
     إشكالية العالقة بين التراث والحداثة
    يعود مصطلح احلداثة إلى لفظة 

»حداثة« وهي كلمة مشتقة من الفعل 
الثالثي »حدث« مبعنى »وقع« و«أحدث 
الشيء« مبعنى »أوجده« و«احملدث« هو 

»اجلديد من األشياء«.  أما على املستوى 
االصطالحي فتتعدد مفاهيمها، فهناك 

من يراها حالة ثقافية أو حضارية 
جاءت كتعبير عن املجتمعات الصناعية 

الغربية منذ القرن 19 و 20م، وهي 
امتداد بطبيعة احلال جلهود حثيثة 

بدأت منذ القرن 16 يف أوروبا مع اإلصالح 
الديني وما تبعه من حروب دينية هناك 

16

غليــــزان تهــــزم الجائحة 
وتركـب قـارب النجـــــاة

لقرابة  استمرت  جائحة  من  للنيل  القوى  وتوّحدت  اجلهود  تظافرت 
األربعة أشهر، أطباء وجمعيات وفعاليات املجتمع املدني رفقة مهندسي 
النظافة و السلطات الوصية وقفوا وقفة رجل واحد من أجل التخلص من 

هذا الوباء رغم العراقيل ورغم استهتار بعض املواطنني.

09

02
توعدت املقاولني 

املخالفني بفسخ العقود

عدل تأمربعـدم 
بنــاء الجــدران 
العـازلة بالجبس 

شدد املدير العام لوكالة »عدل«، 
طارق بلعريبي، يف تعليمة موجهة 
للهيئة الوطنية للرقابة التقنية 
للبناء، من لهجته جتاه املقاولني 
وشركات إجناز السكنات، مؤكدا 

على ضرورة استعمال اجلدار الغازل 
بدال من تلبيس اجلدران باجلبس، 

معلنا عن استحداث مديرية خاصة 
مبتابعة جودة ونوعية املشاريع.

08
جانت

إخضاع 12 قـادما من 
التشـاد للحجـر الصحي

05
قسنطينة 

دخــول  المخــبر 
الجهـوي  لمعـــهد 
باستـور حّيز الخدمة

06
بجاية  

سكــان حـي سعـدان 
يغلقــون  الطــريق 

الوطنـي رقـم 09

مواطنون مستاؤون من التقدير اآللي حلجم  استهالك الكهرباء يف عز احلجر الصحي

 ُسونلغاز تصَعق المستهلكين 
بفـواتيَر من لهـــب! بفـواتيَر من لهـــب! 
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04
البيض

مطالـب  بالتحقـيق 
فـي  التوظــــيف 
بمحطة مراقبة البيئة

 هدنـــــة: سجلت أخطـــاء يف فواتـير 
بعـض الزبائــن وتـــم تــداركـــها

  فواتـــير ُضــــخمـــت بنحــو 
100 إلـــــى 500 باملـــــائة

 ســــادات: لـم نسجــل أيـة أخطـاء 
فـي فواتيــر املشتــركني بالوســـط

توزيع كمامات وقوافل طبية للتصدي للوباء

0303

د. عز الدين معزة 	 أقالم
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أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 207 -الثالثاء  17 شوال  1441  هـ  - 09  جوان  2020م
W

توعدت المخافين المخالفين بفسخ العقود

عدل تأمر المقاولين باستعمال الجدار 
العازل بدل الجبس

صفية. ن

الوطنية  للهيئة  بلعريبي  وأوعز 
اجتمع  التي  للبناء،  التقنية  للرقابة 
اجتماع  يف  باألمس،  العام،  مبديرها 
عدل  لوكالة  اجلهويون  املدراء  حضره 
الواليات  مبختلف  املشاريع  مدراء  وكذا 
فسخ  إلى  باللجوء  اجلهويني،  واملدراء 
حتترم  التي ال  اإلجناز  مع شركة  العقود 
السكنات،  ونوعية  جودة  معايير 

العازل  اجلدار  باستعمال  وإلزامها، 
باجلبس،  الشقق  جدران  تلبيس  بدل 
التي  التقنية  املطابقة  شهادة  وإرسال 
للبنايات  التقنية  املراقبة  وحدة  تقدمها 
مدراء  قبل  من  العامة،  املديرية  إلى 

املشاريع واملدراء اجلهويني.
لوكالة  العام  املدير  شدد  كما 
لن  فصاعدا  اآلن  من  أنه  »عدل«، 
يسمح بتسليم سكنات رديئة حتى وإن 
حددت فيها آجال التسليم، مع ضرورة 

املشاكل  كل  عن  مفصلة  تقارير  تقدمي 
التي تعرقل عملية تقدم املشاريع وتقدمي 
لشركة  العام  للمديرية  مكتوبة  تقارير 
والنوعية،  اجلودة  حتترم  ال  التي  اإلجناز 
خاصة  مديرية  استحداث  إلى  مشيرا 
تابعة  املشاريع  ونوعية  جودة  مبتابعة 
وشدد  عدل.   لوكالة  العامة  للمديرية 
اللقاء على ضرورة احلفاظ على  خالل 
سمعة وكالة عدل باعتبارها أكبر وكالة 

يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

للجزائر  اجلمركية  العائدات  بلغت 
األول  الثالثي  خالل  دج  مليار   270.35
دج  مليار   267.33 مقابل   2020 من 
 ،2019 سنة  من  الفترة  نفس  خالل 
باملائة،   1.13 قدره  طفيفا  ارتفاعا  مسجلة 
بحسب ما أكدته املديرية العامة للجمارك 
العائدات  واستخدمت  أمس.  يوم 
الثالثي  خالل  عليها  احملصل  اجلمركية 
2020 يف تزويد ميزانية الدولة  األول من 
17ر229  مقابل  دج  مليار   227.62 ب 
السنة  من  نفسها  الفترة  خالل  دج  مليار 

قدره  طفيفا  انخفاضا  مسجال  املاضية، 
باملائة، حسب إحصائيات مديرية   0.68
فيما  للجمارك،  االستشراف  و  الدراسات 
الدولة  مليزانية  املوجهة  العائدات  بلغت  
التحصيالت  مجموع  من  باملائة   84.2.
التي أجرتها اجلمارك خالل الثالثي األول 
العائدات  حصة  قدرت  2020.كما  من 
التضامن  و  الضمان  لصندوق  املوجهة 
21.66 مليار  للجماعات احمللية ما يقارب 
مسجلة  دج،  مليار   23.25 مقابل  دج 
وتشير  باملائة.   6.82 قدره  انخفاضا 

العائدات  أن  إلى  للجمارك  العامة  املديرية 
املوجهة للصندوق الوطني للتقاعد استقرت 
عند 19.25 مليار دج مقابل 13.22 مليار 
دج مسجلة ارتفاعا  بقرابة 45.68 باملائة. 
 ،2020 سنة  من  األول  الثالثي  وخالل 
قيمة  للبلديات  املوجهة  العائدات  بلغت  
79ر222 مليون دج مقابل 09ر289 مليون 
دج،  مسجلة انخفاضا ب 22.13 باملائة 

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
 صفية. ن/ وأج

بلغت 270 مليار دينار
العائدات الجمركية ترتفع خالل الثالثي األول من 2020

قالوا بأنهم تعرضوا لخيبات أمل كبيرة من ال مباالة المواطنين

مستخدمو الصحة يرهنون استمرارية 
الخدمة بمدى الحترام اإلجراءات 

الوقائية
ضمان  أن  على  األسالك،  مختلف  من  الصحة  مستخدمو  أجمع   
تستقبل  التي  تلك  خاصة  االستشفائية  باملؤسسات  اخلدمة  استمرارية 
املواطن  احترام وتطبيق  يبقى »مرهونا » مبدى  بفيروس كورونا،  املصابني 
بداية  منذ  منه  يعانون  الذي  الكبير  الضغط  لتفادي  الوقائية  لإلجراءات 

ظهور احلاالت األولى .
ويرى مستخدمو القطاع أن التخفيض من نسبة انتشار الفيروس تبقى 
باحلاجز  التي وصفوها  الوقائية  املجتمع لإلجراءات  احترام  مرتبطة مبدى 
املتني ضد هذه اجلائحة التي لم تسلم منها دول العالم، مؤكدين  بحسب 
بها  أوصت  التي  الوقائية  اإلجراءات  احترام  وأج، على ضرورة  نقلته  ما 
واملتمثلة أساسا يف احترام  فيروس كورونا  لرصد ومتابعة  العلمية  اللجنة 
ملتفتني  التجمعات،  وتفادي  الكمامات  وارتداء  االجتماعي  التباعد 
لإلجراءات  املواطنني  بعض  احترام  لعدم  وجسديا  نفسيا  انهيارهم  إلى 
الوقائية من خالل اإلقبال الكبير على أسواق اخلضر والفواكه والدكاكني 
دون احترام أدنى شروط الوقاية ثم يقبلون جماعيا -كما أضافت إحدى 
املشاركات- على مستشفى القطار قصد إجراء تشخيص الوباء يف الوقت 
لقضاء  اخلروج  القناع عند  وارتداء  املنزلي  احترام احلجر  فيه  يعتبر  الذي 

احلاجة أحسن تشخيص لكل فرد.
كما شددوا على ضرورة احترام املواطنني لتوجيهات السلطات العمومية 
قصد احلد من انتشار الوباء وتخفيف الضغط على عمال الصحة، وكذا 

حتليهم باملزيد من احليطة واحلذر يف هذا الشأن.
محمد رضوان

لمعالجة تبعات كورونا على االقتصاد
أرباب العمل يطالبون بتأجيل الجباية 

لسنة على األقل
 طالب مصطفى معزوز، رئيس الهيئة االستشارية الوطنية للدراسات 
واملقاولني،  العمل  ألرباب  الوطني  باالحتاد  املنازعات  وقضايا  القانونية 
على  سنة  وتأجيلها  الضرائب  مع  التعامل  يف  والتساهل  اجلباية  بتأخير 
اعتماد  إلى  داعيا  االقتصاد،  على  كورونا  فيروس  تبعات  ملعاجلة  األقل 
التكنولوجيات احلديثة يف قطاع البناء واألشغال العمومية التي تأخرت يف 

تسليم وحدات سكنية.
وأكد معزوز يف تصريحات إذاعية يوم أمس، أّن عودة ورشات العمل 
تستدعي بالضرورة توفير النقل، و تنظيم مواقيت العمل للعّمال مع تأخير 
اجلبائية مدة سنة كاملة و ذلك لبعث النشاط فيها بعد انقطاع دام طيلة مّدة 
احلجر الصحي، كما دعا مؤسسات البناء واألشغال العمومية الى ضرورة 
االلتزام بالتدابير الصحية املنصوص عليها للوقاية من وباء كورونا، مضيفا 
أنه وتزامنا مع عودة بعض املؤسسات و النشاطات التجارية للعمل تدريجيا 
النشاطات  محّرك  على  ترتكز  العمومية  واألشغال  البناء  مؤسسات  فإّن 
االقتصادية، و هي وسائل النقل التي تسّهل نقل السلع وخاصة العمال، 
لكن هذه املرة مع مراعاة ضرورة التباعد االجتماعي، لضمان عودة نشاط 

البناء بعد التداعيات التي شهدها القطاع.
إلى استعمال  البناء يف حاجة ماسة  أّن قطاع  املتحدث،  وقال ذات 
التكنولوجيا لتطوير آليات العمل مؤكدا على ضرورة إعطاء فرص للكفاءات 
اجلزائرية و ملنتجي مواد البناء و ذلك لضمان تطور وسهولة العمل، إضافة 
إلى التحكم يف السرعة كتقنية ملجابهة املشاكل السابقة التي أبدت ضعفا 
يف العديد من مشاريع البناء، وحول ندرة اليد العاملة يف قطاع البناء دعا 

إلى ضرورة إيجاد آليات بديلة للحفاظ على استمرارية املشاريع.
صفية نسناس

العملية ستتم على 3 مراحل
إطالق خدمة الكترونية للتكفل 

باألشخاص دون مأوى
 أعطت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة، كوثر كريكو، 
للتبليغ  انطالق اخلدمة اإللكترونية  الوزارة إشارة  يوم أمس االثنني، مبقر 

عن األشخاص بدون مأوى.
ستسمح  اخلدمة  هذه  إن  صحفية،  تصريحات  يف  كريكو  وقالت 
للمساعدة  مصالح  إحداث  عبر  مأوى،  بدون  باألشخاص  بالتكفل 
توسيع  هو  منها  الهدف  أن  مضيفة  املتنقلة،  االستعجالية  االجتماعية 
أنه  إلى  املجتمع، مشيرة  ليشمل كافة شرائح  العمل االجتماعي  ظاهرة 

شدد المدير العام لوكالة »عدل«، طارق بلعريبي، في تعليمة موجهة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، من لهجته 
تجاه المقاولين وشركات إنجاز السكنات، مؤكدا على ضرورة استعمال الجدار العازل بدال من تلبيس الجدران بالجبس، معلنا 

عن استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  عقدت   
صناعة  حول  اجتماعا  واحلرفيني، 
فيروس   انتشار  من  الواقية  األقنعة 
كورونا  بني توفير الطلب وحتديد السعر. 
قد  احتماالت   3 املجتمعون  وطرح 
تعرفها البالد بعد بداية تخفيف تدابير 
احلجر، أوالها نهاية الوباء والعودة إلى 
أو ظهور موجة جديدة  العادية،  احلياة 
للوباء، إضافة إلى احتمال عودة الوباء 
االجتماعي  الدخول  مع  حّدة  بأكبر 
استحالة  إمكانية  واملدرسي، ويف ظل 

الصحي  احلجر  إلى  مجددا  العودة 
املجتمعون  قرر  االقتصادي،  والغلق 
يخص  فيما  تسبيقية  إجراءات  اتخاذ 
التباعد  لوازم  من  االحتياجات  تأمني 
االجتماعي الصحي. ويف هذا اإلطار، 
مت التأكيد على تأمني 150 مليون قناع 
الوطنية،  االحتياجات  لسد  شهريا 
احلّفاظات  إنتاج  مؤسسات  وحتويل 
إنتاج  إلى  البالستيكية  واألكياس 
تسويق  تسهيل  مع  الواقية،  األقنعة 
املخّولة،  املؤسسات  عبر  الكمامات 

املادة  بتوفير  احلاضرون  طالب  حيث 
واخليط  القماش  خاصة  األولية، 
املطاطي بعدما شهد ارتفاعا بأكثر من 

100 باملائة مؤخرا.
االجتماع  خالل  اإلعالن  مت  وقد 
للجمعية  التابعة  اخلياطة  ورشات  بأن 
وتنتج  ورشة   400 عن  يزيد  وعددها 
حاليا 300.000 كمامة يوميا، يجب 
كمامة  مليون  إلى  إنتاجها  يصل  أن 

يوميا.
صفية. ن

دعوات لتوفير لوازمها بعدما التهبت أسعارها
تأمين 150 مليون قناع شهريا لسد االحتياجات الوطنية

أشار إلى احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية
عرقاب: اجتماع أوبك+ األخير كان ناجًحا

أكد، وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أّن القرارات املتخذة يف اجتماع منظمة الدول املصدرة للبترول وشركائها »أوبك+«، 
السبت املاضي، ارتقى إلى مستوى التحديات التي تواجه سوق النفط. وأوضح عرقاب، يف كلمة ألقاها خالل اجتماع عقد، أمس، 
عبر تقنية التحاضر عن بعد، إّن املشاورات التي أجريت يوم السبت حولت االجتماع إلى واحد من أكثر االجتماعات كفاءة. كما 

أوضح وزير الطاقة، أّن دول منظمة »أوبك« وحلفائها ستقترح إجراءات إضافية لضمان استقرار سوق النفط إذا استلزم األمر ذلك.
للبترول »أوبك«، تاله اجتماع  املصدرة  الدول  الـ179، ملنظمة  الدوري  املاضي، شهد االجتماع  السبت  أّن  إلى  جتدر اإلشارة 

ملنظمة أوبك وشركائها »أوبك+«.
خالد دحماني

جراد يهنئ فناني الجزائر بمناسبة يومهم الوطني
 قدم الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس، تهانيه للفنانني اجلزائريني، مبناسبة يومهم الوطني، املصادف لتاريخ الـ8 جوان من 
كل سنة. وجاء يف رسالة تهنئة الوزير األول: »أيها السادة الكرام من فنانني ومبدعني مكرمني وشباًبا قادمني إلى املشهد الثقايف بقوة، 
السالم عليكم، أشارككم االحتفال بيومكم الوطني الذي هو يوم كل إنسان مييل إلى احلرية والقيم اإلنسانية.. إنسان يحافظ على 
ثوابت أمته«. وواصل جراد يف نفس الرسالة: استطاعت الثقافة الوطنية بتراثها، أن تواجه احلقد والعنصرية والفتنة وكل األفكار 

املنكرة بشدة«.
خ.د



عّمـــــار قـــردود

الذي  اآللي  التقدير  أن  يبدو  لكن 
انتهجته سونلغاز كان خارج اإلطار متاًما 
الصواب وال يقتصر األمر على  وجانب 
عدد معني سواء كانوا أشخاصا عاديني 
املشتركني  آالف  شمل  بل  شركات  أم 
الفاتورات  لتلك  ُصعقوا  الذين  والزبائن 
وتفاجؤوا  للجيوب  واحلارقة  اخليالية 
وهو  الكهرباء  من  املستهلك  باحلجم 
األمر الذي استشاطوا غضًبا منه وسارعوا 
أفراًدا وجماعات نحو الوكاالت التجارية 
اخليالية  األرقام  تصحيح  بغية  لسونلغاز 

للفواتير التي وصلتهم إلى املنازل.
وأكد املعنيون أن األمر يتعلق بخطأ 
التقدير اآللي وقعت فيه ُيحسب عليها، 

التي  العدادات  مصير  عن  متسائلني 
 2017 مارس  يف  سونلغاز  عنها  أعلنت 
، حيث كشفت رئيسة قسم الدراسات 
تقنية  عن  بالشركة  واإلحصاء  التجارية 
متت  إنها  قالت  العداد  لكشف  جديدة 
سونلغاز،  شركة  أعوان  قبل  من  آنذاك 

بأن  تسمح  أجهزة  بتثبيت  قاموا  حيث 
احلاسوب  طريق  عن  الكشف  يكون 
الفاتورة  تسجيل  عند  األخطاء  لتفادي 
يشتكي  كان  التي  الدفتر  على  بالقلم 
تلك  الزبون، متسائلني عن مصير  منها 

اآللية.
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أخبار السياسة

عدة  وعبر  الوطن  أخبار  عاينت 
واليات عبر الوطن، جملة من الغضب 
نظير فواتير سونلغاز، حيث أكدوا أنها 
 100 بني  ما  تتراوح  زيادات  عرفت 
عارًما  استياء  خّلف  مما  باملائة،  و500 
لدى الزبائن وطالبوا بتقدمي توضيحات 
العملية وتصحيح  وتفسيرات عن هذه 
اخللل، علًما أن العديد منهم لم يقِض 
ذلك  ومع  مبنزله  الصحي  احلجر  فترة 

وصلته فاتورة مرتفعة الثمن.
وهي الوضعية، التي خلفت غضًبا 
كبيًرا لدى املواطنني الذين سارعوا إلى 
نشر الفواتير التي وصلتهم إلى منازلهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

معبرين عن استيائهم الشديد.

 فاتورة 2000 دينار ترتفع إلى 
50000 دج

 و قال محمد بوزيد من قسنطينة-: 
»لقد تفاجأت بفاتورة الكهرباء و الغاز 

تطالبني  منزلي  إلى  وصلتني  التي 
االستهالك  من  مرتفع  مبلغ  بتسديد 
بالرغم من  املاضيني،  الشهرين  خالل 
على  يحتوي  ال  و  صغير  منزلي  كون 
و  منزلية  الكهرو  األجهزة  من  الكثير 
و  الكهرباء  تستهلك  التي  اإللكترونية 
كنت قبل ذلك أقصى مبلغ أسدده ال 
الـــ5000 دينار فقط، لكن  يزيد عن 
الفاتورة هذه املرة تضمنت مبلغا خيالي 
قدره 5 ماليني سنتيم و كأنني شركة أو 
مصنع«، مضيفا: »أنا متيقن بأن هناك 
خطأ-و ُجل من ال يخطأ-و قد قصدت 
املدينة  لسونلغاز  التجارية  الوكالة 
اجلديدة علي منجلي لالحتجاج على 
تضخيم الفاتورة و احلمد هلل مت تصحيح 
اخلطأ و االعتذار مني و تخفيض املبلغ 

إلى 2000 دينار فقط.

 فاتورة بـــ 14 ألف دينار 
تصل منزل مغلق منذ 3 أشهر..!

عني  من  شبانة  ع.  املواطن   أما 
مليلة فقد قال إن منزله ظل مغلًقا منذ 
بداية احلجر وأنه كان يقيم عند والدته 
بوصوله  تفاجأ  ولكنه  العائلي  بالبيت 
فاتورة مضخمة ُتطالبه بتسديد 14 ألف 
وجعله  أربكه  الذي  األمر  وهو  دينار 
الوكالة  صوب  ليتجه  غضًبا  يشتاط 
االعتراف  مت  أين  لسونلغاز  التجارية 
املكلف  العون  لكن  خطأ  بوجود 
بسونلغاز طلب منه تسديد املبلغ األول 
املوجود بالفاتورة أواًل و بعد ذلك يقدم 
و  مشكلته  يف  للنظر  لإلدارة  شكوى 
هدده بقطع الكهرباء و الغاز يف أجل 15 
ا  َحالِّيً الفاتورة  تسديد  أن  أبلغه  و  يوًما 
تداركه  سيتم  االستهالك  حجم  فوق 
يف الفاتورة املقبلة و رغم أنه حاول إقناع 
كان  أنه  إال  ذلك  باستحالة  املوظف 

عنيًدا و صمم على رأيه.
موفق رباح

مواطنون يحتجون على فواتير مضخمة في عز الحجر الصحي

 سونلغاز تّصعق المستهلكين بفاتورات ملتهبة! 

فواتير بزيادات ما بين 100 إلى 500 بالمائة
مواطنون تحت الصدمة

المكلف باالتصال لناحية الشرق الجزائري بسونلغاز:
تم تسجيل أخطاء في فواتير بعض 

الزبائن لكن تم التدارك
 أكد خليل هدنة املكلف باالتصال لناحية الشرق اجلزائري بسونلغاز 
يف  األخطاء  بعض  تسجيل  فعاًل  مت  أنه  الوطن«  »أخبار  لــ  تصريح  يف 
فواتير الكهرباء والغاز للزبائن يف عدد من واليات الشرق اجلزائري وأنه مت 
تصحيح اخلطأ وجاري-على قدم وساق- استكمال ما تبقى من أخطاء 
تقديرية جاءت على إثر جلوء سونلغاز إلى تقنية التقدير اآللي ملستويات 

استهالك الكهرباء والغاز ما يضمن احترام رزنامة الفوترة.
الزبائن  جميع  تشمل  لم  اآللي  التقدير  عملية  أن  هدنة  وأشار 
الذين لم يتمكنوا من  الزبائن  واملشتركني بل إن األمر اقتصر فقط على 
منذ  الشركة  أطلقته  الذي  املوقع  عبر  االستهالك  فواتير  مستحقات  دفع 
وسيلة  عدم حتكمهم يف  بسبب  املاضي  مارس  الصحي يف  احلجر  بداية 
الكالسيكي  النظام  إلى  العودة  أن  وأفاد  بعد،  عن  اإللكتروني  الدفع 
تفادًيا ألية  األفضل  هو  بات  التجارية  الوكاالت  عبر  الفواتير  تسديد  يف 

مشاكل وعراقيل.
ونفى هدنة أن تكون الوكاالت التجارية لسونلغاز قد أقدمت على قطع 
التموين بالكهرباء والغاز على املشتركني املتخلفني عن تسديد فواتيرهم 

وقال إذا حدث ذلك فاألكيد عن طريق اخلطأ وسيتم تصحيحه .
ع.ق

المكلفة باإلعالم على مستوى سونلغاز العاصمة:
لم نسجل أية أخطاء في فواتير المشتركين

الشركة  مؤسسة  مستوى  على  باإلعالم  املكلفة  نفت  جهتها،   من 
سادات  اجلزائر،  والية  توزيع  ناحية  والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
على  سونلغاز  مصالح  تسجيل  الوطن«  »أخبار  لــ  تصريح  يف  حسينة، 

مستوى والية اجلزائر العاصمة أية أخطاء يف فواتير املشتركني والزبائن.
أن  األمر  يف  ما  وكل  الفواتير  يف  تضخيم  أي  يوجد  ال  أنه   وأفادت 
يف  النسبي  باالستهالك  عالقة  له  الفواتير  بعض  يف  الطفيف  االرتفاع 
ظل  يف  والتبريد  التكييف  أجهزة  استعمال  بسبب  الكهربائية  الطاقة 

درجات احلرارة املرتفعة املسجلة يف اآلونة األخيرة.
ع.ق

موظف  ميزار-وهو  ح.  كشف 
سابق بسونلغاز بأن أي خطأ يف فاتورة 
والزبائن  للمشتركني  والغاز  الكهرباء 
أن  إلى  مشيًرا  تصحيحه  الصعب  من 
قيمة الرسوم والضرائب والطوابع )دون 
واملستحقات  اإلتاوات  عن  احلديث 
ارتفع  كلما  ترتفع  مرة(  كل  الثابتة يف 
األشطر  وكذا  االستهالك،  حجم 
الرتفاع  يؤدي  كبير  بتباين  املستهلكة 
جميع  باحتساب  للضعف  الفاتورة 
زبائن  هناك  قائاًل:  الرسوم.وأضاف 
ماليني  و5   4 بـ  فواتير  وصلتهم 
للوكاالت  توجهوا  وعندما  سنتيم، 
التجارية للتصحيح، بعد تصوير العّداد 
اجلديد،  االستهالك  رقم  وتدوين 

انخفضت فواتيرهم بأكثر من 70 إلى 
الفواتير  واألغلبية خفضوا  باملائة،   80
يجهله  ما  التصحيح.  بعد  بالنصف 
رسوم  يدفعون  أنهم  الزبائن  أغلب 
االستهالك  مبلغ  من  أكبر  أو  تساوي 

الصايف.. ال يقرؤون الفاتورة جيًدا .
كما تابع بالتوضيح أن هذه الرسوم 
االستهالك،  حجم  بارتفاع  ترتفع 
ناهيك إذا جاءته فاتورة خيالية فتكون 
ال  والرسوم  أيضا،  خيالية  الرسوم 
ينتظر  ملن  املقبلة  الفواتير  يف  تعوض 

التدارك يف الفاتورة املقبلة.
التجارية  الوكاالت  بعض  وقامت 
لم  الذين  للزبائن  لسونلغاز،بالنسبة 
يتمكنوا من إرسال مؤشرات عدادات 

بناء  الفوترة  الغاز،بعملية  و  الكهرباء 
للزبون  االعتيادي  االستهالك  على 
على أن تتم عملية حتيني الفواتير مبجرد 

إجناز القراءة الفعلية للعدادات.
التي  االحتجاجات  شدة  وأمام 
لسونلغاز  التجارية  الوكاالت  شهدتها 
الوطن،أفادت  واليات  مختلف  عبر 
الشركة  أن  الوطن  أخبار  مصادر 
القراءة  عملية  استئناف  قررت 
املكلفني  التقليدية-عن طريق األعوان 
الكهرباء  استهالك  بذلك-لعدادات 
جويلية  شهر  من  الغاز،ابتداء  و 
للتدابير  االحترام  ضمان  املقبل،مع 

املتعلقة بالصحة .
موفق رباح

باشرت الوكاالت التجارية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز عبر واليات الوطن األسبوع الماضي عملية توزيع 
الفواتير على المشتركين والزبائن وأوضحت مسؤولة اإلعالم في الشركة فاطمة الزهراء مرزوقي في تصريحات لوكالة 

األنباء الجزائرية أنه لتفادي تراكم مستحقات االستهالك لدى المشتركين، عمدت الشركة إلى التقدير اآللي لمستويات استهالك 
الكهرباء والغاز ما يضمن احترام رزنامة الفوترة وعدم اإلخالل بها.

وهو ما يحول دون التدارك بالفواتير الالحقة
الزبائن يدفعون رسوما أكبر من مبلغ االستهالك الصافي

رئيس فدرالية حماية المستهلك:
 سنتواصل مع سونلغاز إليجاد حل 

للفواتير  المضخمة
 تأسف رئيس فدرالية حماية املستهلك، زكي أحريز يف تصريح لــ«أخبار 
فواتير »ُمضخمة وخيالية«  مواطنني حول  لتلقيهم مؤخًرا شكاوى  الوطن«، 
للكهرباء، مؤكًدا أن الفدرالية ستتواصل مع مؤسسة سونلغاز وسلطة ضبط 
الكهرباء والغاز، إليجاد حل لهذه الفواتير الكبيرة واخلاطئة والتي ال يستطيع 
فعاًل  ثبت  للذين  بالتقسيط  التسديد  اقتراح طريقة  صاحبها تسديدها، مع 
اعتماد  بسبب  منها  اخلاطئة  تلك  وتصحيح  والغاز  للكهرباء  استهالكهم 
فيدراليته  اقتراح  باملناسبة أحريز  التقدير اآللي. وجدد  تقنية  سونلغاز على 
على سونلغاز بوضع بطاقات استهالك للكهرباء والغاز عبر شرائح الرصيد أي 
»الفليكسي«، متكن املواطن من استهالك الكمية التي يريد عن طريق شراء 
البطاقات، وهو االقتراح الذي مت تثمينه ووعدت سونلغاز بإدخاله حيز اخلدمة 

منذ 3 سنوات لكن ال حياة ملن تنادي.
ع.ق

الفواتير غير المدفوعة..
سونلغاز تقطع التموين في عز فترة 

الحجر الصحي
 رغم أن وزير الطاقة محمد عرقاب، أكد أن شركة سونلغاز لن تقوم بقطع 
الكهرباء لزبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم، خالل فترة احلجر الصحي،إال 
التجارية  الوكاالت  بعض  تلتزم  ولم  ورق  على  ِحبٍْر  مجرد  كان  كالمه  أن 
لسونلغاز عبر الوطن بتنفيذه وتطبيقه وأقدمت على قطع الكهرباء خاصة على 
عدد من الزبائن مثلما حدث األمر يف أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، باتنة 
تدخل  هامش  على  ندوة صحفية،  أوضح خالل  قد  كان  الوزير  وسطيف. 
له يف املجلس الشعبي الوطني، أن املواطنني الذين لم يتمكنوا من تسديد 
فواتيرهم عن بعد، لن يتم قطع الكهرباء عنهم طيلة فترة احلجر الصحي، يف 

إطار اإلجراءات التضامنية التي اتخذتها سونلغاز.
ع.ق

التقديُر اآللي لالستهالك يضُع سونلغاز في حرج 	
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3774 هكتار خسائر 2019

انطــالق حمــالت  حمــاية 
المحاصــيل الزراعيـة مـن الحرائــق

محمد  رضوان
وأفاد بيان احلماية املدنية، أن هذه احلملة 
السنوي  البرنامج  جتسيد  إطار  يف  تندرج  التي 
للتحسيس والتوعية تخص مناطق إنتاج احلبوب 
الفالحني  فئة  تستهدف  إذ  العليا،  بالهضاب 
لتحسيسهم وتوعيتهم على ضرورة احترام وتطبيق 
اندالع  تفادي  أجل  من  كاملة  الوقائية  التدابير 
احلرائق، وما يجب القيام به أثناء وبعد االنتهاء 

من عملية احلصاد.
الوطنية  احلملة  هذه  أن   البيان،  ويضيف 
تهدف للحد والتقليل من اخلسائر الناجمة عن 
حرائق احملاصيل الزراعية وعن اآلثار االقتصادية 

املترتبة عنها واحملافظة على املنتوج الوطني وتدعيم 
األمن الغذائي احمللي.

األسباب  املديرية  حددت  ثانية  جهة  من 
اوضحه  ما  حسب  احلرائق  الندالع  الرئيسية 
حتليال إلحصائيات الـ 5 سنوات األخيرة، هي 
عدم تطبيق اإلجراءات الوقائية املتعلقة بحماية 
األراضي الفالحية وتنقية محيطها من احلشائش 
اليابسة وعدم ترك مسافة األمان  بني األراضي 
احلديدية،  السكك  وكذا  والطرقات  الفالحية 
كافية  بسعة  للمياه  صهاريج  تخصيص  عدم 
للتحكم يف احلرائق عند اندالعها، حرق القمامة 
يف  احلصاد  بعملية  والقيام  عشوائيا  وجتميعها 

أوقات الذروة وعدم صيانة آالت احلصاد.
كما أشار الى أنه مت تخصيص جهاز أمني 
عملي لفائدة الفالحني ملرافقتهم وتوفير شاحنات 
إخماد  و  السيطرة  إلى  يهدف  احلرائق،  إخماد 
احلرائق عند بداية اندالعها وتفادي خسائر يف 
احملاصيل الزراعية، بحيث قامت مصالح احلماية 
بتدعيم وجتديد وسائل مادية معتبرة تتمثل يف 
إخماد  يف  مختصة  وطني  إنتاج  من  شاحنات 
املاضية  السنة  اخلسائر  ان  خاصة    ، احلرائق 
قدرت ب 3774 هكتار من احملاصيل متثلت يف 
قمح و شعير، 155548 شجرة مثمرة و533117 

حزمة تنب.

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، حملة للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية، ابتداء من األمس على مستوى 
التراب الوطني، حيث كان االنطالق الرسمي من والية تيارت

أمام مقر والية بومرداس

المستفيـدون مـن الترقـوي 
المدعـم بالكـرمة يحتجـون

 
   جدد، صبيحة أمس، المستفيدون من مشروعي السكنات الترقوية المدعمة 
بالكرمة احتجاجهم أمام مقر والية بومرداس، تنديدا بالوتيرة البطيئة التي 

تسير بها األشغال بهاذين المشروعين.

   ويتعلق األمر، حسب بعض احملتجني، بكل من مشروع 200 و100 سكن ترقوي 
مدعم اجلاري إجنازها بحي الكرمة التابع لبلدية بومرداس، التي انطلقت بها األشغال منذ سنة 
2014، حيث وبالرغم من مرور 6 سنوات على انطالق املشروعني غير أنهما يسجالن، وفق 

محدثينا، تأخرا كبيرا يف اإلجناز ما تسبب يف تعطل عملية التوزيع.
وأضاف املعنيون أنه ورغم احلركات االحتجاجية التي قاموا بها يف وقت سابق أمام دائرة 
ووالية بومرداس واملراسالت العديدة التي بعثوا بها للجهات الوصية، إال أن األشغال بهاذين 
املشروعني الزالت تراوح مكانها، معربني يف الوقت نفسه عن تخوفهم من استمرار التماطل 

وتأثيره على موعد تسلم سكناتهم.
ويف األخير، طالب املستفيدون من مشروعي 200 و100 سكن ترقوي مدعم بالكرمة 
بضرورة تدخل الوالي يحياتن إلجبار املؤسسة املكلفة باالجناز على تسريع وتيرة األشغال وتذليل 

كل العقبات التي تقع يف وجه املشروعني، قصد تسلم سكناتهم يف أقرب اآلجال.
سميرة مزاري

بومرداس

سكـان قريـة بوحسـين 
يغلقـون مقر بلدية تاورقة
 أقدم، أمس، سكان قرية بوحسني على غلق مقر بلدية تاورقة ببومرداس، احتجاجا على 

النقائص التنموية العديدة التي تشهدها قريتهم.
عّدد احملتجون جملة املشاريع التي تفتقد إليها القرية، يأتي يف مقدمتها مشاريع إعادة تهيئة 
الطرقات التي تتواجد يف حالة كارثية بسبب برك األوحال التي تضر بها شتاء والغبار املتطاير 

يف فصل الصيف، مما يصّعب من تنقل القاطنني بالقرية سواء بالنسبة للراجلني أو املركبات.
املتعلق  أهمية عن سابقه،  يقل  بالقرية ال  آخر يسجل  احملتجون على مشكل  ليعرج 
بالتذبذب احلاصل يف التزود باملاء الشروب، حيث يعاني أهالي املنطقة من جفاف احلنفيات، 

ما يجعلهم يف رحلة بحث دائمة عن هذه املادة احليوية.
ويف سياق متصل، تطرق سكان قرية بوحسني إلى الظالم الدامس الذي تغرق فيه املنطقة 
بعد املغرب، بسبب غياب اإلنارة العمومية وعجز السلطات احمللية لبلديتهم عن توفيرها رغم 
شكاويهم العديدة، مما تسبب يف انعدام األمن بالقرية على حد قولهم، مؤكدين أن استفادة 

القرية من هاته املشاريع بات أكثر من ضرورة لتحسني اإلطار املعيشي لسكانها.
سميرة مزاري

تسجيل أول حالــة غـــرق 
بشواطــئ  مستغانـم

لليوم  تواصل 
فرقة  التوالي  الثاني على 
الغطاسني وأعوان احلماية 
مستغامن  بوالية  املدنية 
النتشال  البحث  عملية 
من  مفقود  غريق  جثة 
جنس ذكر على مستوى 
مبدينة  مطربة  شاطئ 

مستغامن.
وهي أول حالة غرق 
قبل  بالوالية  تسجل 

افتتاح موسم االصطياف الذي تأجل  هذا العام بسبب جائحة كورونا.
بن سعدية .ن

 أقدم  العديد من املواطنني أمس على غلق 
مقر بلدية العلمة بعنابة لليوم الثاني على التوالي 

بـ«الكادنة« احتجاجا على غياب التهيئة.
 35 حي  سكان  فإن  مصادرنا  وحسب 
البلدية،  مقر  أغلقوا  بالعلمة  ريفي  مسكن 
من  يطالبون  الذي  احتجاجهم  من  مصعدين 
خالله بالتهيئة لكون احلي يفتقر للكهرباء، الغاز، 

الصرف الصحي، و شبكة الطرقات.
توصيلهم  ضرورة  على  أكدوا  احملتجون 
الصرف  مشروع  وتكملة  الغاز،  بالكهرباء 
الصحي، و تكملة تهيئة احلي واملطالبة ببرمجة 

احلي يف قادم زيارات الوالي.
 وكان والي والية عنابة على هامش الزيارة 
نهاية  العلمة  بلدية  إلى  قادته  التي  امليدانية 
األسبوع الفارط  أعلن عن منح أزيد من 7 ماليير 
سنتيم لتهيئة الطرق و األرصفة حلي 126مسكن 
باحلصحاصية و ربط حي 264 مسكن  بالغاز 
قاعة  معاينة  مت  كما  املنطقة.  بذات  الطبيعي 

عجلة  دفع  بهدف  الويزة  مراح  املجاهد  العالج 
عدة  مبعاينة  الوالي  وقام  العلمة  ببلدية  التنمية 
مشاريع منها إجناز قناة توزيع املياه الصاحلة للشرب 
قطر 160 مم مبشتة أوالد تومي وربط مشتة أوالد 

واألرصفة  الطرقات  وإجناز  تطهير  بشبكة  تومي 
أوالد  العالج  قاعة  وزيارة  الشبكات  مختلف  و 

تومي.
ف سليم

طالبوا بالتهيئة والربط بمختلف الشبكات

محتجون يغلقون مقر بلدية العلمة بـ«الكادنة« في عنابة

بواسطة  وضع شاب عشريني حدا حلياته 
حبل. ويتعلق األمر بالشاب س. ع البالغ من 
العمر حوالي 23 سنة و الذي وجدته أسرته معلقا 
سكرة  بحي  الكائن  البيت  مبستودع  حبل  إلى 

الغربية.

 وقد تنقلت فرق احلماية املدنية لعني املكان 
غير أنها وجدت أن عائلته قد أنزلته من احلبل، 
يف حني مت انتظار مصالح الشرطة العلمية لتأخذ 
عينات مسرح اجلرمية ومنها نقل الضحية ملصلحة 
حفظ اجلثث للتشريح ملعرفة األسباب احلقيقية 

للوفاة وقد خلفت هذه القضية لغطا كبيرا وسط 
الساكنة خاصة وأنها وقعت بعد مرور أقل من 3 
أيام على انتحار عروس لم ميضي على زواجها 3 

أشهر بنفس احلي.
زاهية سعاد

ورقلة
انتحـار عشرينــي بحـبل في بيـته بحـي سكــرة



خديجة بن دالي

العملية عقب  حتضيرات  وجاءت 
للعاملني من  تكوينات  حثيثة شملت 
ناهيك  النفسية،  و  العلمية  الناحية 
عن تدعيمه و جتهيزة مبختلف االجهزة 
الطبية التي من شأنها أن تقدم حتاليل 
بفيروس  اخلاصة  الدم  لعينات  دقيقة 
تشخيص  يف  يختص  بحيث  كورونا، 
وذلك   ،19 كوفيد  عينات  وحتليل  

بعد املوافقة عليه وترخيصه من طرف 
العاصمة  باجلزائر  باستور  معده  خبراء 
و الذين خصوه االسبوع الفارط بزيارة 
ميدانية  على مستوى املدرسة الوطنية 

للبيوتكنولوجيا.
وحسب مدير املدرسة  البروفيسور 
املخبر  شرع  فقد  داودي،  خليفي 
الكوفيد  عينات  استقبال  يف  أمس 
اجلامعي  املستشفى  من  والقادمة    19
ان  على  باديس،  بن  خلضر  احلكيم 

يتم استقبال عينات الواليات الشرقية 
وأضاف  القادمة،  االيام  خالل  تباعا 
البروفيسور داودي أن ثمرة هذا االجناز 
جاءت بعد شهر و نصف من التحضير، 
شملت جهود لترقية و تكوين العاملني 
باملخبر و حتضيرهم نفسيا، بالتعاون مع 
قسنطينة  منها جامعة  املدرسة  شركاء 
مبستشفى  امليكروبيولوجيا  ومخبر   ،3

قسنطينة.

تطبع  املعاناة  تزال  ال 
بوعيش  قرية  مواطني  يوميات 
من  ببلدية سيدي هجرس بالرغم 
النداءات املتكررة والتي لم تنقطع يوما 
خاصة  صاغية  آذانا  جتد  لم  أنها  إال 
القرية لضروريات احلياة  افتقار  يف ظل 
الكرمية حيث ناشدوا السلطات احمللية 
مطلبهم  يف  النظر  بضرورة  والوالئية 
اجلديد القدمي اخلاص بالكهرباء وهو ما 
أجبر الكثير على االعتماد على الربط 

على  خطورته  من  بالرغم  العشوائي 
عن  أكبر  بدرجة  ورمبا  القرية  سكان 
األطفال متسائلني عن األسباب اخلفية 
التي أقصت احلي من التزود بهذه املادة 
املواطن  احليوية واخلدماتية يف يوميات 
إتباع  ظل  يف  خاصة  القرية  بهذه 
انتهجتها  التي  لألمام  الهروب  سياسة 
تسيير  على  املتعاقبة  البلدية  املجالس 
احلديث  دون  هذا  البلدية  هذه  شؤون 
عن غاز املدينة األمر الذي يجبر الكثير 

غاز  قارورة  عن  والبحث  الشتاء  لرحلة 
تلبد  مبجرد  سعرها  يرتفع  التي  البوتان 
القليلة  القلة  حني  يف  بالغيوم  السماء 
التي تعمل على كراء سيارات خاصة 
يف  املواطنون  ليناشد  غاز  قارورة  جللب 
بضرورة  بالوالية  األول  الرجل  األخير 
أخذ مطلبهم مأخذ اجلد وذلك ببرمجة 
حالة  رفع  وبذلك  الكهرباء  مشروع 
الغنب التي يعيشونها منذ نشأة احلي .
جمال أبو أشرف

قسنطينة
16 حصان مهدد بالنفوق بنادي 

الفروسية
أكد الطبيب البيطري حسان حجيرة يف تصريح خص به جريدة أخبار 
الوطن أأن نفوق أحد األحصنة بنادي الفروسية بقسنطينة لم يكن بسبب 
اإلهمال الذي طال النادي بل بسبب املشاكل التي عانت منها الفرس يف 
فترة احلمل بالنظر إلى سنها بحيث تبلغ من العمر 18 سنة، حيث توفيت 
بعد إجهاض جنينها ،  ولم ينفي محدثنا احلالة الكارثية التي وصل اليها 
نقص  ظل  يف  لألحصنة  الصحية  احلالة  على  سلبا  أثرت  والتي  النادي 
التغذية و الرعاية الصحية. وأضاف الدكتور حجيرة أن وضعية 16 حصان 
وضعية مقبولة بالرغم من معاناتها من سوء التغذية بسبب انعدام الدعم 
العاملة و  اليد  قلة  إلى  إدارية  والتي أدت  املادي ووجود مشاكل تنظيمية 
الرعاية الصحية و  لتوفير  الطعام و األدوية حيث تطوع بعض األطباء  قلة 

الطبية لهم .
خديجة بن دالي

عنابة
إلزام التجار بالتصريح بفضاءات 

التخزين قبل نهاية جويلية
من  واملستوردين  املتعاملني  كل  عنابة  لوالية  التجارة  مديرية   حذرت 
عدم التصريح لدى مصاحلها والكشف عن أماكن التخزين التي يستغلونها 
التخزين غير  واملتاجرة وكل فضاء  املستوردة  يف تخزين سلعهم وبضائعهم 
يعتبر   2020 جويلية   20 بتاريخ  احملددة  القانونية  اآلجال  قبل  له  مصرح 
املخزنة  للمواد  حجز  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  عنه  ويترتب  قانوني  غير 
والغلق اإلداري للنشاط مع املتابعة القضائية. ويف بيان لها أكدت أنه يف 
إطار إعداد اخلريطة الوطنية ملساحات تخزين املواد الغذائية و الفالحية تعلن 
مديرية التجارة أن كافة املتعاملني االقتصاديني )مستوردين، منتجني، جتار 
بكل  بالتصريح  ملزمون  أنهم  جتار جتزئة، فالحني، حرفيني...(  جملة، 
مساحات ، الهياكل أو محالت التخزين والتبريد املخصصة لتخزين املواد 
الغدائية والفالحية يتعني على املتعاملني املعنيني تقدمي بطاقات التصريح 
املعنية  املصالح  مستوى  على  الغذائيه  للمواد  التخزين  أماكن  أو  باحملالت 
بكل  للتجارة  اإلقليمية  واملفتشيات  املديرية  مقر  غرار  على  التجارة  لقطاع 
من برحال ، احلجار ، غرفة التجارة سيبوس ، الفرع احمللي للمركز الوطني 

للسجل التجاري.
ف سليم

سكيكدة
سهول فالحية ومستثمرات مهددة 

باالختفاء
 دقت، أمس، جمعيات محلية يف سكيكدة، مهتمة بالشأن الفالحي 
و احمليط ناقوس اخلطر مطالبة وزير الفالحة و البيئة و العدالة التدخل العاجل 

من أجل وقف التعدي على األراضي الفالحية التي سجلت مؤخرا .
املستثمرة  مستوى  على  عائلة   29 احتجت  اخلصوص،  هذا  يف  و 
الفالحة  و  العدل  وزير  طالبت  احلدائق بسكيكدة،  الزفزاف يف  الفالحية 
فيما  مستقل  حتقيق  فتح  أجل  من  العاجل  التدخل  الوالية  والي  و حتى 
بعدما  بيوتها  و حتى  أراضيها  من  بالطرد  تهديد  و  ظلم  من  إليه  تتعرض 
اقتالع  منحت اإلدارة يف والية سكيكدة رخصة ألحد األشخاص قصد 
العدالة  ان  بحجة  بيوتها  من  إخراجها  حتى  و  فالحتها  و  الزيتون  أشجار 
شيء  بشراء  قاما  اعتباره  على  احملكمة  من  بقرار  الشخص  لهدا  فصلت 
محجوز،  غير ان العائالت تؤكد بان تلك األرض غير معنية بهدا القرار و 
هناك خطاء يف خبرة اخلبير القضائي الدي بات يهددها بالتشرد و اخلروج 
الزيتون  من بيوتها و أراضيها، كما تأسفت لشروع املقاول يف قطع أشجار 

املعمرة و اجلديدة و كل الكروم التي كانت مصدر حياة تلك العائالت .
الهدم ووقف االشغال على طاولة  قرارات  العشرات من  و رغم وجود 
االدارة التي ال تنفد بعد تدخل أصحاب النفوذ و املافيا و حتى املال القدر 
بالرشاوى، و هي نفس الصورة يف الشريط الساحلي ببلدية الشرايع و بن 
زويت يف كركرة التي تكالب عليها رجال املال و باعوا العديد من األراضي 
عرفيا و تسببوا حتى يف ملوحة أبار املاء اجلوفية التي كان املواطن يستعملها 
يف السقي حتت أنظار السلطات التي تتفرج، و هو ما دفع باملهتمني بالشأن 
البيئي إلى دق ناقوس اخلطر يف بالغات لسيد النائب العام على أمل أن 
يفك شفرة صمت السلطات احمللية و حتى والي الوالية ملا تشهده أراضي 

الدولة من تعدي صارخ و نهب مع سبق اإلصرار و الصمت.
جمال بوالديس
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يعد الثاني من نوعه بقسنطينة

دخول المخبر الجهوي لمعهد باستور 
حيز الخدمة

المسيلة
مواطنو قرية بوعيش بسيدي هجرس يطالبون بالكهرباء

دخل المخبر الجهوي لمعهد باستور حيز الخدمة بالمدرسة الوطنية للبيوتكنولوجيا بقسنطينة والذي يعد  الثاني من نوعه 
بعاصمة الشرق الجزائري.

والية  بلديات  سكان  جدد 
إلى  وزير  واملوجه  املسيلة مطلبهم، 
بضرورة   ، واملناجم  الطاقة 
التجميد  رفع  بغية  التدخل  العاجل 
لسنة  للطاقة  التكميلي  البرنامج  عن 
2013 ما تعلق بالكهرباء وغاز املدينة 

.
من  يعانون  الذين  السكان  قال 
منازلهم  عن  املادتني  هاتني  غياب 
،أنهم ضاقوا ذرعا من االنتظار ،جراء 
التطمينات من قبل كثير من املسؤولني 
الوزارة  مع  بالسعي   ، سابق  وقت  يف 
الوصية لرفع التجميد عن هذا املشروع 
احملرومة  القرى  سكان  ،وكان  املجمد 
والكهرباء ،قد جددوا  املدينة  غاز  من 
مطلبهم برفع التجميد عن املشروعني ، 
من خالل االحتجاج  عبر غلق الطرق 
الوطنية والوالئية ،وهذا بقرى بلديات 
أراد  التي  األخيرة  هذه   ،47 الوالية 

صوت  إيصال  باحتجاجهم  سكانها 
حيث   ، الوصية  الوزارة  إلى  معاناتهم 
أخبار  رصدت  السكان  ممن  يضيف 
الوطن  حديثهم من غياب غاز املدينة 
يف  كابوسا  يعيشون  أنهم   ، والكهرباء 
البوتان  غاز  قارورة  اسمه  الشتاء  فصل 
جيوبهم  أنهكت  التي  أسعارها  بني   ،
،وبني الندرة ورحلة البحث عن قارورة 
،وأضاف  أكثر  املعاناة  صورة  تكتمل 
تعاني  التي  القرى  من  السكان  ذات 
والكهرباء  ،أن  املدينة  غاز  غياب  من 
يف  خاصة  الواحدة  البوتان  غاز  قارورة 
من  أقل  يف  الشتاء  تستهلك  فصل 
الغذائية  الوجبات  طهي  بني   ، يومني 
والغسيل  ،ذلك  والتدفئة  اليومية 
ليال  جدا  باردة  مناطق  هناك  أن 
استعمال  من  تخوفهم  ،،مؤكدين 
املازوت  مبادة  تشتغل  التي  املدافئ 
إصابات  تسجيل  من  ،خوفا 

كانت  ،وقد  الوفاة  باالختناق  أو 
املسيلة  بوالية  املدنية  احلماية  مصالح 
،تنقذ أشخاصا أصيبوا باختناق جراء 
مصير  كان  ،فيما  لغازات  استنشاقهم 
املتضررين  أن  حني  ،يف  املوت  آخرين 
من مشروع الكهرباء ،أكدوا أن املشروع 
من  زاد  بالكهرباء  اخلاصة  املجمد 
معاناتهم ،حيث لم يجدوا سبيال غير 
الربط العشوائي ،وهو ما يشكل خطرا 
،ويزداد  الصغار  األطفال  على  حقيقيا 
خوفهم أكثر يف فصل األمطار ،حيث 
التي  األسالك  من  التخوف  يبقى 
القوية  الرياح  جراء  األرض  يف  تسقط 
جتعل  والتي   ، باألمطار  املصحوبة 
األرض  تسقط  يف  األسالك  بعض 
على  خطرا  تشكل  يجعلها  ما  ،وهو 

األطفال الذين يلعبون يف الشوارع.
سعد لعجال

مطالب بإنجاز مشاريع للكهرباء والغاز
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يعيشون حياة مأساوية 

العزلة تطوق سكان دوار »أوالد 
الناوي« بمعسكر

بلعالم بهيجة

التابعة   الناوي  اوالد  سكان  دوار  عرف 
بسبب  مزرية  مبعسكر   أوضاعا  مناور  لبلدية 
نغص  التنمية،  مما  مشاريع  يف  الكبير  النقص 
على السكان حياتهم اليومية، األمر الذي أدى 
احمللية   للسلطات  مطالب  جملة  رفع  إلى  بهم 
ووالي الوالية و املنتخبني  للوقوف على الوضع. 
الدوار  إلخراج  التنموية   املشاريع  استكمال  و 

من دائرة   العزلة و التهميش.

  تنصيب ممهالت.. أمل السكان 
 طالب العشرات من سكان  اوالد الناي ، 
مصالح البلدية بإجناز ممهالت حلمايتهم خاصة 
األطفال الصغار من خطر حوادث املرور، التي 
من  أبنائهم  خروج  عند  األولياء  هاجس  تبقى 
السن  كبار  وحتى  بجوارها،  واللعب  منازلهم 
توجههم     أثناء  للطريق  قطعهم  عند  يتخوفون 
السائقني  تهور  من  العالج  قاعة  و  للمسجد 
بالقرب  جنونية  بسرعة  لسياراتهم  وقيادتهم 
من منازلهم وكذا وسط احمليط احلضري، األمر 
أبنائهم الصغار حيث  الذي بات يهدد سالمة 
على  ممهالت   بوضع  املعنية،  السلطات  طالبوا 
لدفع  لغليزان   املؤدي  الطريق الوطني  مستوى 
السائقني للتقليل من السرعة لتفادي أي خطر 
من  أبنائهم  على  وقلق  تهورهم،  عن  ينجر  قد 
الطريق  عبورهم  خالل  مرور  حلوادث  تعرضهم 
اللعب  فترات  أثناء  املنازل  من  خروجهم  أثناء 
او   الدراسة،  مقاعد  إلى  ذهابهم  عند  وكذا 
السكان  اكد  للطريق  و  قطعهم  عند  السكان 
ان  الطريق  سنويا  يحصد العديد من املوتى و 
اجلرحى  وطالب السكان يوضع ممهالت قانونية  
الكبير  اخلطر  هذا  من  أكبادهم  حلماية فلذات 
للمركبات. خاصة التي تعبر  الطريق متوجهة 

للعاصمة  مرورا بغليزان .

 الصرف الحصي ..كارثة ايكولوجية
السلطات  مطالبتهم  الدوار   قاطني   جدد 
قنوات  بشبكة  سكناتهم  ربط  بضرورة  احمللية 
هؤالء  يشتكي  حيث  الصحي،  الصرف 
الطريق  عليه  توجد  الذي  املزري  الوضع  من 
قنوات  مياه  يف  تغرق  والتي  حليهم،  الرئيسية 
السكان  هؤالء  دعا  حيث  الصحي،  الصرف 
والضغط على  التدخل  أجل  الوالية  من  والي 
من  عاجلة  إجراءات  التخاذ  البلدية   مسؤولي 
تسوية  وهذا  يتكبدها  التي  املعاناة  إنهاء  شأنها 
مع  تتحول  التي  تعبيدها   و  الطريق  وضعية 

سقوط األمطار إلى برك من املياه، جراء 
باحلي  الصحي  الصرف  قنوات  انعدام 
متسببا  باملكان  املتواجد  القصديري 
للمارة  املشاكل  من  العديد  يف  بذلك 
املياه  جراء  السيارات  أصحاب  وحتى 

القذرة املتسربة 
أن  السكان  أكد  ذاته  السياق   يف 
املياه  صرف  قنوات  انعدام  مشكل 
يف  خاصة  باحلي،  تعقيدا  األمور  يزيد 
يف  تتسبب  التي  األمطار  تساقط  فترة 
مشددين   ، واألوحال  األتربة  انزالق 
على أن الوضع الذي يوجد عليه حيهم 

ليس وليد اليوم وامنا يعود لسنوات عديدة رغم 
من  احمللية  السلطات  إلى  املرفوعة  الشكاوى 
كل  ويف  أنهم  إال  املشكل  حلل  التدخل  أجل 
مرة يتلقون وعود بإدراج مشروع ربط سكناتهم 
يزال  ما  الذي  الصحي  الصرف  قنوات  بشبكة 

حبرا على ورق على حد وصفهم.  

غاز المدينة.. المشروع الحلم
حتدث القاطنون أيضا »الخبار الوطن«   عن 
الصعبة  الوضعية  بسبب  الشديد  استيائهم 
ضروريات  أدنى  غياب  بسبب  والقاسية 
منها  يعاني  التي  املشاكل  أهم  احلياة،   ومن 
الطبيعي،  الغاز  لشبكة  افتقارها  هو  السكان 
لكون البحث عن قارورات البوتان أثقل كاهلهم، 
خصوصا أن قارورة غاز البوتان ليست يف متناول 
كل العائالت، وأن هناك من يجد صعوبة كبيرة 
يف اقتنائها من أماكن بعيدة لعدم وجودها بوفرة 
حديثهم،  سياق  يف  هؤالء  أكده  ما  حسب 
من  املعنية  للسلطات  مطلبهم  رفعوا  أنهم  كما 
أجل تزويد حيهم بشبكة الغاز الطبيعي وإنهاء 
مشقة تلك العائالت مع النقص الفادح يف هذه 
املادة على شكل قارورات البوتان التي يقتنيها 

بصعوبة،وخاصة ان  املنطقة     ال تبعد الشبكة 
دوار  أن  إذ  فقط  كيلومتر  بحوالي  سوى  عنهم 
اوالد الناوي الذي يعتبر أعلى منطقة يف الوالية 
حيث تكون فيها درجة احلرارة يف الغالب حتت 
الصفر وهي أول من يستقبل التساقطات األولى 
للثلوج لذلك فقد أصبح وجود غاز ضرورة ملحة 
لتطليق عناء احلصول على قارورة الغاز من جهة 
االبتدائية  املدارس  يف  خاصة  التدفئة  وضمان 
حيث متدرس التالميذ وسط ظروف صعبة ناجتة 

عن وجود البرد داخل حجراتهم.

توصيل الكهرباء .. مطلب ملح
السكنات  من  املستفيدون  ويعاني    
إمتام  رغم  حيث  للكهرباء  انعداما  الريفية 
أشغال سكناتهم والرحيل إليها إنهم ال يزالون 
الكهربائي  التيار  لتوفير  بجيرانهم  يستنجدون 

عن طريق التوصيل غير الشرعي لذلك  .
مير  الناي  اوالد  سكان  االخير ودعا  ويف 
عند  جدية  وقفة  الوقوف  وجوب  إلى  البلدية 
أمام   بالوقوف  والية  والي  وطالبوا  انشغاالتهم 
اليومية  زيارته  خالل  من  املطالب  هذه  جملة 

التفقدية و تقدمي حلول  لطاملا  انتظروها  .

منطقة أخرى من مناطق الظل، حيث  ال حياة للسكان ، في ظل انعدام أدنى ضروريات الحياة ، بدوار أوالد الناوي بمعسكر واحد من المئات 
من المناطق التي  يعاني سكانها العزلة و يعيشون االقامة الجبرية ، ينتظرون ان تلتفت السلطات الوصية يوما لهم وتنفض الغبار عنهم.

 بجاية 
إنقاد شاب من الغرق بشاطئ 

أوقاس
 متكن أعوان  احلماية املدنية  ببجاية، من إنقاذ حياة شاب 
البالغ من العمر 34سنة،من الغرق بأعجوبة بشاطئ  قرب تفق 
اوقاس من طرف اعوان وغواصني احلماية املدنية بوحدة اوقاس،و 
حسب معلومات فان الشاب قصد البحر للصيد وليس للسباحة 
مستشفى  استعجاالت  الى  نقله  الصخور،ليتم  بني  فانزلق 
بجاية،غلق  والي  طرف  من  قرار  إصدار  مت  تنه  أوقاس،علمت 
بعد  ايام  منذ  كورونا  جائحة  بالوالية،بسبب  جميع  الشواطئ 
تسجيل توافد املواطنني عليها خوفا من انتشار العدوى بفيروس 
من جهة  االصطياف  موسم  انطالق  وعدم  19 من جهة  كوفيد 

ثانية.
بـــلقاسم.ج

طالبوا بالمياه الصالحة للشرب 
سكان حي«سعدان« ببجاية 

يغلقون الطريق الوطني رقم 09
صبيحة  من  األولى  الساعات  منذ  املرورية  احلركة  توقفت 
أمس،على مستوى الطريق الوطني رقم 09،الرابط بني واليتي 
بجاية وسطيف،بسبب إقدام سكان حي«سعدان«ببلدية درقينة 
متاما  وغلقه  واحلجارة  املتاريس  وضع  على  بجاية،  والية  شرقي 
عدم  من  واستيائهم  تذمرهم  عن  منهم  احلركة،تعبيرا  وجه  يف 
يف  املتمثل  ملطلبهم  املقدمة  للوعود  احمللية  السلطات  استجابة 

تزويدهم باملياه الصاحلة للشرب.
أن  الوطن   الخبار  احملتجون  صرح  الصدد،  هذا  يف 
املياه  غياب  من  املواطنني  معاناة  جاء  بسبب  االحتجاج 
على  تساعد  ال  صعبة  ظروفا  يعيشون  للشرب،حيث  الصاحلة 
االستقرار،على الرغم من املراسالت العديدة التي تقدمنا بها، 
فترة  تفاوت يف  الوضعية بقيت على حالها.فيما يسّجل  أن  إال 
هذه  تشكلها  التي  السكنية  التجمعات  بعض  عبر  املاء  انقطاع 
القرية، كما حتدث املعنيون عن االنقطاعات املستمرة التي يعانون 
املنابع  التزود من  إلى  منها منذ فترة طويلة،األمر الذي يدفعهم 
الوقت  ويف  بأنه  قالوا  الذين  بشرائها.املعنيون  وحتى  الطبيعية 
الذي مت فيه توصيل الغاز الطبيعي إلى كل السكنات تقريبا بهذه 
البلدية،ال زالوا يعانون بشكل كبير من نقص هذه املادة احليوية 
خاصة يف فصل الصيف،عندما تغيب نهائيا عن حنفياتهم ولفترة 
الطبيعية مصدرهم  واملنابع  العمومية  احلنفيات  طويلة،مما يجعل 
يف التزود باملاء على الطريقة البدائية.وقد خّلف غلق هذا الطريق 
مع  تزامنا  املرورية  احلركة  يف  كبيرا  اضطرابا  آخر،  صعيد  على 
عودة االنشطة التجارية الى نشاطهم بعد قرابة ثالثة اشهر من 
بوالية  يوميا  تقريبا  يتكرر  أضحى  الذي  السيناريو  احلجر،وهو 
بجاية،وسط غضب مستعملي الطرق واملتعاملني االقتصاديني، 
الذين اضطروا إلى تغيير الوجهة عبر مسالك أخرى صعبة ووعرة 
لبلوغ غاياتهم،موجهني نداء بضرورة التوقف عن اآلثار السلبية 
يف  الطرق  قطع  غرار  االحتجاجية،على  احلركات  تخلفها  التي 
وتنمية  اقتصاد  أمام  عثرة  حجر  تقف  املرور،ألنها  حركة  وجه 

الوالية خاصة مع ازمة جائحة كورونا.
بـــلقاسم.ج

جنوب  الواقعة  إسياخن  قرية  سكان  ناشد 
احمللية  و  الوالئية  السلطات  وزو  تيزي  بلدية 
ملشاكلهم  حد  وضع  أجل  من  العاجل  التدخل 
التي  املستخدمة  املياه  تسربات  منها  اليومية، 
إلى  إضافة  لها،  القرية مجاري  اتخذت مسالك 
بعض  تصريح  وحسب  باجلملة  أخرى  نقائص 
بهذه  القاطنني  فإن  الوطن   اخبار  ل  السكان 
إلجناز  اخلاصة  إمكانيهم  سخروا  املعروفة  القرية 
يزيد  ما  منذ  وذلك  القذرة،  املياه  صرف  شبكة 
15 سنة،حيث بدأت تظهر عليها تشققات  عن 
وتصدعات بالنظر إلى قدمها مما ادى الى حدوث 

هذه التسربات وقد سبق للسكان وأن تقربوا عدة 
ببرمجة  مطالبتهم  بغرض  املسؤولني  من  مرات 
تقدم  مرة  كل  ويف  أنهم  إال  ترميمها،  أشغال 
كما  ورق.  على  حبر  مجرد  لتبقى  وعود  لهم 
قدم  من  كذلك  تعاني  القرية،  ان  السكان  أكد 
شبكة توزيع املياه الصاحلة للشرب والتي تدعمت 
هي  أنها  إال  السكان،  جهود  بفضل  القرية  بها 
قدمية.  لكونها  تشققات  من  تعاني  األخرى 
يطالب  وعليه  القرية،  هذه  عزلة  زاد يف  ما  وهذا 
السكان املسؤولني ببرمجة قريتهم ضمن املناطق 
املرشحة لالستفادة من املشاريع التنموية، بهدف 

احلياة  ظروف  وتوفير  لهم  املعيشي  االطار  حتسني 
الضرورية.. 

..وسكان تمزقيدة يحتجون للمطالبة بتعبيد 
الطريق

و بدورهم سكان قرية متزقيدة يف بلدية تيزي 
املرات  من  العديد  يف  احتجاجات  بعد  راشد 
تنفيذ  بالتعجيل يف  الوالئية  اجلهات  من   طالبوا 
مشاريع تهيئة الطرقات بعد أن اهترأت وامتألت 
باحلفر وتساءل ذات السكان عن متاطل مسؤولي 
الرابط  الطريق  بتعبيد  تعجيلها  وعدم  الوالية 
مطروح  املشكل  أن  مع  البلدية  و  القرية  بني  بني 
على مستوى البلديتني مند مدة ومع أن السكان 
لطاملا طالبوا القائمني بضرورة التعجيل يف عملية 
تطبيق املشاريع التي وعدوا بها من تزفيت وتعبيد 

عطلت  التي  احلفر  على  والقضاء  املهترئة  للطرق 
املواطنني  أحد  ويبرز  مركباتهم  وسير  سيرهم 
مستوى  على  يتخبطون يف مشكل حقيقي  أنهم 
احلفر  متٍلؤها  والتي  املهترئة  الطرق  بسبب  املنطقة 
و قد رفعوا شكاويهم على مستوى املصالح املعنية 
السلطات  أن  رغم  قائما  يزال  املشكل ال  أن  غير 
قد وعدت بتخصيص ميزانية لتعبيد وتهيئة كل 
الطرق مستغربا أمر جتاهل ما يعانوه يف هدا الطريق 
الهام ال سيما يف فصل الشتاء أين تهطل األمطار 
ليتحول إلى وحل حقيقي يصعب السير فيه مشيا 
أو راكبا و قد  أستغرب احملتجني من تعنت مصالح 
الوالئية ومتاطلها يف تنفيذ مشاريعها بتهيئة الطرق 
يف هذه املنطقة يف وقت حاولنا االتصال باجلهات 

الوصية لكن دون جدوى. 
احمد اليان

تيزي وزو 
مشاكل بالجملة تعيق التنمية بقرية »أسياخن«
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أخبار السر ايا

مرت أمس، ذكرى رحيل علي 
معاشي،  الشاعر والمغني الذي اغتاله 
المستعمر الفرنسي في مدينة تيارت 
ونّكل بجثته لعدة أيام مع اثنين من 

رفاقه سنة 1958.
وسّخر علي معاشي جهده لحّب الوطن 

من خالل الموسيقى والفن، فتألق 
في رده على »بساط الريح« لفريد 

األطرش عبر »أنغام الجزائر«، سنة 
1956 التي طاف بها كل مناطق 

الجزائر لمدة 14 دقيقة، بألحان مّثلت 
كل منطقة من مناطق الجزائر وصار 

عمله األكثر شهرة على اإلطالق.

كشفت دراسة أجريت، مؤخًرا، أن حوالي نصف الموظفين 
العرب العاملين من منازلهم لم يتلقوا أي إرشادات تتعلق 

باألمن الرقمي.
وأوضحت دراسة لشركة كاسبرسكي، بالتعاون مع البوابة 
العربية لألخبار التقنية، أن ما نسبته %45 من الموظفين 
العرب العاملين من منازلهم في جميع أنحاء العالم لم يتلقوا 

من أرباب عملهم أي إرشادات تتعلق بـاألمن الرقمي خالل فترة 
العمل من المنزل.

وحذرت الدراسة من تأثير ذلك على سالمة األعمال التجارية 
حال وقع هجوم رقمي يستهدفهم؛ وهو ما من شأنه التسبب في 

خسائر قد تكون فادحة في بيانات الشركة ومعلوماتها«.

شارك آالف الطلبة والمختصين 
الجزائريين في » الويبينار« حول 

تطوير التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 
واالتصاالت في الجزائر،  و في غضون 
أيام معدودة اشترك مئات المهووسين 

بالتكنولوجيات الحديثة على قناة اليوتوب 
TMV Events، قناة البث المباشر 
لهواوي. هذا وتعد الصيغة الجديدة 
المبتكرة األولى من نوعها في شمال 

إفريقيا بالنسبة لهواوي.

في ذكرى »أنغام الجزائر«  

أمريكا تحتفي بطبيب جزائري

نصف العمال خارج األمن الرقميمهووسو الرقمنة يبرزون

احتفت صفحة السفارة األمريكية بالجزائر بابن 
الجزائر الدكتور عبد القادر محمدي، نظير دراسته 
الطبية حول فيروس كورونا والتي نشرت بإحدى 

المجالت األمريكية المرموقة، فمتى تحتفي الجزائر 
بأبنائها في هكذا مجاالت حيوية تحتاجها البالد 

والعباد ..

تلقت صور زواج الالعب مختار فراحي بنادي 
برادو الكثير من اإلعجابات، حيث اختار الالعب 
التوجه إلى الملعب اللتقاط صور زواجه في زمن 
كورونا، فكان ابن كرة القدم ووفيا لها حتى في 

يومه الخاص.
وتعد الخطوة هي األولى من نوعها في الجزائر.

الزواج في المالعب 
في زمن الجائحة

الزوايا األشراف هيئة غير معتمدة!الزوايا األشراف هيئة غير معتمدة!
أكدت الجمعية الجزائرية للزوايا والثقافة الصوفية أّن الهيئة المسماة النقابة الوطنية للزوايا 

األشراف بالجزائر، غير معتمدة من قبل السلطات.
وفي بيان إعالمي خاص، نددت الجمعية بما يصدر عن هذه النقابة مناشدة السلطات األمنية 

والمدنية أن تضع حًدا لمثل هذه الممارسات من ِقبل هيئات غير معتمدة أصاًل. كما نّوه البيان أّن 
مثل هذه الهيئات تسعى إلى تشويه الزوايا وتشارك في ضرب مؤسسة روحية تربوية أصلية.

واستنكرت الجمعية في بيانها، ما أقدمت عليه نقابة الزوايا األشراف من تمجيدها في بيان لها 
للسياسة األمريكية، مناشدة السلطات لكشف حقيقة هذه الهيئة التي تتكلم باسم الزوايا، »مع أّن 

الزوايا في منأى عن هذه التصريحات المغرضة«.
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تسبب خسائر كبيرة خاصة للفالحين

العاصفة الرملية )انقويا( تجتاح 
المقاطعة اإلدارية عين قزام 

كرزيكة أحمد

إيدابيريحي  السيد  أكد  ما  وحسب 
إطار  فالحية  يف  مستثمرة  صاحب 
تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  برنامج 
الوطن  أخبار  جلريدة  )أونساج(  الشباب 
سببت  حيث  قوية  كانت  العاصفة  ان 
املستثمرة  له على مستوى  أضرار  له عدة 
مقر  عن  كلم   12 مسافة  على  تقع  التي 
لسانه  وعلى  قزام  عني  اإلدارية  املقاطعة 
يف  الفالحية  مستثمرتي  )تركت  يقول 
من  اليوم  طوال  بذلته  مجهود  بعد  املساء 
مثل  الفالحية  باملنتوجات  اإلعتناء  اجل 
واخلضركالبصل  أنواعه  مبختلف  البطيخ 
والفلفل  والبذجنان  والسالطة  والطماطم 
إلى  إجتت  الصباح  ويف  واجلذر.....ألخ 
املستثمرة إلكمال األشغال وإذ بي أتفاجأ 
إلى  إضافة  من  املنتوجات  عدد  بإتالف 
طور  يف  السقي  مياه  جتميع  مكان  سقوط 
املشكل  املستثمرة  سياج  وإتالف  اإلجناز 

من مادة القصب وستار بتجميع الرمل.
قزام  عني  أن  املتحدث  وأضاف 
أستغلت  لو  خصبة  زراعية  أراضي  بها 
فكر  لهذا  والفواكه  اخلضر  من  ألكتفت 
يف  أنشاء هذه املستثمرة الفالحية املقدرة 
ألهالي  متنفسا  لتكون  ب4هكتارات. 
اخلضر  مبختلف  املنطقة  بتزويد  املقاطعة 

حيث  كبير  إرتفاع  تشهد  التي  والفواكه 
املنتوجات  لبعض  الكيلوغرام  تتجاوز 
يف  خاصة  الطماطم  مثل  دينار   300
أين  املعظم  رمضان  شهر  مثل  املناسبات 
عن  املقاطعة  بعد  التجار  بعض  يستغل 
نشاط  وجود  عدم  إلى  إضافة  متنراست 

الفالحة بها.
دون  حتول  عراقيل  هناك  أن  وأشار 
حتقيق نتائج إيجابية مثل الديون الكبيرة 
للكهرباء ومشكل عدم تدعيمه باألشجار 
التفاح  من  الليمون  البرتقال  املثمرة مثل 
عدم  إلى  إضافة  الوصية  اجلهات  طرف 
واألدوية  ويناشد  األسمدة  إمتالكه 
جرف  بوسائل  أيضا  بتدعيمه  السلطات 

الرمال  ملنع  رملي  سياج  إلجناز  الرمال 
بسياج  وتزويده  نحومستثمرته  الزحف 
مثل  احليوانات  تسلل  ملنع  حديدي 
وقوف  الوقت  نفس  مثمنا يف  لها  اجلمال 
عند  قزام  بعني  الرسمية  اجلهات  بعض 
إلتفاته  وينتظر  املستثمرة  إجناز  يف  البدء 
واملصالح  الوالئية  السلطات  طرف  من 
لزيارته وينتظر  متنراست  لوالية  الفالحية 
ما  عبر  لتعويضه  تتدخل  أن  مبادراتهم 
الطبيعية ألن  الكوارث  تعويضات  يسمى 
أمال كبيرة يف  يعقد  وكان  اخلسائر كبيرة 
سبيل تزويد السوق احمللي  يف عدد معتبر 

من املنتوجات الفالحية.

جانت
وضع 12 مسافرا قدموا من  نجامينا  

في الحجر الصحي
 مت وضع 12 مسافر قدموا من جنامينا 
عاصمة تشاد عبر مطار تيسكا مبقاطعة 
جانت  يف احلجر الصحي على مستوى 
اإلجراءات  أيطار  يف  تادرارت  فندق 
الوقائية من انتقال عدوى فايروس كوفيد 

19 حسبما أفادت به مصادر مطلعة ل أخبار الوطن. الوافدين مت استقبالهم 
الوالي  السلطات احمللية وعلى رأسها  انتظارهم  أين كانت يف  يف مطار تيسكا 
املنتدب باملقاطعة أين مت نقلهم يف حافلة نحوى فندق تادرارت بعد إخضاعهم 
للمراقبة الطبية  ووضعهم حتت احلجر الصحي ملدة 14 يوما لغرض الوقاية من 
انتقال العدوى . وكما أكدت مصادر أخبار الوطن بان الوالية املنتدبة وضعت 
كل إمكانياتها البشرية واملادية يف املتناول من اجل التكفل اجليد باجلزائرين 
التدابير  اتخاذ  مع  لهم  الصحية  الرعاية  كافة  وتوفير  تشاد  دولة  الوافدين من 

واإلجراءات الوقائية لضمان سالمتهم وصحة القائمني عليهم .
براهيم مالك

ورقلة
مبادرات لتنظيف حي غربوز

ورقلة  بلدية  الواقع مبحاذاة مقر  الشعبي  النظافة ب حي غربوز   تتواصل حملة 
االجتماعي  الَتواصل  وسائط  عبر  دعائية  بحملة  احلي  قام شباب من  األم  حيث 
حلشد اكبر قدر ممكن من الشباب املتطوعني يف هذه العملية التضامنية فيما بينهم. 
الشبانية  غربوز  ونشطاء جمعية حي  اعضاء  احلملة  منظمي هذه  راس  و كان على 
ورفع  التنظيف  عمليات  بعد  ايام  حيث شهدت  لعدة  العملية  هذه  تواصلت  وقد 
الركام واألتربة امللتصقة باألرصفة وكنسها  وكذا حمالت تشجير وتزين حيث كان 
ذلك بعد عند االنتهاء من رفع الرمال املتكدسة باحلي منذ عقود ولم تقم البلدية 
برفعها كما وقد اكد القائمون على هذه الهبة الشبانية أن مصالح البلدية لم تستجب 
رفع  وكذا  والردوم  االكوام  رفع  شاحنات  خاصة  العتاد  ببعض  املساعدة  لنداءات 
الرمال املتكدسة من بقايا العواصف الرمية التي جتتاح املدينة عدة مرات يف السنة 

واكتشفت باطالق وعود بالتدخل عندما تسمح لها الفرصة
زاهية سعاد

حمالت تحسيسية عشية رفع الحجر الصحي
 نظمت مصالح أمن والية ورقلة حملة حتسيسية توعوية بالتنسيق مع الكشافة 
املستثناة  التجارية  احملالت  أصحاب  و  املواطنني  ورقلة، لفائدة  اجلزائرية  اإلسالمية 
من قرارات الغلق، مستعملي الطريق بإقليم االختصاص وذلك مبناسبة اليوم العاملي 

للبيئة وكذا تأهبا لرفع احلجر جزئيا على بعض واليات الوطن.
هذه احلملة التحسيسية مت من خاللها توزيع مطويات تتضمن نصائح وإرشادات 
للصحة  حماية  النظافة  قواعد  باحترام  حتسيسهم  الكمامة،  ارتداء  إجبارية  حول 
السيما  الوباء،  هذا  من  للوقاية  والتوجيهات  بالنصائح  التقيد  ضرورة  العمومية، 
إجبارية ارتداء الكمامات وعدم رميها عشوائيا، احترام مسافة التباعد االجتماعي 
احلرص على نظافة البيئة واحملافظة عليها حماية احمليط، دعوة التجار إلى العمل على 
والتبريد  النظافة  شروط  مراعاة  ومستمرة مع  دورية  بصفة  وتعقيمها  احملالت  نظافة 
والتخزين للمواد الواسعة االستهالك، تقدمي نصائح للمواطنني  بااللتزام بإجراءات 
البقاء  خالل  من  الفيروس  هذا  انتشار  من  الوقاية  شأنه  من  املنزلي الذي  احلجر 
بداية  بها  املعمول  للقوانني  وفقا  القصوى  للضرورة  إال  اخلروج  عدم  مساكنهم،  يف 
لقيت  املوالي وقد  اليوم  السابعة صباحا من  إلى غاية  السابعة مساءا،  الساعة  من 
هذه احلملة استحسان الساكنة بورقلة خاصة مستعملي الطرقات والسائقني الذي 

شملتهم هذه احلملة بشكل مباشر
زاهية سعاد

أدرار
فنانون يحتجون أمام دار الثقافة

 خرج  العشرات من الفنانني واملواطنني يف وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الثقافة 
ورشات  يحتوي  الذي  اجلزء  حتويل  لقرار  القاطع  رفضهم  عن  معبرين  أدرار  لوالية 
على غرار املوسيقى واإلعالم اآللي واملسرح وعديد الفنون إلى مقر ملندوبية وسيط 
اجلمهورية .  ناشدت عدة جمعيات ثقافية نشطة على مستوى دار الثقافة املجاهد 
بادرار ونادي  الوالئي  الفنانني من خالل مكتبها  بادرار وكذا نقابة  محمد شيباني 
توات لإلبداع الثقايف والفكري بادرار والي الوالي العربي بهلول التدخل العاجل من 
اجل وقف ما وصفته باالعتداء على  دار الثقافة  من اجل حتويلها ملقر هيئة جديدة 
ال عالقة لها بالثقافة يف إشارة الى مقر املندوب احمللي لوسيط اجلمهورية يف مقدمتها 
مقر نادي توات لالبداع الثقايف والفكري  وجمعيات أخرى معتبرة مايحدث انتهاكا 
يف  دور  املثقف  جتاهل  عن  تنم  للوراء  بالوالية  وخطوة  واملثقفني  الفنانني  لكرامة 
السريع  التدخل  ادرار  والي  من  املني  الفنان  عيد  عشية  مسمومة  وهدية  املجتمع 

العادة االعتبار  ملنتسبي الفن بكل أنواعه.
عبداهلل مجبري

الوادي
 فالحون يعتصمون أمام مقر الغرفة الفالحية

العشرات من فالحي   اعتصم أمس 
الوادي  والية  يف  اإلبل  و  املواشي  ومربي 
،وذلك   الفالحية  الغرفة  مبني  ،أمام 
ورؤساء  الغرف  رئيس  برحيل  للمطالبة 
واحتجاجا   ، الفالحية  الشعب  مختلف 
تسيير  إليه  آل  وما  املهنية  أوضاعهم  على 
احملتجون  وتلى  للفالحة.  الوالئية  الغرفة 
نسخة  على  الوطن  أخبار  حتصلت  بيانا 
وحل  الرئيس  برحيل  فيه   طالبوا   ، منه 
من  وذلك   ، للغرفة  املهنية  املجالس 
،ومن  طارئة  عامة  جمعية  تنظيم  خالل 
جذرية  حلول  ايجاد  يف  اإلنطالق  ثم 
كل  فيها  تساهم  التي  العالقة  ملشاكلهم 
الفاعلني احلقيقيني خدمة للوالية والوطن 
يف مواكبة حتدي والنهضة الفالحية التي 
االشكال  بكل  ومرافقتها  الوالية  تعرفها 

يف  اجلزائريني  غذاء  لتامني  اللوجستية 
مختلف املنتوجات الفالحية. كما عبروا 
البيان عن استغرابهم وتنديدهم  يف ذات 
أي  أو  اجتماع  اي  عقد  لعدم  الشديدين 
سنوات  اربع  طيلة  للغرفة  عامة  جمعية 
اجلديد  املكتب  تنصيب  منذ  أي  متتالية 
بتغييب  وصفوه  ملا  إضافة  هذا   ، للغرفة 
ومجالسه  الغرفة  بني  التشاور  سياسة 

بالفالحني واملربني.
كما أشار ذات البيان، الذي أخطرت 
و  للفالحة  الوطنية  الغرفة  بهم  بفحواه  
املجالس  بعض  أن  الى  الوالية  مصالح 
كما   ، وإقصائهم  تهميشهم  مت  املهنية 
إلى  الغاضبون  الوادي  فالحو  تطرق 
اإلرشاد  أنواع  شتى   يف  الكبير  النقص 
القطاع  وأن  خاصة   ، التكوينية  واأليام 

ملثل  ويحتاج  وطنيا   قطبا  باتا   ، بالوالية 
هكذا لقاءات للرفع من قدرات الفالحني 
الزراعة  يف  مهاراتهم  تطوير  يف  واملربني 
وكذا زيادة مردود يتهم ، وحتسني التكفل  

بنشاطاتهم الفالحية .
مؤسسة  الغرفة  من   احملتجني  وأكد 
دون  واملربني  الفالحني  لكل  جامعة 
كل  عن  بعيدة  ممثلهم  وهي  استثناء، 
الضيقة  واملصالح  اإلنتخابية  السياسات 
املهنية  الهيئة  هذه  به  تسير  باتت  التي 
الوادي  بوالية  الفالحة  غرفة  أن  .يذكر 
على  املنتسبني  من  عددا  أكبر  تضم 
و  فالحا  ألف   50 بنحو  الوطني  املستوى 
مربي مواشي موزعني عبر بلديات الوالية 

الثالثني .
رشيد شويخ

تاسفاوت  التابع  قصر  سكان  يعيش 
30كم جنوب  الواقع  لبلدية فنوغيل  إداريا 
الشروب  املاء  ندرة  أزمة  أدرار  من  والية 
عن  البحث  دوامة  يف  أدخلهم  ما  وهذا 
قطرة ماء يرون بها عطشهم بالطرق البدائية 
املراقبة  الغير  والفقاقير  اآلبار  مياه  صوب 
.والبعيدة عن مقر سكناتهم حيث يضطر 
ذهابا  طويلة  إلى  قطع  مسافات  السكان 
املختلفة  الدالء  بأنواع  محملني  وإيابا 
وهذا  كاهلهم  أثقلت  األحجام  التي 
وفرع  احمللية  السلطات  ومسمع  مرأى  أمام 

شركة املياه املتواجد بذات البلدية    الذي 
ال  املؤسسة  هذا  أن  القرية  مواطنو  حسب 
حترك ساكنا يف ظل هذه معاناة التي  طال 
جويلية   5 حي  وحسب  رئيس  أمدها   
السيد أحمد بن حسان وهو  أحد األحياء 
أزمة  سبب  تاسفاوت  إن  بقرية  الكائنة 
املياه هو تخاذل الكبير من طرف القائمني 
على اخلزان الوحيد املوجود  بالقصر  حيث 
أوضح أن عدم احترام مواعيد إطالق هذه 
املادة احليوية  هوا لذي يسبب هذه األزمة 
ويؤدي الى تذبذبها وإنقطاعها  وقال نفس 

السلطات  تبليغ  من  بالرغم  أنه  املتحدث 
مراسالت  املشكل  عبر  بهذا  احمللية 
اليزال  املشكل  أن  وشفاهية  إال  كتابية 
سكان  يطالب  الوضع  هذا  قائما   وأما 
مراقبة  بضرورة  املعنية  املؤسسة  القصر من 
العمال املكلفني باملاء مع وضع نظام توقيت 
بإعادة  طالبوا  كما  طرفهم  يحترم  من 
التزويد بهذه املادة من خالل مشروع ضخ 

املاء من منطقة سطح عزي الى القرية  .
عبداهلل مجبري

أدرار
سكان قرية تاسفاوت دون ماء

تسببت العاصفة الرملية الهوجاء والتي يصطلح عليها )انقويا( القادمة من دولة النيجير والتي شهدتها المقاطعة اإلدارية 
عين قزام الحدودية الواقعة على بعد 400 كلم عن والية تمنراست  في خسائر وأضرار مادية كبيرة،على مستوى 

المحيطات الفالحية،والتي أدت في إتالف كلي وجزئي للعديد من المنتوجات الفالحية والعتاد.
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 بن لزرق أمني 

سارية  غليزان  بوالية  كورونا  فيروس  من  الوقائية  اإلجراءات  التزال 
املفعول، وسط إستهتار كبير من قبل املواطنني ممن باتوا غير آبهني بشروط 
الوقاية رغم أن الوالية سجلت 51 حالة إصابة مؤكدة وعدة وفيات ، يف وقت 
مساعداتها  و  اإلستهتار  فخ  الوقوع يف  من  السلطات حتذيراتها  فيه  تواصل 

للعائالت املتضررة من احلجر املنزلي .
ورغم أن والية غليزان لم تتضرر كثيرا بفيروس كوفيد 19 ولم تسجل 
أرقاما كبيرة مقارنة بواليات أخرى ، إال أن اجليهات املعنية ال تزال تسارع 
لتطبيق كل إجراءات الوقاية من هذا الوباء املستشري واملستجد من خالل 
تطبيق كل التدابير الالزمة للحد من إنتشاره وسط املواطنني ، والتصدي له 

بعدة طرق خوفا من توسع رقعة اإلصابة بهذا الداء القاتل .

 توزيع 100 ألف كمامة
لتوزيع  تضامنية  عملية  أكبر  بتنفيذ  بغليزان  الوالئية  السلطات  قامت 
الكمامات الواقية على املواطنني من خالل اإلشراف على توزيع  100 ألف 
كمامة واقية  على البلديات لتوصيلها للمواطنني و ساكنة مناطق الظل  يف 
إطار  اجلهود املبذولة و االجراءات االحترازية التي تطبقها الدولة للوقاية من 

جائحة كورونا .
وإعتبرت والي غليزان السيدة » نصيرة براهيمي »  لدى إشرافها على 
عملية التوزيع الضخمة للكمامات الواقية من فيروس كورونا و التي نظمت 
مبقر الوحدة الرئيسية للحماية املدنية بنب داود  يف حضور مختلف األسالك 
أن   ، الوالية  باقليم  ناشطة  جمعية   90 نحو  و  املدنية  احلماية  و  األمنية 
توزيع هذا العدد الهائل من الكمامات على املواطنني يصب يف إطار محاولة 
الوسيلة  هذه  وتوفير  الوقائية  اإلجراءات  وتطبيق  القاتل  للفيروس  التصدي 
الصيدليات  مستوى  على  وفرتها  عدم  من  اشتكوا  لطاملا  الذمي  للمواطنني 

احمللية .
وجاءت عملية توزيع 100 ألف كمامة واقية من فيروس كورونا املستجد  
كذا  و  املرافق  و  املؤسسات  مختلف  مستخدمي  و  املواطنني  لفائدة  باملجان 
الثالثة  االدفعة   بلوغ  حاليا   مت  ، حيث  النائية   املناطق  الدواوير.و  ساكنة 
من الكمامات  السيما بعد اعالن  احلكومة عن فرض ارتدائها  بتنسيق  
مع املجالس الشعبية  البلدية و املجتمع املدني و عديد الفاعلني  على غرار 

الكشافة االسالمية.
الوالية أن أن هذه املبادرة استهدفت يف مرحلتها األولى  توزيع  وقالت 
32 ألف كمامة وقائية مجانا لفائدة السكان  و تلتها عملية مماثلة شملت 
على  فيها  حثتهم  للمواطنني  نداءات  ووجهت  واقي  قناع  ألف   60 توزيع  
كالزامية  الفيروس   انتشار  من  احلد  قصد  الوقائية   بالتدابير  التقيد  أهمية 
بعث  اعادة  سيتم  أنه  كشفت  كما   ، الوقائية   الكمامات  هذه  استعمال  
نشاط  العديد من  ورشات خياطة الكمامات مبساهمة احلرفيني و العاملني 
يف املجال بتوفير القماش و تلبية  طلبات صانعي وسائل الوقاية  لتتواصل 
أكبر حجم  على مستوى مصنع  »تايال«   عملية اخلياطة  و  كذا صناعة 
للنسيج  اجلزائري - التركي  باملنطقة الصناعية بسيدي خطاب و مبؤسسة 
النسيج و تفصيل األلبسة اجلاهزة »   la boom “ بغليزان التي بلغ  بها 
لفائدة  الكمامات  من  هام  عدد  لتوفير  يوميا   كمامة  ألف   40 انتاج  حاليا 

السكان تضيف الوالي.

الجيش األبيض بالمرصاد
بعاصمة  بوضياف  العمومية محمد  االستشفائية  سجلت املؤسسة 
أن  بعد  املستجد  كورونا  مصابا  بفيروس  37 شخصا  غليزان تعايف  الوالية 
تلقوا عالجا مكثفا بالبرتوكول العالجي كلوروكني الذي جاء بنتائج جيدة 
ساهمت بشكل فعال يف شفاء كل املرضى الذين دخلوا ملصلحة األمراض 

املعدية .
و كشف خفيف كمال مدير املستشفى عن تعايف أغلب مصابي كورونا 
و خروجهم من املستشفى بعد متاثلهم للشفاء من الفيروس بعد ان جاءت 
كل التحاليل سلبية عقب تلقيهم الرعاية الصحية الالزمة ، حيث شفيت 
آخر حالتني مصابتني كانتا تخضعان للبرتوكول العالجي باملصلحة املذكورة 
، الفتا اإلنتباه إلى أن إجمالي عدد املتعافني من كورونا بعاصمة الوالية 
بالفيروس  ايجابية إصابتها  أثبتت  25 حالة  بينها  37 حالة من  الى  يصل 
بعد التحاليل املخبرية التي أجريت لها و 12 احلاالت املتبقية املصابة فقد مت 

الكشف عنها عن طريق فحوصات أشعة السكانير .
وحث مير مستشفى محمد بوضياف كل املواطنني على توخي احلذر 
ارتداء  و  املنزلي  احلجر  تدابير  كتطبيق  االحترازية  اإلجراءات  اتخاذ  و 

الكمامات الوقائية لتفادي االصابة بعدوى فيروس كوفيد 19 .

 ال إصابات جديدة
محمد  االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  الوقاية  مصلحة  باشرت 
متاثل  بعد   19  - املعدية كوفيد   االمراض  تعقيم مصلحة  بوضياف عملية 
اخر حالتني للشفاء كانتا حتت العناية اخلاصة وتتلقى العالج بالبروتوكول 
التام من شفائها  التأكد  بعد  املستشفى  والتي غادرت  العالجي كلوروكني 

من اإلصابة بالفيروس .
 

وغادرت آخر حالتني مصلحة األمراض املعدية يف جو مميز صنعه الطاقم 
الطلب وشبه الطبي باملستشفى خصوصا وأن الطاقم الطبي الذي كان يرعى 
النفسية بسبب  والضغوطات  الصعوبات واخلوف  الكثير من  املرضى عانى 
هكذا  مع  التعامل  وان  خصوصا  الصعبة  العمل  وظروف  املأمورية  صعوبة 
وبذل  خاصة  عمل  مجهوذات  وتتطلب  رعايتها  السهل  من  ليس  حاالت 
الكثير من اجلهد لضمان رعاية صحية كافية للمرضى املصابني بالفيروس .
و تسهر إدارة املستشفى دائما على ضمان رعاية صحية كافية للمرضى 
املواطنني  دائما  تدعوا   كما   ، املعدية  األمراض  مصلحة  داخل  وراحتهم 
لضرورة احـتـرام تـوصـيات و قــواعــد الوقـاية الواجب اتخاذها على غرار 

التباعد  االجتماعي، و احترام مسافة االمان مع وضع االقنعة الواقية .

 قوافل طبية نحو مناطق الظل
 يف اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا والوقاية منه قامت العديد من 
املؤسسات  العمومية اإلستشفائية خصوصا للصحة اجلوارية بعدة بلديات 
املعزولة  للمناطق  طبية  قوافل  شكل  على  ميدانية  طبية  خرجات  بتنظيم 
واحملرومة من أجل ضمان كشف طبي لسكانها وتوجيه له نصائح من أجل 

كيفية مواجهة هذا الفيروس القاتل .
بن  امحمد  بسيدي  اجلوارية  للصحة  اإلستشفائية  املؤسسة  وشهدت 
علي بارسال فرقة طبية متكاملة الى دوار اوالد عبد الهادي التابع اقليميا 

توزيع كمامات وقوافل طبية للتصدي للوباء

غلــيزان  تهـــزم  الجــائــحة
تظافرت الجهود و توحدت القوى للنيل من جائحة استمرت لقرابة األربعة أشهر، 

أطباء وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني رفقة مهندسي النظافة و السلطات الوصية 
وقفوا وقفة رجل واحد من أجل التخلص من هذا الوباء رغم العراقيل ورغم استهتار 

بعض المواطنين.
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رفض عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

نيمار يصر على العودة لبرشلونة

القسم الرياضي

ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وذكرت 
بقميص  للعب  العودة  يف  نيمار  رغبة  أن 
برشلونة، ما زالت موجودة، موضحة أن جنم 
البارسا.  مغادرة  قرار  على  يأسف  السامبا 
تصحيح  على  مصمم  نيمار  أن  وأوضحت 
باريس  عرض  رفض  حيث  اخلطأ،  هذا 
لتجديد عقده الذي سينتهي يف صيف عام 
2022. ولفتت الصحيفة إلى أن نيمار ال 
يخفي رغبته يف العودة لبرشلونة، موضحة 
داخل  منه  املقربني  أمام  بذلك  اعترف  أنه 
غرفة خلع املالبس بسان جيرمان. وتابعت 
آخر  خيار  ألي  املجال  يترك  لم  نيمار  أن 

سوى العودة للفريق الكتالوني من جديد.
إنهاء  سيحاول  نيمار  بأن  وختمت 
باريس،  مع  ممكنة  طريقة  بأفضل  املوسم 

أبطال  دوري  لقب  حلصد  الفريق  وقيادة 
هذا  لبرشلونة  عودته  يسهل  قد  مما  أوروبا، 

الصيف.

رابيو مطلوب في 
البريميرليغ

ذكر تقرير صحفي أن العب يوفنتوس 
اإليطالي بات مطلوًبا للرحيل إلى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، خالل امليركاتو الصيفي 
املقبل. وبحسب صحيفة »ذا صن«، فإن 
إيفرتون يقود السباق نحو ضم أدريان رابيو 
العب خط وسط يوفنتوس هذا الصيف.

وأضافت أن رابيو فشل يف إقناع يوفنتوس 
طوال املوسم احلالي، بعدما شارك يف 11 مباراة 

فقط بالدوري اإليطالي، مما ميهد لرحيله عن 
السيدة العجوز. وتابعت الصحيفة أن أدريان 

رابيو يتمتع باهتمام خاص من مانشستر 
يونايتد وآرسنال من أجل ضمه. ونوهت أن 

رابيو عمل من قبل يف باريس سان جيرمان مع 
املدرب كارلو أنشيلوتي الذي يدرب إيفرتون 

يف الوقت احلالي. وأشارت الصحيفة إلى أن 
إيفرتون حريص أيًضا على ضم تياجو سيلفا 

مدافع باريس سان جيرمان، يف صفقة انتقال 
حر هذا الصيف.

أندية بلجيكا تعود 
للتدريبات

استأنفت كرة القدم البلجيكية، 
التدريبات، مع انطالق مرحلة جديدة، 

امس اإلثنني، من االنفتاح التدريجي إزاء 
انحسار فيروس كورونا املستجد، استعدادا 

ملوسم 2021-2020. وعادت بعض الفرق 
للتدرب، عقب خضوع العبيهم لفحوصات 
طبية تتضمن اختبارات للكشف عن الوباء، 

بينما تستهل فرق أخرى مثل أندرخلت 
وكلوب بروج، التدريبات األسبوع املقبل.

وال تزال فرق الدوري البلجيكي تسعى 
إلمكانية إقامة معسكرات خارجية يف هولندا 

وأملانيا بداية من يوليو/متوز لإلعداد للموسم 
املقبل. وكان االحتاد البلجيكي قد أعلن إنهاء 

املوسم الكروي وإعالن كلوب بروج بطال 
للمسابقة، ليشارك بشكل مباشر يف مرحلة 

دور املجموعات بدوري األبطال. وينتظر 
انطالق املوسم الكروي اجلديد يف بلجيكا يوم 

7 أوت املقبل.

ميسي يثبت جاهزيته لمواجهة مايوركا
وقائد  جنم  ميسي  ليونيل  أظهر 
ريال  ملواجهة  استعداده  برشلونة، 
عودة  يف  املقبل،  السبت  مايوركا، 
من   28 باجلولة  الليغا  منافسات 

عمر املسابقة.
»سبورت«  صحيفة  وذكرت 
إلى  عاد  ميسي  أن  اإلسبانية، 
برشلونة اجلماعية، امس  تدريبات 
أي  بدون  عمل  حيث  االثنني، 
باحلصة  زمالئه  بقية  مع  مشاكل 

التدريبية التي قادها كيكي سيتني، املدير الفني للبلوغرانا.
وأضافت أن ميسي الذي تدرب يوم السبت املاضي مبفرده، بسبب انزعاج يف 
عضالت الفخذ، سيكون الئًقا للمشاركة مع فريقه أمام مايوركا، يف أولى مباريات 
تفشي  بسبب  شهور   3 لقرابة  دام  توقف  وبعد  الليجا  عودة  بعد  الكتالوني  الفريق 
أيًضا  التدريبات  يف  تواجد  ميسي،  إلى  باإلضافة  أنه  وتابعت  كورونا.  فيروس 
تدريبات  أيًضا  خاض  والذي  للبارسا،  األمين  الظهير  سيميدو،  نيلسون  البرتغالي 

فردية محددة، بجانب العب الوسط الشاب رامون رودريغيز خيمينيز.

نابولي يحسم موقفه من رحيل كوليبالي وميليك
جينتولي،  كريستيانو  كشف 
موقف  لنابولي،  الرياضي  املدير 
أركاديوز  الثنائي  رحيل  من  ناديه 
اللذين  كوليبالي،  وكاليدو  ميليك 
فترة  خالل  بالرحيل  يرتبطان 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وارتبط ميليك برحيل محتمل 
أندية  رغبة  ظل  يف  الصيف،  يف 
ميالن  يوفنتوس،  مثل  عديدة 
وآرسنال، بضمه، خاصة أن عقده 

سبورت  »سكاي  لشبكة  تصريحات  يف  جينتولي  وقال   .2021 صيف  يف  ينتهي 
إيطاليا«: »نرغب يف إعادة التفاوض مع ميليك، لذلك نحن نتحدث مع وكالئه، 
الهدف هو حل الوضع بطريقة أو بأخرى، إذا لم يرغب يف البقاء فسيذهب لسوق 
بالعقلية  ذلك  يفعلون  أنهم  طاملا  البقاء  لالعبني  »ميكن  وأضاف:  االنتقاالت«. 

الصحيحة، نابولي سيمضي قدًما مع ميليك أو دونه«.
وفيكتور  أزمون  سردرار  يوفيتش،  لوكا  مثل  ميليك،  خلالفة  املرشحني  وحول 
فسننتقل  ميليك  غادر  إذا  ومطلوبون،  موهبون  »كلهم  جينتولي:  صرح  أوسيهن، 
ذا  أو  املناسب، سواء كان شاًبا  املستوى  للبحث عن العب يف  االنتقاالت  لسوق 
سان  وباريس  ليفربول  يونايتد،  مانشستر  مثل  بأندية  كوليبالي  خبرة«.`وارتبط 
جيرمان. ويف هذا الصدد، صرح مدير نابولي: »كاليدو العب رائع ولديه عقد طويل 
معنا«. وزاد قائال: »إذا كان علينا أن نبيعه، ميكن للنادي أن يطلب مبلًغا كبيًرا، 
العب مثل هذا ال ميكن تغيير قيمته حتى يف األزمات، لذلك نحن لن نوافق على 
تقليل تقييمنا«. واختتم: »رحيل هيرفينغ لوزانو؟ ال تزال هناك 10 مباريات لكي 

ننهي املوسم، لذلك سنرى ما سيحدث«.

إنتر ميالن يعثر على خليفة الوتارو
ذكر تقرير صحفي أن إنتر ميالن وجد البديل املناسب، 
حتسًبا لرحيل مهاجمه األرجنتيني الوتارو مارتينيز إلى صفوف 
سبورت«،  »توتو  صحيفة  وبحسب  الصيف.  هذا  برشلونة 
أتلتيكو  ألفارو موراتا مهاجم  التعاقد مع  يريد  إنتر ميالن  فإن 
مدريد، لتعويض الرحيل احملتمل لالوتارو مارتينيز. وبدأ إنتر 
بالفعل،  بالنكوس  الروخي  مع  محادثات  إجراء  يف  ميالن 
من أجل ضم موراتا الذي عمل من قبل حتت قيادة املدرب 
أنطونيو كونتي يف يوفنتوس وتشيلسي. وميتلك الوتارو شرًطا 
جزائًيا يف عقده مع إنتر ميالن بقيمة 111 مليون أورو، ويحاول 
النادي الكتالوني التعاقد معه، ليكون مهاجم املستقبل داخل 
ألتلتيكو  انتقل  موراتا  أن  الصحيفة  وأوضحت  نو.  الكامب 
مدريد على سبيل اإلعارة من تشيلسي، ومن املقرر أن ينتقل 

بشكل دائم إلى الروخي بالنكوس يف جويلية املقبل.

صراع بيت إنتر ويوفنتوس من 
أجل ضم زانيولو

العروض  رفض  روما  نادي  أن  صحفية،  تقارير  أكدت 
املقدمة من أندية إنتر ميالن ويوفنتوس، من أجل التعاقد مع 
موهبة اجليالوروسي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

وقالت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، إن هناك صراعا 
نيكولو  ضم  أجل  من  ويوفنتوس،  إنتر  الثنائي  بني  كبيرا 
منذ  الالعب  قدمه  الذي  املميز  األداء  بعد  خاصة  زانيولو، 
زانيولو  دفع  حاول  النيراتزوري  أن  وأضافت  لروما.  انضمامه 
الرتداء قميص اإلنتر مجدًدا، من خالل عملية تبادلية يعود 

مبقتضاها رادجا ناينجوالن إلى صفوف روما.
ولفتت إلى أن روما رفض العرض املقدم من نظيره اإلنتر، 
السيما وأن الالعب أعرب عن رغبته يف مواصلة اللعب مع 
روما. وتابعت »أما يوفنتوس فلم يتوقف أبًدا عن التفكير يف 
مقابل  زانيولو  لضم  البيانكونيري  سعى  حيث  روما،  جوهرة 
أموال نقدية بجانب العبني مثل فيديريكو بيرنارديسكي، إال 
أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات بني الناديني، يف ظل إرادة روما 

املتكررة بعدم التخلي عن زانيولو«.

كورتوا: »هازارد مدهش وأريد 
نيل جائزة زامورا«

كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، 
عن رغبته يف الفوز بجائزة زامورا، يف نهاية املوسم اجلاري مع 
الفريق امللكي. ومتنح جائزة زامورا يف نهاية كل موسم، ألقل 
حارس مرمى اهتزت شباكه يف منافسات الدوري اإلسباني. 
وقال كورتوا يف تصريحات نقلتها صحيفة ماركا »جائزة زامورا 
رائعة دائًما، لقد فزت بها مرتني مع أتلتيكو مدريد. أريد الفوز 
بها مع الريال«. وأضاف »لكني أعلم أن زامورا جائزة ال ميكن 
وعن  والتكاتف«.  اجلماعي  العمل  خالل  من  إال  بها  الفوز 
مواطنه إيدين هازارد، علق »إنه على ما يرام، إيقاعه مدهش، 

لكن علينا أن نسير بشكل تدريجي«.
وأمت »ال ميكننا أن نتوقع منه أن يكون يف أفضل حاالته دون 
أن يلعب، أعتقد أنه يف حالة جيدة، سنكون بحاجة إليه من 

أجل القتال حلصد لقب الليجا«.

مورينيو يحدد هدفه األول في الميركاتو
ميكنه  الذي  الالعب  مورينيو،  جوزيه  توتنهام،  مدرب  حدد 
لتقرير  وفقا  املقبل،  املوسم  انطالق  قبل  فريقه،  وسط  تعزيز خط 
أن  البريطانية،  إجنليزي.  فقد ذكرت صحيفة »ذا صن«  صحفي 
مورينيو وضع العب وسط وولفرهامبتون واملنتخب البرتغالي، روبن 
نيفيس، على رأس خياراته الصيفية.  وأضافت أن وولفرهامبتون، 
باهتمام  الذي يحظى  لفقدان خدمات نيفيس،  أنه معرض  يعلم 
أندية أخرى، ولهذا فإنه يضع ضمن اعتباراته التعاقد مع العب 

باريس سان جيرمان واملنتخب السنغالي، إدريسا جاي.
وقدم نيفيس مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الوولفز، قادما 
من بورتو قبل ثالثة أعوام، حيث قاده للفوز بالتشامبيونشيب، قبل 
أن يترك بصمته كأحد أفضل العبي الوسط يف البرمييرليغ، خالل 
بقدرات  املعجبني  أشد  من  مورينيو  األخيرين.  ويعد  املوسمني 
ما يضع مستقبل  بعرض لضمه،  التقدم  عازم على  وهو  مواطنه، 

العب توتنهام، تاجنوي ندومبيلي، على احملك.

تحدث تقرير صحفي إسباني عن رغبة 
البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، 
في العودة لصفوف برشلونة هذا الصيف.
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 بعد أن تم إيداع حلفاية وسعداوي الحبس المؤقت، خالدي يؤكد:
»سنردع الفساد بكل حزم ولن نتساهل مع أي تجاوز«

محمد هشام
جديد  عهد  عن  خالدي  وحتدث 
جلميع  ونزيهة  شريفة  ملمارسة  يهدف 
الفئات  جميع  يف  الرياضية  املنافسات 

وحمايتها.
وأكد وجود إرادة لردع كل من تسول له 
تطبيق جملة  إلى  الفتا  القانون،  جتاوز  نفسه 

من التدابير العملية ملكافحة ذلك.
لعهد  ستؤسس  اإلتفاقية  »هذه  وقال 
املجال  أخلقة  على  نعمل  ونحن  جديد، 
رئيس  ذلك  على  يصر  مثلما  الرياضي 
وواصل  املجاالت«،  جميع  يف  اجلمهورية 
جتاوز  نفسه  ُتسول  من  كل  لردع  إرادة  »هناك 
جملة  تطبيق  على  سنعكف  ولهذا  القانون، 
من التدابير العملية ملكافحة ذلك«، واضاف 
»نحن نهدف للقضاء على املمارسات السابقة 
التي شهدتها الرياضة اجلزائرية، ولن نتساهل 
نهدف  »نحن  ايضا  وواصل  جتاوز«،  أي  مع 
املنافسات  جلميع  والنزيهة  الشريفة  للمارسة 

الرياضية، يف جميع األصناف وحمايتها«.

قد  والرياضة،  الشباب  وزارة  وكانت 
قررت إيداع شكوى قضائية ضد مجهول على 
مستوى محكمة سيدي محمد، بعد تسريب 
للوفاق،  العام  للمدير  منسوب  صوتي  مقطع 
ووكيل أعمال الالعبني، وهما بصدد ترتيب 

نتائج املباريات.
أول  القضائية،  بالسلطات  دفع  ما  وهو 
وفاق  لنادي  العام  املدير  إيداع  على  أمس 
الالعبني،  ووكيل  حلفاية،  فهد  سطيف، 
قضية  يف  املؤقت،  احلبس  سعداوي،  نسيم 
مت  والتي  املباريات،  لنتائج  املزعوم  الترتيب 
صوتي،  تسجيل  تسريب  عبر  عنها  الكشف 

حسبما علم من محاميا املتهمني.
بحرية  املساس  تهم  لسعداوي  ووجهت 
األشخاص، التشهير وتسجيل مكاملة هاتفية 
بترتيب  حلفاية  اتهم  بينما  ترخيص،  دون 

املباريات، يحدد املصدر نفسه.
للغرفة  التحقيق  قاضي  أمام  مثوله  وقبل 
األولى، قال سعداوي أنه يجهل منع تسجيل 
نفسه  عن  مدافعا  وناشد  الهاتفية.  املكاملات 
املكاملة هو حماية نفسي  »هديف من تسجيل 

وإثبات براءتي يف هذه املساومة أنا بريء«.
إلى  القضية  هذه  يف  اإلستماع  مت  كما 
عيسى،  بن  اهلل  عبد  بسكرة،  احتاد  رئيس 
وفق  القضائية،  الرقابة  حتت  وضعه  ليتم 
رئيس  أن  كذلك  أفاد  الذي  املصدر،  نفس 
جمعية عني مليلة، الهادي بن صيد، ورئيس 
مجلس إدارة نفس النادي، ماليك عمراني، 

مت اإلستماع إليهما كشاهدين.
مجلس  رئيس  من  كل  غاب  باملقابل، 
حمادي،  بن  أنيس  البرج،  أهلي  إدارة 
بلعباس، قدور بن عياد،  العام الحتاد  واملدير 
بعدما وجه لهما استدعاء للمثول أمام وكيل 
ألسباب  حمادي  بن  وغاب  اجلمهورية. 

صحية، بينما فوض بن عياد محاميه.
وفهد  سعداوي  نسيم  من  لكل  وسبق 
مثال  حينما  براءتهما  عن  دافعا  أن  حلفاية 
كرة  لرابطة  اإلنضباط  جلنة  أمام  مرتني  على 
أن  على  سعداوي  وأصر  احملترفة.  القدم 
التسجيل الصوتي ليس مزيفا، خالفا لكالم 
مدير النادي السطايفي، الذي يشدد على أنه 

تسجيل مفبرك.

تصدرت  التي  القضية  هذه  نفس  يف 
اإلنضباط  جلنة  استمعت  الصحف،  عناوين 
كذلك إلى رئيس مجلس إدارة أهلي البرج، 
ورد اسمه يف هذا  الذي  أنيس بن حمادي، 
التسجيل، ورئيس احتاد بسكرة، عبد اهلل بن 

عيسى.
هذا األخير فجر مفاجأة، حينما كشف 
لترتيب  شخص  قبل  من  به  االتصال  مت  أنه 

التي خسرها فريقه ضد وفاق سطيف  املباراة 
بطولة  من    21 الـ  اجلولة  حلساب   ،0-2

الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم.
مختلف  باستدعاء  العدالة  وقامت 
عقب  القضية  بهذه  الصلة  ذات  األطراف 
وزارة  أودعتها  التي  مجهول،  ضد  الشكوى 

الشباب والرياضة.

بسبب تفشي فيروس كورونا
لعبان يقترح إلغاء كأس الجزائر لكرة اليد 2019-2020

اقترح رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، إلغاء كأس اجلزائر 2020-2019 التي مت تعليقها منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد.

وصرح لعبان خالل اجتماع عبر تقنية التواصل املرئي عن بعد جمعه برؤساء األندية والذي مت بث مقطع منه عبر الصفحة الرسمية لالحتادية على فايسبوك 
''إذا مت إيقاف البطولة اآلن، سنكون بحاجة لفترة شهرين من أجل حتضير املوسم القادم والتي ستكون متبوعة بأسبوع أو أسبوعني من أجل االستئناف االداري. 

أيضا، عليكم أن تعلموا أن حتضيرات املنتخب الوطني ستنطلق يف شهر أغسطس. ولهذا أعتقد أنه علينا التضحية بكأس اجلزائر''.
ومت تعليق كل املنافسات الرياضية يف اجلزائر منذ 16 مارس وإلى غاية 13 جوان بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهتهم، تبادل رؤساء األندية اآلراء حول مصير كأس اجلزائر، فمنهم من تقبل الفكرة يف الوقت الذي طالب فيه البعض اآلخر باستئنافها شهر 
ديسمبر. كما مت خالل هذا االجتماع التطرق ملوضوع البطولة الوطنية حيث مت اقتراح فكرة اقامة دورة مصغرة لتحديد البطل.

وكان لعبان قد أكد يف تصريح سابق خص به وكالة األنباء اجلزائرية أنه يفضل استئناف البطولة حيث شرع يف مشاورات مكثفة مع األندية والرابطات 
اجلهوية.

فنربخشة باشر تحركاته للحصول على غوالم
قالت تقارير صحفية تركية اول أمس، إن نادي فنربخشة التركي، باشر حتركاته للحصول على خدمات املدافع الدولي اجلزائري، فوزي غوالم، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.وأوضحت صحيفة »هابر تيرك« التركية، أن وكيل أعمال الالعبني البرتغالي، خورخي مينديز، عرض العبه اجلزائري غوالم، 
على إدارة فنربخشة، بعد الوضعية السيئة التي أصبح يعيشها مبلعب سان باولو أخيرا.وأضاف التقرير أن النادي التركي منفتح على الصفقة، وباشر حتركاته 

اجلدية للتوقيع مع الالعب، حيث كان اللقاء األول بني الطرفني إيجابيا. وكشفت الصحيفة أن النادي التركي يتابع غوالم منذ فترة، وكان يريد انتدابه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية املاضية على شكل إعارة، مع خيار الشراء، غير أن املفاوضات لم تسر بالشكل املطلوب. وبات غوالم حبيس دكة البدالء، 

منذ تعرضه إلصابة قوية على مستوى األربطة الصليبية، عام 2018.

للرياضات  اإلفريقي  االحتاد  إلى  بلدا   13 مبعية  رسميا  اجلزائر  انضمت 
الكروية، الذي يجمع كونفدراليات القارة الثالث لتخصص رياضات الكرة 
احلديدية )كرة حديدية، الرافا، اللعب الطويل(، وفق ما علم اول أمس من 

املبادرين لهذا احلدث.
أكد اجلزائري محمد ياسني كايف، عضو نشط يف العديد من الهيئات 
الدولية والقارية التي تدير الرياضات الكروية قائال  »انضمت 14 دولة إلى 
االحتاد اإلفريقي اجلديد لرياضات الكرة احلديدية. ومت تأكيد هذا العدد يف 
االجتماع األول للهيئة القارية اجلديدة الذي عقد عن طريق تقنية التواصل 
هذا  بتفعيل  تتعلق  وقانونية  تنظيمية  نقاط  عدة  ملناقشة  بعد،  عن  املرئي 

االحتاد«.
إلى جانب اجلزائر، انضمت كل من املغرب وموريتانيا والكاميرون وليبيا 
وبوركينا فاسو ومصر ومالي والغابون والنيجر وجيبوتي وكوت ديفوار والسيشل 
والسودان، باإلضافة إلى ممثلي الكونفدراليات القارية الثالث )كرة حديدية، 

رافا، لعب طويل( واالحتاد العربي للرياضات الكروية.
كما ينتظر خالل األيام القادمة وصول بطاقات العضوية من دول أخرى 
مثل جزر القمر، السنغال، موريشيوس، مدغشقر، تونس، البنني، ليسوتو، 

غانا، زميبابوي وجنوب إفريقيا.
وأوضح كايف، املشرف على اإلجتماع »أتاح لنا االجتماع األول مراجعة 
اللوائح التنظيمية التي ستدير هذه الهيئة القارية. ومن بني النقاط التي كانت 

شعار  حتديد  اإلجتماع،  جدول  يف 
سيكون  الذين  واألعضاء  االحتاد 
إلى  االنضمام  يف  احلق  لهم 
اجلمعية العامة واملكتب التنفيذي 

واللجان املختلفة«.
القرارات  بني  من 

اتخاذها،  سيتم  التي  العاجلة 
ممثلني  كونفدرالية  كل  تعيني  هي  للمشاركني،  لتشكيل وفقا 

مجموعة جلنة التنسيق لتلقي االقتراحات ودراستها وتعميقها، يف 10 أيام، 
لالحتاد  القادمة  العامة  اجلمعية  يف  لتقدميها  نهائية  نسخة  إنشاء  أجل  من 
وديسمبر،  نوفمبر  بني  عقدها  املقرر  اجلديد،  الكروية  للرياضات  اإلفريقي 

على هامش البطولة اإلفريقية للتخصصات الثالثة يف شرم الشيخ مبصر.
ويف الواقع، بعد تفكك الكونفدرالية اإلفريقية لرياضات الكرة احلديدية 
العاملية  والكونفدرالية  االفريقية،  الرياضية  الكونفدراليات  احتاد  قبل  من 
لرياضات الكرة احلديدية، لم يتبق أمام التخصصات الثالثة يف إفريقيا من 
خيار سوى التكتل يف سلطة واحدة فقط من أجل إدامة ممارسة هذه الرياضة 

يف القارة.

بمعية 13 بلدا
الجزائر تنضم لالتحاد اإلفريقي للكرة الحديدية

شدد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، امس اإلثنين، على التصدي بحزم للفساد في المجال الرياضي، مؤكدا أنه لن 
يتساهل مع أي تجاوز. جاء ذلك في كلمة للوزير بمناسبة توقيع اتفاقية مع الهيئة الجزائرية لمكافحة الفساد.

ميـالن يرفـض التفريـط 
فـي خدمـات بـن ناصـر

بن  إسماعيل  اجلزائري  الدولي  يثير مستقبل 
ناصر الكثير من التكهنات داخل أروقة النادي 
اللومباردي، بعدما تلقى عروضا عدة يف اآلونة 

األخيرة.
قائمة  رأس  على  ناصر  بن  ويتواجد 
الكبيرة  األندية  من  عدد  لدى  املطلوبني 

سان  باريس  غرار  على  أوروبا،  يف 
مدريد،  وريال  جيرمان، 

ومانشستر سيتي.
الصحفي  وكشف 

نيكولو  الشهير  اإليطالي 
نادي  موقف  عن  شيرا، 
متوسط  بيع  من  ميالن، 
ميدانه اجلزائري، خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية 
يف  شيرا  وقال  املقبلة. 
يف  حسابه  عبر  تغريدة 
مؤكد  شيء  تويتر«كل 

يريد  ال  ميالن  نادي  اآلن، 
بيع إسماعيل بن ناصر، وال ميكن 
ألي فريق احلصول على خدماته، 
يف  اجلزائي  الشرط  بند  ألن 
عام  قبل  فعاال  يصبح  لن  عقده 

2021« وأضاف »ميالن رفض 
بن  بشأن  املفاوضات  جميع 

اآلن  يتواجد  وهو  ناصر، 
ضمن قائمة الالعبني غير 

القابلني للبيع«.
نادي  أن  ورغم 
منفتحا  كان  ميالن 
بيع  فكرة  على 
كبير،  لناٍد  الالعب 
على  حصل  إذا 

مناسب،  عرض 
إدارة  أن  إال 

نيري  وسو لر ا
تغيير  قررت 

موقفها.
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حاورها: خلضر بن يوسف

تبلغ  الوادي،  مدينة  ابنة  حسونة،  علجية 
من العمر اثنني وعشرين ربيعا، طالبة يف املدرسة 
طبيعية  علوم  تخصص  بورقلة  لألساتذة  العليا 
ثانوي، صدر لها مؤلف موسوم بـ »رغبات القلب« 
يف رصيدها اإلبداعي مشاركة يف كتاب  »آلخر 

نفس« عام 2018.

كيف كانت بدايتك يف عالم الكتابة عموما 
واخلواطر حتديدا؟

بداياتي كانت منذ الصغر عندما أحببت ما 
درويش،  ومحمود  جبران  خليل  جبران  يكتب 
صنع  بها  وشغفي  املطالعة  على  ترعرعت  حيث 
بنفسها،  مبادئها  تصنع  التي  الكاتبة  تلك  مني 
أما بخصوص اخلواطر فأنا عرفت بأسلوبي املميز 
طبعا  املدرسية،  املهرجانات  يف  الشعر  إلقاء  يف 
أعتقد بأن اخلواطر التي أكتبها هي بداية لصناعة 

الشاعرة العاملية التي أطمح إلى تكوينها.

ماذا َتتناولني من مواضيع يف قصصِك 
وخواطرِك؟

مواضيع بعضها من الواقع وبعضها من أشياء 
أجدها  ولم  الواقع  يف  أراها  أن  متنيت  داخلي  يف 
فرسمتها يف كلماتي، طبعا هذا ليس عيب ألن 
الكاتب يف كتاباته يحاول أن يشبه نفسه أوال ثم 

يحاول أن يشبه القارئ.

صدر لك كتاب عبارة عن نصوص حتت عنوان 
»رغبات القلب« حدثينا عن هذا املؤلف؟

خمسة  يشمل  القلب«  »رغبات  كتابي 
فينا  املسكوبة  اهلل«  »روح  بعنوان  األول  فصول، 
أن  حاولت  الدينية،  القضايا  من  العديد  تناول 
أظهر من خالله البعد الديني بطريقة لم يتناولها 
أي كاتب من قبل، الفصل الثاني بعنوان«حلي 
الشعوب  تربية  يف  مهم  فصل  الوطن«  عيون  من 
تكلمت عن أشياء البد أن نسلط عليها األضواء، 
عبارة  هي  حوائية«،  »رسائل  الثالث  الفصل  أما 
صورت  بحيث  العربية  للمرأة  مرآتية  صورة  عن 
كيف يكون جبروت املرأة وكيف يكون اختالفها 
نعمة  تكون  أن  ميكن  املرأة  كيف  تكلمت  وأيضا 
الرابع  الفصل  يف  حتدثت  حني  يف  ونقمة، 
»مشاعر«، الذي أعتبره موطنا لإلنسانية جمعاء 
والوجود،  اإلنسانية  مبواضيع  جدا  ثري  ألنه 
أشياء  هي  مني«  »مقتطفات  اخلامس  والفصل 
أخذتها من مذكرتي اليومية حاولت من خاللها 
احملافظة،  واملجتمعات  القرى  املعاناة يف  أدرج  أن 
وّضحت  كاتبة«  »خيبة  بنص  الكتاب  وختمت 
الكتابة مهما كانت  فيه إصراري وإحلاحي على 
أو  قلتها  كلمة  كل  على  مسئولة  وأنا  النتيجة، 

فكرة كتبتها.

ملاذا بالتحديد عنوان »رغبات القلب«؟

األول  مولودي  هو  القلب«  »رغبات  كتابي 
الذي  املكان  إلى  إيصاله  على  سأحرص  الذي 

عن  عبارة  ألنه  االسم  هذا  اخترت  يستحقه، 
إيصالها  قلبي  يريد  التي  الرسائل  من  مجموعة 
إلى الكون، والعنوان وضع عفويا بدون تصنع أو 
انتقاء، يعني غايته نبيلة، فالبعض يضع العنوان 
كترويج أما أنا فلم ولن أفعل هذا ألن كلماتي هي 

التي ترّوجني.

متيزت نصوصك يف »رغبات القلب« بكونها 
قصيرة ملاذا هذا االختيار؟

ألني  هكذا،  كتابي  يكون  أن  اخترت  أنا 
أعتقد بأن االختصار هو الطريق األقصر للوصول 
أبدا ال يعني أنني ضد  القارئ، وطبعا هذا  إلى 
فكرة كتابة الرواية، بل بالعكس رمبا سأجته لهذا 
الكايف  النضج  إلى  أصل  عندما  األدب  اللون يف 
الذي يؤهلني لكتابتها، ألن ليس من عادتي أن 

أفعل شيئا قد يشكك يف جناحه.

من سيقرأ هذه املجموعة سيجد حضورا قويا 
لألنثى فهل حتتاج القصص ملاذا؟

النصوص  أنا يف بعض  سؤال جميل، طبعا 
النسوي خاصة يف فصل  التيار  سأحسب ضمن 
األنثى  قلت  كما  العموم  على  حوائية،  رسائل 
كتابي  يقرأ  ومن  قوي،  حضور  لها  نصوصي  يف 
اآلخر  اجلنس  عن  دفاعي  أيضا  سيتلمس  رمبا 
يف بعض الفقرات وهذا ما يجعلني أقول لنجاح 

النص ليس شرطا احلضور األنثوي فيه.

ما الذي يستثيرك للكتابة حدث أو صورة أو 
حالة معاناة للذات ولآلخر؟

معهم  يأخذوا  ولم  بحياتي  عبروا  أشخاص 
أن  الكتابة  خالل  من  فأحاول  ذكرياتهم،  رذاذ 
املعروضة  النجاح  صور  وأيضا  بتنظيفها،  أقوم 

أمامي جتعلني أجتهد من أجل الوصول إليها.

هل من املمكن أن تخوض علجية جتربة 
الكتابة الروائية قريبا؟

كما قلت يف السؤال الذي سبق أني احتراما 
إذا  رواية إال  لنشر  أتسرع  أو  أتعجرف  للقارئ لن 
حققت  إذا  ألني  الكايف،  النضج  إلى  وصلت 
النجاح يف هذا اللون فأنا سأستمر فيه، وأعلم ملاذا 
سئل هذا السؤال ألنه معظم الكتاب املبتدئني يف 
رواية،  تعقبه  ثم  خواطر  كتاب  ينشرون  الساحة 
البحور  أتقن  أن  عنهم، حلمي  أنا سأختلف  أما 

الشعرية وأصدر ديوانا شعريا.

عر وكيف تنظرين إلى دور  بِت كتابة الشِّ هْل جرَّ
املكتبات العمومية ودور النشر؟

من  الكثير  كتبت  االبتدائية  مرحلة  يف 
النصوص السجعية وكنت فرحة بها ألني كنت 
أحسب نفسي أكتب شعرا وعندما كبرت أصبت 
ليس  ألنه  أكتبه  كنت  مما  وخجلت  باإلحباط 
شعرا كما كنت أعتقد،  اليوم من أحالمي تعلم 
العمومية  املكتبات  وبخصوص  الشعرية،  البحور 
منحتنا الكثير، وبالنسبة لدور النشر بحكم أنني 

املثقف  دار  لم أعرف إال  فأنا  الساحة  جديدة يف 
التي كانت يف قمة الروعة وخدمتني بشكل أكثر 
التفكير يف نشر كتب  من رائع ممّا شجعني على 
املديرة  سيدتي  أشكر  الصدد  هذا  وعلى  أخرى 
وكل  الكثير  لنا  قدمت  التي  منصوري  سميرة 

زبائنها على هذا شهود.

يف الفترة األخيرة نشهد ازدحاما رهيبا من 
املبدعني الشباب على الرواية ما رأيِك؟

يصفف  من  كل  ليس  أصلي،  األصلي 
كتاب  لديه  من  كل  وليس  كاتب  الفقرات 
ميلك  من  ليس  الكاتب  يقال  كما  كاتب، 
قد  أقصده  ما  قراء،  ميلك  من  الكاتب  كتاب، 
أو نفس  املوضوع  الكتاب نفس  يتناول عدد من 
يعود  وهذا  يفشل  واآلخر  ينجح  أحدهم  القضية 
إلى طريقة التعامل مع القراء وأيضا طريقة الترويج 
للجميع،  مفتوحة  األدبية  والساحة  اإلعالمي، 
ألصحاب  االستمرارية  ولكن  يدخلها  الكل 

الكفاءة والباقي نكرة.

هل من نصيحة للكتاب الشباب؟

أنا اليوم أتكلم ككاتبة شابة يف عمر االثنني 
وعشرين سنة، طبيعي أن أشعر مبا يشعر غيري 
من الكتاب الشباب، نصيحتي لهم أن يحترموا 
القارئ، أن ال يكتبوا أشياء جتعل القارئ يستحي 
يحرضوا  ال  أن  العلن،  يف  كتابهم  قراءة  من 
الرحيل  يف  ليفكروا  أوطانهم  على  املراهقني 
كما  بأنفسهم  مبادئهم  يختاروا  أن  وأيضا  منها، 
يعيشوا حالة اخلوف من  تقول خواطرهم كي ال 
خالل  من  الصلح  يحاولوا  أن  وعليهم  الكلمة، 
كتاباتهم بني اإلنسانية جمعاء وهذا أهم شيء.

ككلمة أخيرة للجريدة والقراء ماذا تقول 
صاحبة »رغبات القلب«؟

أجعل  أن  على  سأحرص  قرائي  كل  إلى 
إن  أوطانهم،  خذلتهم  إن  لهم  وطنا  نفسي  من 
طردوا، إن شردوا، إن جاعوا، إن شعروا بالغربة 
فأنا وطنهم، ولهم علّي حق، وأتقدم بالشكر إلى 
رونقها  يف  تستمر  أن  وأمتنى  الغّراء،  جريدتكم 

وعطائها.
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الكاتبة علجية حسونة لـ »أخبار الوطن«:

حلمي أن أتقن البحور الشعرية وأصدر ديوانا شعريا
قالت الكاتبة علجية حسونة في حوار لـ »أخبار الوطن« أن حلمها أن تتقن البحور 

الشعرية وتصدر ديوانا شعريا، منوهة أن كتابة الخواطر تعتبر بداية لصناعة 
الشاعرة العالمية التي تطمح إلى تكوينها بعد مولودها األول »رغبات القلب« الذي 
شمل نصوصا قصيرة في خمس فصول تناولت فيهم مواضيع مختلفة يسبح فيها القارئ 

بين الخيال والواقع.
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مجتمع تمنراست متمسك بها رغم الثالجات

»القربة« أو »أبيوغ« باللغة 
التارقية مبرد تقليدي طبيعي

بظهور الثالجات والوسائل األكثر فعالية في التبريد يخطئ من يظن أن عهد القربة  أو )أبيوغ( باللغة التارقية 
وهو وعاء تقليدي لحفظ الماء وتبريده مصنوع من جلد الماعز  قد وّلى واستغني عن خدماتها الكثير من األهالي 

في تمنراست  وهي الوسيلة التي ما زال يستعملها سكان الحضر والبدو بشكل واسع بوصفها األداة المناسبة والصحية  
لحفظ وتبريد الماء دون الحاجة إلى أية طاقة.وال تزال القربة أو )أبيوغ ( يحتفظ بمكانته الوظيفية داخل 

مجتمع  تمنراست.
أحمد كرزيكة 

أن  الوطن  أخبار  جلريدة  األهالي  بعض  أكد  ما  وحسب 
القربة أو)أبيوغ( يستعمل حلفظ املاء طبيعيا خاصة يف فصل 
الصيف الذي يشهد اإلرتفاع الكبير لدرجات احلرارة يف املنطقة 
وانهم ال يستطيعون اإلستغناء عنها يف بيوتهم. والبعض منهم 
بالرغم من إمتالكهم للثالجات واملبردات العصرية التي تبرد 
ال  املاء ألنها  وتبريد  األداة حلفظ  هذه  يفضلون  أنهم  إال  املاء 
مباء  املرتبط  احلنجرة  إلتهاب  مثل  األمراض  بعض  تسبب 
والبدو  الريف  عالم  يف  بقوة  وتتواجد  العصرية.  الثالجات 

الرحل ويف املناطق النائية ألهقار.
جريدة أخبار الوطن نزلت ضيفاعلى بعض النساء اللواتي 
التقليدية املتجزرة منذ  لهن ولع ومتخصصات يف هذه احلرفة 
القدم يف مجتمع متنراست خاصة لسكان البدو الرحل حيث 
اكدت السيدة )تيهة( أن إجناز القربة أو )أبيوغ( يتطلب الكثير 
املاعز  جلد  من  تصنع  بسيطة  تقليدية  وسيلة  الصبروهي  من 
الذي تكسوه شعيرات لها فعالية كبيرة يف تبريد املاء واحلفاظ 
املاعز ودبغه  بتخيط جلد  ويتم حتضيرها  برودته  على درجات 
من خالل تلبيسه بعدة مواد من األعشاب البرية كاأجار وامللح 
والقطران. ويترك اجللد مدة شهر على هذه احلال حتى تتفاعل 
تقل  املاء مدة ال  فيه  يوضع  ثم  بها،  ويتشبع اجللد  املواد  كل 
عن 15 يوما لتنقيته من بقايا مواد وأعشاب الدباغة حتى تعود 

صاحلة لالستعمال بعد ذاك
عليها  يطلق  جديدة  تكون  عندما  القربة  أن  أضافت  وقد 
بالتارقية مصطلح )أبيوغ ( أما عندما تصبح قدمية ويزال الشعر 
يطلق عليها مصطلح)اقدوج(. وتعلق يف املنازل بواسطة حبال 

يف مكان بعيد عن الشمس أما عند البدو الرحل فتعلق أمام 
اخليام يف الظل  لكي يحافظ املاء على برودته وقد تعلق على 
اجلمال أثناء الترحال والسفر من مكان ألخر وعلى السيارات 
الرباعية الدفع وال يستغني عنها اإلنسان خاصة البدو الرحل 

يف ترحالهم سواء بالدابة أو بالسيارة .
ولتكون مياه القربة سليمة وصحية يتعمد البعض ألضافة 
اخرى  طبيعية  مواد  وإضافة  له  املتميز  الطعم  نتيجة  القطران 
اإلنسان  جسم  داخل  الصحية  التوازنات  على  حتافظ  والتي 

وخصوصيتها السيما وأن تكوينها طبيعي مائة باملائة.
القربة  تبقى  واملبردات  الثالجات  ظهور  من  وبالرغم  هذا 

أو)أبيوغ( يصارع من أجل البقاء لهذا على اجلهات املختصة 
حول  مسابقات  بتنظيم  التقليدي  املوروث  هذا  على  احلفاظ 
أهالي  حفاظ  أن  واألكيد  تندثر  ال  حتى  قرية  أحسن  إجناز 
متنراست على كل عناصر اإلرث التقليدي يف حياتهم يعني 
بديهيا حفاظهم على اإلرث التاريخي واحلضاري الذي يعتبر 
أيضا  وللحفاظ  التاريخ.  أعماق  الضاربة يف  هويتهم  من  جزء 
على البيئة بتجميع جلود املاعز وأستغاللها أحسن إستغالل.

َتعــــزيــة
بقضاء  راضية  خاشعة  وقلوب  دامعة  بعيون 
اهلل  بإذن   « املرحوم  وفاة  نبأ  تلقينا  وقدره،  اهلل 

تعالى » النقابي كمال نبيلي.
وبهذه املناسبة األليمة، يتقدم النقابي حميد 
قراش وكل نقابيي العاصمة ببالغ التعازي لكافة 
الفقيد، راجني لهم جميعا جميل الصبر  عائلة 
واملغفرة،  الرحمة  وللمرحوم  الّسلوان  وسريَع 
له  اغفـر  »فالّلهم  له؛  بالدعاء  يلهج  ولساننا 
مدخله  ووسع  نزله  وأكرم  عنه  واعُف  وارحمه 
خيرا  دارا  وأبدله  والبرد،  والثلج  باملاء  واغسله 

من داره وأهال خيـرا من أهله.
 وإنا هلل وإنا إليه راجعون٠
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

بناء حداثة  العربي  العقل  يستطع  لم    
فاكتفى مبحاولة التحديث يف كل املجاالت.
لفظة  إلى  احلداثة  مصطلح  يعود   
الفعل  من  مشتقة  كلمة  وهي  »حداثة« 
و«أحدث  »وقع«  مبعنى  »حدث«  الثالثي 
هو  و«احملدث«  »أوجده«  مبعنى  الشيء« 

»اجلديد من األشياء«.
 أما على املستوى االصطالحي فتتعدد 
مفاهيمها، فهناك من يراها حالة ثقافية أو 
املجتمعات  عن  كتعبير  جاءت  حضارية 
20م،  و   19 القرن  منذ  الغربية  الصناعية 
حثيثة  جلهود  احلال  بطبيعة  امتداد  وهي 
بدأت منذ القرن 16 يف أوروبا مع اإلصالح 
هناك،  دينية  من حروب  تبعه  وما  الديني 
الرائع للشمس حسب تعبير  البزوغ  أو هي 
أركون«  »محمد  تعبير  حسب  أو  »هيجل« 

الذي قسم احلداثة إلى قسمني:
احلياة  حتديث  املادية:  -   احلداثة 

اليومية.
-  احلداثة العقلية: حتديث العقل.

  األمور عندنا تسير باملقلوب، ومعظمنا 
الكبرى  احليرات  عصر  نعيش  بأننا  يتفق 
واملنطق،  العقل  وغياب  والتخلف  واجلهل 
هذا  يف  والالعقالنية.  الفوضى  وسيادة 
بالنابل  احلابل  يختلط  املضطرب  اجلو 
وتضيع البوصلة ويتيه احلكماء والفالسفة، 
كافة  يف  عشواء  خبطة  يخبطون  واجلميع 
املستقبل،  من  خائف  الكل  االجتاهات، 
أحد  ال  يتجه،  أين  إلى  يعرف  أحد  ال 
بالنظام  يثق  الشعب  ال   ... بأحد  يثق 
يسمع  أحد  وال  بالشعب،  يثق  النظام  وال 
تائهون، من  كلنا ضائعون  العقل،  لصوت 
من  وضياعنا؟  وعصرنا  حالنا  عن  املسؤول 
من  ينتظر  من  احللول؟  إيجاد  على  القادر 
نحن  مما  إنقاذنا  ونظامنا  السياسة  رجال 
فيه من تيه وحيرة وضياع وبؤس فهو واهم 
وغير عاقل.   يف مثل هذه الظروف احلرجة 
العربية  مجتمعاتنا  بها  متر  التي  والصعبة 
احلكماء ورجال الثقافة وكبار الفالسفة هم 
املظلمة  إخراجنا من كهوفنا  القادرون على 
السياسي  دور  أما  فيها،  مكوثنا  طال  التي 
تعلمناه يف وطننا  ما  فيأتي الحقا.          
يسير  لألسف  جتارب  من  علينا  مر  وما 

املنطق  أو  واملسببات  لألسباب  اعتبار  دون 
وحدهم  هم  الكبار  واملفكرون  السياق،  أو 
القادرون على إضاءة كهوفنا املظلمة وتبديد 

ظلماتها املتراكمة بعضها فوق بعض.
يوجد  ال  أنه  جند  التراث  مسألة  يف   
لكن  تراث،  ووراءه  إال  إنساني  مجتمع 
التراكم  مستوى  يف  تتفاوت  املجتمعات 
مجتمع  والتاريخي،  واحلضاري  التراثي 
وحضارة  تراث  وراءه  العربي  املجتمع  مثل 
ورثوا  بورثة  أشبه  اليوم  يبدو  لكنه  حقيقية 
إرثا عظيما دون أن يعرفوا كيف يستثمروه، 
كما  عليه  يحافظ  أن  بشدة  يصر  بعضهم 
أن  يريد  اآلخر  والبعض  أجداده  عن  ورثه 
يستثمره استثمارا جديدا منظما وعقالنيا، 
مشكلتنا  يختصمون.  األمر  هذا  يف  وهم 
غير  عصر  يف  جاء  الذي  تراثنا  يف  ليست 
عصرنا وملشاكل غير مشاكلنا فال ميكن لنا 
أن نحل مشاكلنا الراهنة بفكر »ابن تيمية« 
أو »ابن خلدون« أو »ابن رشد«. تبدو صلتنا 
عصامية  عالقة  بني  مترجحة  بتراثنا  اليوم 
بهذا التراث فيرى أتباع هذه الفكرة أنه ال 
للماضي  بالعودة  إال  الراهنة  ملشاكلنا  حل 
املاضية  القرون  نقل  أي  وعصرنته  هو  كما 
مبا فيها وما عليها إلى عصرنا هذا، وعالقة 
وعدم  جتاوزه  إلى  والدعوة  لثراتنا  حتقيرية 
كل  يف  السبب  هو  نظرهم  يف  ألنه  إحيائه 
مآسينا وتخلفنا، واخلياران معا يف تقديري 
تراثنا  إلى  التبجيلية  النظرة  انتحاريان، 
وال  تخدمنا  ال  املاضي  عصرنة  ومحاولة 
تخدم حاضرنا ومستقبلنا، ولألسف هناك 
تيار كبير يف أوطاننا العربية اإلسالمية يدافع 
عن هذه األفكار بكل الوسائل مبا فيها القتل 
وتكفير  السالح  واستعمال  الدماء  وسفك 
من  وإخراجهم  لهم  املعارضني  املسلمني 
امللة وهذا ما متارسه اجلماعات اإلسالموية 
املسلحة من القاعدة وداعش وتوابعهما من 
اجلهلة ومحبي سفك الدماء، أما أصحاب 
فهي ال  لتراثنا  االحتقارية  القدحية  النظرة 
تخدم قضية التقدم يف مجتمعنا، ال ميكن 
بقطع جذورها عن  املستقبل  نحو  أمة  نقل 
الطريق  هو  نظري  يف  واملطلوب  ماضيها، 
قراءة  تراثنا  قراءة  نعيد  أن   ... الثالث 
طاولة  على  نضعه  وأن  واقعية  عقالنية 

ال  وأن  التاريخي  حيزه  إطار  يف  التشريح 
نشأ  التي  وظروفه  سياقاته  من  نخرجه 
فيها ونحاول إدخاله يف حاضرنا ألن تاريخ 
لزمان غير زماننا، وأن  التراثي جاء  املنتوج 
فتاوى »ابن تيمية« كانت مرتبطة مبشاكل 
ذاك العصر، ويف نفس الوقت أن ال نحاول 
علينا  تضغط  التي  مشكالتنا  نسقط  أن 
اليوم على تراثنا ونستخرج منه ما ليس منا 
إلى  العودة  فكرة  أصحاب  فيه،  ليس  وما 
التراث وعصرنة املاضي ال يرون إال حلظات 
معينة فيه، فهل بإمكانهم املطالبة بالعودة 
إليه كما كان يف زمانه؟ هو متثل يف نظري 
إلى  بصلة  ميت  ال  مبعنى  رغائبي  متخيل 
التفكير والعقل وإمنا إلى الرغبة والعاطفة، 
هؤالء الذين يزعمون أنهم سدنة التراث هم 
حلظات  إال  منه  يرون  وال  لتراثنا  انتقائيون 
ال  مما  عنه  الكثير  ينفون  بينما  بعينها، 
يتالءم مع فكرهم الضيق الدوغمائي، هل 
التراث  عن  يدافعوا  أن  مثال  اجلرأة  لديهم 
التراث  عن  أو  الكالم،  يف  االعتزالي 
وما  اإلسالمي  العربي  واملنطقي  الفلسفي 
وقتل؟  اضطهاد  من  أصحابه  له  تعرض 
هذا  إذن   ... اجلرأة  لديهم  ليست  طبعا 
هذه  ميارسون  ملاذا  تراث،  واآلخر  تراث 
إيديولوجي  فعل  واالنتقائية  االنتقائية؟ 
بامتياز، علينا أن نقرأ تراثنا يف كلياته وأن 
نضعه يف سياقه التاريخي، فال يشكل عبئا 
وال نشكل نحن عبئا عليه وذلك من دون 

تبجيل أو تقديس أو حتقير.
مبقدماته  اقترن  الغرب  يف  التحديث    
واالجتماعية  والثقافية  والفلسفية  الفكرية 
التحديث عندنا فهو فعل منفصل عن  أما 

مقدماته الفكرية والثقافية واالجتماعية.
         املؤسسات واملنتوجات يف الغرب 
هي ثمرة لتلك األفكار الكبرى التي أنتجها 
خالل القرون الثالثة السابقة ولذلك تأتي 
لتلك  كنتيجة  ومنتجاتهم  مؤسساتهم 
األمور  أخذنا  فقد  عندنا  أما  األفكار. 
باملقلوب، نأخذ املنتوج ونعزله عن األفكار 
والكرامة  احلرية  يف  واملتمثلة  أنتجته  التي 
التكنولوجيا  فنأخذ  واحلقوق،  اإلنسانية 
وأحدث أنواعها مثال والتي أنتجها اإلنسان 
لإلنسان يف مجتمعنا  نعطي  لكننا ال  احلر 

أية قيمة، نأخذ باالنتخابات مثال ، دون 
أسست  التي  الفكرية  باملقدمات  نأخذ  أن 
يف  املتمثل  الغرب  يف  الدميقراطي  للنظام 
احلرية  وفكرة  والتوافق  االجتماعي  العقد 
واملواطنة وغيرها، نؤسس برملانات ووزارات 
وأحزاب  سياسي  ونظام  وقضاء  وإدارات 
ومعارضة ومجتمع مدني وصحافة ومدارس 
وجامعات وغيرهم الكثير لكننا جنعل منها 
مؤسسات بال روح وال منطق وال عقالنية 
مجرد أخذ بقشور احلضارة الغربية املعاصرة 
مجتمعنا  يف  كبيرة  فجوة  هناك  إذن   ...
 ... واحلداثة  التحديث  بني  فجوة   ...
يف  بينما  حداثة  بدون  حتديثا  نعيش  نحن 
وهما  احلداثة  ثمرة  هو  التحديث  الغرب 
الغربي.  املجتمع  يف  متوازيان  يسيران 
التحديث يف مجتمعنا العربي ال عالقة له 

بفكرنا وعاداتنا وتقاليدنا.
 لست هنا مدافعا عن الفلسفة الغربية 
ملجتمعاتنا  ميكن  ال  اجلاهزة،  والنماذج 
العربية أن تتجنب التبعية والفقر واألنظمة 
مناذج  باستيراد  االستبدادية  السياسية 
اآلخرين ومحاولة تطبيقها على بيئة ثقافية 
التي  األوروبية  البيئة  عن  متاما  مختلفة 
سياسيا  نظاما  ننتج  أن  علينا  أنتجتها، 
نابعا  واقتصاديا  وتعليميا  وتربويا  وثقافيا 
آسيا  شرق  يف  الدول  بعض  داخلنا.  من 
مثلنا  والتخلف  االستعمار  عانت  التي 
الهند  مثل  تنطلق  أن  استطاعت  لكنها 
وماليزيا وسنغافورة وكوريا اجلنوبية والصني 
ألنها متكنت من أن تفرز من داخلها نظاما 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا قادها 
للغرب،  التبعية  قاعدة  إطار  كسر  نحو 
والثقافية  السياسية  بنيتنا  العرب  نحن 
واالجتماعية لم تستطع إلى هذه اللحظة أن 
تولد لنا مشروعا اجتماعيا وطنيا األمر الذي 
يجعلنا دائما تابعني للقوى االستعمارية أو 
اآلن  وسعنا  يف  يعد  ولم  األوروبي  املركز 
ومطلق،  كامل  استقالل  عن  نتحدث  أن 
القرار  هو  هنا  به  املقصود  واالستقالل 
الوطني املستقل وهذا ما لم نهتد إليه حتى 

اللحظة يف مجتمعاتنا العربية.
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بلسان عبد العزيز تويقر 

  the hope
األمـــل

والعقوبات ال تقل عن سنتني حبساوالعقوبات ال تقل عن سنتني حبسا

النيابة العامة تؤكد صحة التسجيل النيابة العامة تؤكد صحة التسجيل 
الصوتي المتعلق بترتيب المبارياتالصوتي المتعلق بترتيب المباريات

من العملة الوطنية واألجنبية

تفكيك شبكة زّورت ما يزيد 
عن 3 ماليير بعين الدفلى

متكنت مصالح الشرطة القضائية ألمن والية عني الدفلى، نهاية األسبوع 
سنتيم  مليار  قرابة  وحجز  وطنية،  شبكة  لنشاط  حد  وضع  من  املاضي، 

ونصف.
الشبكة  أعضاء  أن  أمس،  الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  وأوضح 
الوطنية  العملة  من  قانوني  سعر  ذات  النقدية  األوراق  بتقليد  يقومون 
األموال.  تبييض  و  الوطنية  السوق  يف  للتداول  طرحها  قصد  واألجنبية 
وحسب البيان مت خالل ذات العملية حجز قرابة مليار ونصف مليار سنتيم 

من العملة الوطنية و90600 أورو مزورة.
املصالح  ذات  عليها  حتصلت  معلومات  استغالل  إثر  على  العملية  وجاءت 
وتزوير  تقليد  على  تعمل  أشخاص  ملجموعة  اإلجرامي  النشاط  حول 
املعمقة  حترياتها  املصالح  ذات  باشرت  حيث  واألجنبية،  الوطنية  العملة 
هوية  حتديد  إلى  أفضت  التي  املختصة،  القضائية  اجلهات  إدارة  حتت 
املشتبه فيهم ومكان تواجدهم على مستوى أحد املساكن مبدينة خميس 
املالية  األوراق  وحجز  ضبط  مع  تلبس،  حالة  يف  توقيفهم  مت  أين  مليانة. 
املزورة املذكورة، باإلضافة إلى جتهيزات إلكترونية ووسائل خاصة، مركبة 
وممارسة  التواصل  يف  الشبكة  أفراد  يستخدمها  كان  محمولة  هواتف   5 و 

نشاطهم احملظور.
خ.د

محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أكد 
العاصمة،  باجلزائر  امحمد  سيدي 
الصوتي  التسجيل  صحة  قارة،  شاكر 
احملترف  مباريات  بترتيب  املتعلق 

األول.
ندوة  يف  العام  الرأي  ممثل  وقال 
استرجع  »األمن  أمس،:  له،  صحفية 
منها  املقتطف  الكاملة  املكاملة 
القضائية«.  اخلبرة  محل  التسجيل 
املكاملة،  مدة  أّن  املتحدث  ذات  وأوضح 
صحة  وأثبتت  استرجاعها  مت  التي 
 48 و  دقائق   3 املتداول،  التسريب 

ثانية، وكانت بتاريخ الـ4 مارس املاضي 
00.14. وواصل قارة: املكاملة مت التعرف 
املقارنة  مت  أين  صوتية  بخبرة  عليها 
بني صوت املكاملة والشخصني املتهمني 

ولوحظ تطابق كبير يف األصوات«.
لـ9  االستماع  مت  أّنه  املتحدث  وتابع 
األولي،  التحقيق  إطار  يف  أشخاص 
مت  اثنان  أشخاص   3 اتهام  عنه  ترتب 
إيداعهما احلبس املؤقت والثالث وضع 
املمكن  ومن  القضائية.  الرقابة  حتت 
توسيع قائمة املتهمني وكذا استدعاء 
دراسة  أجل  من  أخرى  مرة  الشهود 

القضية.
وكشف قارة شاكر أّن املتهمني متابعون 
امتيازات  مبنح  ووعد  منح  بجنح 
املنافسة  سير  لتغيير  ومالية  مادية 
واملقاييس  لألنظمة  خرًقا  الرياضية 
 247 املادة  أّن  موضًحا  الرياضية، 
تثبت  من  كل  أكثر  أو  سنتني  تعاقب 
املعنيني  عقوبة  لذا  اجلنح،  عليههذه 
ثالثة  إلى  سنتني  بني  من  ستتراوح 

سنوات إذا ثبتت اجلرمية.
خالد دحماني

النعامة

حجز أزيد من 8 قناطير كيف 
معالج ببلدية جنّين بورزق

ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، كمية كبيرة من الكيف املعالج، 
حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

بلدية  الكمية احملجوزة، خالل دورية بحث قرب  ُتقدر  اإلثنني،  أمس  الصادر  البيان  ووفًقا 
مفارز  أوقفت  السياق،  ذات  ويف  كيلوغرام.  و33  قناطير  بـ8  النعامة،  والية  بورزق،  جننّي 
مشتركة أخرى 7 جتار مخدرات وضبطت 37,350 كيلوغرام من الكيف املعالج و500 غرام من 
مادة الكوكايني و1161 وحدة من مختلف املشروبات خالل عمليات متفرقة بكل من واليات 

وهران تلمسان، بومرداس وببرج بوعريريج.
6 مرشحني للهجرة غير الشرعية،  ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران 
14 مهاجًرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعني قزام. كما كشف بيان  فيما مت توقيف 
وزارة الدفاع أّن عناصر الدرك الوطني، متكنت من توقيف عنصر دعم للجماعات اإلرهابية 

بوالية برج بوعريريج.
خ.د

بعد تعرض شاب لطعنة بالسالح األبيض

مواجهات عنيفة بين شباب بالمدينة 
الجديدة علي منجلي بقسنطينة

اندلعت، أمس، مواجهات عنيفة  بني مجموعات شبانية بالوحدة اجلوارية 
و  اخلناجر  و  السيوف  باستعمال  منجلي،  علي  اجلديدة  باملدينة   01 رقم 
املواد احلارقة )سينيال( بني فريقني من املرحلني سابقا من حي األمير عبد 

القادر » الفوبور«   وحي باردو.
هو  الشجارات  سبب  فإن  الوطن  أخبار  جريدة  من  مقربة  مصادر  وحسب 
بحيث  األبيض،  بالسالح  لطعنة  العمر  من  العشرينات  يف  شاب  تعرض 
تواصلت املواجهات ملدة ثالثة أيام . هذا وقد قامت فرقة مكافحة الشغب  
بتوقيف املتسببني يف الشجارات وأيضا ممن خرقوا إجراءات احلجر اجلزئي 
املطبق على والية قسنطينة يف ظل وصول تعزيزات كبيرة من الشرطة من 

قوات مكافحة الشغب وعناصر فرقة مكافحة اإلجرام إلى املكان.
 خديجة بن دالي

 قد يبدو املشهد قاسيا 
؛قامتا و لكن لن مينعنا ذلك 
من احللم ؛فاحللم يف النهاية 

هو مجموعة رغبات منني 
النفس بها و نتوقع أن تكون 
يف متناول حياتنا ؛سأحلم 
بوطن ؛بسكن ؛مبستقبل 

حتى وإن جتاوزت اخلمسني 
وأصبحت شيخا يف منحدر 

احلياة . سأحلم ببرملان 
ميثل الذين انتخبوه ؛يدافع 

عن حق املواطن يف العيش 
بسالم ؛يقهر تغّول السلطة 

التنفيذية و يقف يف 
وجه الراغبني يف استغالل 
السلطة يف اجتاه تكريس 

»حقوق األقليات احملظوظة 
»و جماعات الضغط 

التي تركز على مصالح 
أفرادها الضيقة . أحلم 

برؤية اآلالف من الشباب 
يف مناصب املسؤولية 

يتحملون وزرها و يدفعون 
بالوطن إلى األمام ؛أحلم 
برؤية آالف الشباب على 
رأس اإلدارات العمومية و 

املؤسسات االقتصادية و يف 
البرملان  بغرفتيه ؛يسطرون 

السياسات و ينفذونها 
؛ينافسون و يتنافسون 

؛يحركهم الذكاء وحده و 
القدرة على فرض النفس 

عبر املهنية و االلتزام و وفقا 
ملبدأ القدرة ال احلظوة ....

أحلم بوزير يضع خطة 
تنموية واضحة للنهوض 
بقطاعه و يدافع عنها و 

يستميت يف ذلك . و ينجح 
وإن فشل ؛رمى املنشفة و 
غادر غير آسف .بوزير ال 

يرى يف املواطن« شجرة 
ضريبية« يقطف من ثمارها 

بغير حساب  متى فشل يف 
خلق الثروة  . أحلم بوطن 

متصالح مع نفسه ؛يتنافس 
فيه الناس حول السياسات 

و البرامج  قدر ابتعادهم عن 
الوالءات و املصالح الضيقة و 
العشائرية و عقلية القبيلة 

و اجلماعة ؛ببلد تختفي 
فيه العصابات و العصب 

لصالح اجلماعة مبفهومها 
األكبر األوسع و األشمل .. 
بوطن ال يقهر فيه حلمي 
و ال مينعني فيه شيء عن 

شيء إال يف سياق التفاهمات 
الكبرى للعيش بكرامة عبر 

بوابة احلق و الواجب ... 
لكنه احللم يف الغالب خادع 
.. فقد استيقظت ألجدني 
مذكور يف برقية الوكالة و 
عبر العواجل أني معني يف 
منصب هام وأنا يف منحدر 
العمر . فتحول حلمي إلى 
أمل منطوق باالجنليزية.

مقابل 82 حالة شفاء
تسجــيل 111 إصابـــة جديــدة

 بكــورونا فــي الجزائــــر
وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 10265 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
إصابة. ومن بني املصابني بالوباء اّلذي يجتاح العالم، 26 شخًصا يف العناية 

املركزة باملستشفيات اجلزائرية، وفًقا للمصدر ذاته.
وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني املصابني، 
715 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل  إلى  الوفيات  ليرتفع إجمالي عدد 
82 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 6799 حالة.
خالد دحماني 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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