصحيفة تقول إنه خالل األشهر األربعة 
المنقضية انتشر الوباء في جميع الواليات الخمسين، مصيبا 1.6 

مليون شخص.
وبهذه المعطيات تتتربع البالد على عرش المنكوبين بالوباء، دون 

منازع! 

ما يزال مستشفى آفلو الذي يعد ثاني 
مستشفى بالوالية يعاني من مشكل 
عدم توفر مداومة طبية في قسم 

اإلنعاش. أفادت مصادر بأنه يوجد 
طبيب واحد في مصلحة اإلنعاش بهذا 
المستشفى، وعندما يخرج في إجازة 
يبقى المرضى الذين يتطلب عالجهم 
التخدير يعانون ما يستدعي نقلهم 
لجهات أخرى ال تستقبلهم غالبا، 

وهو ما يحدث هذه األيام التي تشهد 
فيها المنطقة انتشارا واسعا لوباء 

كورونا.

َتباعـــُدوا.. َيرَحْمــــُكم  اهلل!

 العودُة إلى األصِل َفضيلٌة!

كّمامــة ُتشبــِهك! مـن ُينعـُش اإلنعـاَش بآفـــلو؟!

 يبدو أن عز الدين 
ميهوبي وزير الثقافة 
السابق،  والمترشح 
لرئاسيات 2020، 

ورئيس حزب 
األرندي بالنيابة، 
سيتفرغ في قادم 

أيامه للكتابة والعمل 
الثقافي بعد إغالقه 

باب السياسة 
وإعالنه عن تنّحيه 

من على رأس 
األرندي.  وعليه، لم 
يجد ميهوبي إال باب 
الثقافة مفتوحا أمامه 
يدخله لالستمرار في 
العطاء. فهل اختيار 
الرجل نبَع عن قناعة 
أم تراه أجبر على 
اتخاذه قسرا ؟! 

أمريكا تتخّطى عتبَة الـ أمريكا تتخّطى عتبَة الـ 100100 ألٍف! ألٍف!

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، وانكشاف ما تضمنه من برامج 
تلفزيونية التي اختلفت بين »سيتكوم« ومسلسالت وحصص برامجية، 
وإثر احتضان مواقع التواصل االجتماعي النقد واالنتقاد الذي طال الكثير 
من الوجوه المعروفة،  ناهيك عما أفرزته هذه المواقع من تعليقات، قال 
الكثير من الفايسبوكيين إنه عن قريب سيفتح فرع »التيكتوك« بالمعهد 
العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان بعدما أصبحت - لألسف - مواقع 

التواصل االجتماعي هي المعيار الذي يقاس به اجتهاد الممثل.

قـــاٍض 
وَجــّلد!
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مطالب باستحداث نقاط صيانة على مستواها

طــرق وطنيــــة ووالئيـــة 
تحاصـرها الّرمـال بــــأدرار

عبداهلل مجبري
118الذي  رقم  الوطني  شهدهاالطريق  الظاهرة 
البيض مع دائرة تينركوك الذي أصبح  يربط والية 
سريع  تدخل  إلى  ويحتاج  املقاييس  بكل  كارثة 
وفعال بسبب غلقه على مستوى عديد من النقاط 
احملتشمة  احملاوالت  بالرغم من  الرمال  تراكم  بفعل 
هذا  حتل  لم  التي  تينركوك  الصيانة  دار  أعوان  من 
يدخل  الطريق  هذا  أن  بالذكر  جدير  املشكل.  
عامه الثامن من االستغالل ولعب دورا فعاال وقفزة 
فك  جانب  إلى  والتجارة  التنمية  ميدان  يف  هائلة 
الضغط على الطرق األخرى من حيث حركة السير 
االقتصادي  والدور  واجلماعية  الفردية  والتنقالت 

املهم.
الذي  الوالئي  الطريق  شهد  السياق  نفس  يف 
إيقسطن  وقصر  الصمد  عبد  أوالد  قصر  إلى  يتجه 
يف بلدية دلدول شمال أدرار يف إحدى نقاطه تواجد 
املركبات هذا  كثيرة مشكلة خطرا على سير  رمال 
ماجعل السائقني ينحرفون ويهربون بسياراتهم عن 
هذا  وأمام  للخطر  حياتهم  معرضني  الرمال  هذه 

الوضع يطالب مستعملو هذه الطرقات بضرورة
دائمة  ومتنقلة  ثابتة  صيانة  نقاط  استحداث 
مزودة مبختلف اجلرافات التي تساعد على إزالة هذه 
الهاتف  شبكة  هوائيات  وضع  إلى  إضافة  الرمال 
من  أكثر  تعتبر  التي  300كم  مسافة  طول  على 

ضرورة خاصة يف مثل هذه األجواء والظروف.

براهيم مالك
سكان  من  األعظم  السواد  أذهان  إلى  عاد 
عمودية  بطائرات  املنطقة  تزويد  حلم  اليزي  منطقة 
املرضى  لنقل  اجلوي  اإلسعاف  بعمليات  خاصة 
أثارتها  التي  الضجة  بعد  الشمالية  الواليات  نحوى 
التواصل  مواقع  عبر  اميناس  صور حادثة طريق عني 

االجتماعي يف ثالث أيام عيد الفطر املبارك. 
الطريق  على  الرمال  تراكم  يف  متثلت  احلادثة 
ووالية  اميناس  عني  بني  الرابط   03 رقم  الوطني 
اليزي والذي أعاق سير سيارة اإلسعاف التي كانت 
مسافة  على  العاصمة  نحوى  متوجها  مريض  تقل 
تارقيوانتميضي  مستشفى  من  قادمة  كلم   2000
املريض  إنزال  اين مت  املرور  اليزي ولم تستطع  ببلدية 
العالقة  اإلسعاف  سيارة  إلخراج  له  املرافق  والطاقم 
وإرجاعة  األكتاف  على  حمله  ليتم  مؤثر  مشهد  يف 
الرملية  الكثبان  بصعوبة  اجتيازها  بعد  السيارة  الى 
الشاقة  رحلة عالجه  ليكمل  الطريق  على  املتراكمة 

نحوى العاصمة. 

املتجدد  القدمي  باملطلب  املواطنني  اهتمام  تصدر 
أليمة  حوادث  وقوع  بسبب  املناسبات  من  كثير  يف 
مبواعيد  املرتبطني  املرضى  غرار  على  مرة  كل  يف 
طبية او املضطرين لتحويلهم للعالج يف مستشفيات 
يعرفها  التي  الكبيرة  النقائص  بسبب  الوالية  خارج 
فيها  يتخبط  التي  واملشاكل  باجلنوب  الصحة  قطاع 
التي  للحاالت  آو  املختصني  األطباء  لغياب  سواء 
املعقدة  احلاالت  خاصة  سريعا  تدخال  تستوجب 
التي  املرور  حوادث  عن  الناجمة  اخلطيرة  كاجلروح 
يحصدها سنويا الطريق الوطني رقم 03 الذي يعتبر 
بالوالية  طوله  يتجاوز  والذي  بالوالية  النقل  شريان 
العلم  1700 كلم من هذا الطريق لوحده مع  مسافة 
مسافة  على  ورقلة  هي  اليزي  عن  والية  اقرب  أن 
العائالت واملرضى  1040 كلم الشاهدة على معاناة 
اجل  من  فقط  كاهلهم  اثقلت  التي  التكاليف  جراء 
أخرى  مشاكل  عن  احلديث  دون  بسيط  تشخيص 

كمرضى السرطان والقصور الكلوي. 

ناقوس  الوادي،  بوالية  العربي  الطالب  منطقة  فالحو  دق 
اخلطر بعد تفشي خنفساء وحيد القرن واملعروفة بسوسة النخيل 

البيضاء، ما قد يؤدي للقضاء على املئات من أشجار النخيل.
كشف عدد من الفالحني يف بلديات بن قشة،  دوار املاء 
والطالب العربي، أن أعدادا كبيرة من خنفساء وحيد القرن، أو 
كما تعرف بينهم بسوسة النخيل البيضاء باتت تنتشر بشكل 
اذ قضت وحلد منتصف  النخيل يف اجلهة،  مقلق بني بساتني 
الشهر اجلاري على نحو 150 نخلة مثمرة،  بينما تضررت أكثر 
من 60 باملئة من النخيل يف بلديات الشريط احلدودي، وعبر 
املزارعون عن تخفوهم من استفحال املرض، كونه ستؤدي إلى 
تراجع يف احملصول كما وكيفيا، وهو ما يؤثر كبير على مداخلهم 
املالية خاصة وأن عددا كبيرا منهم مصدر رزقهم الوحيد هو ما 
قتامة  الصورة  من  يزيد  وما  التمور،  بيع  عوائد  من  يتحصلون 

أشجار  على  بالهجوم  تبدأ  التمر  سوسة  فإن  هؤالء  بحسب 
النخيل من خالل جذورها وتستفحل فيما بعد يف كل الشجرة 
إلى غاية قلب النخلة، ما يؤدي يف عدد من حاالت اإلصابة 
الشديدة إلى حتول النخيل إلى مجرد أعمدة خشبية، وما يزيد 
من تخوف الفالحني يف املنطقة احلدودية ندرة املبيدات احلشرية 
التي عادة ما تستعمل من طرفهم خالل موجات تفشي سابقة 
لسوسة التمر البيضاء،  بسبب تفشي وباء كورونا املستجد وما 
سببه من نقص حاد يف أغلب املبيدات احلشرية. كما دعا عدد 
مصالح  مع  التنسيق  ضرورة  إلى  الزراعي  باملجال  املهتمني  من 
العربي  الطالب  التونسية املجاورة لدائرة  توزر  الفالحة يف والية 
والتي تتفشى فيها وبدورها سوسة التمر البيضاء وحققت جناحا 

يف مكافحته. 

املقرن وسيدي عون  ببلديتي  املروري  للشأن  حذر متتبعون 
التي  القادمة  الكوارث  الوادي، من تلك  الواقعتان شرق والية 
ففي  لتضاعفها،  األساسي  املصدر  هي  الطرق  مفترقات  باتت 
املرور،  العديد من حوادث  األمن  املنحى سجلت مصالح  هذا 

أحدثت أضرارا متفاوتة اخلطورة بأصحابها.
ويؤكد بعض السائقني ممن كانوا ضحايا يف تلك احلوادث،  
بهذه  التهيئة  وانعدام  من جهة،  املرورية  اإلشارات  غياب  بأن 
املفترقات، كانت السبب الرئيسي لوقوعهم يف أخطاء مرورية، 
املتاخم  املقرن  بلدية  مبدخل  خصوصا  املذكور  املشهد  ويتجلى 
عدة حوادث  املاضية  األيام  املدنية، حيث سجل يف  للحماية 

مرعبة جنا أصحابها بأعجوبة من مركباتهم.
 407 رقم  الوالئي  الطريق  يربط  الذي  املكان  هذا  ففي 
التهيئة  وسطه  يف  تغيب  بسكرة،  نحو  املتجه  الفيض  بطريق 
آلخر  يوم  من  تتضاعف  األخطاء  وكذا  السائدة  هي  والسرعة 

حسبهم.

وقد حمل مستعملو هذه الطريق املسؤولية لسلطات بلدية 
املقرن، والتي لم تتحرك حسبهم إلبعاد شبح املوت الذي يأتي 
من ذلك املكان الذي يشهد يوميا حركية كبرى.وغير بعيد عن 
الواقعة  عون  بسيدي  الطرق  مبفترق  املعاناة  مشهد  ذلك،يتكرر 
من  الرغم  على  قانونا  وضعيته  املؤهل  غير  الدائرة،  نفس  يف 
النداءات املتكررة، قصد تغيير هذه الوضعية، إال أن السلطات 
ما  وهو  مبرمجة،  بأنها  لتكتفي  أهمية  املوضع  لهذا  تعطي  لم 
النسيان  طي  يف  مطلبهم  اعتبروا  الذين  املواطنني  حفيظة  أثار 

وتتواصل الكوارث الناجمة من املفترق املذكور.
لإلشارة فإن املفترقني املذكورين تفصلهما مسافة تقارب 3 
حسب  مروريا  آمنة  غير  باتت  التي  املسافة  وهي  كيلومترات، 
مديرية  وكذا  البلدية،  مصالح  هؤالء  ناشد  حيث  السكان، 
الرعب  إلبعاد  العاجل  التدخل  بضرورة  العمومية  األشغال 
والقلق سوى عن الراجلني أو أصحاب املركبات على حد سواء.
رشيد شويخ

تشهد بعض الطرق الوطنية والوالئية بوالية أدرار وضعية كارثية بسبب تراكم الرمال على مستوى عدة نقاط 
منها،  ما تسبب في عرقلة سير المركبات وتعطل حركة المرور بها، حيث أضحى أصحاب السيارات يستعملون شتى 

الوسائل الذاتية إلزالة هذه األكوام التي أصبحت مصدر خطر على السائقين.

األغواط
تزويد مناطق الظل بـ 120 بطارية للطاقة الشمسية 

للتكفل  الدولة  مساعي  إطار  يف 
لتحسني  الظل  مبناطق  القاطنني  بالسكان 
االغواط  بوالية  مت  املعيشية  ظروفهم 
الشمسية  للطاقة  بطارية   120 توزيع 
الغيشة  بلديتي  من  بكل  العائالت  على 
املنزلية  اإلنارة  لتوفير  مخلوف  وسيدي 
دفعات  توزيع  يتم  أن  املنتظر  ومن  لهم، 
أخرى على سكان املناطق املعزولة بباقي 

البلديات خالل األيام القادمة

سكان »قلتة سيدي سعد« يطالبون بإنجاز مستشفى 
االغواط  وقلتة سيدي سعد يف  علي  وعني سيدي  البيضاء  وهي  قلتة سيدي سعد  دائرة  بلديات  يطالب سكان 

مبستشفى يتسع ل60سريرا للتكفل باملرضى خاصة يف مجال العمليات اجلرحى وحتسني مختلف اخلدمات الصحية. 
السكان كانوا قد نظموا عشر وقفات احتجاجية متتالية مبقر الدائرة قبل فرض تدابير احلجر الصحي حول هذا املطلب 
الذي يعد مطلبا شرعيا وضروريا حسبهم فرضته عدة معطيات منها ارتفاع تعداد السكان إلى أكثر من 40ألف نسمة 
ببلديات الدائرة، وكثرة احلوادث سواء بالطريق الوطني رقم 23 الذي يخترق إقليم الدائرة أو مبعمل لإلسمنت، حيث 
تتطلب بعض احلوادث عمليات جراحية سريعة تتطلب نقل املصابني إلى مسافات بعيدة، إضافة إلى وجود وحدة ملرضى 
القصور الكلوي وبعد املسافة، حيث تبعد بلديتي عني سيدي والبيضاء عن مقر الوالية ب200كلم وعن أفلو ب80كلم 

حيث يستغرق عملية نقل احلاالت االستعجالية إليهما وقتا طويال. 
نورين عبدالقادر

الوادي

فالحو دائرة »الطالب العربي« يستغيثون

مفترقات الطرق بـ »المقرن« و«سيدي عون« تحصد األرواح 

توفيـر اإلسعـــاف الجــوي
 مطلــب سكـان عـين أمناس
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اخبار الجنوب

نورالدين رحماني
االموال  رغم  بدايته  يف  توقف  املشروع 
اإلعالمية  الهالة  ورغم  عليه  صرفت  التي 
الكبيرة التي رافقته وتبخر حلم سكان الوالية 
على  يتجسد  القرن  مشروع  برؤية  واملنطقة 

ارض الواقع. 
•  أراٍض خصبة ومياٌه وفيرة 

مساحة  على  يتربع  البقرة  ضاية  محيط 
االراضي  اجود  من  هكتار  مليون  تقارب 
الذي  لروية  سد  من  قربه  ان  كما  واخصبها 
يسع اكثر من 160 مليون متر مكعب وقربه من 
مصادر الطاقة الكهرباء والغاز عوامل شجعت 
على االستثمار فيه ودفعت بالسلطات املركزية 
الى التفكير يف جعله قطبا فالحيا اوال باجلزائر 

احلبوب  االستراتيجية  للزراعات  مخصصا 
مت  الغرض  ولهذا  واألعالف  احلليب  البطاطا 
دج  مليار   67 يقارب  مالي  تخصيص غالف 
تقارب  مساحة  تخصيص  مع  أولى  كخطوة 
مدها  عبر  الغرض  لهذا  هكتار  ألف   300
بقنوات جلب املياه من السد والربط بالكهرباء 
وشق الطرق كما مت منح قروض بنكية لم حتدد 

قيمتها حلد الساعة. 

•  بداية الحلم..  شراكة »جزائرية 
– أمريكية«

انطالقة املشروع شهر اوت 2017 كانت 
بشراكة   « العصرية  »املزرعة  مشروع  باطالق 
جزائرية ممثلة يف مجمع لشهب وامريكية على 
إنشاء  إلى  والهادفة  هكتار  ألف   20 مساحة 

رأس  ألف   20 لتربية حوالي  مزرعة عصرية 
والذي  حديثة  تقنيات  باعتماد  حلوب  بقر 
أضاف ان املشروع يهدف إلى الزراعة الدورية 
واألعالف  البطاطس  منتجات  من  لكل 
مبعدل محصولني يف السنة وبلوغ إنتاج 245 
مليون لتر سنويا من احلليب الطازج إضافة إلى 
100 ألف طن من األعالف بشكل أساسي 
نوع الفصة كما يهدف املشروع إلى إنتاج 10 
آالف طن من اللحوم احلمراء ) حلوم البقر( 
بوعروج  املجيد  وقتها عبد  به  حسبما صرح 
هاته  كل  لشهب.  مبجمع  تقني  مستشار 
الوعود جند ان الواقع احلالي يكذبها بعد مرور 
االمريكي  فاملستثمر  عليها  سنوات   3 قراية 
وترك  املنطقة  وغادر  االستثمار  عن  تخلى 
وراءه مجمع ل لشهب لوحده والذي تخلى 
واكتفى  للمشروع  الرئيسية  االهداف  عن 

بغراسة البطاطا املوسمية على مساحة تقارب 
األلف هكتار يف حني ان مشروع انتاج احلليب 
اثر  أي  له  يظهر  لم  األبقار  تربية  عبر  واللحم 

الى يومنا هذا. 
•  منح الشباب األولوية في االستثمار

فشل  وبعد  واملركزية  احمللية  السلطات 
لرجال  الهكتارات  مئات  مبنح  األولى  جتربتها 
للمشروع  اضافة  أي  تقدميهم  وعدم  اعمال 
خططت العادة النظر يف استرتيجيتها وحولت 
عبر  باملنطقة  الشباب  الى  األراضي  توزيع 
منح قطع راضية ب 3 االف هكتار على أمل 
أيضا اصطدم  التجربة  ان  اال  املشروع  انقاض 
مبشاكل عديدة يف هذا الصدد يقول املستثمر 
االف   3 على  حتصل  الذي  مصطفى  ط. 
هكتار باحمليط '' مشكل نقص الربط بالكهرباء 
الوطني  بالطريق  وربطها  الطرق  شق  ومشكل 
والتماطل يف منح رخص حفر اآلبار مشاكل 
حطمتنا وحرمتنا من جتسيد مشروعنا ودفعتنا 
الشباب  الكثير من  ان  رغم  التخلي عنه  الى 
ويف  االبار  حلفر  دج  ماليني   4 من  اكثر  رفع 
الى  ويضطر  الكهرباء  النهاية يصطدم مبشكل 
استخدام املازوت هذا األخير الذي يستهلك 
أمواال طائلة يف جلبه ويف استخدامه ما حطم 

مشاريعنا ''
•  نفٌس جديد للمشروع الحلم قريبا

بداية إنقاذ املشروع وحسب مدير املصالح 
الذي  الهواري  البيض سعد  بوالية  الفالحية 
ونصف  سنة  قبل  القطاع  رأس  على  نصب 
التي  العقود  لكل  دراسة شاملة  '' عبر  كانت 
املستفيدين  من  االراضي  واسترجاع  منحت 

من  من  كانت  والبداية  فشلهم  اثبتوا  الذين 
مجمع حداد ومجمع طحكوت ان مت استرجاع 
االراضي التي منحت لهما كما بلغت مساحة 
االراضي املسترجعة ما يقارب 75 هكتار حلد 
املتحدث  يضيف  الثانية  اخلطوة   '' الساعة 
كانت عبر برمجة مشاريع الزالة العقبات التي 
الطرق  شق  غرار  على  املستثمرين  واجهت 
والربط بالكهرباء وتسوية ملفات رخص حفر 
حاليا  عليها  تعمل  التي  امللفات  وهي  االبار 
التركيز على االستغالل االفضل  املديرية مع 
تضخيم  عن  بعيدا  اراضي  من  متاح  هو  ملا 
ان  اضاف  املتحدث  فائدة.  بدون  األرقام 
االستراتيجية بدأت تأتي بثمارها ويتوقع هاته 
احلبوب مضيفا إنه  من  مهم  محصول  السنة 

مبنطقة  الفالحي  اإلستثمار  بداية  منذ 
قاطني  من   197 إستفاد   2017 سنة  بريزينة 
لإلستثمار  أراضي  من  احمللية  اجلماعة  ذات 
تقدر ب 2.500  إجمالية  مبساحة  الفالحي 
هكتار حيث ينشط أغلب هؤالء الفالحني يف 
إستفاد  والبطاطس كما  احلبوب  إنتاج  مجال 
خالل نفس الفترة 35 من مربي املواشي من 
مساحة إجمالية بلغت 1200هكتار من أجل 
الرعي وتربية املواشي العطاء دفع للمشروع يف 
تطلعات  مستوى  يف  حكومي  برنامج  انتظار 
احمليط  يجد  فهل  احمليط  وقيمة  املنطقة  سكان 
ضالته مع الرئيس تبون الذي وعد بدفع قطاع 

الفالحة واعتباره قاطرة التنمية باجلزائر. 
 

ضاية البقرة ببرزينة في البّيضضاية البقرة ببرزينة في البّيض

مشروع سّلة الجزائر من الحليب والحبوب يتبّخر!مشروع سّلة الجزائر من الحليب والحبوب يتبّخر!
على بعد 90 كلم إلى الجنوب من مقر والية البيض، يقع محيط ضاية البقرة الفالحي بتراب بلدية بريزينة، الذي يتربع على مساحة 
تقارب مليون هكتار من األراضي الزراعية ذات الجودة العالية، محيط كان ينتظر منه - وعلى مدار العشر سنوات الماضية - أن يكون 

قطبا فالحيا رائدا ومميزا بالجزائر، بل وأن يكون سلة الجزائر األولى من الحبوب واألعالف والخضروات والحليب.



أكدت تقارير صحفية 
إيطالية، أن نادي 

يوفنتوس لم يستسلم في 
محاوالت إقناع البرازيلي 
آرثر ميلو، نجم وسط 
برشلونة، باالنضمام 
للبيانكونيري، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة.
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رغم رفضه لمغادرة برشلونة
يوفنتوس يكثف من تحركاته للظفر بصفقة آرثر

القسم الرياضي
سبورت«،  ديللو  »الغازيتا  صحيفة  وذكرت 
برشلونة  مبغادرة  آرثر  من  املستمر  الرفض  رغم  أنه 
واالنضمام للسيدة العجوز، إال أن اليويف ما زال يأمل 

يف ضمه بصفقة تبادلية.
يريد ضم  برشلونة  أن  إلى  تقارير عديدة  وتشير 
ميرالم بيانيتش العب وسط يوفنتوس، مقابل رحيل 

آرثر إلى صفوف اليويف.
وأضافت أن يوفنتوس ما زال يأمل يف ضم آرثر 
ليس فقط بفضل الضغط الذي ميارسه برشلونة على 
من  احملتملة  النصيحة  بفضل  أيَضا  لكن  الالعب، 

والده.
ولفتت إلى أن والد آرثر يتعاون معه يف التسويق 
ينجذب  أنه  موضحة  التعاقدية،  القضايا  بجانب 

اإليطالي، حيث سيتمتع  الدوري  اللعب يف  لفكرة 
ابنه مبزايا اقتصادية وفنية أكبر.

يرفض  آرثر  أن  أكدت  تقارير صحفية،  وكانت 
الرحيل عن برشلونة، ويرغب يف البقاء وإثبات ذاته 

لدى مديره الفني كيكي سيتني.

موعد استئناف كأس 
إيطاليا يفجر غضب ميالن

أعرب باولو سكاروني، رئيس نادي ميالن، عن غضبه 
الرياضة اإليطالي، حول  وزير  فينتشينزو سبادافورا،  قرار  جتاه 

مواعيد بطولة كأس إيطاليا.
وقت  يف  اإليطالي،  الرياضة  وزير  سبادافورا،  وأعلن 
أن  على  جوان،   20 يف  اإليطالي  الدوري  استئناف  سابق، 
تقام منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا يف تاريخ 13 جوان، 

واملباراة النهائية يف 17 من نفس الشهر.
»توتو  صحيفة  نقلتها  تصريحات  يف  سكاروني  وقال 
جودة  ذات  مباريات  تقدمي  قيمة  نتفهم  »نحن  سبورت«: 
البالد«.  وإغالق  النشاط  إيقاف  من  أشهر  بعد  للجماهير، 
تعيني  فكرة  رياضي، جند  منظور  »ومع ذلك، ومن  وأضاف: 
كأس مهم مثل كأس إيطاليا مع مباراتني يف 3 أيام وبعد ثالثة 

أشهر من التوقف أمر مشكوك فيه«.
ومن املقرر أن تقام مباراتي اإلياب بني )يوفنتوس وميالن( 
و)نابولي وإنتر ميالن( يف 13 و14 جوان، على أن تقام املباراة 
مع  تعادل  قد  ميالن  وكان  الشهر.  نفس  من   17 النهائية يف 
يوفنتوس يف مباراة الذهاب التي جمعتهما مبلعب سان سيرو، 

بنتيجة )1-1(.

تحديد موعد 17 جوان 
لعودة البريميرليغ

املسابقة  استئناف  على  اإلجنليزي  الدوري  أندية  اتفقت 
املتوقفة منذ منتصف مارس املاضي، يوم 17 جوان املقبل.

ووفقا ملا ذكرته شبكة بي بي سي وصحيفة »إندبندنت«، 
يوصي  اتفاق  إلى  األندية،  اجتماع  خالل  التوصل  مت  فإنه 
بإقامة مباراتني مؤجلتني جتمعان آرسنال ضد مانشستر سيتي، 
أن  على  املقبل،  الشهر  من   17 شفيليد،  ضد  فيال  وأستون 

تنطلق اجلولة 30، يوم 20 من الشهر ذاته.
ومن اخليارات احملتملة أيضا، أن تنطلق اجلولة يوم اجلمعة 
توتنهام  فقط، جتمع بني  واحدة  مبباراة  املقبل،  الشهر  19 من 

ومانشستر يونايتد، وتستكمل يف األيام التالية.
ويستمر االجتماع بني مسؤولي 20 ناديا يف البطولة، من 
وإمكانية  التليفزيوني،  البث  مثل  أخرى  أمور  مناقشة  أجل 
إقامة املباريات يف مالعب األندية املضيفة بدال من مالعب 

محايدة كما كان مقترحا يف وقت سابق.
وعادت فرق البرمييرليغ إلى التمارين اجلماعية التي تشهد 
احتكاكا بني الالعبني، األربعاء الفارط، فيما أجرى املسؤولون 
3 دفعات من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا املستجد.

كيليني: »استخففنا ببوغبا في البداية«
جناح  يوفنتوس،  قائد  كيليني،  جورجيو  يتوقع  لم 

الفرنسي بول بوغبا، عندما انضم من مانشستر يونايتد 
إلى البيانكونيري.

وانتقل بوغبا إلى اليويف بشكل حر، عام 2012، 
مرة أخرى  يعود  أن  قبل  يونايتد،  مانشستر  قادًما من 
إلى أولد ترافورد عام 2016، مقابل 100 مليون أورو.

وقال كيليني عن ذلك، يف تصريحات نقلها 
موقع »توتو ميركاتو« اإليطالي »أتذكر عندما 
جاء إلينا بوغبا، بعد ثالثة أو أربعة أيام من 
قدومه للنادي، نظرنا أنا ورفاقي إلى بعضنا 
البعض وقلنا له يف وجهه )مرحًبا، أنت رائع 
حًقا(«. وأضاف: »لقد جاء من مانشستر 
وكان  مجانية،  انتقال  صفقة  يف  يونايتد 
صغيًرا جًدا، اعتقدنا أنه كان واحًدا من 
ولم  الكرام،  مرور  ميرون  الذين  الكثيرين 
يتوقع أحد مثل هذا البطل«. وأمت بقوله: 
كان  مذهل،  امللعب  يف  بوغبا  »حترك 

ساحًرا ومثيًرا لإلعجاب«.

فالديز مدربا لهورتا 
اإلسباني

دوري  يف  ينشط  الذي  هورتا،  نادي  أعلن 
الدرجة الثالثة اإلسباني رسمًيا، تعاقده مع فيكتور فالديز، 
من  بداية  الفريق  تدريب  لتولي  األسبق،  برشلونة  حارس 

املوسم املقبل.
مت  فقد  »تويتر«،  عبر  للنادي  الرسمي  احلساب  ووفق 
االتفاق مع فالديز، ليصبح حارس البارسا السابق، املدير 

الفني اجلديد للفريق، بداية من املوسم املقبل.
وقال فالديز يف تصريحات لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية: »أنا متحمس جًدا لتدريب فريق كرة قدم كتالوني، 
أنني سأبلي بالًء حسًنا يف خطوتي اجلديدة«.  وأنا واثق من 
وبدأ فالديز مسيرته التدريبية مع فريق موراتاالز اإلسباني، قبل 
أن يتولى قيادة فريق الشباب ببرشلونة مطلع هذا املوسم، لكنه 

رحل عن النادي بعد خالفاته مع اإلدارة.

كانتي يعود لمران تشيلسي 
معزواًل

اول  الفريق،  متارين  ملعب  إلى  كانتي،  نغولو  تشيلسي،  جنم  عاد 
فيروس  عدوى  التقاط  من  مخاوفه  بسبب  مبفرده  تدرب  لكنه  أمس، 
كورونا املستجد. وجاءت عودة كانتي، يف اليوم الذي مت فيه اإلعالن عن 
استئناف منافسات الدوري اإلجنليزي املمتاز، بداية من 17 جوان املقبل. 
ووفًقا ملا ذكره موقع »ذا أثليتيك«، قام كانتي بالركض يف ملعب كوبهام 
معزواًل عن البقية. وأضاف املوقع أن كانتي عاد فعلًيا إلى ملعب التمارين 
منذ أيام قليلة، لكنه لم يحتك إطالقا مع زمالئه. وكان كانتي قد غادر 
املستجد،  كورونا  فيروس  بشأن  مخاوف  وسط  لتشيلسي،  تدريب  أول 

الذي أودى بحياة اآلالف يف اململكة املتحدة.
من  كانتي  يتخلص  أن  المبارد،  فرانك  تشيلسي،  مدرب  ويأمل 
مخاوفه، كي يستطيع االعتماد عليه عند استكمال الدوري اإلجنليزي.

وأكد المبارد يف وقت سابق، أنه لن يضغط على كانتي من أجل 
العودة إلى التمارين، مبيًنا أنه يفهم مخاوفه بشكل كامل، ولن يجبره 

على تنفيذ أمر ال يود القيام به يف مثل هذه الظروف.

بايرن ميونخ يواصل خسارة 
خدمات ألكانتارا

كشف تقرير صحفي، عن موقف جنم بايرن ميونخ، من اللحاق مبباراة 
فورتونا دوسلدورف، يف إطار اجلولة الـ 29 من عمر البوندسليغا. وغاب 
تياغو ألكانتارا عن مواجهتي آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورمتوند يف 

اجلولتني املاضيتني، بسبب إصابة يف العضلة الضامة.
وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن تياغو ألكانتارا ما زال غير الئق للعودة 
إلى املباريات، لذلك سيغيب عن مواجهة فورتونا دوسلدورف بالدوري 

األملاني.
وخاض تياغو اول أمس، تدريبات فردية مع مدرب إعادة التأهيل، 
ميونخ  بايرن  أن  يذكر  السبت.  مواجهة  غيابه عن  وتأكد  بيتر شلوسر، 
دورمتوند  بوروسيا  نقاط عن   7 بفارق  البوندسليغا  ترتيب  يتصدر جدول 

صاحب املركز الثاني.

إيمرسون يفضل بيتيس على 
برشلونة

يبدو أن الظهير األمين البرازيلي إميرسون، لديه رغبة قوية يف االستمرار 
مع ريال بيتيس ملوسم آخر، قبل العودة مجدًدا إلى صفوف برشلونة.

وانتقل إميرسون للعب يف الليغا خالل امليركاتو الشتوي 2019، قادًما 
من أتلتيكو مينيرو، يف صفقة مشتركة بني ريال بيتيس وبرشلونة، على 
إعارة الالعب يف  أورو ألتلتيكو مينيرو. ومت  6 ماليني  الناديان  أن يدفع 
البداية لريال بيتيس ملدة عامني ونصف حتى جوان 2021، وحلني انتهاء 
التي  أورو  6 ماليني  التاريخ يحق لبرشلونة استعادته، مقابل دفع  ذلك 

دفعھا ريال بيتيس، باإلضافة إلى 3 ماليني أخرى.
وقال إميرسون يف تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو »أقول 
دائًما نفس الشيء، أريد إنهاء املوسم أواًل ثم سنتحدث عن مستقبلي«. 
هنا،  االستمرار  وأريد  أنا سعيد  بيتيس،  ريال  مع  عقد  »لدي  وأضاف 
املبدأ  ولكن من حيث  وكيلي،  مع  للتحدث  املوسم  ننتظر إلنهاء  دعنا 
2021، لكن  إلى برشلونة يف عام  الذهاب  سأبقى هنا«. وأمت »ميكنني 

حتى ذلك الوقت، أنا موجود هنا مع ريال بيتيس«.

ليفربول يخوض جميع 
مبارياته خارج أنفيلد

من املرجح أن يخوض ليفربول مبارياته البيتية املتبقية، يف الدوري 
ملعبه  عن  بعيدا  محايدة  أرض  على  املوسم،  هذا  املمتاز  اإلجنليزي 

أنفيلد، وفقا لتقرير صحفي.
وذكرت صحيفة »التاميز« البريطانية، اول أمس، أن املباريات التي 
محايدة  مالعب  على  تقام  قد  لندن،  العاصمة  من  طرفني  بني  جتمع 

أيضا، من أجل جتنب أي خرق لتعليمات التباعد االجتماعي.
وكانت أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز، قد حددت خالل اجتماع 

مرئي مطول، يوم 17 من الشهر املقبل كموعد الستئناف املسابقة.
وستكون مباراة ليفربول األولى بعد االستئناف، أمام جاره ومضيفه 

إيفرتون، والتي ُيتوقع نقلها أيضا إلى أرض محايدة.
ويف وقت سابق، مت اقتراح إقامة جميع املباريات على أراض محايدة، 
تتوفر فيها مراكز فحوصات لفيروس كورونا املستجد. لكن مجموعة من 
األندية رفضت هذا املقترح، ألنه يجردها من عامل األرض، يف وقت 

مهم من املوسم.
كما أبدى البعض تخوفه من إقامة املباريات على مالعب، ما زالت 
تضع منشآتها حتت تصرف خدمات الرعاية الطبية، ضمن جهود احتواء 

مرض »كوفيد19-«، مثل ملعب االحتاد اخلاص مبانشستر سيتي.
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اعتبرت أن الحمالت التي يتعرض لها زطشي غير بريئة  

االتحاد الجزائري يرد بقوة ويتوعد 
المحرضين باللجوء للعدالة  

محمد هشام
موقعه  عبر  بيان  يف  أمس  »الفاف«  وقال 
القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد  »يشهد  الرسمي 
بريئة  غير  هجمات  حملة  عامة،  بصفة 
رئيس  شخص  تستهدف  أيام،  منذ  ومنّظمة 
وأضاف  زطشي«.  الدين  خير  الكروية،  الهيئة 
واالفتراء،  الطعن  حمالت  تتوقف  »لم  البيان 
 ،2017 سنة  الفيدرالي  املكتب  انتخاب  منذ 
التتويج  بعد حتقيق  تراجع طفيف  تسجيل  رغم 
مصر«.  يف   2019 أفريقيا  أمم  بكأس  الغالي 
للتحرك  تعود  وتابع »ها هي مجموعة احلاقدين 
بعض  خالل  من  سمومها  بث  طريق  عن 
التواصل  مواقع  وكذلك  اإللكترونية،  املواقع 
التي  الوجوه  بعض  طريق  عن  أو  االجتماعي، 
أن نسميهم  والذين ال ميكن  تستغل سمعتها، 
معلومات  نقل  مهمتهم  مرتزقة،  مجموعة  إال 
وواصل  وافتراءات«.  وشائعات  مكذوبة، 
االحتاد  يّكذب  التكالب،  هذا  »وأمام  البيان 

التي  الواهية  االدعاءات  جميع  قطعا،  اجلزائري 
والتي  احلاقدة،  واجلهات  األبواق  بعض  تنشرها 

املكتب  تبناه  الذي  اجلذري  التغيير  تستسغ  لم 
الفيدرالي يف سبيل تطوير اللعبة، وغلق األبواب 
االمتيازات«.  وأصحاب  االنتهازيني،  كل  أمام 

مثل  وبشّدة،  »نشجب  اجلزائري  االحتاد  وختم 
هذه التصرفات البغيضة، ونؤّكد أّن االحتاد سيلجأ 
للطرق القانونية، بعرض احملرضني على العدالة«.

بالرابطة  االنضباط  جلنة  أعلنت 
استدعاء  القدم،  لكرة  احملترفة  الوطنية 
رئيس  عيسى  بن  اهلل  عبد  الثنائي 
حمادي  بن  وأنيس  بسكرة،  احتاد 
البرج،  أهلي  إدارة  مجلس  رئيس 

للمثول أمامها غدا األحد.
اسم  تداول  بعد  ذلك  جاء 
الصوتي  التسريب  يف  الثنائي 
سطيف،  لوفاق  العام  للمدير  املنسوب 

فهد حلفاية، ووسيط أعمال الالعبني، نسيم سعداوي، وهما بصدد ترتيب 
مباريات يف كرة القدم.

الرسمي »بعد جلسة االستماع  لها عبر موقعها  بيان  الرابطة يف  وقالت 
لوسيط الفاف، نسيم سعداوي، قررت اللجنة التأديبية ترك امللف التأديبي 
وأهلي  بسكرة  احتاد  رئيسي  واستدعاء  املعلومات،  من  املزيد  جلمع  مفتوًحا 
البرج«، وأضاف البيان »كما تقرر استدعاء املدير العام لوفاق سطيف، فهد 
املقبل  التأديبية، مطلع جوان  اللجنة  أمام  للمثول  حلفاية، ووسيط األعمال 

مبقر الرابطة احملترفة لكرة القدم«.
محمد هشام

دافع مناجير الالعبني، نسيم سعداوي، عن 
املسرب حول  الصوتي  التسجيل  قضية  موقفه يف 
ترتيب املباريات واملتهم فيه رفقة املدير العام لفريق 
التسجيل  أن  مؤكدا  حلفاية،  فهد  سطيف  وفاق 

غير مفبرك.
الرابطة  مقر  مغادرته  حلظة  سعداوي  وصرح 
اقواله  الى  االستماع  عقب  القدم،  لكرة  احملترفة 
مت  أنه  لكم  »اؤكد  االنضباط   جلنة  قبل  من 
استدعائي كشاهد، التسجيل الصوتي غير مفبرك 
وأعتقد ان هناك خبرة فنية ستؤكد ذلك، لم أرد 
شهر  يف  سيما  طالتني،  التي  احلملة  على  الرد 

رمضان املبارك«.

املناجير  من  طلب  بأنه  حلفاية  اتهام  ومت 
سعداوي أن يقوم بترتيب مباريات وتفضيل فريقه 
وفاق سطيف من أجل التتويج بلقب البطولة على 

حساب اندية اخرى.
وأضاف »التسجيل مت بحضور عدة أشخاص 
والذين هم جاهزون من أجل االدالء بشهادتهم، 
ليست  القضية  هذه  أي شخص،  بابتزاز  أقم  لم 
بوصوف،  اسحاق  الوفاق  بالعب  عالقة  أي  لها 
تسمح  الفريق  نفس  من  تسلمتها  وثيقة  وأمتلك 
لي بالتدخل يف موضوع االنتقاالت الى اخلارج«.
القضية،  هذه  يف  بريء  انه  سعداوي  وأكد 
مضيفا أنه مستعد للتعاون مع القضاء وهيئات كرة 

القدم للوصول الى اصالح احمليط الكروي.
االسبوع  حلفاية،  فهد  كشف  جهته،  من 
املاضي خالل حضوره الى مقر الرابطة لالستماع 
انه رفع شكوى ضد نسيم سعداوي  اقواله،  الى 
ان  مؤكدا  االبتزاز،  بتهمة  آخرين  وأشخاص 

التسجيل مفبرك.
ودفعت هذه القضية، وزارة الشباب والرياضة 
الوقت  يف  مجهول،  قضائية ضد  دعوى  رفع  الى 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  فيه  اكدت  الذي 
وصفته  مبا  منددة  املوضوع،  يف  ستحقق  انها 

ب«التصرفات املشينة«.

حتتل البطولة اجلزائرية للرابطة األولى، املركز الثالث يف الترتيب اخلاص 
بتشغيل املدربني من أصل 84 بطولة قسم أول يف العالم، خالل الفترة -2015

2019، حسب الرسالة األسبوعية ملرصد كرة القدم العاملي.
مبعدل 7.9 مدرب لكل ناد، حتتل بطولة الرابطة احملترفة اجلزائرية األولى، 
مدرب   9.1 مبعدل  الترتيب  متصدرة  بوليفيا،  وراء  العالم،  يف  الثالث  املركز 
القبائل  شبيبة  حتتل  األندية،  تصنيف  عند  أما   .  )8.3( وتونس  ناد  لكل 
املرتبة اخلامسة عامليا وفًقا لهذه الدراسة، حيث استهلك »الكناري« 13 مدرًبا 
مباريات   10.8 مبتوسط   2019 ديسمبر  إلى   2015 جانفي  من  الفترة  خالل 

لكل مدرب.
ويتواجد فريقان جزائريان آخران هما نصر حسني دي وشباب قسنطينة 

طليعة الترتيب برصيد 11 مدربا لكليهما، يليهما شبيبة ساورة ومولودية اجلزائر 
)10 مدربني(.

وهران،  ومولودية  سطيف  ووفاق  اجلزائر  احتاد  على  أيضا  املعروف  ومن 
9 مدربني. من جهته  الفني باستهالكهم  الطاقم  عدم استقرارهم من حيث 
استهلك شباب بلوزداد، القائد احلالي للبطولة، 8 مدربني مبتوسط 18 مباراة 

لكل مدرب.
وخالل هذه الفترة، تراوح معدل عدد املدربني لكل ناد مسؤول عن ثالث 
مباريات على األقل يف الدوري من 9.1 يف بوليفيا إلى 2.6 يف السويد، ويف 

املتوسط، قاد املدرب 40.6 مباريات.
احلقيقي  للوضع  جيًدا  تقديًرا  بطولة  كل  من  املستقاة  البيانات  »وتوضح 

من حيث أن البطوالت التي متكنا من تتبع مسار املدربني فيها بالكامل لنصف 
الفرق املعنية على األقل مت تضمينها يف العينة »، أوضح املرصد الدولي لكرة 

القدم، وهو مجموعة بحثية من املركز الدولي لدراسة الرياضة.
ويشمل التصنيف بحسب النادي فقط على الفرق التي لعبت دائًما يف 

القسم األول منذ عام 2015.
وقد لوحظ أن أعلى قيمة حسب األندية هي للفريق البوليفي ريال بوتوسي 
)20 مدرًبا مختلًفا عن ثالث مباريات على األقل يف الدوري(، متقدًما على 
دي  سبورتيفو  نادي  وباراغواي  مدرًبا(   16( كوسكو  بيروفيانس  نادي  مواطنه 
واحد  لديه مدرب  كان  ناديا  باملقابل، 30  مدربا(.   15( الباراغوياني  ليكينو 

فقط خالل الفترة التي مت حتليلها، مبا يف ذلك زولت واريجيم البلجيكي.

بعد تداول اسم الثنائي في التسريب الصوتي
لجنة االنضباط تستدعي رئيسي بسكرة وأهلي البرج

أكد أنه مستعد للتعاون مع القضاء، سعداوي:
»التسجيل الصوتي غير مفبرك والخبرة الفنية ستؤكد ذلك«

أعرب االتحاد الجزائري لكرة القدم، عن استيائه من الشائعات التي يتم تداولها منذ فترة، عبر وسائل اإلعالم ومنصات التواصل 
االجتماعي، بشأن قضايا الفساد التي طفت مؤخرا على السطح.

المدير العام لنادي وفاق سطيف، حلفاية:
»سعداوي متناقض في تصريحاته وتعرضت لمؤامرة«

قال فهد حلفاية، املدير العام لنادي وفاق سطيف، إن العدالة اجلزائرية 
أن تصريحات نسيم سعداوي،  املذنب، مؤكدا  البريء ومن  ستثبت من 
وكيل أعمال الالعبني املعتمد لدى االحتاد احمللي لكرة القدم، ال تعنيه من 

قريب أو بعيد.
والدليل  تصريحاته،  يف  متناقضا  كان  »سعداوي  حلفاية  وأضاف 
الذي حتصل  مرواني،  الشلف  السابق جلمعية  الالعب  حديثه عن قضية 
على عمولة حتويله دون أن يكون وكيل أعماله«، وتابع »سعداوي قال إن 
أو مولودية  الشلف  الصفقة، هل هو مدير جمعية  الالعب ال دخل له يف 
اجلزائر ليقول هذا؟ كل شيء واضح، واأليام ستكشف اللبس يف العديد 

من القضايا«.
ليس  الدين  خير  وقال  اإلعالم،  لوسائل  صرح  »سعداوي  وأردف 
أن  عادي  أعمال  لوكيل  يحق  استفهام، هل  أطرح عالمة  وهنا  صديقي، 
ينادي رئيس احتاد كرة القدم  زطشي باسمه، دون أن يكون مقربا منه؟«، 
وأمت حلفاية »لن أرد مجددا على سعدواي، وكل شيء اآلن بني يدي اخلالق 
ليعلم  ممكن،  وقت  أقرب  يف  التحقيقات  نتائج  تظهر  أن  أمتنى  وجل،  عز 

الناس أنني تعرضت ملؤامرة«.

الحتواء أزمة المستحقات
مالل يطالب باإلسراع في ضخ عائدات النقل التلفزيوني

يسعى شريف مالل، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، لوضع حد 
الرياضي  النشاط  توقف  بعد  الفريق،  بها  مير  التي  اخلانقة،  املالية  لألزمة 

بسبب انتشار جائحة كورونا.
وكانت إدارة الشبيبة قد بدأت منذ فترة مفاوضاتها مع ممولي النادي، 
لتقدمي مساعدات مالية جديدة، لتسوية مستحقات الالعبني املتأخرة منذ 

فترة، بسبب الضائقة املالية التي يعاني منها الفريق.
حيث  أمس  اول  القدم،  لكرة  احملترفة  الرابطة  مقر  إلى  مالل  وذهب 
النادي على  التلفزيوني، ملساعدة  النقل  باإلسراع يف ضخ عائدات  طالب 

احتواء أزمة املستحقات التي طفت إلى السطح مؤخرا.

سيعقد عبر تقنية الفيديو عن بعد
المكتب الفدرالي للفاف يجتمع غدا

الفدرالي لالحتادية اجلزائرية لكرة   يعقد االجتماع الشهري للمكتب 
القدم )الفاف( غدا األحد، عبر تقنية الفيديو عن بعد، حسب بيان الهيئة  

الفدرالية الذي نشرته اول أمس.
وسيتم التطرق للعديد من النقاط يف جدول االعمال لهذا االجتماع 

على غرار املصادقة  على محضر يوم 30 أفريل 2020.
كما سيستمع أعضاء املكتب الفدرالي لتقارير الرابطة احملترفة، رابطة 
الهواة، كرة القدم النسوية، كرة القدم داخل القاعة واملديرية الفنية الوطنية.

ومن جهة أخرى، ستعرض مختلف اللجان  تقارير نشاطاتها، ويتعلق 
الغرفة  الوطنية،  الطبية  اللجنة  اجلزائر،  كأس  جلنة  املالية،  باللجنة  األمر 
الوطنية لتسوية النزاعات، التحكيم، كرة القدم النسوية، تنسيق الرابطات 

وجلنة وضعية الالعبني.

بهدف إقناعه على التجديد
شباب قسنطينة يغري بن عيادة براتب خيالي

يستعد نادي شباب قسنطينة، للتقدم بعرض خيالي، إلقناع مدافعه 
حسني بن عيادة، بتمديد عقده وتفويت الفرصة على األندية العربية التي 

حتاول ضمه يف الفترة األخيرة.
وينتهي عقد بن عيادة مع النادي القسنطيني هذا الصيف، إال أن إدارة 

الشباب حتاول بشتى الطرق متديد عقده ملوسمني إضافيني.
بإغرائه  الالعب،  على  لالنقضاض  تستعد  الشباب  إدارة  أن  وعلم  
من خالل احلصول على راتب شهري قدره 600 مليون سنتيم، مع منحه 
شارة القيادة، ليصبح صاحب أعلى راتب يف تاريخ النادي. ويعتبر الالعب 
صاحب الـ27 عاًما، من بني ركائز النادي، وأفضل املدافعني الذين مروا 
على تاريخه. يذكر أن بن عيادة ارتبط خالل الفترة السابقة باالنتقال إلى 

صفوف الثنائي الزمالك املصري والترجي التونسي.

من حيث استهالك المدربين
البطولة الجزائرية في الصف الثالث عالميا
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سليم. ف 
تبعا لتوصيات وزيرة الثقافة، 
الفنانني  حال  مبتابعة  املتعلقة 
ظل  يف  أوضاعهم  على  والوقوف 
والي  ومبرافقة  كورونا،  جائحة 
بعنابة  الثقافة  مدير  قام  عنابة 
بالفنانني  مرفوقا  بوديبة،  إدريس 
العياشي،  وديب  بناني  حمدي 
صحة  على  واطمئنان  ود  بزيارة 
باي  إبراهيم  الكبير  الفنان 
رشد  ابن  اجلامعي  باملستشفى 

بعنابة.
باملجلس  النائب  وكان 
عنابة  والية  عن  الوطني  الشعبي 
يف  راسل  قد  الوهاب  عبد  دايرة 
وزيرة  ماي  شهر  من  السادس 
باحلالة  التكفل  بغرض  الثقافة 

للفنان  واالجتماعية  الصحية 
الغناء الشعبي إبراهيم باي.

محتوى  يف  النائب  وقال 
صفحته  عبر  املنشورة  املراسلة 
الفايسبوك:  على  الرسمية 
مواطني  ملناشدة  »إستجابة 
إليكم  أرفع  عنابة،  والية  وفناني 
شيخ  القدير،  الفنان  انشغال 
الشعبي  بالغناء  املعروف  املدينة 
ألزمه  الذي  باي«،  »إبراهيم 
املرض الفراش، بعد إجراء عملية 
رشد،   إبن  مبستشفى  جراحية 
بحي  منزله يف  يتواجد يف  وحاليا 
بوزعرورة بالبوني، حيث أنه بات 
غير قادر على الصعود والنزول من 

وإلى البيت من شدة املرض«.
»إن  قائال:  الوزيرة  وخاطب 

يحظى  الذي  األصيل  الفنان  هذا 
ونبل  لتواضعه  الناس  بحب 
البسطاء  الناس  وقربه من  أخالقه 
صحية  مشاكل  من  يعاني 
واجتماعية ومحبيه يطالبون منكم 
قادر  غير  لكونه  التفاتة  شخصيا 
على تكاليف العالج وال يزال يف 
جراحيتني،  عمليتني  إلى  حاجة 
يف  املتمثل  مطلبه  عن  فضال 
احلالية  شقته  بتغيير  املطالبة 
بسببه  اخلامس  بالطابق  املتواجدة 

وضعه الصحي املتأزم.«
مناشدا الوزيرة التدخل سريعا 
إبراهيم  للفنان«  العون  يد  لتقدمي 
باي« ليعود جلمهوره ويتمكن من 
مواصلة رسالته الفنية، حسب ما 

جاء يف نص املراسلة.
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بالتنسيق بين وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ووزارة الثقافة
الّتحضير لمشروع مرسوم تنفيذي منظم لمهن 

الفنانين والكوميديين
والضمان  والتشغيل  العمل  وزارتا  عكفت 
مرسوم  ملشروع  التحضير  على  والثقافة  االجتماعي 
تنفيذي ينظم مهن الفنانني والكوميديني وحمايتهم 
عقود  تفعيل  إطار  يف  التعسف  أشكال  كافة  من 

عملهم.
من خالل مشاركته رفقة وزيرة الثقافة يف مؤمتر 
التحاضر  تقنية  عبر  اإلفريقي  لالحتاد  الثقافة  وزراء 
والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  كشف  بعد،  عن 
االجتماعي، شوقي عاشق يوسف عن أن الوزارتني 
منظم  تنفيذي  مرسوم  ملشروع  التحضير  بصدد 
للمعنيني  »سيسمح  والكوميديني  الفنانني  ملهن 
باالستفادة من نظام معني خاص بكيفية إبرام عقود 

العمل واألجور«.
خصص  الذي  املؤمتر  هذا  يف  تدخله  وخالل 
يف  للفنانني  واملهنية  االجتماعية  الوضعية  لبحث 
الوزير  أكد   ،19 كوفيد  كورونا  فيروس  تفشي  ظل 
األجراء  العمال  يغطي  اجلزائر  يف  العمل  تشريع  أن 

وغير األجراء، باإلضافة إلى فئات خاصة أخرى من 
العمال من بينهم الفنانني واملمثلني يف إطار مهيكل 

تنظيمي خاص.
وأضاف يف ذات السياق بأن الدستور والتشريع 
احلماية  العمل،  يف  احلق  »يكرسان  اجلزائريني 
أماكن  يف  املهنية  والسالمة  احلماية  االجتماعية، 
تسمح  التي  القانونية  األدوات  عن  فضال  العمل، 

مبمارسة احلق النقابي يف كنف احلوار والتشاور«.
كما لفت أيضا إلى أن تشريع الضمان االجتماعي 
ينص على ضمانات ذات صلة بالعدالة االجتماعية 
الصحية،  كاألزمة  االستثنائية  احلاالت  يف  حتى 
متوقفا يف هذا الصدد عند 'االهتمام اخلاص« الذي 
القطاع  يف  العاملني  لألشخاص  التشريع  هذا  يوليه 
من  االجتماعية  احلماية  كون  من  انطالقا  الثقايف، 

بني وسائل التضامن مع هذه الفئة«.
ق.ث

في حين أكد تبون على إنهاء معاناته الصحية 
وزيرة الثقافة تزور الفنان محمد بوخديمي 

قامت  وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، عشية يوم اخلميس املنقضي  بزيارة ود واطمئنان للفنان محمد 
بوخدميي املعروف باسمه الفني »بنينب«، ووعدت الفنان بالتكفل التام بحالته الصحية خالل األيام القليلة 

املقبلة.
كما أكدت مليكة بن دودة حرص رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون، شخصيا، وحرصها على 
إنهاء معاناة صحية لفنان كوميدي كثيرا ما أدخل الفرح والبهجة إلى قلوبنا وقلوب كل اجلزائريني عبر أعماله 

الكوميدية املميزة.
وكانت وزيرة الثقافة، السيدة مليكة بن دودة، قد غردت يف وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع 

تويتر، متضامنة مع الفنان، وواعدة إياه بالوقوف إلى جانبه.
الفنان الفكاهي اجلزائري محمد خدميي، حالة من احلرمان واملرض، وهو الذي رسم البسمة  ويعيش 
على وجوه اجلزائريني من خالل عدة أدوار كوميدية منها خدميي والذي بقي راسخا يف أذهان اجلزائريني، من 
خالل أدائه لدور األمير »بنينب«، يف املسلسل الكوميدي »عاشور العاشر«، الذي عرض ألول مرة يف رمضان 
2015 على قناة الشروق TV، إنتاج برود آرت فيلم، إخراج وتأليف جعفر قاسم، بطولة صالح أوقروت، 

سيد أحمد اقومي، مدني نعمون، ياسمني عماري، سهيلة معلم.
وتدور أحداث املسلسل يف مملكة خيالية يف مكان ما باجلزائر بني القرن 11 و12 تدعى »اململكة العاشورية« 

يحكمها السلطان عاشور العاشر، وتروي مغامراته اليومية مع زوجته وأبنائه وشعبه واملمالك األخرى.
يعتبر املسلسل أضخم إنتاج جزائري كوميدي قدرت تكلفة عمله نحو 20 مليار، مت تصويره يف تونس 

بأستوديوهات طارق بن عمار.
صارة بوعياد

من إنتاج مسرح وهران
»قطار الدنيا« عمل مسرحي  موجه لألطفال

يعتزم املسرح اجلهوي«عبد القادر علولة« لوهران إمتاع جمهوره بعد انقضاء احلجر الصحي مبنتوج جديد 
لألطفال يحمل عنوان »قطار الدنيا«، حسبما أفاد به مدير هذه املؤسسة الثقافية.

وأوضح مراد سنوسي أن »العرض األول لهذه املسرحية كان قد أجل إثر توقيف املسرح اجلهوي لوهران 
لنشاطاته يف إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا«.

التي كتب نصها منصوري بشبر وأخرجها هواري عبد احلق وصمم ديكورها  إلى أن املسرحية،  وأشار 
موفق جياللي، تدور حول النظافة واحترام احمليط مبشاركة ستة ممثلني من املسرح اجلهوي لوهران فضال عن 

إدراج مسرح العرائس.
وتعد »قطار الدنيا« أول إنتاج للمسرح اجلهوي لوهران لسنة 2020، حسب مراد سنوسي الذي يتوخى 
أن يحقق العرض اجلديد جناحا بنفس مستوى اإلنتاجات السابقة ملسرح وهران على غرار »بينوكيو« لقادة بن 

سميشة و«سندباد« لنب قداش بوعالم.
مارد  قم،  »قم  عنوان  لألطفال حتمل  أيضا مسرحية جديدة  إنتاج  الثقافية  املؤسسة  ذات  برمجت  كما 

الكتب« للكاتب املسرحي يوسف بعلوج وفق نفس املصدر.
وكان يوسف بعلوج قد حتصل بفضل هذا النص على جائزة أحسن نص لألطفال يف مهرجان الشارقة 

باإلمارات العربية املتحدة سنة 2018.
ق.ث

بمناسبة حلول الذكرى الـ 25 لتأسيس المحافظة األمازيغية
رئيس الجمهورية يوافق على تأسيس »جائزة لألدب واللغة 

األمازيغية« 
سيتم اإلعالن مبناسبة الذكرى اخلامسة والعشرين لتأسيس 
واللغة  لألدب  »جائزة  تأسيس  على  لألمازيغية  السامية  احملافظة 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  مبوافقة  التي حظيت  األمازيغية« 

تبون حسبما أورده بيان للمحافظة.
تشجيع  إلى  »تهدف  اجلائزة  هذه  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
اللغة  إثراء  إلى  الهادف  النوعي  املردود  ذات  واإلبداع  البحث 
هذه  أكانت  سواء  وترقيتها،  نشرها  يف  واإلسهام  األمازيغية 

األعمال مؤلفة باللغة األمازيغية أم مترجمة إليها«.
مضيفا أنه »سوف توضع الحقا اإلجراءات القانونية احملددة 
لشروط الترشح للجائزة وصيغة تقييم األعمال املقترحة من طرف 

جلنة حتكيم وكذلك املبالغ املخصصة لها«.
ق.ث

وزارة الثقافة تتكفل بعالج شيخ األغنية الشعبية 

ُمدير الّثقافِة بعنابة وفّناناِن 
يزوروَن  »إبراهيم باّي«

قام مدير الثقافة بعنابة إدريس بوديبة، مرفوقا بالفنانين حمدي بناني وديب العياشي، بزيارة 
وّدية، قصد االطمئنان على صحة الفنان الكبير إبراهيم باي الموجود بالمستشفى الجامعي »ابن رشد« 

بعنابة الذي ُأخِضَع لعملية جراحية ناجحة.
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ابتسام بوكثير
   يجد بعض األشخاص صعوبة يف التخلي عن األغراض 
القدمية  إلى االحتفاظ باألغراض  املفضلة لديهم ويؤثر ميلهم 
حماية  ومحاولة  املعتادة  احلياة  طريقة  تغيير  يف  الرغبة  وعدم 
التغييرات على عالقتهم مع األشخاص احمليطني  النفس من 

بهم ويتسبب يف اخلالفات العائلية.
آثار  لهما  األشياء  وتكديس  اكتناز  أن  املختصون  وأكد 
جانبية كثيرة على الشخص وعلى احمليطني به، حيث يسبب 
هذا االضطراب لصاحبه الضيق والغضب، و يؤثر على مساحة 
املنزل و يجعلها أضيق، ويصيب العالقات األسرية بالتصدع 
ويثير الكثير من املشاكل بني أفراد األسرة، كما أن املصابني 
معارفهم  جميع  عن  االبتعاد  يف  يبدأون  االضطراب  بهذا 

وأصدقائهم ويفضلون العزلة االجتماعية.
بأن  الزواج  من  قصيرة  مدة  بعد  فوجئ  أنه  علي   وذكر 
زوجته ال تفكر يف االستغناء عن أبسط األشياء وتسعى دائما 
لالحتفاظ بكل أغراضها التي يرى أنه ال أهمية لها يف حني 

ترى زوجته أنها ذات أهمية بالغة ويجب االحتفاظ بها.
من  الكثير  تكدس  الحظ  يوم  بعد  يوما  أنه  إلى  وأشار 
أحدث  مما  إليها  يحتاجون  وال  لها  موجب  ال  التي  األشياء 
فوضى عارمة يف كافة أرجاء البيت، وذلك على العكس من 

توجهه الذي يروم النظام وعدم املبالغة يف تكديس األشياء.
وبني علماء النفس أنه غالبا ال يتقبل شريك احلياة مباركة 
بأشياء  واالحتفاظ  املنزل  يف  األشياء  تكديس  على  الشريك 
قدمية تثير الفوضى، وأشاروا إلى أن التخلص من كل األشياء 
بالندم  الشعور  إلى  يؤدي  قد  واحدة  مرة  تكدسيها  يتم  التي 

ويعزز مشاعر القلق.
املالبس  خزانة  أو  املطبخ  أدراج  أفتح  “عندما  رزقي  وقال 
يف  توّجهت  وأينما  الطاوالت  وأدراج  والشرفة  املكتب  وأرفف 
منزلي أجد كومة من األشياء التي كدستها زوجتي على مر 
من  أنه  زوجتي  ترى  منها،  ترجى  فائدة  ال  أشياء  السنني، 
خاللها حتافظ على ذكرياتها فكل غرض منها يحمل ذكرى 
لكافة  تسببه  الذي  اإلزعاج  حجم  متجاهلة  خاصة،  معينة 
أفراد األسرة الذين يعبرون على الدوام عن عدم حاجتهم إلى 
راحتهم  على  وتؤثر  بالفوضى  حياتهم  متأل  التي  األشياء  هذه 
أن  يفترض  الذي  منزلهم  يف  إليها  يحتاجون  التي  النفسية 
يجدوا فيه السكينة والنظام ال الفوضى وتكدس األشياء غير 

الضرورية”.
فيها  املبالغ  األشياء  تكديس  هواية  أن  اخلبراء  وأوضح 
تهدد صاحبها باإلصابة باضطراب التكديس القهري، الذي 
عرفته اجلمعية األميركية للطب النفسي بأنه اإلفراط يف جمع 
فاملصابون  القيمة،  عدمية  اآلخرون  يراها  قد  التي  األشياء 
باضطراب التكديس القهري يجدون صعوبة يف التخلص من 
ممتلكاتهم أيا كانت، مما يخلق أكواما من األشياء تعيق قدرتهم 

على االستفادة من أماكن معيشتهم أو عملهم.
 

اكتناز وتكديس األشياء لهما آثار جانبية 
كثيرة على الشخص وعلى المحيطين به

تكديس  أن  النفسي  للطب  األميركية  اجلمعية  وأكدت 

يتجاوز  بل  فقط،  البيت  مساحة  يدمر  ال  األشياء 
مشيرة  األسرة،  أفراد  بني  العالقات  لينتهك  ذلك 
تؤثر  أن  بد  ال  تكدسيها  يتم  التي  األشياء  أن  إلى 
سواء  البيت،  يتشاركون  الذين  األشخاص  على 

كانوا أهلك أو زوجتك أو زمالء تشاركهم السكن.
يؤدي  املطاف  نهاية  يف  التكديس  أن  وذكرت 
أواصر  ويفكك  العائلة  داخل  صراعات  خلق  إلى 
مييلون  املكدسني  أن  إلى  منبهة  العالقات األسرية، 
استقبال  يستطيعون  ال  أنهم  خاصة  العزلة،  إلى 
باخلردة،  مملوءة  بيوت  يف  األصدقاء  أو  الضيوف 
والشراء  التكديس  بني  الوثيق  االرتباط  عن  ناهيك 
أزمة  يف  دائما  أنفسهم  املكدسون  يجد  إذ  القهري، 
ال  أشياء  شراء  على  املتزايد  إنفاقهم  يخلقها  مالية 
يحتاجون إليها وعجزهم املتواصل عن سداد الفواتير. 

وكشفت الدراسات أن األشخاص الذين يزيد عمرهم عن 55 
عامًا يكونون أكثر عرضة لهذا االضطراب ثالث مرات مقارنة 
بباقي األشخاص، وإن كانت البدايات احلقيقية للمرض قد 
تظهر يف سن املراهقة عند بعض األشخاص. وتوصلت دراسة 
أميركية أجنزت سنة 2014، إلى أن 70 يف املئة من املصابني 
باالكتناز القهري كانوا من النساء، بينما كان منهم 85 يف املئة 

غير متزوجني.
 

باضطراب  مصاب  “زوجي  فيسبوك  على  أمينة   وقالت 
ال  قدمي  شيء  من  التخلص  أريد  وكلما  القهري..  االكتناز 
فائدة ترجى منه يعترض بشدة وأجبرني ذلك على التخلص 

من الكثير من األشياء يف غيابه”.
االضطراب  بهذا  مصابا  زوجي  “كان  أخرى  وصرحت 
وعبرت له عن انزعاجي من هذا األمر مرارا وتكرارا، ووصل 
األمر إلى نشوب خالفات كثيرة بيننا، حتى أصبحت أرسل 
إليه فيديوهات عن تأثير ذلك على الطاقة والرزق وأن اختزانه 
للغبار يجلب الطاقة السلبية وأن بيوت األثرياء ال حتتوي على 
وغير  فائض  كل شيء  من  يتخلص  أصبح  حتى  ‘كراكيب’ 

مهم”.
ولفت اخلبراء إلى أن املصاب بهذا االضطراب يجد صعوبة 
املماطلة  ويتبنى  القرارات  واتخاذ  اليومية  املهام  تنظيم  يف 

أنه  كما  حياة،  كأسلوب  والتأجيل 
والرغبة  أمام اآلخرين  باإلحراج  يشعر 
يف االنعزال وعدم التواصل االجتماعي 

هرًبا من حكم اآلخرين عليه.
متييز  يسهل  أنه  إلى  وأشاروا 
والتكديس  القهري  االكتناز  اضطراب 
أعداد  أو  الطوابع  جمع  هواية  عن 
املجالت القدمية أو العمالت املالية أو 
حتى جمع طراز معني من السيارات، 
أصناف  عن  يبحثون  اجلمع  فمحبو 
بعينها من األشياء ذات القيمة املعنوية 
وتصنيفها  ترتيبها  ثم  ومن  املادية،  أو 
اآلخرين  ُمنّسق على  وعرضها بشكل 
مرضى  عكس  على  بها.  والتباهي 

التكديس، الذين يجمعون أي شيء وكل شيء بال تنسيق أو 
تنظيم ومن ثم وضعه يف أي مكان دون االهتمام به أو باحلفاظ 

على حالته ويخجلون من عرضه على الناس.
كما أن هواة اجلمع ال يشعرون بالضيق من امتالء أماكن 
معيشتهم باألشياء التي يقومون بتجميعها وتتسبب يف خلق 
فوضى يف املكان، حيث إن الشعور بالضيق واحد من أعراض 

اضطراب االكتناز.
ونبهت دراسات إلى أن هناك عوامل وراثية يف اإلصابة بهذا 
االضطراب. وربط علماء نفس بني األزمات النفسية احلادة، 
كفقدان حبيب أو وفاة أحد أفراد األسرة أو الطالق أو الطرد 
من العمل أو فقدان بعض املمتلكات يف كارثة طبيعية مثل 
الزلزال أو احلريق أو اإلعصار، وبني اإلصابة بهذا االضطراب. 
نفسية  اضطرابات  أعراض  وجود  املكتنزين  على  لوحظ  كما 

إدمان الكحول.
يبث  املتراكمة  األشياء  من  التخلص  أن  املختصون  وأكد 
املرتبطة  األشياء  لكن  األسرة  أفراد  كافة  نفوس  يف  البهجة 
التفريط  ويصعب  احلياة  متثل جزءا من  قد  عاطفية  بذكريات 
شخصا  يعرفون  الذين  واألصدقاء  األقارب  ونصحوا  فيها، 
مصابا بهذا االضطراب بأال يجبروه على فرز األشياء املتراكمة، 
وال يعطوا أنفسهم احلق يف فرزها نيابة عنه، حيث إن هذا قد 

يسبب له أزمة نفسية.

األغراض غير الضرورية تدمر مساحة 
البيت وتنتهك العالقات األسرية

يعشق  بعض األشخاص تجميع وتكديس الكثير من األغراض غير الضرورية مثل الجرائد القديمة أو القصاصات الورقية أو األجهزة واألدوات المنزلية المكسورة، ويرفضون التخلص منها مصرين على االحتفاظ 
بها بدعوى أنهم قد يحتاجونها في يوم ما.
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

استبشرت البشرية بشائر اخلير عندما اهتدت 
إلى مسك خيوط التكنولوجيا وبدأت تنسج 
الرفعة،  ُفرش  منها  وتصنع  الرقي  زرابي  بها 
ثم  ويصبح  بحمدها  يلهج  كله  العالم  وبات 
ميسي ذاكرا فضلها، ملا أعطته له من سهولة 
وُيسر  الرفاهية  أسباب  من  وفرته  وما  عيش 
الوقت  مع  اإلنسان  أضحي  حتى  املعيشة، 
وقد سكنته »فوبيا« التكنولوجيا التي أراحته 
له  طاعتها  تأثير  من  ينخلع  قلبه  كاد  حتى 
وكيف أنها ال تعصي له أمرا وتفعل ما يأمرها 

ومتتثل طائعة.
التكنولوجيا والتقانة والتطور العلمي احلاصل 
املجتمع  يف  الفرد  لدى  املعيشة  منط  يف 
الراحة واعتماده على  إلى  اإلنساني وركونه 
ما تنتجه له عقول اآللة التي صنعها بعقله، 
وباتت  الفكر  إعمال  على  قاصرا  جعلته 
عضالته قاصرة إال على بعض التدريبات يف 
مظهره  فيها  يحّسن  األجسام  كمال  قاعات 
اهلل  قّيضها  التي  فالسهولة  ِخلَقته،  ويجّمل 
لبني البشر يف تدبير شؤون حياتهم املعيشية 
عندما  ومتنياتهم  آمالهم  على  انعكست 
من  قريبا  أو حتل  قارعة  مبا صنعوا  )تصيبهم 
واألحالم  األماني  إلى  فيركنون  دارهم(، 
أعينهم  يغمضوا  بأن  األفكار  من  َسُهَل  وما 
أذهب عنهم  فيفتحوها على »فتح اهلل« وقد 
فأضحى  بهم،  أّلم  مما  والرجس  »احَلَزَن« 
من  )يكسب(  أن  يطلبه  ما  وغاية  اإلنسان 
جهد،  دون  من  و)يحصل(  عمل،  دون 
دون  من  و)ينال(  تعب،  دون  من  و)يربح( 

نصب.
من  رحلة   ... الحجر  ورفع  الكوفيد 

رحالت آليس في بالد العجائب:

الثلث  بالدنا يف  الوباء يف  استشرى  أن  منذ 
كله  الشعب  ظهر  فبراير،  شهر  من  األخير 

والتّف  منه،  وارتاع  له  وراع  أمره  أهّمه  وقد 
وسكنت  والهلع  اخلوف  من  بِدَثار  املجتمع 
وبات  السكينة،  وغشيته  الرهبة  أرجاءه 
و)املساء(  )الصباح(  بني  يرحتل  املواطن 
رحلتني كرحلتي )آليس يف بالد العجائب(، 
يف  يّبدل  ثم  القدم  موطئ  األولى  يف  فيغّير 
وال  املواطن  ذاك  فترى  القلم.  الثانية ممسك 
الوباء  أخبار  تتبُّع  إال  )مساًء(  يشغله  شيء 
وأرقام  الضحايا  وعدد  ضرب،  املناطق  وأي 
بخريطة  ويهتم  النسب،  ويقارن  اإلصابات 
ساعات  ويحسب  الداء،  انتشار  مناطق 
من  الناس  أصاب  ما  على  ويتـأسف  احلجر 
هم وغم وغالء، ثم جتده مواطنا من نوع آخر 
الطوابير  أخبار  يتّسمع  مواطن  )صباحا(، 
وجديد احلوانيت فيلهث خلفها، فمن طابور 
حانوت  ومن  احلليب،  طابور  إلى  السميد 
البقالة إلى دكان اجلزارة، وال يترك ناديا فيه 
الناس إال حنا فيه ظهره وجالسهم،  ملّة من 
وال مّر باجتماع رجال إلى قصعة طعام إلى 
ثنا فيها ركبته وآكلهم، وال مجلسا فيه قوم 
يتناقشون يف الكرة أو السياسة إال عقف فيه 
كشف  وقد  فتجده  وناقشهم،  معهم  لسانه 
وجهه بال أي كمامة ولم يرتدي قط قفازا وال 
اعتم يوما بعمامة. لكنه يتمنى أن يزول الغم 
سريعا وأن تعود احلياة سيرتها األولى قريبا.

)الصباح(  بني  اجلزائري  املواطن  رحلة 
تعيش  التي  )آليس(  رحلة  تشبه  و)املساء( 
فيها  مبا  الواقعية  املدرسة  أقسام  يف  صباحها 
دهاليز  ترتاد  ثم  عيش،  وظنك  كدر  من 
يسر  من  فيها  مبا  لتستمتع  مساء  اخليال 
من  رحلتها  يف  جتده  وما  ودعة،  وسهولة 
من  وكثير  غّناء  وحدائق  ظرفاء  أصدقاء 
األلوان الزاهية واملوسيقى والغناء، فهي جتد 
يف  تتمناه  كانت  ما  مساء  اخليال  دهاليز  يف 
فصول الواقع صباحا فال تعي وال تتعب وال 

هي تشقى وال تنصب.
اآلمال من التعديل الدستوري.. أمل 
»ابن سلول« أو الداعك على إبريق 

عالء الدين:
علينا أن نقر بال وجل أن الدستور على قداسة 
سّره وعّلو كعبه ليس بذلك اجلهد القار الذي 
له  ويتحالفون  الناس كل ساعة  تتآلف عليه 
السمع والطاعة، فقط جرت املقادير أن لكل 
وألن  رئيسه،  دستور  ولكل  دستورها  حقبة 
وهو  بلد  كل  القانون يف  هو خريطة  الدستور 
الضامن للحريات واحلقوق وعدم اجلور على 
الضعفاء، فإن أغلب أفراد املجتمع السياسي 
يف جل الدول ومعهم خبراء القانون وعلماء 
يبذلون  واألكادمييون  والصحفيون  االجتماع 
قصارى اجلهود من أجل رسمه أحسن رسم 
أنهم  ويعتقدون  والفكر،  الوقت  له  ويبذلون 
املغرم(،  )يف  مشتركون  املغنم(  )يف  شركاء 

لكن األمر عندنا فيه بعض االختالف.
ونحبِّذه  وَسمًحا  جيدا  دستورا  نريده  فنحن 
فيه  يكون  أن  نرضى  فال  مكتمال،  كامال 
جميعا  وجتدنا  عوار،  يصيبه  أن  أو  عيب 
الفهم  على  ونتجاسر  النقد  فن  يف  خبراء 
حتى يخّيل ملن يرانا من بعيد أننا )عصبة( 
سياسيني وخبراء قانون لم يأت الزمان مبثلنا، 
لكننا يف حقيقة األمر »غثاء كغثاء السيل« 

إال من رحم ربي.
بوصف  يحظى  ال  أن  األمر  يف  فاألصل 
السياسة  درس  من  إال  املمارس  السياسي 
ساحاتها  يف  وناضل  وصدقا  حقا  ومارسها 
وتربى يف حاراتها وَعِلم ما لها وأتقن ما عليها، 
يجوب  وهو  شعره  وأبيض  تعب  قد  فيكون 
أدناها وأقصاها، أما أن جتده وقد حشر أنفه 
الداعك  كمثل  فمثله  والقانون  السياسة  يف 
ليستجلب اجلني  الدين(  إبريق )عالء  على 
)الصعب(  يغّير  بأن  ويأمره  يسكنه  الذي 

مراهقا  إال  يوما  ولم يكن  فيجعله )سهال(، 
متصابيا من »أطفال« السياسة، فلم ينتسب 
يوما إلى حزب إال انتسابا باالسم )السياسة 
عن بعد( وال ناضل ألجل فكرة أو مبدأ أو 
عقيدة إال ما كان نضال نصرة األخ ألخيه أو 
ابن عشيرته التي تؤويه، وال سمعناه يوما وقد 
قام يف مقام خطيبا إال ما أصاب الناس من 
لسانه من قيء فتنة مستعرة أو بخار قطيعة 
وال  مقيتة  جلهوية  إال  ينتسب  ال  مشتعلة، 
يركن إال لعروشية مميتة، فحاله كحال جّلنا 
وأكثرنا وقد أعمت الراحة بصائرنا وطمست 
الدعة بصيرتنا، ثم حتدثنا أنفسنا أننا عاملون 
ونتمنى  شأنه،  وعلو  الوطن  رفعة  أجل  من 
على اهلل األماني أن يصبح حالنا أحسن حال 

وأن يكون مكاننا أرقى مكان.
إن حالنا هذا كنقالت املنافقني بني الصباح 
جلسات  يف  يشتركون  كانوا  فقد  واملساء، 
عليه  اهلل  )صلى  اهلل  رسول  مع  الوعظ 
الفقه  يف  دروسا  فيأخذون  صباحا،  وسلم( 
السالفة  األمم  بأخبار  ويتسلون  والعقيدة 
باجتماعهم  ويستمتعون  والرسل،  واألقوام 
لكنهم  كواهلهم،  عن  احلروب  ُحّطت  وقد 
يتحولون من اإلميان إلى الكفر مساء، فمتى 
اختلى الواحد بنفسه ركن إلى الراحة والنوم 
فال عبادة فيها نصب وال صيام، وال صالة 
وقد صّدقوا  ثم جتدهم  قيام،  وال  تعب  فيها 
املسلمني  جماعة  من  باتوا  أنهم  أنفسهم 
ولم  مؤمنني  وأضحوا  بالقول،  أسلموا  إذ 
تؤمن قلوبهم، وال أمسوا إال وقد متنوا اجلنة 
فيها  اخللد  إلى  أنفسهم  واشتاقت  ونعيمها 

والتلذذ بنسيمها.
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أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

»آليــس« و«عـالء الديـن« 
يعـــودون هــذا األســبوع..



16

القصوى

º22
الصغرى

º13 

03:44الفجر:

 6:16الشروق:
12:49الظهر:
 16:29العصر:
 19:57املغرب:

21:28العشاء:

السنة 01 - العدد198   
السبت 07 شوال  1441  هـ - 30 ماي 2020م

َتّتِجه احُلكوَمة نحَو ُمعاجلِة 
ي  الَكثيِر من االخِتالالِت التِّ

تضّمَنتها َقواننُي امَلالّيِة 
نواِت امُلنَقضيِة؛ ِمن  يف السَّ

راجِع عن ُجملٍة من  خالِل التَّ
ة«،  الَقراراِت »غيِر االقِتصاديَّ

تها ُحكوماُت امَلخلوِع  أقرَّ
بوتفليقة؛ َقراراٌت كاَنت 
ا تصبُّ يف ِخدمِة  َظاهرّيً

امَلصلحِة الَوطنّيِة، أو هكَذا 
سويُق َلها عبَر  جَرى التَّ
ياسيِة  الُبروباقندا السِّ

ي اعَتَمدتها  واإلعالِمّية التِّ
ي  ُحكوماُت الِعصاَبة، التِّ

ْت َمداخيَل الِبتروِل  اسَتغلَّ
الِقياِسّية يف بَناِء اقتصاٍد 

، َيرتِكُز على  ِريعيٍّ َهشٍّ
اإلنَفاِق بَشكٍل أساِسيٍّ عبَر 

وُجه  آلّيِة االْستيراِد ؛ وُهو التَّ
ي نقَل اجَلزاِئَر من َسيطرِة  الذِّ

ى ِبجماَعة  ما كاَن ُيسمَّ
»اخلمسَة عشَر ِجنراال« إلى 
َسيطرٍة من َنوٍع آخر. َسيَطرٌة 

أنَتجت اآلالَف من ِرجال 
يَن  األعماِل الَفاِسديَن، الذِّ

لطِة  َيُدوروَن يف َفلِك السُّ
ياسّيِة األشِد َفساًدا.  السِّ

يارِة  ِسياساٌت َنقلْت ِسعَر السَّ
وِق  امُلستوَردِة مُبواصفاِت السُّ

األروِبّيِة من أقلِّ من َمائة 
عف  َمليوِن َسنتيٍم إلى الضِّ

سَبِة إلى َسّياراٍت ُمرّكبٍة  بالنِّ
ا بَجودٍة أقّل، بعَد  َمحلّيً

امُلواَفقِة على إنشاِء َورشاٍت 
للَترِكيِب ُسِمّيت عَبًثا َمصانَع، 

ُل غيَر َعشرٍة بامَلائِة  ال ُتشغِّ
من ُقدرِة امَلصاِنع الِفعلّيِة؛ فَلم 
َتخلْق اإلضافَة على ُمستَوى 

شغيِل وال على ُمستَوى  التَّ
األسعاِر ؛و َطبعا، دفَع امُلواِطن 
نواِت.  مَن خالل ِتلَك السَّ الثَّ

َقواِننُي امَلالّيِة امُلتالِحَقة 
كانت َتعتِمُد يف كلِّ مّرٍة 

طَو على َجيِب امُلواِطن  السَّ
الَبسيِط، من ِخالل إقراِر 

راِئب امُلباِشَرة  امَلزيِد من الضَّ
وغيِر امُلباِشرِة، ُمقاِبَل إعفاِء 
أصَحاِب األْمواِل وامُلنَتِفعنَي 

وَن  يَن ُيسمُّ من امَلاِل الَعام الذِّ
َعبًثا ِرجاُل أعماٍل. و عبَر 
ُجملٍة من الَقراراِت التي 
َجاءت يف َقانوِن املالّيِة 

أكيِد -  ْكِملّي، سيِتُم - بالتَّ التَّ
إعاَدُة َتصويِب َدّفِة االقِتَصاد 

، لتسيَر يف االّتاِه  الَوطنيِّ
ي،  ي َيخِدُم اإلنتاَج امَللِّ الذِّ

وَيجعُل من االسِتيراِد ُعنصًرا 
ال وليَس أصَل الَعملّيِة  ُمكمِّ

ِتها. االقِتصاِدّية ِبُرمَّ

ُمقابَل تسجيِل 137 إصابًة جِديدًة 
فاء يوَم أمٍس   145 ُمصاًبا بـ »كوفيد 19« َتماثُلوا للشِّ

عن  اجلمعة،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الّصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل 137 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  اجلزائر،  يف  كورونا 
ارتفع بهذا ليبلغ 9134 إصابة. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل 
عدد  إجمالي  ليرتفع  املصابني،  بني  وفيات   8 األخيرة  ساعة   24 الـ 

الوفيات إلى 638 حالًة.
145 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي  كما كشف فورار عن تسجيل 
عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بوباء »كوفيد 19« إلى 5422 حالة.

خالد دحماني 

بلسان : عبد العزيز تويقر

أمَر الوزير األول عبد العزيز جراد، يف نص التعليمة 
رقم )1164(، التي أمضاها عبد الرحمان راوية وزير 
املاليني  املراقبني  إلى  بدوره  أبرقها  والتي  املالية، 
بالواليات،  العمومية  باإلدارات  املاليني  واملاسبني 
العمومية  املشروعات  كّل  تلقائيا  برفض  إياهم  آمرا 
عنوان  ضمن  واملندرجة  املمركزة،  وغير  املمركزة 
إجراءاتها  تصل  لم  والتي   ،2020 املالية  السنة 
إلى  العمومية  الصفقات  قانون  ضمن  القانونية 
ـ  دي  ـ  )أو  األشغال  يف  االنطالق  وثيقة  منح  مرحلة 
الصحة  قطاع  يف  املندرجة  املشاريع  ماعدا  ياس(، 
مستشفى  ومشروع  الوطنية  التربية  العمومية، 

السرطان لوالية اجللفة.
وزير  جراد  األول  الوزير  أمر  فقد  ذلك،   وباستثناء 
وزارة  ملصالح  سابقة أرسلها  تعليمة  نص  يف  املالية 

و.  املالية مطلع شهر أفريل املنصرم، حتت رقم )127 
أ(، والتي أمره فيها بالتقيد الصارم ببنودها الرامية 
إلى ترشيد النفقات العمومية الرامية إلى الرفع من 
جائحة  تفشي  من  الوقائية  واإلجراءات  التدابير 
تعليمته  نص  يف  الوزير  ألح  كما  »كوفيد19«.  كورونا 
حصرية  نسخة  الوطن«  »أخبار  يومية  حتوز  التي 
بإجراءات  معنية  الظل  مناطق  تكون  ال  بأن  منها، 
املاليون برفض كل  الرفض، إلى ذلك يلتزم املراقبون 
والتعليم  الصحة  بابي  ضمن  تدخل  التي  املشروعات 
املسبوق  غير  الركود  بسبب  وذلك  الظل،  ومناطق 
الطلب  مّيز  تام  ركود  عن  الناجم  العاملي،  لالقتصاد 
الريع  اقتصاديات  وركود  عامليا،  املروقات  على 

النفطي.
سعد لعجال

بالباي  شوقي  أمس،  أول   ، َ ُعنيِّ
مديرا ملستشفى محمد بوضياف 
السابق  املدير  وعنيِّ  بورقلة. 
عميرات  سليمان  ملستشفى 
بالنيابة  للصحة  مديرا  بتقرت 
الذي  فاضل  مصدق  من  بدال 
مهامه  اجلمهورية  رئيس  أنهى 
يف  املبارك،  الفطر  عيد  قبيل 
مدراء  سلك  مّست  جزئية  حركة 
الصحة، عقب حتقيقات قضائية 
صحية  مؤسسات  عدة  شملت 

مستشفى  منها  ومستشفيات 
طبيبة  فيه  لقيت  الذي  سطيف 

حامل مصرعها بفيروس كورونا.
زاهية سعاد

»غي  الفرنسي  والفكاهي  الكوميدي  املمثل  تويف 
بيدوس« الذي اشتهر على خشبة املسرح ويف السينما 
املناهضة  اإلنسانية  ومواقفه  بالتزامه  واملعروف 

لالستعمار عن سن تناهز الـ 85 سنة.
أباُه  املنقضي،  اخلميس  يوم  الفقيد،  جنُل  ونعى 
باجلزائر   1934 مواليد  من  بيدوس«  »غي  الفنان. 
العاصمة، خطى الكوميدي الراحل أولى خطواته نحو 
مطلع  ناقدة  عروض  تقدمي  خالل  من  الشهرة  مجال 
كمخرج  املهني  مشواره  استهل  حني،  يف  الستينيات. 
بول  »جان  جانب  إلى   1951 سنة  مسرحي  وممثل 

بيلموندو«.
وبدأ جنم »غي بيدوس« يسطع يف مجال الفن السابع 
»جنوم  فيلم  يف  مشاركته  بعد   1955 سنة  من  ابتداء 
املستقبل« للمخرج »مارك أليغري«، ليترك بصمته يف 
الكثير من األعمال السينمائية األخرى إذ يحصي يف 

رصيده الفني ما ال يقل عن ثالثني فيلما.
وكان للراحل العديد من العروض الفكاهية التي كانت 
العاصمة  باجلزائر  مميز  حضور  له  وكان  تأليفه،  من 
بكل  بيدوس  »غي   : الوثائقي  عرض  لدى   2018 سنة 
حرية«.                                                                               )و.أ.ج( 

ني            يف َتعليمة خّص بها وزيُر املاليِة امُلراقبنَي واملاسبني امَلاليِّ

 جّراد يأمُر بَتجميِد َمشاِريع التَّجهيِز غير الُمنطِلَقة

ورقلة

حــة  َتعيــيُن َشوقــي بالَبــاي ُمديــًرا  للصِّ

ُعِرف مبواِقفه امُلناهَضة لالحتالِل الفرنّسي

رحيُل الممّثِل الُكوميدي والُفكاِهي الِفرنسي »غي بيدوس« 

قصَد تاوِز ُمخّلفاِت وباِء »ُكوفيد 19« االقِتصادّية 

الوزيــُر األّول يدُعــو لَتخفيـــِف
وِل النَّامـــيِة   ُديـــوِن الـــدُّ

 
أول  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  دعا 

الدول  ديون  تخفيف  إلى  اخلميس،  أمس 
املالية  الصعوبات  أجل تاوز  من  النامية 
تفشي  عن  الناجمة  واالقتصادية 
إلى  دعا  كما  »كوفيد19-«،  جائحة 
تكريس حوار شامل بني الدول املتقدمة 
ملموسة  حلول  إليجاد  والنامية 
لالحتياجات املتزايدة على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي.
ممثال  تدخله  يف  األول،  الوزير  قال  و 

يف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئيس 
التنمية  متويل  حول  املستوى  رفيع  اللقاء 

األمم  نظمته  »كوفيد19-«  جائحة  ظل  يف 
املتحدة عبر تقنية التواصل املرئي عن بعد، أن 

كـ »خيار حتمي« من أجل  النامية يفرض نفسه  الدول  الديون على  أعباء  مسعى تخفيف 
واالجتماعي،  االقتصادي  الصعيدين  على  الدول  هذه  منه  تعاني  الذي  االختالل  مواجهة 
داعيا - يف الوقت نفسه - إلى »تكريس احلوار الشامل واملستدام بني الدول املتقدمة والنامية، 

إليجاد حلول ملموسة لالحتياجات املتزايدة للتمويل جراء أزمة فيروس كورونا«.
وأوضح جراد أن استمرار هذه األزمة الصحية من شأنه أن »يعّمق األزمة املالية التي تشهدها 
الوباء يف  انتشار هذا  املقلقة - حلد اآلن - بخصوص  املستويات غير  أن  كل األمم«، معتبرا 
القارة اإلفريقية إال أن تداعياته على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي واملالي »ليست 
واإلنسانية  السياسية  باألزمات  املرتبطة  التقليدية  التحديات  القارة  تواجه  حيث  كذلك 
وآثار التغيرات املناخية والتصحر واجلفاف وانهيار أسعار املواد األولية وعبء الديون وتراجع 

التدفقات املالية، فضال عن رهانات األمن الغذائي«.
وأج

َقـانـوُن 
الَمـاليَّة!



هذه الصحيفة تم تحميل 
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