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ِصناعُة الّنجوِم 
كّية من الّشاشِة الِفضيَّة إلى الّشاشِة الذَّ

 يتساءُل ُمؤلُف كتاِب »وَسائُل اإلعالِم 
وامُلجتَمع« األمِريكي »آرثر آسا بيرغر«: »أيَن 

ين َحّذرَنا منُهم  ساُء الذِّ جاُل والنِّ ذهَب الرِّ
ُنّقاُد اخَلمسّيناِت؟ وَيقصُد الكاتُب مرحلًة بدأَ 
رون يف الَغرِب يَتحّدُثون عن َتصنيِع  ِفيها امُلنظِّ

قافِة و«َتسِليعها« عبَر وساِئِل اإلعالِم،  الثَّ
خبِة  خللِق منٍط َجماهيريٍّ ال يأَبُه بثقاَفِة النُّ
س لثقافٍة  ُه يف احَلقيقِة كان ُيؤسِّ الَرفيعِة، لكنَّ

وِق كأيِّ ِسلعٍة  َجديدٍة َتخضُع لُشروِط السُّ
ِتارّيٍة أخرى. 
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. دَللِـــي: دَللِـــي: الَعـــطـُش الَعـــطـُش بِتيمــَياوِيــن بِتيمــَياوِيــن 
سبــُب الحـــتَجـاِج سبــُب الحـــتَجـاِج 

نــميُة َهاجــــُسنا  نــميُة َهاجــــُسنا التَّ ـاِنــي: التَّ ـاِنــي: حنَّ   حنَّ
ونـــَرفُض اسِتـــغاللَ مشـاِكـلـــَنا ونـــَرفُض اسِتـــغاللَ مشـاِكـلـــَنا  

.  ْبكــَاي: ْبكــَاي: َفتــُح َمعاِبــر حـدودّيــٍة َفتــُح َمعاِبــر حـدودّيــٍة 
والتحقيُق في َمقتِل الّشاِب بِتين َزواِتينوالتحقيُق في َمقتِل الّشاِب بِتين َزواِتين

·  َبن كـاّللـَة:َبن كـاّللـَة: َمنطــقُة الحـِزام بـين  َمنطــقُة الحـِزام بـين 
نمـيِة نمـيِةلِبييـا والنــّيَجـر َتفـتقـُر إلـى التَّ لِبييـا والنــّيَجـر َتفـتقـُر إلـى التَّ

·  أخَمـــاُدو:أخَمـــاُدو: َغـرُض الحتـَجاجـاِت لفـُت َغـرُض الحتـَجاجـاِت لفـُت 
النتبــاِه إلـى ُمعانـاِة الَمناطـِق الُحدوديــِّة النتبــاِه إلـى ُمعانـاِة الَمناطـِق الُحدوديــِّة 

·  كنــَتة: كنــَتة: ُمستشَفــى ُمستشَفــى 6060 سـِريـًرا  سـِريـًرا 
بأدرار هيكـَلٌ بـال تأطـيٍر ول ُمعــّداٍت بأدرار هيكـَلٌ بـال تأطـيٍر ول ُمعــّداٍت 

·  إنَتيمــاْت:إنَتيمــاْت: قُـــرى تفـتقــُر إلــى  قُـــرى تفـتقــُر إلــى 
الَكهـرباِء والمـاِء والَمرافـِق الّصحـيِة الَكهـرباِء والمـاِء والَمرافـِق الّصحـيِة 

·  ســـراي: ســـراي: َينــبِغـي إنشــاُء مناِطـَق َينــبِغـي إنشــاُء مناِطـَق 
اقتَصـاديـــٍّة بالحـــــُدوِد الَجنـوِبـــّية اقتَصـاديـــٍّة بالحـــــُدوِد الَجنـوِبـــّية 

الّشؤوِن  وزارُة  أمٍس،  يوَم  أوَضحت، 
لها،  بياٍن  يف  واألوَقاِف،  ينيِة  الدِّ
تسمُح  ال  احلاليَة  الّظروَف  أّن 

 - هذا  قراِرها  يف   - ُمستدلًة  امَلساجِد،  بفتِح 
القائلنَي  الُعمومّيِة،  حِة  الصِّ أّكدُه خبراُء  مَبا 
بكوِن الَوضعيُة الَوبائيُة يف اجلزائِر ال تسمُح 

أعداًدا  َتستقبُل  التي  شاطاِت  النَّ باستئَنِف 
َفضاٍء  يف  ُتَرى  والتي  الّناِس،  من  كبيرًة 

ُمغلٍق، مثَل امَلساِجد.
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ُة ال َتسمـُح بَفتــِح الَمساِجــد  الُظــروُف الَحاليـّ
ينّيِة:  ؤوِن الدِّ َحة.. ِوزارُة الشُّ الَقراُر مرَتبٌط برأيِّ خبراِء الصِّ

انِعــداُم التنميــِة واإلهَمـــاُل انِعــداُم التنميــِة واإلهَمـــاُل 
ــان الّشـريــِط الُحــــدوِدّي ُيغضبــاِن ُسكـّ

ُط الضوَء على َمشاِكل اجَلنوب  »أخباُر الَوطِن« تَسلِّ
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»أخباُر الَوطِن« تَسلُِّط الضوَء على َمشاِكل الَجنوب

انِعداُم التَّنميِة واإلهَماُل ُيغضباِن 
ُمواِطني الّشريِط الُحدوِدّي

 الحسين داللي النائب عن أدرار:

 الَعطُش سبُب االحتَجاِج!
الشعبي  باملجلس  النائب  يقول 
احلسني  أدرار،  والية  عن  الوطني، 
أخبار   « معه  أجرته  اتصال  كاللي يف 
املستمرة  املظاهرات  سبب  إن  الوطن« 
للمقاطعة  التابعة  تيمياوين  ببلدية 
اإلدارية برج باجي مختار هو العطش، 
االحتجاج،  إلى  الناس  دفع  الذي 
حيث يعاني السكان هناك من نقص 
كبير يف املاء الشروب وصعوبة أكبر يف 
يصرح  اإلطار،  هذا  ويف  به.  التزود 
النائب املذكور أعاله بأن مشروع تزويد 
من  انطالقا  الشروب  باملاء  تيمياوين 
 90 مسافة  بعد  على  الواقعة  تاقراوت 
مليار   280 له  خصص  والذي  كلم، 
يف  انطالقه  منذ  يكتمل  لم  سنتيم 
2013، مؤكدا أنه رغم كل املراسالت 

والّري  املائية  املوارد  لوزارة  املوجهة 
واجلزائرية للمياه، إال أن األمور بقيت 
الصيف  فصل  أن  علما  حالها،  على 

أدى إلى نقص مياه األبار.
التنمية  ملف  يف  الثانية  النقطة 
النائب  يضيف  املنطقة،  يف  املنعدمة 
احلسني داللي، تتعلق بالطريق الوطني 
وتيمياوين،  رقان  بني  الرابط   06 رقم 
فهو  للسير،  صاحلا  يعد  لم  والذي 
إلى  أدى  ما  صيانة  ودون  تعبيد  دون 
ارتفاع تكاليف النقل مما زاد من معاناة 
احلدود،  غلق  بخصوص  أما  الناس. 
باجلانب  تتعلق  كانت  وإن  فاملسألة 
أن  للسلطات  ميكن  أنه  إال  األمني، 
من  الناس  ن  متكِّ رسمية  معابر  تفتح 
ولقاء  احلدودي  الشريط  على  التنقل 
مواشيهم  ومتابعة  وأقاربهم  أهلهم 
والتزود بالكالء. كما دعا النائب ذاته 
املجيد  كال من رئيس اجلمهورية عبد 

جراد  العزيز  عبد  األول  والوزير  تبون 
أحوال  على  واالطالع  املنطقة  لزيارة 
بررنامج  بها. معتبرا تخصيص  الناس 
ضرورة  احلدودي  بالشريط  تنموي 

ملحة.

محمد  أدرار  عن  النائب  كشف 
عقبة كنتة، يف اتصال ربطه بـ«أخبار 
الوطن«، عن جملة من العراقيل التي 
يغرق وسطها سكان املناطق احلدودية 
بكل من برج باجي مختار وتيمياوين، 
ملخصا إياها يف 4 نقاط بداية ممّا تعلق 
إلى  وضعفها،  الصحية  بالهياكل 
جانب ضعف املنشآت التربوية وصوال 
إلى مشكل املياه، ناهيك عن مشكل 

القيد يف احلالة املدنية.
الوطن«  »أخبار  محدث  وأوضح 
برج  ساكنة  من  نسمة  ألف   50 أن 
يضطرون  وتيمياوين  مختار  باجي 
من  أدرار  الوالية  عاصمة  إلى  للتنقل 
أجل العالج، خاصة منهم احلوامل، 
برج  تبعد  إذ  املشقة،  حجم  رغم 
كم،   800 أدرار  عن  مختار  باجي 
كم،  بـ950  تيمياوين  تبعد  يف حني 
انعدام  حتى  أو  لقلة  نظرا  وذلك 
إذ  البلديتني،  عبر  الصحية  املنشآت 
جوارية  مؤسسة  سوى  بهما  تتوفر  ال 
واملستشفى القدمي باإلضافة إلى عيادة 
طبية. وفجر محدثنا فضيحة عصفت 
الذي  األخير،  سريرا   60 مبستشفى 
يف  اآلمال،  من  الكثير  عليه  علقوا 

روح،  بال  هيكال  بقي  أنه  حني 
معدات  وال  طبية  طواقم  دون 
بقطاع  تعلق  فيما  أما  صحية. 
االكتظاظ  أن  فأكد  التربية، 
السمة  هو  االنفجار  لدرجة 
إذ  البلديتني،  عبر  عليه  املهيمنة 
تتقاسمان متوسطتان ببرج باجي 
مضيفا  واحدة،  وثانوية  مختار 
أحسن  ليست  االبتدائيات  أن 
باإلدارة  دفع  ما  وهو  حاال، 
العتماد أسلوب التدريس بالدوام 

املزدوج.
مشكل  إلى  وبالعودة 

تيمياوين  سكان  أخرج  الذي  املاء، 
لالحتجاج مؤخرا، فأوضح أن البلدية 
تعتمد على الربط باملاء من تاقاراوت 
املشكل  أن  إال  كم،   70 تبعد  التي 
التجهيزات،  غياب  يكمن يف  الدائم 
الشبكة  يصيب  عطب  كل  فمع 
يضطرون لالستعانة بالبلدية أو حتى 
بأدرار،  العاصمة اإلدارية  إلى  اللجوء 
ملدة  مياه  دون  بقاءهم  يعني  ما  وهو 
محددا  حاليا،  الصائفة  عز  طويلة يف 
بتزويدهم  حاليا  األساسي  مطلبهم 

بتجهيزات املياه.

النائب عن  فتح  ثانية،  من جهة 
املدنية  احلالة  يف  القيد  مشكل  أدرار 
ذلك  السكان،  بعض  إلى  بالنسبة 
النيجر  مواليد  منهم  كبيرة  نسبة  أن 
ما يحرمهم من اجلنسية  وهو  ومالي، 
اجلزائرية رغم أنهم جزائريون، موضحا 
أن عمليات الوالدة تتم خارج احلدود 
للتجارة  املعنيني  تنقل  ظل  يف  أحيانا 
أو للرعي وتتبع الكأل، وهو ما يقودهم 
أحيانا خارج احلدود، حسب املواسم.
سارة بومعزة

النائب عن أدرار محمد عقبة كنتة:
ُمستشَفى 60 سِريًرا. . هيَكٌل بال تأطيٍر وال ُمعّداٍت

نصر الدين حناني الناشط الجمعوي بتيمياوين
 التَّنميُة َهاجُسنا األكبُر وَنرفُض 

استغالَل مشاِكلَنا
أحُد  حناني،  الدين  نصر  اجلمعوي  الناشط  أكد  آخر،  جانب  من 
االحتجاجية  الوقفات  بأن  احلدودية،  تيمياوين  منطقة  يف  الفاعلني 
املاء  بانعدام  مباشرة  عالقة  لها  اجلاري،  األسبوع  املنطقة  شهدتها  التي 
الشروب، موضحا أن الدولة خصصت مشروعا ضخما بغالف مالي قدره 
280 مليار سنتيم جللب املاء من منطقة ثاقروت إلى تيمياوين على بعد 
بعد،  يكتمل  لم   2013 عام  انطالقه  منذ  املشروع  أن  مؤكدا  كلم،   90
محمال شركة »فوراميد« املكلفة باإلجناز املسؤولية كاملة. أما بخصوص 
التنمية الشاملة، فالوضع ال يسر املّطلعني، خاصة قطاع الصحة، إذ تفتقر 
تيمياوين إلى خدمات يف العيادة متعددة اخلدمات، التي تبقى هكال بال 
روح، والشيء نفسه بالنسبة إلى مستشفى 60 سريرا ببرج باجي مختار 
املختلط )مدني- عسكري(؛ إذ يفتقر - هو اآلخر - إلى التجهيز الالزم، 
بأتعاب  كلم،   650 مسافة  على  رقان  إلى  التنقل  إلى  الناس  اضطر  ما 
الذي  التربية،  قطاع  على  يقال  ذاته  واألمر  باهظة.  وتكاليف  مضاعفة 
نقص  عن  ناهيك  وثانويات،  متوسطات  من  الهياكل  نقص  من  يعاني 

التأطير من معلمني وأساتذة.
احملتجني  مطالب  أن  إلى  نّبه  الدين حناني،  نصر  اجلمعوي  الناشط 
اجتماعية واقتصادية ويرفض استغاللها سياسيا. مؤكدا أن العالقة بني 
املواطن ومؤسسات الدولة ينبغي أال تتعرض ألي استغالل من أي طرف 

كان.
رياض. هويلي

الهمال بكاي النائب عن والية تمنراست:
 َمطالٌب بفتِح َمعابَر والتَّحِقيق في َمقتِل 

اب بِتين َزواِتين الشَّ
أدرار،  يف  رصدناه  الذي  الوضع 
ال  والنشطاء،  النواب  خالل  من 
متنراست،  يف  الوضع  عن  يختلف 
الشعبي  باملجلس  النائب  يقول 
حيث  بكاي،  الهمال  الوطني 
تراكمت مشاكل التنمية على الشريط 
وال  معبدة  طرقات  فال  احلدودي، 
مدارس  وال  جاهزة  صحية  هياكل 
تنامي  عن  فضال  ترفيه،  وسائل  وال 

مشكل البطالة اخلانق.
التي  األحداث  إلى  وبالعودة 
األيام  يف  زواتني  تنب  منطقة  عرفتها 

األخيرة، قال املتحدث إن اإلشكال بدأ مع محاولة شباب نزع احلاجز السكلي 
موضعه  أن  إال  احلدود،  حماية  إطار  يف  العسكرية،  املؤسسة  وضعته  الذي 
فتح  بضرورة  الشأن  هذا  مطالبا يف  السكان،  من  قريبا  جاء  املتحدث  يقول  أو 
حتقيق يف حادثة الوفاة التي سجلت مؤخرا وتقدمي الفاعلني إلى العدالة. كما 
يقضون  املواطنني  منظمة جتعل  معابر حدودية  فتح  املتحدث على ضرورة  أكد 

حوائجهم يف إطار واضح ودون عراقيل.
رياض. هويلي

خافي أخمادو السيناتور عن والية تمنراست:
َغرُض االحتَجاجاِت لفُت االنتباِه إلى 

ُمعاناِة الَمناطِق الُحدودّيِة
لــ«أخبار  أخمادو،  خايف  متنراست  والية  عن  املستقل  السيناتور  قال 
جاءت  احلدودية  املناطق  شهدتها  التي  األخيرة  االحتجاجات  إن  الوطن«، 
باملنطقة  احتجاجات  نظمت  إذ  السكان.  معاناة  إلى  السلطات  انتباه  للفت 
الشائكة  األسالك  من  حاجز  وضع  بعد  خاصة  املياه  إمدادات  نقص  بسبب 
ما  بحسب  باملياه،  التزود  يف  الرئيس  مصدرهم  كان  واٍد  عن  السكان  عزل  ما 
أوضحته املصادر نفسها. وأشار أخمادو إلى أن االحتجاجات تأتي إلثارة انتباه 
واملهمشة،  النائية  املناطق  منها  تعاني  التي  املشاكل  إلى  العمومية  السلطات 
لها  اللجوء  باملناطق احلدودية يدعم  التي تسجل  التهريب  موضًحا أن حاالت 
غياب التنمية؛ فالسكان يعيشون وسط مناطق نائية وقاحلة ال توجد بها أي 

بدائل، فال مدارس وال مصانع وال أي مصدر من مصادر الرزق.
وقال أخمادو إن عمليات التهريب تنخر االقتصاد الوطني فعال، ولن يتم 
داعيا  املنطقة،  لشباب  عمل  مناصب  توفير  خالل  من  إال  لذلك  حد  وضع 
السلطات إلى البحث عن بدائل تنموية جدية أما احللول األمنية والرقابية فلن 
وسيلة  بأي  رزق  مصدر  عن  البحث  عن  بالتخلي  دخل  دون  العائالت  تقنع 

كانت.
عمار قردود

ماذا يجري بالشريط الحدودي في جنوب الجزائر؟ هل األمر متعلق باحتجاجات سببها غياب التنمية 
جراء تقصير الحكومات السابقة في معالجة االختالل الذي طال أبسط الحقوق األساسية للمواطن، أم أن 

األمر يتعلق بحسابات أخرى تريد بعض الجهات استغاللها سياسيا؟

الضوء  تسّلط  الوطن«  »أخبار 
احلدودي،  بالشريط  الوضع  على 
نشطاء  من  هناك  الفاعلني  باستنطاق 
املجتمع املدني ونّواب بالبرملان، بغية 
كشف حقيقة ما يجري والوقوف على 
باملنطقة،  اجلارية  األحداث  خلفيات 

ولكن بلسان أهلها.

رياض. هويلي



رياض .هويلي 

النائب عن  قال حسني بن كاللة 
الصورة  إن  جهته،  من  إليزي،  والية 
يف  نظيرتها  عن  تختلف  ال  إليزي  يف 
فالفقر  احلدودية؛  اجلنوبية  الواليات 
مرافق  إلى  املنطقة  وافتقار  والبطالة، 
النقل  وصعوبة  والتربية،  الصحة 
عوامل  كلها  الترفيهية  املرافق  وانعدام 
ما  أن  موضحا  بإليزي،  الوضع  أزمت 
الظل  مبناطق  تسميته  على  يصطلح 
منعدمة  التنمية  أن  باعتبار  مغالطة، 
محدثنا  وأردف  املناطق.  بهذه  متاما 
أمني  بصفتها حزام  املنطقة  إن  يقول، 

ليبيا(  تونس-  )النيجر-  بني  يربط 
مقترحا  التنمية،  من  تنل حظها  لم 
حرة.  ومناطق  جافة  موانئ  إنشاء 
يف  سوناطراك  تخّلف  عن  متسائال 
املساهمة يف تنمية املنطقة، رغم أنها 
متلك 6 شركات هناك. ففي الوقت 
الذي تنفق فيه سوناطراك على فريق 
من  أزيد  املتحدث،  يقول  املولودية، 
1000 مليار سنتم ال حتصل الوالية 
فال  الشركة،  هذه  من  شيء  على 
منشأة صحية وال مستشفى للحروق.
أعاله  املذكور  النائب  وتساءل  هذا، 
احلدودية  املناطق  ملتقى  نتائج  عن 

من تلمسان الى تبسة.
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عبد  الدولي  االقتصادي  اخلبير  أّكد 
أنه  الوطن«،  لــ«أخبار  سراي،  املالك 
اقتصادية  مناطق  إنشاء  للحكومة  ينبغي 
نسبة  من  للتقليص  اجلنوبية  باحلدود 
البطالة من جهة، وإنعاش التنمية احمللية 
وتشجيع االندماج االقتصادي مع إفريقيا 
املناطق  تلك  باعتبار  أخرى؛  جهة  من 
إفريقيا. كما  بوابة اجلزائر نحو  احلدودية 
أن ذلك سيؤدي تدريجًيا إلى القضاء على 
ساكنة  املقايضة،كون  ومحاربة  التهريب 
التهريب  من  يسترزقون  املناطق  تلك 

واملقايضة النعدام بدائل أخرى.
التجارة  وزير  أن  سراي  وأوضح 
أكتوبر  يف  أعلن،  جالب  سعيد  السابق 
تخطط  اجلزائرية  احلكومة  أن    ،2019
على  خاصة  اقتصادية  مناطق  إلنشاء 
البالد  املناطق احلدودية بجنوب  مستوى 
مع  االقتصادي«  لالندماج  »جسر  خللق 
لتشجيع  وسيلة  سيكون  والذي  إفريقيا، 
النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل.
بااللتفات  احلكومة  سراي  وطالب 
املناطق  ساكنة  واهتمامات  مشاكل  إلى 
وتيرة  من  والتسريع  اجلنوبية  احلدودية 

وضع  خالل  من  اجلنوب،  تنمية 
منسجمة  وتنموية  صناعية  سياسات 
املتعلقة  اجلوانب  مراعاة  مع  ومنسقة 
املائي،  للمورد  العقالني  باالستغالل 
فيما تعّلَق بالتزّود باملياه الصاحلة للشرب 
احليوانية  الثروة  على  واحلفاظ  والفالحة 
التل  مستوى  على  النباتي  والغطاء 
على  احملافظة  إلى  باإلضافة  والسهوب، 
األخطار  من  والوقاية  الواحات  أنظمة 

)الزالزل  وتسييرها  والصناعية  الطبيعية 
وخطر  والفيضانات  الغابات  وحرائق 
غزو اجلراد وشتى أشكال التلّوث...(، 
أهّم  طول  على  خضراء  شرائط  وإنشاء 
الرمال  زحف  ملكافحة  الطرق  محاور 
واألراضي  السكنية  التجّمعات  نحو 
الفالحية عن طريق التثبيت امليكانيكي 

والبيولوجي للكثبان الرملية.
عّمـار قـــردود

النائب عن والية إليزي بن كاللة:

 َمنطقُة الِحزام بين ليبيا والّنيَجر 
َتفتقُر إلى التَّنميِة

الخبير االقتصادي عبد المالك سراي:
َينبِغي إنشاُء مناِطَق اقتَصادّيٍة بالُحدوِد الَجنوِبّية

غومة جبريل السيناتور عن والية إليزي:
الّتدابيُر الِوقائيُة ضاعَفْت ُمعاناَة سّكان الُحدوِد

قال عضو مجلس األمة السيناتور عن حزب التجمع الوطني الدميقراطي 
بوالية إليزي جبريل غومة، جنل إبراهيم غومة أمني عقال طوارق ازجر، 
وتلك  أقصاه  وخاصة  اجلزائري  اجلنوب  »واليات  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
املناطق احلدودية تعاني األمّرين وزادت التدابير الوقائية ملكافحة تفشي 
وباء »كورونا« وما ترتب عن فرض احلجر الصحي من غلق للحدود البرية 
معاناة  واالقتصادية من حدة  التجارية  األنشطة  وتوقف مختلف  واجلوية 
ساكنة املناطق احلدودية، فضاًل عن وجود تلك املناطق يف متاس مباشر مع 
دول مثل مالي والنيجر وليبيا املضطربة أمنًيا، حيث تزداد عمليات تهريب 
البضائع وحتى املخدرات واألسلحة واحتمال جتنيد بعض املواطنني من 
طرف اجلماعات اإلرهابية للعمل لصاحلها، مقابل تأمينهم والسماح لهم 

بالتهريب والعمل يف جتارة املقايضة«.
وكشف غومة أنه راسل أواخر جانفي املاضي وزير األشغال العمومية 
والنقل، وتضمنت مراسلة عضو مجلس األمة ضرورة تدخل وزير األشغال 
بشبكة  احلدودية  منها  اجلنوبية خاصة  املناطق  دعم  أجل  من  العمومية 
للمبادالت  احلسن  التنقل  وتشجيع  املناطق،  يف  العزلة  لفك  الطرقات 

التجارية.
عّمـار قـــردود

الّناشط السياسي ابراهيم إنتيمات:
ُقرى تفتقُر إلى الَكهرباِء والماِء 

والَمراِفق  الّصحيِة
السياسي  الناشط  طالب   
إنتيمات،  ابراهيم  إليزي  من 
لـ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
الوطن«، مبنح الواليات اجلنوبية 
من  حقها  احلدودية  واملناطق 
لتنصيب  داعيا  التنمية، 
مستشار بالرئاسة مكلف بقضايا 
من  احلدودية  واملناطق  اجلنوب 

التواصل اآلني والصحيح والتعريف باملناطق املعنية وظروفها  أجل توفير 
وعاداتها لدى صانعي القرار.

وشّبه محدث »أخبار الوطن«،  من إليزي، وضع املناطق احلدودية يف 
الوالية بأنها أشبه بسجن مفتوح، وسط قرى ومجمعات سكنية دون ماء 
وال حتى كهرباء وال مستشفيات، مؤكدا رفعهم صوتهم للسلطات يف كل 
مرة إال أنها لم حترك ساكنا. واستشهد محدثنا بعدد من املناطق، كاشفا 
الوضع املزري الذي ترزح حتته، كبلدية تاست التي تبعد عن مقر الوالية 
300 كم ويعاني سكانها من العطش يف سنة 2020، وما يتم توفيره هو 

تنقل صهاريج البلدية فقط، مرة أو مرتني باألسبوع.
أما قرية وادي ثامن، وهي فرع بلدي إلليزي وتبعد عن مقر الوالية 
بـ 160 كم، فهي ليومنا هذا دون كهرباء. وفطنون التي تبعد بـ 100 كم 
وحتاذي الطريق الوطني رقم 3 »إليزي - جانت« فهي بدورها دون كهرباء 

وال مؤسسة صحية جوارية.
سارة بومعزة

ما تزال دائرة تني زواتني احلدودية الواقعة على 
تنتظر حظها  550 كلم غربي والية متنراست  بعد 
الطريق،  إجناز  غرار  على  التنموية،  املشاريع  من 
السكن  أزمتي  وحل  واملاء  الغاز  بشبكة  إيصالها 
والشغل، ناهيك عن وضع حد ملعاناة البدو الرحل 

بالناحية املطالبني بحقهم يف التنمية املشلولة.
واقع  البلدية  هذه  سكان  واستهجن  هذا، 
منبهني   - وصفهم  حد  على   - املنعدمة  التنمية 
باعتبار  مطالبهم،  جتاهل  مغبة  إلى  السلطات 

الضغط - ال محالة- سيوّلد االنفجار.
اجلمعوي  الناشط  بوجمعة  بالوي  وحسب 
التنمية  عجلة  بأن  الوطن«  »أخبار  لـ  صرح  الذي 
وتعاني  متاما،  متوقفة  زواتني احلدودية  ببلدية تني 
الطريق  مثل  احليوية  املشاريع  السيما  التهميش 
هذا  بدون  تنمية  فال  احلياة،   شريان  يعد  الذي 
األخير، حيث أكد أن الوعود بإجناز هذا الطريق بني 
البلدية والوالية قدمت إال أن سير إجناز مقاوالت 

األشغال بطئ بطء السلحفاة، وال توجد بوادر نوايا 
للبالد  العليا  السلطات  مطالبني  إلجنازه،  حسنة 
بإيقاف مؤسسات اإلجناز املتهاونة يف إجناز الطريق 
تكليف  األمر  استدعى  ولو  بأخرى،  وتعويضها 
أسرع  يف  الطريق  إجناز  إلكمال  أجنبية  شركات 
وقت ألنهم بحاجة ماسة لهذا الشريان، إذ يتكبد 
املرضى  خاصة  كبيرة  مشقة   - حسبه   - السكان 
حني يتنقلون من تني زواتني ملقر الوالية عبر مسلك 
للوصول  ساعات   10 ويستغرقون  معبد  غير  رملي 
والكارثة العظمى هي تنقل احلاالت املستعجلة عبر 

هذا املسلك الرملي وغير املعبد.
 أما بالنسبة إلى املشاريع السكنية، فإنها جد 
إذ صرح  االجتماعي؛  السكن  قليلة، خاصة منط 
بحاجة  زواتني  تني  الّسكان يف  بأن  ذاته  املتحدث 
للسكن خاصة منط السكن الريفي الذي يحبذونه 
كثيرا، ألنه يتماشى مع طبيعتهم وعاداتهم وتبقى 
بعدد  مقارنة  جدا  ضئيلة  البلدية  يف  حصصه 

السكان خاصة فئة الشباب.
متذبذبة،  الصحية  اخلدمات  تبقى  كما   
مسؤلي  بأن  بوجمعة  اجلمعوي  الناشط  صّرح  إذ 
الصحة بتني زواتني يعملون وفق اإلمكانات املتاحة 
بعتاد  وتدعيمه  كبير  ملستشفى  بحاجة  وأنهم  لهم 
حاليا  املوجودة  العيادة  ألن  السكان،  ملعاجلة  كبير 
داعيا  الدواء،  وأحيانا  املصالح  بعض  إلى  تفتقر 
مصالح الصحة بتمنراست لتخصيص حصص يف 

معهد شبه الطبي لشباب تني زواتني.
 أما قطاع الشباب والرياضة فهو مشلول بسبب 
قلة املنشآت الرياضية، حيث يوجد ملعب جواري 
تعاني  القطاعات  وباقي  اصطناعيا،   معشوشب 
أكد  إذ  اإلطارات،  قلة  بسبب  التسيير  يف  نقصا 
أن الشباب دائما ما يشاركون يف مسابقات املعاهد 
اخلاصة بقطاع الشباب والرياضة لكن ال ينجحون 
القطاعات  بعض  يجعل  ما  احملسوبية،   بسبب 
السلطات  املتحدث  دعا  كما  روح.  بدون  هياكل 
وتوظيف  املعاهد  هذه  لدخول  احلصص  العتماد 
والرياضة  الشباب  قطاع  يف  زوتني  تني  شباب 

لتحقيق االستقرار للقطاع باملنطقة.
الرحل، فأغلب  البدو  إلى سكان  بالنسبة  أما 
هؤالء يقومون بتربية املواشي عبر الشريط احلدودي 

مع جمهورية مالي ولهم اتصاالت مع بعض أهاليهم 
مبالي بحكم صلة القرابة املعروفة بني سكان املناطق 
احلدودية، لكن بسبب تردي الوضع يف هذه الدولة 
عمدت السلطات اجلزائرية إلى غلق احلدود ووضع 
سلك وحاجز رملي مخافة توغل بعض اجلماعات 
بني  حاجز  وضعت  املقابل  يف  لكنها  اإلجرامية. 
أهالي تني زواتني وأهاليهم يف دولة مالي. وأوضح 
املتحدث نفسه أن هذه اإلجراءات األمنية املتخذة 
السلطات األمنية ملنع تسلل اجلماعات  من طرف 
يف  زواتني  تني  مواطني  وأن  مناسبة  اإلرهابية 
ألنهم  اجلماعات  هذه  لدحر  األولى  الصفوف 
جزء ال يتجزأ من اجلزائر، لكن أهالي تني زواتني 
األمنية  اإلجراءات  تخفيَف  السلطات  يناشدون 
البدو  خاصة  بالسكان  أكبر  باهتمام  يطالبون  كما 

الرحل.
 موضحا، يف األخير، أن سبب هذه املشاكل 
عدم وجود مجلس بلدي بسبب توقيفه من طرف 
طاله  الذي  االنسداد  بسبب  وذلك  السلطات،  
لسنوات، ما أدى إلى عدم مرور املداوالت خاصة 

املتعلقة بإجناز املشاريع.
علي غنامي

مرضى يسيروَن 10 ساعاٍت عبر مسلك رملي
ِتين زواتين.. َبلديٌة في رحلِة َبحٍث عن التَّنميِة
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أحمد بوكليوة

كلمته،  خالل  زغماتي  وأكد 
هو  حاليا  األبرز  الرهان  أن  أمس، 
العدالة  بقطاع  النهوض  يف  املساهمة 
إلى مستوى تطلعات مختلف إطارات 
مهامه  أن  إلى  مشيرا  القطاع،  هذا 
مرتبطة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
العدل  لوزارة  سمحت  حسبه  والتي 
بتجاوز  املاضية  أشهر  الثالثة  خالل 
الناجتة  واملشاكل  الصعاب  من  الكثير 

عن انتشار وباء فيروس كورونا.
وقدم، زغماتي إحصائيات العمل 
اخلاصة بتقنية احملادثة املرئية عن بعد 
خالل شهري أفري وماي والتي بلغت 
على  جلسة   773 برقم  جلسة   1052
و279 على مستوى  املجالس  مستوى 

احملاكم.
عن  األول  املسؤول  أوضح،  كما 
اإللكترونية  النيابة  أن  العدالة،  قطاع 
أمام  الشكوى  بتقدمي  للمواطن  تسمح 
النيابة إلكترونيا، وأن نيابة اجلمهورية 
بنفس  بالرد  تلتزم  العامة،  والنيابة 
الشكاوي  على  إلكترونيا  الطريقة 
املقدمة لها من طرف املواطنني، مثنيا 

على  ينطوي  اإلجراء،  هذا  أن  على 
على  بالفائدة  تعود  إيجابيات كثيرة 
واجلهد،  الوقت  كاختصار  املواطن، 
السيما للجالية اجلزائرية املتواجدة يف 
القضائي،  امللف  وبخصوص  اخلارج. 
رقمنته  سيتم  أنه  العدالة  وزير  كشف 
اإللكتروني  التبادل  تقنية  وإدخال 
للعرائض مبينا أن رقمنة امللفات ستتم 
االبتدائية  احملاكم  من  ابتداء  تدريجيا 
سيتم  بعدها  القضائية  املجالس  إلى 
ومجلس  العليا  احملكمة  ملفات  رقمنة 

أن  ذاته  السياق  يف  مضيفا  الدولة، 
وتعميم  إدخال  على  تعمل  الوزارة 
يف  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات 
إلغاء  على  العمل  خالل  من  القطاع 
للملفات،  املركزي  اإليداع  عمليات 
صفحة  استحداث  عن  فضال 
التواصل  مواقع  على  للوزارة  رسمية 
تطوير  إلى  منه  سعيا  االجتماعي، 
توفير  خالل  من  املواطن  مع  العالقة 
املعلومة التي تهمه يف وقتها املناسب.

استقبل وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص
وزير الّصحة والصيادلة يدرسون وفرَة 

المواد  الصيدالنية
 استقبل وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، البروفيسور عبد 
بقيادة  اخلواص  للصيادلة  الوطنية  النقابة  عن  وفدا  بوزيد،  بن  الرحمان 

رئيسها مسعود بلعنبري.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فقد أكدت أن شكل هذا اللقاء 
يندرج يف إطار اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الشركاء االجتماعيني، للتأكيد 
مجددا على ضرورة مد جسور احلوار املسؤول مع الشركاء االجتماعيني يف 
إطار تعزيز التكفل بالصحة العمومية وحتسينها، حيث مت التطرق إلى املسائل 
التي لها بصلة بحاجيات السكان يف مجال وفرة املواد الصيدالنية الدائمة 
واألجهزة الطبية ووسائل احلماية خالل فترة انتشار فيروس كورونا املستجد.
كما جرت احملادثات حول إعادة بعث أشغال اللجنة املشكلة خللية رصد 
ومتابعة وفرة األدوية وكذا اللجنة الوطنية للصيدليات اخلواص، مع التأكيد 
التطبيقية  النصوص  إعداد  يف  االجتماعي  الشريك  مساهمة  أهمية  على 
املتعلقة باملواد الصيدالنية كما تقتضيه أحكام القانون رقم 11-18 املؤرخ يف 

2018 املتعلق بالصحة.
صفية. ن

نقابة الصيادلة الخواص تدق ناقوس الخطر
افتقاد 227 دواء خالل األشهر 

األربعة الماضية
اخلواص،  للصيادلة  اجلزائرية  الوطنية  النقابة  إحصائيات  آخر  أشارت 
أنه مت تسجيل 227 دواء مفقودا خالل األربعة أشهر املاضية، وهو ما يفاقم 

األزمة ومعاناة املرضى على حد سواء.
األدوية  تسجيل  يف  التأخر  أّن  النقابة،  رئيس  بلعمبري  مسعود  وأكد 
يؤدي إلى الندرة يف الصيدليات ويخل بتوازنات سوق الدواء كما يؤدي إلى 
أن  موضحا  االستيراد،  فاتورة  وارتفاع  املستوردة  األدوية  على  الطلب  زيادة 
اآلجال القانونية لتسجيل األدوية محددة بـ3 أشهر، غير أنها متتد يف واقع 
الصيادلة  أشهر، مشيرا أّن   6 إلى  أفضل األحوال  12 شهرا ويف  إلى  األمر 
رفوف صيدلياتهم  األدوية يف  لغياب  يوميا  املرضى  مع  كبير  باتوا يف حرج 
ما يؤدي إلى ممارسات ال تليق بهذا القطاع من بيع مشروط ومعاملة متييزية 
النائية  املناطق  أو  املدن  املوجودة يف  أو  واملتواضعة  الكبرى  الصيدليات  بني 
األدوية  عدد  إحصاء  يف  يكمن  ال  اليوم، حسبه،  فاملشكل  الداخلية،  أو 
املفقودة وإمنا يف اتخاذ أحسن القرارات من أجل توفير األدوية ملواطنينا بصفة 
مرشح  والوضع  مطروحة  نفسها  املشاكل  تبقى  التصريحات  فرغم  عاجلة، 

للتفاقم أكثر إذا لم تتدخل الدولة بصفة عاجلة حلله.
وتساءل رئيس النقابة عن التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان 
عدة  منذ  جتتمع  لم  اليقظة  خلية  وأن  خاصة  عاجلة،  بصفة  األدوية  وفرة 
على  تعتمد  االستقرار  إلعادة  عنها  املعلن  اإلجراءات  أن  كما  أشهر، 
إصالحات قانونية وإدارية لن تتجسد نتائجها إال على املدى البعيد السيما 

املتعلقة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية.
برامج  عن  باإلفراج  املتعلقة  التصريحات  على  حتّفظها  النقابة  وأبدت 
جميع  أّن  علما  األساسية،  وغير  األساسية  باألدوية  املتعلقة  االستيراد 
الوطنية املعتمدة من طرف السلطات  األدوية املتواجدة يف املدونة الرسمية 
الصحية تعتبر ضرورية لصحة املواطنني، ذاكرين على سبيل املثال الفيتامني 
الرسمي  البروتوكول  يف  عليها  يعتمد  التي  »الزنك«  ومستحضرات  »س« 

ملعاجلة مرضى الكورونا.
اإلفراج  عدم  انعكاسات  وعن  التصنيف  كيفية  عن  النقابة  وتساءلت 
القصير واملتوسط، من  املدى  املعتبرة غير أساسية على  برامج األدوية  عن 
حيث وفرتها يف صيدليات الوطن، متوقعة اختفاء مزيد من األدوية وحرمان 
املرضى من األدوية البسيطة، مبا فيها املصنعة محليا الرتباطها باملادة األولية 
املستوردة، مبدية تخّوفها من انعكاس ارتفاع تكلفة النقل الدولي والشحن 

على احترام واجناز آجال برامج االستيراد وعلى أسعار الدواء.
صفية نسناس

الجزائر تدين الهجوم اإلرهابي بمالي
أدانت وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائر، أمس، وبشدة الهجوم اإلرهابي 

الذي استهدف األحد، قافلة عسكرية مبنطقة بوكا ويري، وسط مالي.
وبشدة  تدين  اجلزائر  أّن  لها،  بيان  أمس،يف  اخلارجية،  وزارة  وأفادت 
املالي،  للجيش  عسكرية  قافلة  األحد،  يوم  استهدف،  الذي  الهجوم، 

وخلف مقتل عشرات اجلنود.
خ.د

والتنمية  الفالحة  وزير  كشف 
تسجيل  عن  عماري،  شريف  الريفية 
فالحي  كمحصول  قنطار  مليون   56
ذلك  واصفا  اجلاري،  للموسم 
فاتورة  من  سيقلص  وأنه  باإليجابي، 

الواردات يف هذا املجال.
يف  عماري،  شريف  وأضاف 
األولى  اإلذاعية  للقناة  تصريحات 
احلصاد  حملة  أن  الثالثاء،  أمس  يوم 
أفريل   12 يف  انطلقت  التي  والدرس 
يف  أيام   4 ومنذ  اجلنوب  يف  املنصرم 
اإلنتاج  يف  تزايدا  تشهد  الشمال، 
وعوامل  التقني  التأطير  يف  وحتسنا 
غرار  على  اإلنتاج،  يف  تساعد  أخرى 
وما  احلملة  ملتابعة  الوطنية  اللجنة 
التأمني،  ووكاالت  بنوك  من  يرافقها 

النبتات  معاهد  احلبوب،  ديوان 
مجال  ويف  أنه  كاشفا  وغيرها، 
مخازن  تسعة  استالم  مت  التخزين 
بطاقة استيعابية تصل إلى 5.3 مليون 
قنطار وهو ما يعطي أريحية يف جانب 

التخزين االستراتيجي.
املسؤول  أشاد  أخرى،  جهة  ومن 
عن القطاع الفالحي بقرار منع استيراد 
مبثابة  واعتبره  الغذائية  املواد  بعض 
اجلزائري  الفالح  يشجع  الذي  احلافز 
ويسمح بدفع الصناعة التحولية وترقية 

الصادرات.
ومع  املاشية  أسواق  وبخصوص 
قال  املبارك  األضحى  عيد  اقتراب 
التدريجي  اجلحر  رفع  إن عملية  الوزير 
ومرفقة  مستمرة  األسواق  هذه  عن 

مبراقبة ميدانية، موجها نداءه للموالني 
والتقيد  املسؤولية  بروح  للتحلي 
تأمني  أجل  من  الطبية  بالنصائح 
مطمئنا بأن  الفضاءات،  هذه  وسالمة 
تنظيمية  إجراءات  ستتخذ  الدولة 
نقل  عمليات  ضمان  ملرافقة  وأمنية 
الوطن،  واليات  مختلف  عبر  املواشي 
كما أنه مت اتخاذ إجراءات على املستوى 
احمللي وبالتنسيق مع الوالة والسلطات 
لبيع  جتارية  فضاءات  لتسخير  األمنية 
املواشي كما أن مصالح البيطرة التابعة 
لقطاعه ستصدر شهادات طبية خاصة 
بكل أضحية بوالية املنشأ، وإلى غاية 

نقلها عبر ربوع الوطن لبيعها.
صفية نسناس

قال إن المحصول الفالحي تجاوز 56 مليون قنطار 
عماري: إجراءات تنظيمية لنقل المواشي عبر الوطن

إيداع الشكاوى إلكترونيا لدى النيابة العامة 

زغماتي: نحو رقمنة الملف 
القضائي  قريبا

أشرف، وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، أمس، على تنصيب المدير السابق لبنك المعطيات بوزارة الداخلية برنو 
كمال في مهامه الجديدة مديرا عاما لعصرنة العدالة معلنا عن إدخال نظام النيابة اإللكترونية على مستوى نيابة الجمهورية 

والنيابة العامة.

الوطني  للتجمع  العام  األمني  قال 
أن حزبه  زيتوني،  الطيب  الدميقراطي، 
حدد 11 مقترحا لتعديل الدستور يتعلق 
السياسية  فقط بنظام احلكم واملمارسة 
لرئاسة  سيقدمها   58 أصل  من 

اجلمهورية.
صحفية  ندوة  يف  زيتوني،  وأشاد 
عقدها باملقر الوطني للحزب بالعاصمة، 

يوم أمس الثالثاء، إن »األرندي« يشيد 
بإعداد  املكلفة  اخلبراء  مبجهودات جلنة 
الدستور  مراجعة  حول  املقترحات 
واملعنية  لعرابة،  أحمد  يرأسها  والتي 
مشيرا  اجلمهورية،  رئيس  طرف  من 
أن النقاش حول الدستور داخل احلزب 
مفتوح وغير مشروط، معتبرا أن الهدف 
يتمثل يف الوصول إلى دستور تاريخي.

إن  زيتوني  قال  أخرى،  جهة  من 
اتخذت  للحزب  السابقة  القيادات 
واملناضلني  املاضي،  مواقف خاطئة يف 
أن  مضيفا  األخطاء،  مسؤولية  حتملوا 
األرندي ال يجب أن يكون جهاز دعم، 
معارضة  ال  ولسنا  توافقي  حزب  نحن 

وال مواالة.
صفية نسناس

الحزب قدم 58 مقترحا لتعديل الّدستور
 زيتوتي: قيادات األرندي السابقة اتخذت مواقَف خاطئة



ف. سليم

 توجهت أمس الفرقة الطبية املتنقلة باملؤسسة العمومية 
اهلل  جاب  سيدي  حمام  قرية  إلى  الطارف  اجلوارية  للصحة 
ببلدية بوثلجة ومتثل عملها يف الفحص الطبي العام وحتسيس 
مبخاطره  وتوعيتهم   covid-19 املستجد  بالوباء  السكان 
وأساليب الوقاية منه. ويف سياق متصل وبالنسبة حلمالت 
جمع الدم التي مت تنظيمها هذا األسبوع مبناسبة اليوم العاملي 
للتبرع بالدم حتت شعار   تبرع بدمك من أجل ترقية الصحة 
يف العالم  تواصلت امس باملركز الثقايف اإلسالمي الطارف 
عملية التبرع بالدم من تنظيم مستشفى القالة بالتنسيق مع 
لنقابة  الوالئي  واملكتب  بالدم  للمتبرعني  الوالئية  اجلمعية 
األساتذة ونقابة ممارسي الصحة ونقابة األئمة وجمعية البيئة 
كما ستحط القافلة أمام مسجد الرحمان ب »املطروحة« من 
الدينية  الشؤون  مديرية  بالتنسيق  الطارف  مستشفى  تنظيم 

واألوقاف الطارف وجمعية املتبرعني بالدم.

وحافالت  اخلواص  الناقلني  رفض 
النقل احلضري إستئناف النشاط مبدينة 
برفع  األولى  الوزارة  قرار  رغم  عنابة 

احلجر عن نشاطهم. 
من  املواطنني  من  الكثير  وتسائل 
عدم إستئناف عمليات النقل احلضري 
األجرة عبر  باحلافالت وحتى سيارات 
جميع خطوط النقل احلضري ببلديات 
األول  للوزير  األخير  البيان  رغم  عنابة 
عبد العزيز جراد الدي أكد من خالله 
يف  بالنشاط  باحلافالت  للنقل  السماح 

يوم  من  إبتداءا  الوطن  واليات  جميع 
اإلجراءات  إتخاد  مع  الفارط  اإلثنني 
تفشي  ملنع  الالزمة  الوقائية  االحترازية 
على ضرورة  مؤكدين  كورونا،   فيروس 
بالوالية  النقل  مديرية  مصالح  حترك 
الناقلني  لدى  التدخل  أجل  من 
وممثليهم بالوالية ملعرفة أسباب رفضهم 
متنعهم  عوائق  أي  حللحلة  النشاط 
يف  املواطن  لكون  نشاطهم  مزوالة  من 
عودة  مع  خاصة  للنقل  احلاجة  أمس 
مناصب  إلى  والعمال  املوظفني  جميع 

باملائة  ب50  العمل  الغاء  بعد  عملهم 
واملؤسسات  اإلدارات  يف  املوظفني  من 
بعضهم  واضاف  واخلاصة.  العمومية 
بأن اصحاب سيارات »الفرود« وبسبب 
أصبحوا  املواصالت  وسائل  غياب 
يبتزون املواطن بتسعيرات خيالية تثقل 
من  كثيرا  يعاني  الدي  املواطن  كاهل 
تدابير احلجر املنزلي، داعيني السلطات 
أجل  من  والعمل  التدخل  إلى  املعنية 
عودة وسائل النقل باحلافالت للنشاط.
ف سليم

المسيلة
إنجاز ثانوية أهم مطالب سكان »ولتام«

احلضنة  لعاصمة  للجنوب  120كم  من  أكثر  ولتام  بلدية  جدد سكان 
للتهيئة  إضافة  ثانوية  مبشروع  البلدية  باستفادة  واملتعلقة  مطالبهم  املسيلة 
البلدية  هذه  لسكان  سبق  التي  املطالب  وهي  باالنترنت  والربط  احلضرية 
وان رفعوها حيث وحسبهم فإن املجلس البلدي احلالي لم يكن يف مستوى 
يرفعون  جعلهم  الذي  األمر  ومداشرها  بقراها  البلدية  سكان  تطلعات 
الكثير  غبر  حيث  بالوالية  التنفيذية  الهيئة  عن  األول  للمسؤول  مطالبهم 
من األولياء على افتقار البلدية ملرفق ثانوية جعل الكثير من األبناء يعانون 
عن  ناهيك  سرور  وبن  بوسعادة  لثانويات  تنقلهم  ظل  يف  خاصة  األمرين 
توقف الكثير من املتمدرسني عن الدراسة بسبب عناء التنقل وهو املطلب 
حسبهم الذي يثار مع كل مطلع سنة دراسية لكن احلال تبقى على حالها 
كما رفع السكان مشكلة التهيئة احلضرية التي تفتقر لها أحياء ولتام حيث 
والغبار  لألتربة  تتحول ملصدر  ما  مائية يصعب تخطيها يف  تتحول ملجاري 
العنكبوتية  بالشبكة  بتزويدهم  البلدية  طلبة  ناشد  أخرى  من جهة  صيفا 
ملا لها من أهمية يف حياتهم الدراسية من خالل البحوث العلمية واإلبحار 
يف العالم االفتراضي حيث يضطر الكثير للتنقل ملدينة بوسعادة من أجل 

الولوج يف عالم االنترنت للبحث عما يحتاجه يف بحوثه العلمية. 
جمال أبو أشرف

قسنطينة
توقع إنتاج 2.5 مليون قنطار من الحبوب 

مليون  ونصف  مليوني  انتاج  قسنطينة  بوالية  الفالحية  املصالح  تتوقع 
90270 هكتار من املساحة  قنطار من احلبوب هذا املوسم بعد أن مت زرع 
 70 2015 والتي بلغت  باملقارنة مع سنة  ارتفاعا  االجمالية والتي عرفت 
املساحة  تنامي  فان  الفالحي  املجال  املختصني يف  ألف هكتار.  وحسب 
املزروعة للحبوب يرجع الى االمتيازات التي مت تقدميها للفالحني من توفير 
للبذور واألسمدة ومرافقتهم تقنيا من طرف مهندسني زراعيني ناهيك عن 
الرفيق املوجه ملختلف الفالحني  تقدمي قروض بنكية لهم خصوصا قرض 
الناشطني بالوالية والبالغ عددهم 10 االف فالح منهم 4200 فالح تابعني 
الوطني لالراضي  للديوان  تابعني  و3600 فالح  الفالحية  املصتلح  ملديرية 

الفالحية.
االسبوع  نهاية  والدرس  احلصاد  حلملة  الرسمي  االطالق  مت  وقد  هذا 
والتي سخر لها 54 حاصدة من تعاونية احلبوب والبقول اجلافة،  و344 
حاصدة تابعة للخواص يف حني بلغت طاقة التخزين االجمالية 1737000 

قنطار عبر 15 موقع.
 79 نسبة  متثل  بحيث  بالوالية  الزراعية  االراضي  اغلب  وتتمركز 
بالوالية  املزروعة  الكلية  املساحة  وتقدر  املزروعة،   املساحة  من  باملائة 
حوالي 114029 هكتار متثل احلبوب نسبة 97.17 باملائة منها، األعالف 
9.71 باملائة، اخلضراوات 4.23 باملائة، االشجار املثمرة 1.53 باملائة اما 
البقوليات فتمثل نسبة 5,36 باملائة. وتتمركز االراضي الزراعية بقسنطينة 

يف بلديات عني عبيد،  زيغود يوسف وأوالد رحمون.
ومت خالل املوسم احلالي زراعة 61515 هكتار من القمح الصلب،  اللني 
19340 هكتار،  الشعير 8111 هكتار اما اخلرطال فبلعت املساحة املزروعة 

1304 هكتار.
خديجة بن دالي

سكيكدة
أصحاب البيوت الهّشة يحتجون

الوالية  عاصمة  قلب  يف  الهشة  البيوت  سكان  من  العشرات  أقدم 
سكيكدة على االحتجاج مطالبني والي الوالية التدخل العاجل من اجل 
ترحيلهم الى بيوت الئقة واالفراج عن احلصة السكنية اخلاصة بهم والتي 

كان من املبرمج توزيعها قبل نهاية الشهر املاضي.
احملتجون جتمعوا امام مقر الدائرة مطالبني رئيسها التدخل العاجل من 
اجل جتسيد برنامج توزيع السكن الدي سبق للوالي االعالن عليه غير ان 
بشكل حتى  وفرملتها  العملية  البالد عطلت  بها  متر  التي   19 كوفيد  ازمة 
لباقي البرامج التي كانت مسطر يف خريطة توزيع السكن وزادت من عمق 
معاناتهم يف بيوت غالبيتها مهدد باالنهيار على رؤوسهم وحرارة الصفيح 

وباقي املتاعب اليومية التي يعانون منها يف مثل هده الظروف الصيفية.
نبيل  سكيكدة  والية  مستوى  على  السكن  مبلف  املكلف  بان  نشير 
بوقيقز، كان قد استقبل ممثلني عن احملتجني بتفويض من الوالي وشرح لهم 
كل ظروف تسيير عملية توزيع السكن مقدما ضمانات كافية بالعودة من 
جديد الى برنامج االفراج عن السكن قريبا وما على املواطنني من طالبي 

السكن سواء يف البيوت الهش او الصفيح وحتى الضيق الصبر فقط.
جمال بوالديس
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فحوصات شاملة وتحسيس بمخاطر كورونا 

حيِة للمناطِق  تواصُل الّتغطيِة الصِّ
ارف النَّائيِة بالطَّ

عنابة
 الناقلون الخواص يرفضون استئناف نشاطهم

تواصل مديرية الّصحة والسكان وإصالح المستشفّيات، بوالية الطارف،  عملية التغطية الصحية للمناطق النائية، وذلك وفق 
البرنامج المسّطر من طرف مديرية الصحة، والذي انطلق منذ 04 جويلية 2019 بمعدل 04 خرجات كل أسبوع. 

قامت مصالح األمن بدائرة بوثلجة 
وإزالة  تطهير  بحملة  الطارف  بوالية 
للخضر  املتجولني  الباعة  طاوالت 
بوسط  ينشطون  كانوا  الذين  والفواكه 
إتخاد  إطار  يف  وذلك  مركز  البلدية 
ملنع  الالزمة  اإلحترازية  اإلجراءات 
يف  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي 

أوساط املواطنني.
أمس  األمن  ملصالح  بيان  وأكد 

الفوضوية  التجارة  محاربة  إطار  يف  أنه 
العمومية  الساحات  مختلف  وتطهير 
غير  التجارية  األنشطة  ممارسة  من 
اإلحترازية  اإلجراءات  وكذا  الشرعية 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  للوقاية 
تطهير  بعملية  بوثلجة  دائرة  أمن  قام 
وإزالة الباعة الفوضويني املقدر عددهم 
على  ينشطون  كانوا  شخصا   15 بـ 
العمومية  الساحات  إحدى  مستوى 

لها  سخرت  العملية  املدينة،   بوسط 
املادية  الوسائل  الشرطة جميع  مصالح 
بعد  وهذا  اجناحها  لغرض  والبشرية 
احمللية  العمومية  املصالح  مع  التنسيق 
مختلف  أوساط  إستحسان  والقت 
بوثلجة بحسب  شرائح سكان مديبنة 

املصدر.
ف سليم

إزالة سوق الخضر والفواكه الفوضوية ببوثلجة 

املركز االستشفائي اجلامعي  أعلن 
إجتماع  عقد  عن  بعنابة  رشد  إبن 
زرع  املختصني يف  األساتذة  بني  عمل 
والبروفسور  العام  املدير  بحضور  الكلى 
الكلى وتصفية  عتيق ورئيس مصلحة 
باملستشفى  املختصني  واألساتذة  الدم 
إلى  التطرق  خاللها  مت  اجلامعي،  
موضوع شروط إستئناف عمليات زرع 
بسبب  اإلجباري  التوقف  بعد  الكلى 
كوفيد19،  كورونا  فيروس  انتشار 
واملتبرعني  املرضى  حتضير  وعملية 
ما  وهذا  القادمة  األيام  يف  لبرمجتهم 
اجلراحية  العمليات  باستئناف  يبشر 
الدين  املرضى  لعشرات  الكلى  لزراعة 

ينتظرون دورهم.  

باملستشفى  الطبي  الفريق  وكان 
إبن رشد جنح يف إجراء عدة  اجلامعي 
مستوى  على  الكلى  زرع  عمليات 
املسالك  جراحة  مصلحتي  من  كل 
العامة  واجلراحة  الكلى  وزرع  البولية 
وطاقمه  »شاوش«  البروفيسور  بحضور 
وذلك بعد ان مت دراسة ملفات مرضى 
لهم  واملتبرعني  املزمن  الكلوي  القصور 
وحتضيرهم جيدا للعملية على مستوى 
الدم  وتصفية  الكلى  أمراض  مصلحة 
إبن سينا حتت  مبستشفى  الكلى  وزرع 
إشراف رئيس اللجنة الطبية البروفيسور 
وشبه  الطبي  طاقمه  وكل  »عتيق« 
اللجنة  ان  باإلشارة  واجلدير  الطبي. 
ظهور  قبل  الكلى عمدت  لزرع  الطبية 

فيروس كورونا على إنتهاجإستراتيجية 
جديدة لزيادة عدد عمليات زرع الكلى 
وبلوغ  شهر  كل  عمليات   04 مبعدل 
 2020 عام  خالل  زرع  عملية   40
بهدف تقليص الئحة اإلنتظار اخلاصة 
عنابة  بوالية  الكلوى  القصور  مبرضى 
دفع  إعطاء  وكذا  املجاورة  والواليات 
عمال  األعضاء  زرع  لبرامج  حقيقي 
والسكان  الصحة  وزارة  بتوصيات 
وإصالح املستشفيات لكن مع التدابير 
اإلحترازية الوقائية ملجابهة وباء فيروس 
إلى  املذكورة  باللجنة  دفعت  كورونا 
إلى إشعار  الكلى  زرع  جتميد عمليات 

أخر.
ف سليم

بعد توقف فرضه تفشي وباء »كوفيد - 19« 
 تحديد شروط استئناف عمليات زرع الكلى بعنابة
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م مناطق الّظل في بومرداس بخزنات  فيما ستدعَّ

نحَو انطالِق َمشاريَع لَحلِّ ُمشكِل
 الِمياه بُشعبة الَعامر

سميرة مزاري

البلدي لشعبة  أعلن املجلس الشعبي 
العامر يف بيان له، مؤخرا، عن جملة من 
املشاريع املوجهة لتموين مناطق الظل مبياه 
املقبلة،  الفترة  يف  إطالقها  املقرر  الشرب 
لتجديد  مشروع  إطالق  مقدمتها  يف  يأتي 
وتوسيع شبكة املياه الصاحلة للشرب بحي 
إطار  يف  تسجيله  مت  الذي  البير،  تيزي 
املائية  املوارد  لقطاع  االستعجالي  املخطط 
السياق  هذا  يف  مت  حيث   ،2018 لسنة 
هذا  بحر  »تزكريت«  مؤسسة  تنصيب 

األسبوع لالنطالق يف األشغال.
منطقة  تزويد  مشروع  يخص  وفيما 
بشبكة  تفات  بن  وأوالد  اهلل  عبد  أوالد 
به  األشغال  توقفت  الذي  الشروب  املياه 
املوارد  نقص  بسبب  باملائة   30 حدود  يف 
لبلدية  الشعبي  املجلس  أوضح  املالية، 
تدعيمه  مت  قد  املشروع  أن  العامر  شعبة 
للوالية  األولية  امليزانية  من  مالي  مببلغ 
بلغت  حيث  إنهائه  قصد   2020 لسنة 
على  التأشير  طلب  حدود  االجراءت 
املالي. وبالنسبة  املراقب  الصفقة من قبل 
املائية،  باخلزانات  الظل  مناطق  لتدعيم 
ميدانية  خرجات  عن  ذاته  املصدر  كشف 
يف القريب العاجل من أجل اختيار القطع 
األرضية إلجناز خزانني مائيني بسعة 500 

متر مكعب بكل من قرية أوالد بن تفات 
املائي  اخلزان  إليها  اسعيد، يضاف  وأوالد 
املقرر إجنازه بقرية عزابة،  حيث مت اختيار 
مشكل  حل  انتظار  يف  املنجزة  املؤسسة 

املعارضة حول موقع االجناز.
من  عدد  جتديد  إلى  باإلضافة  هذا 
جتديد  منها  املناطق  بهاته  الضخ  قنوات 
إلى  احلامة  منبع  بني  الرابطة  الضخ  قناة 
هذا  يف  مت  حيث  عزابة،  قرية  خزان  غاية 
الصدد تقييم العروض يف 8 جوان اجلاري، 
واقتراح مؤسسة »كروف« يف حني مت املنح 
املؤقت للصفقة اخلاصة بتجديد قناة الضخ 
بودخان  وأوالد  عزابة  خزان  بني  الرابطة 
بعني  األخذ  مع  تازكريت.  ملؤسسة 
يسر  من  للمياه  الضخ  قدرة  رفع  االعتبار 
مبحطة  الصيانة  وأشغال  البير  تيزي  اجتاه 
اختيار  مت  حيث  بيسر،  املتواجدة  الضخ 

مؤسسة »فورمييد« لهذا الغرض ولكن حلد 
اآلن تأخرت املؤسسة عن التحاقها بأماكن 
تزويد  بإمكانية  يتعلق  فيما  أما  العمل. 
من  تيمزريت  لبلدية  التابعة  عزوزة  سكان 
محطة حتلية مياه البحر لرأس جنات، ذكر 
املجلس الشعبي البلدي لشعبة العامر أنه 
قد مت اجناز قناة الضخ إلى غاية تيمزريت، 
الضخ،  بتجهيزات  تزويدها  غير  يبق  ولم 
املعلومات  حسب  أنه  البيان  وأضاف 
القناة  املتداولة فقد مت االنتهاء من أشغال 
إلى غاية منطقة تيمزريت مبا فيها اخلزانات 
برج  من  بكل  املتواجدة  األربع  املائية 
وجتريب  وتيمزريت،  غمراسة،  منايل، 
املاضي،  األسبوع  بنجاح  الضخ  عملية 
تأخر  هو  الوحيد  اإلشكال  يبقى  لكن 
لتثبيت  اختيرت  التي  »فورمييد«  مؤسسة 

التجهيزات بهاته اخلزانات.

ُينتظر أن تنطلق في الفترة المقبلة العديد من المشاريع الهامة لحل مشكل تموين قرى ومداشر بلدية شعبة العامر، الواقعة 
شرقي بومرداس، بالمياه الشروب، فيما سيتم تدعيم مناطق الظل بخزانات مائية سعتها 500 كم مكعب.

البليدة
العطش يخرج سكان بني تامو إلى الّشارع

احتج عدد من املواطنني من سكان حي )RHP( ببلدية بني تامو بوالية 
السلطات  ملطالبة  البليدة،   وحدة  للمياه  اجلزائرية  مقر  أمام  أمس،  البليدة 
املعنية بالتدخل إليجاد احللول العاجلة ملشكلة انقطاع املياه،  ودخول سكان 
احلي يف دائرة العطش، بعد غياب املياه عن حنفيات منازلهم منذ 15 يوما،  
يف الوقت الذي كانوا فيه،  حسب ممثل عن السكان يتزودون يوم بعد يوم،  
وأكد نفس املتحدث أن السكان يعيشون متاعب يومية جراء البحث عن هذه 

املادة احليوية،  السيما مع فصل الصيف،  حيث يكثر استهالك املياه.
البليدة أن مصالح  للمياه بوحدة  وحسب مصدر مسول بوحدة اجلزائرية 
باإلجراءات  احلي  سكان  من  شكوى  تلقيها  بعد  مباشرة  شرعت  املؤسسة 
صمامات  مراقبة  يتم  حيث  املياه،   توزيع  تذبذب  سبب  ملعرفة  الضرورية 
التوزيع مت املسح الكلي للشبكة من أجل اكتشاف موقع االنسداد، وإعادة املياه 
إلى مجاريها،  وباملوازاة مع ذلك يتم توفير املياه بواسطة الصهاريج وتوزيعها 

على السكان، من أجل احتواء األزمة.
لإلشارة أن التزود باملياه على مستوى بلديات عديدة بوالية البليدة يعرف 
وموزاية،   األربعاء،   بلديات  غرار  على  التوزيع  يف  تذبذبا  األخيرة  املدة  يف 
حي  سكان  خرج  وان  سبق  حيث  مماثلة،  احتجاجات  وشهدت  وبوقرة،  
العطب  بإصالح  للمطالبة  الشارع  إلى  أمس،  أول  األربعاء  ببلدية  املازونية 
وإعادة توزيع املياه على السكان، فيما تتدخل مؤسسة اجلزائرية للمياه يف كل 
العادي للمياه  التوزيع  مرة من أجل إصالح األعطاب،  والعمل على إعادة 

على السكان.
أيوب بن تامون

بومرداس
 تسليم 1700 مسكَن »عدٍل« قبل 

نهاية السنة 

ما  تسليم   2020 اجلارية  السنة  بومرداس خالل  والية  تشهد  أن  ينتظر 
يقارب 1700 وحدة سكنية يف صيغة البيع باإليجار، اجلاري اجنازها بكل من 

بلديتي خروبة وأوالد موسى.
بإجناز عدة مشاريع يف صيغة  تعهدت مؤسسة ETTRB املكلفة      
عدل ببومرداس خالل اجتماعها، أول أمس، بالوالي »يحي يحياتن« بتسليم 
1662 وحدة سكنية قبل نهاية سنة 2020، ويتعلق األمر حسب ما علمته 
800 وحدة سكنية من مجموع  بتسليم  الوالية  الوطن« من مصالح  »أخبار 
موقعني  عبر  العاصمة، و862 سكن  ملكتتبي  املوجهة  خروبة  ببلدية   1327
أيضا  تعهدت  فيم  بومرداس،  والية  مكتتبي  لفائدة  موسى  أوالد  ببلدية 
املؤسسة املنجزة بتسليم احلصص املتبقية من السكنات خالل السنة املقبلة 

.2021
من  عدد  إليها  أسندت  قد   ETTRB مؤسسة أن  اإلشارة  وجتدر      
املشاريع السكنية يف صيغة البيع باإليجار عبر البلديات التالية: 1327 مسكن 
ببلدية اخلروبة، 588 مسكن و912 مسكن ببلدية أوالد موسى باإلضافة إلى 

488 وحدة بحمادي و412 مسكن بخميس اخلشنة.
اتخاذ  مت  التسليم،  موعد  على  االتفاق  عن  وعالوة  متصل،  سياق  ويف 
عملية  أثناء  املؤسسة  تعترض  التي  الصعوبات  لتذليل  القرارات  من  جملة 
اإلجناز، والتي متحورت حول تعيني مفرغة لرمي األتربة ببلدية األربعطاش، 
لوضع عتاد  املعنية،  للمشاريع  أرضيات مجاورة  خروج جلنة خاصة الختيار 
املؤسسة وكذا حتديد مركز للخرسانة، ما من شأنه أن يدفع بوتيرة األشغال 
معاناة  وإنهاء  احملددة  آجالها  يف  املتبقية  السكنية  احلصص  تسليم  وبالتالي 
آالف املكتتبني الذين ال يزالون ينتظرون تسلم سكناتهم منذ سنوات، أين 
باإليجار أصبح  البيع  الظفر بسكن يف صيغة  أن  أكدوا يف مناسبات عديدة 

حلما يراودهم كل ليلة.
 ويبقى السؤال املطروح: هل ستفي مؤسسة ETTRB بوعودها التي 
قبل  عليها  املتفق  احلصص  وتسلم  الوالية  عن  األول  املسؤول  أمام  قطعتها 
نهاية سنة 2020 أم ستمدد آجال التسليم بحجة عدم استكمال األشغال 

إلى سنوات أخرى؟
سميرة مزاري

شهد الطريق الوالئي رقم 35 ببلدية 
أمالو التي تبعد عن والية بجاية،بـ 70 
حالة  جنوبها،  إلى  شمالها  كلم،من 
تدهور متقدمة، ممّا ساهم يف صعوبة تنقل 
السكان،رغم كونه يعبر بلديات بوحمزة 

وأيث معوش وأيت جليل وأميزور.
السكان  ممثلو  الصدد،عبر  هذا  يف 
قيام  الوضعية،رغم  لهذه  استيائهم  عن 
تأهيله  بإعادة  املعنية  احمللية  السلطات 
حركة  أن  املرات،إال  من  عديد  يف 
يعرفها،والعوامل  التي  الكثيفة  السير 
لها،كاألمطار  يتعرض  التي  املناخية 
تدهور  إلى  تؤدي  اجلارفة  وسيولها 
أن  إلى  اإلشارة  جديد،مع  من  حالته 
اخلاصة  املنشآت  يف  الفادح  النقص 
وفوهات  األمطار،كاخلنادق  مياه  بصرف 

عديد  يف  وغيرها  الصرف  مجاري 
املدى  على  يؤدي  ما  األماكن،هو 
عن  ناجمة  جسيمة  أضرار  الطويل،إلى 
عند  يوجد  مضيفني،أّنه  الفيضانات. 
ببلدية  قرية«تاوريرث«،الواقعة  مخرج 
حتميا  خطرا  تشكل  أمالو،أماكن 
استقرار  عدم  بها،بسبب  املاّرين  على 
 35 ألوالئي  الطريق  أن  أرضها،حتى 
الذي مير من هناك،يتأثر بشدة بتحركات 
غريبا  استقراره،وليس  وعدم  األرض 
املكان  يف  للتربة  متكررة  انزالقات  وقوع 
فيه  توجد  املسمى«ليفيراج«،حيث 
وقد  عبرها،  املرور  يصعب  منعطفات 
انه  الطريق  هذا  مستعملي  أحد  صّرح 
للتربة  انزالق  فيها  وقع  نقطة  توجد 
املاضية،  أشهر،وقدمتت،السنة  منذ 

املباشرة يف أشغال لتعزيز املكان وإصالح 
قائمة. التزال  املشكلة  أن  األضرار،إال 
هذا  إّزاء  قلقه  عن  معّبرا  آخر،  وأضاف 
الوضع،وهناك مكان على الطريق ألوالئي 
انزالقا  »تاوريرث«،يعرف  بقرية  مير   35
الشديد  الطريق  متكررا من جهة جانب 
أشغال  يف  الشروع  مت  االنحدار،وقد 
إصالحه وتدعيمه، إال أن املشكلة تعود 
يف  تسبب  ما  مرة،  كل  يف  جديد  من 
ضيق الطريق الذي لم يعد يتسع إال ملرور 
مركبة واحدة يف نفس الوقت،وأصبحت 
ميتد  الذي  املكان  هذا  يف  السير  حركة 
على طول 20 مترا حركة يف اجتاه واحد، 
األمر الذي كثيرا ما تنجر عنه مناوشات 

بني السائقني.                  بـــلقاسم.ج

بجاية
مطالب بتهيئة الطريق الوالئي رقم 35 بـ»أمالو«

القضائية  الشرطة  مصالح  تواصل 
اخلناق  تشديد  مستغامن  والية  بأمن 
الفضاء  عبر   « احلرقة   « على محرضي 
اجلرائم  مكافحة  فرقة  متكنت  األزرق، 
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املعلوماتية 
يبلغ  بشخص  االطاحة  من  القضائية 
والية  من  ينحدر  سنة   26 العمر  من 
بغرض  منشورات  عرض  مستغامن 
التروبج للهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وجاء يف البيان، أنه يف إطار املتابعة 
االجتماعي  التواصل  ملواقع  املستمرة 

من  له  يروج  ملا  خاصة  الفايسبوك، 
مناشير حول الهجرة السرية عبر البحار، 
املجموعات  إحدى  يف  منشور  رصد  مت 
الغير  الهجرة  إلى  ناشره  فيه  يدعو 
باشرت  إثرها  البحر. على  شرعية عبر 
املعاينات  بإجراء  الفرقة  ذات  عناصر 
صاحب  هوية  حتديد  مت  أين  التقنية 
احلساب وإيقافه، حيث كان يستعمل 
بعد  احلرقة،و  على  للتحريض  حسابه 
الدخول إلى تطبيق املسنجر اخلاص به 
تبني أنه على إتصال بأحد األشخاص 

يقوم  الذي  الشلف  والية  قاطني  من 
بتنظيم هذه الرحالت إنطالقا من أحد 
مقابل  للوالية  الشرقية  اجلهة  شواطيء 
سنتيم  مليون   15 بـ  يقدر  مالي  مبلغ 
اجراء  ملف  إجنز  أين  الواحد.   للفرد 
قضائي ضد ه، أحيل مبوجبه أمام السيد 
مستغامن  محكة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
والذي أحال امللف أمام قاضي التحقيق 
بالغرفة الثالثة لذات احملكمة الذي أمر 

بوضعه حتت الرقابة القضائية.
بن سعدية.  ن

مستغانم 
توقيف شاب يحّرض على »الحرقة » عبر الفيس بوك
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تساءلت اإلعالمية أنيا األفندي 
تقول: »لو كان الالعب 

»نيمار » جزائريا لكان اسمه 
»بوعالم«. وأردفت تسأل: 
»أنتم ماذا تقترحون عليه 
اسما؟«. فلنحاول الرّد على 
سؤالها هذا بسؤال آخر، 

ونقول: »وما هو العيب في 
اسم »بوعالم«؟ وهل من 

يحمل هذا االسم صعب عليه 
أن يكون بطال في كرة القدم 

أو حتى في الرقص ؟«.

حّطم الفنان العالمي 
»سولكينغ« الرقم 
القياسي على موقع 
التواصل االجتماعي 
»أنستغرام«، حيث 
تخطى حاجز ستة 

ماليين متابع. وبهذا 
اإلنجاز، يصبح 

سولكينغ أّول مغٍن 
جزائري يبلغ هذا 
الرقم في كل من 

الجزائر وفرنسا، كيف 
ال وهو الذي يحظى 

بشعبية كبيرة لدى 
فئة كبيرة من 
الشباب الجزائر 

والمغاربي 
وحتى 
الفرنسي.

إثر مقتل »جورج فلويد«، عّبرت الشركة األمريكية إلنتاج األحذية والمالبس الرياضية )Nike(، على 
ب حديثا، عن تضامنها مع العمال ذوي األصول اإلفريقية الموظفين لديها.  لسان مديرها العام المنصَّ

أعلنت الشركة المرموقة عالميا )Nike(، يوم السبت المنقضي عبر المنصة اإللكترونية 
الرسمية للشبكة اإلعالمية )Sports nbc(، إقرارها االحتفال بذكرى يوم الحرية المصادف 

لـ 19 جوان من كل سنة، وجعله عطلة مدفوعة األجر َيستفيُد منها كل عمال الشركة.
ولم تكتِف العالمة التجارية للمالبس الرياضية بهذا القدر من التضامن، بل تعهدت بتقديم 40 
مليون دوالر لدعم المجتمع األسود في أمريكا، ناهيك عن تنظيمها حملة تضامنية تحت شعار 

»ال تفعل ذلك« لمناهضة العنصرية في الواليات المتحدة األمريكية. 
يذكر أن الـ 19 من جوان يصادف »يوم الحرية« في أمريكا، وهو يوم ُجعل تخليدا لذكرى 

قرار إنهاء العبودية في والية تكساس في اليوم نفسه من سنة 1865. 

ثّمن الشارع البوسعادي ما أقدمت عليه مجموعة 
من الشباب في مدينة بوسعادة، إثر تنظيمهم 

عملية تطوعية خّصصت لطالء األحياء العتيقة 
كحي »الكوش«، ما زاد المدينة رونقا وجماال. 

هذا، واعتمد الشباب المتطوع على جهدهم الخاص 
وعلى ما تكرم به المحسنون؛ األمر الذي استحسنه 

أهل مدينة بوسعادة المضيافة، متمنين أن تحذو 
مجموعات شبانية أخرى حذوهم، وتسعى لطالء 

وتزيين األحياء العتيقة التي تزخر بها المدينة، التي 
كانت في يوم ما قبلة الّسواح األجانب ومسرحا لكثير 

من األفالم العالمية، اختارها مخرجون غربيون. 
وتساءلوا لَم ال تعّم الفكرة حتى عاصمة الوالية 

بأحيائها الشعبية كحي »العرقوب«.

 بوعـــالْم نسخــٌة مـن »نيـَمار«؟! 

 الُغــــراب َيــنشُر الّظــالَم  الُغــــراب َيــنشُر الّظــالَم 
ّواس ّواسبُبــرج الحــــَ بُبــرج الحــــَ

ُسولِكيـــنغ يتــرّبُع علــى ُسولِكيـــنغ يتــرّبُع علــى َمـــاذا لــو ِبهــم اقَتـدينـــا؟!َمـــاذا لــو ِبهــم اقَتـدينـــا؟!
عـــرِش »أنستغـــــرام«عـــرِش »أنستغـــــرام«

 شهدت بلدية برج الحواس 
التابعة لمقاطعة جانت 

انقطاعا متكررا في التيار 
الكهربائي، امتد أحيانا 

أربع ساعات كاملة، ويعود 
السبب إلى طائر الغراب 

الذي يحدث خلال تقنيا كلما 
حّط على أسالك الضغط 

العالي ؛ األمر الذي خلّف 
استياء كبيرا لدى الساكنة، 

خاصة والمنطقة تشهد 
ارتفاعا ملموسا في درجة 
الحرارة هذه األيام، وما 

زاد من استياء السكان هو 
تخوفهم من أن يتسبب هذا 

االنقطاع المتكرر والمفاجئ في تلف أجهزتهم الكهرومنزلية.
 وإثر تنقلها للوقوف على سبب العطل، علّلت مؤسسة سونلغاز سبب 
انقطاع الكهرباء بوجود تماس يسبب شرارة كهربائية كلما حّط طائر 

الغراب على أسالك الضغط العالي.

))NikeNike( تناِهُض العنصرّيَة!( تناِهُض العنصرّيَة!

تناقلت مواقع التواصل االجتماعي، 
على نطاق واسع، عملية السطو التي 
اقُترفت في حق طبق »الِعيش« أو 

»البركوكس« الجزائري، الذي أصبح 
ُيقّدم كمنتج معّد للطهو بالواليات 

ق على أنه  المتحدة األمريكية، وسوِّ
منتوج »إسرائيلي« تحت االسم 

التجاري »كسكسي«. هذا التصرف 
الالأخالقي أثار حفيظة الجزائريين، 

ورفع حدة تخوفهم من العدو الذي يريد 
فرض وجوده في المنطقة العربية ليس 
باحتالل أراضيها والتسلط على العباد 
فيها فقط، وإنما بالسطو على تراثها 

أيضا.

هيــوِنية َتســرُق ُتراَثـنا  هيــوِنية َتســرُق ُتراَثـنا الصُّ الصُّ
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براهيم مالك

  جاء هذا املشروع ألن يرقة  سمك 
الكمبوزيا  تعيش يف املياه العذبة وتتغذى 
فضال  البعوض،     يرقات  على  أساسا 
استخدام  من  التقليل  يف  املساهمة  عن 
قد  والتي  الكيميائية  احلشرية  املبيدات 
وعلى  البيولوجي  التنوع  على  سلبا  تؤثر 
أفاد به مختص  أيضا حسب ما  اإلنسان 
األوبئة  الطبية مبصلحة  يف علم احلشرات 

بجانت هودة الطاهر. 
أن عملية  املسئول  ذات  أوضح  وكما 
زرع الكمبوزيا يف واحة اهرير الرطبة التي 
البعوض  حلشرة  كبيرا  انتشارا  تعرف 
خاصة يف فصل الصيف تهدفا أساسا هذه 
العملية يف القضاء على هاته احلشرة التي 
وهذا  واملستنقعات  املائية  بالبرك  تتواجد 
األمراض  من  اإلنسان  حماية  اجل  من 
والليشامانيا  كاملالريا  عنها  الناجمة 

الوسيط  هو  البعوض  باعتبار  اجللدية 
اإلنسان  جلسم  املرض  لنقل  األساسي 
التي  البيولوجية  العملية  تعتبر هذه  وكما 
يضيف  الكمبوزيا  سمك  على  تعتمد 
نسبت  تزيد  كبيرة  فعالية  ذات  املتحدث 
بكثير  وأحسن  باملائة   90 عن  جناحها 
هذه  وتعتبر  الكيميائية  العملية  من 
سمك  زرع  عملية  من  األولى  الدفعة 
من  جلبها  مت  والتي  بالواحة  الكمبوزيا 
جانت  االدارية  باملقاطعة  اجاهيل  واحة 
وهذا  األيام  قادم  تكرارها يف  املنتظر  ومن 
بالواحة  تكاثرها  عملية  تسريع  اجل  من 
بعد فقدانها بسبب األودية األخيرة التي 

شهدتها املنطقة. 
ويضيف هودة الطاهر انه هناك ثالث 
البيولوجية  العملية  يف  مهمة  تعد  نقاط 
الناجمة  األمراض  على  القضاء  لغرض 
مع  التواصل  طريق  عن  وذالك  املياه  عن 
لغرض  األفارقة  املهاجرين  من  القادمني 

اخذ عينات منهم من اجل الفحص حول 
إمكانية حملهم ألمراض ويف الوقت ذاته 
األساسي  الناقل  البعوض  حشرة  تعتبر 
للمرض أين يتم التعرف على أصل الداء 
وسط  البيولوجية  بالطريقة  محاربته  ويتم 
وبالطريقة  واملجاري  املائية  األحواض 

الكميائية وسط التجمعات السكانية. 
واحة  مواطن  استحسن  جهتها  ومن 
من  يتم  التي  البيولوجية  للعملية  اهرير 
خاللها زرع سمك الكمبوزيا يف مختلف 
املجاري والبرك اين يتم يتم القضاء على 
الناقلة  احلشرات  من  األصناف  مختلف 
ارق  الذي  البعوض  غرار  على  لألمراض 
يف  مثمنني  اليومية  حياتهم  صفو  وعكر 
الوصية  اجلهات  اللجوء  السياق  ذات 
البيئة  مع  يتكيف  الذي  النظام  هذا  إلى 
والذي  البيولوجي  تنوعها  يف  ويساهم 

يخدم صحة اإلنسان. 

تمنراست  
مديرية التكوين المهني تنتج يوميا 

6 آالف كمامة 

مرموري  متنراست،     لوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين  مدير  كشف 
مبعاهد  الكمامات  تصنيع  وحدات  إنتاج  سقف  ارتفاع  عن  غازي،    
تتوزع  يوميا،     كمامة  آالف   6 إلى  بتمنراست  املهني  التكوين  ومراكز 
على عديد ورشات اخلياطة مبراكز التكوين املهني عبر الوالية بالتعاون مع 
أساتذة اخلياطة باملراكز ومتطوعني ومتربصني،    موّضحا أّن املديرية ومن 
خالل هذه املبادرة مرادها توفير عدد معتير من الكمامات لعدة مؤّسسات 
عمومية ومستشفيات فضال عن عمليات توزيعها على املواطنني بالتنسيق 

مع السلطات الوالئية لوالية متنراست ومختلف املؤسسات األمنية
وأوضح ذات املسؤول جلريدة اخبار الوطن أن مديرية التكوين والتعليم 
يف  وزعت  التي  الكمامات  لتصنيع  السباقة  كانت  متنراست  لوالية  املهني 
تعاني  التي كانت  الطبية،     والطواقم  املستشفيات  العمليات على  أولى 
نقص يف  وتسجيل  الوباء  انتشار  بداية  بعد  الكمامات،     نقص يف  من 
الكمامات املتوفرة حاليا  ومّكنت مختلف عمليات اخلياطة مبراكز التكوين 
املهني(مركز التكوين املهني والتمهني أنكوف مركز التكوين املهني والتمهني 
باملقاطعة اإلدارية بعني صالح   مركز التكوين املهني والتمهني بإينغر  مركز 
اجلانحة  بداية  من  األولى  األيام  بأبلسة (خالل  والتمهني  املهني  التكوين 
حسب املتحدث،    بإنتاج عدد معتبر من الكمامات والبذالت الصحية 
الواقية من الوباء كما مت توزيعها على مستوى املصالح اإلدارية،     املؤسسات 
اإلستشفائية،     السوق املغطى للخضر والفواكه،    بعض القصابات،     
وقاعات احلالقة. وعلى املواطنني من خالل عمليات التحسيس والتوعية 
التي شاركت فيها املديرية عبر عدة مواقع من الواليات،    خاصة األسواق 

الشعبية واألسواق اليومية واملساحات الكبرى،  . 
مت  املطلوب  بالعدد  الكمامات  وتوفير  إلنتاج  مواصلة  أنه  وأضاف 
يتقدمهم  الوالئية  السلطات  ابن رشد بحضور  املهني  التكوين  مؤخرا مبركز 
النشاط  كمديرية  القطاعات  ومختلف  جياللي  دومي  السيد  الوالية  والي 
خاصة  ورشة  انطالق  واحلرف  التقليدية  الصناعة  وغرفة  االجتماعي  
كورونا،      وباء  احتواء  إطار  يف  تدخل  والعملية  الوقائية  الكمامات  بخياطة 
بتظافر جهود اجلميع،     ومت إبرام اتفاقية بني مديرية النشاط االجتماعي 
تعليمات  عدة  املديرية  أصدرت  وكما  املهني  التكوين  قطاع  مع  والتضامن 
جلميع مراكز التكوين املهني املنتشرة عبر الوالية بضرورة جتنيد اجلميع من 

أساتذة ومتطوعني وفتح املراكز للجميع من أجل إنتاج الكمامات.
كرزيكة أحمد

اإلطاحة بشبكة إجرامية ترّوج 
المؤثرات  العقلية

القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
عن  سنة(  و33   30( بني  ما  أعمارهم  تتراوح  شخصني)02(  توقيف  من 
العقلية  باملؤثرات  واملتاجرة  البيع  أجل  من  إجرامية  جماعة  تكوين  قضية 
من نوع بريقابلني وحجز كمية معتبرة من األقراص املهلوسة قدرت كميتها 
بـ: )4025( قرص مهلوس.  حيثيات النشاط األمني تعود إلى استغالل 
شخصني  بوجود  تفيد  القضائية  الشرطة  مصالح  إلى  واردة  معلومات 
مالطا  مستوى حي  على  العقلية  املؤثرات  بترويج  يقومان  مركبة  على منت 
بتمنراست،     وعليه مت إعداد خطة محكمة من طرف أفراد ذات الفرقة 
كللت بإلقاء القبض على شخصني وبحوزتهما )600 قرص مهلوس( من 
نوع بريقابلني،    وبالتنسيق الدائم واملستمر مع السيد / وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة متنراست،    مت إستصدار إذن بالتفتيش ملسكن أحد املشتبه 
فيهما،    حيث مت ضبط بداخله على كمية معتبرة من األقراص املهلوسة 
مهلوس(  قرص   3425( بـ  كميتها  تقدر  بالستيكي  كيس  داخل  مخبأة 
مهلوس  قرص   4025  : بـ  تقدر  إجمالية  بكمية  بريقابلني،      نوع  من 
معد للبيع،    ليتم حتويل احملجوزات واملشتبه فيهما للمقر وفتح حتقيق يف 
تقدميهما  أجل  من  فيهما  املشتبه  ملف جزائي ضدد  إجناز  القضية. سيتم 

إلى اجلهات القضائية املختصة.                                   احمد كرزيكة

 األغواط 
جمعيات المجتمع المدني بأفلو تستغيث الرئيس

جمعيات  من  العشرات  رفعت 
تقريرا  بأفلو  املدني  واملجتمع  األحياء 
صورة  فيه  رسمت  اجلمهورية  لرئيس 
املنتدبة  بالوالية  التنمية  لواقع  سوداء 
ثاني جتمع سكني باألغواط وغياب  أفلو 
اليومية،      املواطنني  بانشغاالت  التكفل 
وزارية  حتقيق  جلنة  بإيفاد  إياه  مناشدة 
املجتمع  فعليات  طرف  من  الطالعها 
يعاني  التي  الصعبة  الظروف  عن  املدني 
والتجاوزات  املدينة،     قاطنة  منها 
والتالعب املسجلة يف تسيير الشأن واملال 

العام.
الالمسؤولة  واملمارسات  الوضع  هذا 
املسؤولني  التي مارسها بعض  والتعسفية 
البيان  حسب-   - ترجتمه  املواطن  على 
ومحاوالت  املتكررة  االحتجاجات 

ومسيرة  واجلماعية  الفردية  اإلنتحار 
الوالية  ملقر  األقدام  على  مشيا  الشباب 
تنفيذ  يف  الشروع  قبل  هناك  واالعتصام 
فشل  وقد  الصحي،       احلجر  تدابير 
تسيير  ذريعا يف  فشال  املسؤولون حسبهم 
شؤون البلدية والدائرة مما عمق من معاناة 
البطالة  نسبة  ارتفاع  يف  وساهم  املواطن 
مخيف،      بشكل  اجلرمية  أنواع  وتفاقمت 
التي  بالصراعات  ذلك  على  واستدلوا 
تنخر املجلس البلدي وما ترتب عنها من 
أثار وخيمة على تسيير املشاريع والتكفل 
يف  والفشل  املواطنني،     بانشغاالت 
أطلقتها  التي  التضامنية  املبادرات  تسيير 
لوباء  االجتماعية  االثار  ملواجهة  الدولة 
رمضان،     شهر  وخالل  كورونا  فيروس 
أيام  املعاملة  سوء  من  املواطنني  وتذمر 

االستقبال من طرف بعض املسؤولني،  ،      
وطالبت هذه اجلمعيات رئيس اجلمهورية 
الصفقات  يف  للتحقيق  جلان  بايفاد 
ويف مالبسات  واملداوالت،     العمومية 
قطعة  و3000  السكنية  احلصص  توزيع 
مست  التي  التجاوزات  ويف  أرض 
احمللية  اجلماعات  وأمالك  الدولة  أمالك 
والسكنات الوظيفية،    والتحقيق كذلك 
يف مشروع محطة تصفية املياه املستعملة 
تنته  ولم  سنوات  عشر  عليه  مرت  الذي 
أشغاله والزالت متوقفة منذ سنتني رغم 
صرف أكثر من 200ماليير سنتيم وست 

ماليني أورو عليه.
نورين عبدالقادر

للقضاء على األمراض المتنقلة عن طريق الحشرات بجانت

استزراُع 5 آالِف يرَقِة »َجامبوِزيا« 
بواحِة »أهرير«

 شرعت مصلحة علم األوبئة والّطب الوقائي،    بالتنسيق مع مؤسسة »توب سيرفيس« بالمقاطعة اإلدارية 
جانت،    في عملية استزراع أزيد من 5 آالف يرقة من سمك الجامبوزيا في أحواض وبرك وأودية واحة 

أهرير الرطبة،  كدفعة أولى،  بهدف القضاء على األمراض المتنقلة عن طريق الحشرات.

الطبيبة نريمان بوسماح، مختصة في أمراض النساء والتوليد 
في المؤسسة االستشفائية للصحة الجوارية إن أميناس

بناءا على الباب السابع من قانون اإلعالم 2012/05، الذي يخول حق الرد ملن وجهت له اتهامات كاذبة من شأنها 
املساس بشرفه أو سمعته، وتبعا ملقالكم املنشور يف جريدتكم الغراء يف عدد ال210 الصادر بتاريخ 13/06/2020، بعنوان 
»إليزي....اإلهمال يتسبب يف  وفاة جنني طبيبة بعني أميناس« حيث متت اإلشارة إليه يف الصفحة األولى ونص املوضوع 
يف الصفحة الثامنة وألني تعرضت التهامات كاذبة، حيث عرض ما جرى وفقا لتقرير رفعته مديرة املؤسسة العمومية للصحة 
اجلوارية ملديرة الصحة والسكان لوالية إليزي حرفيا، فبداية الوقائع التي ذكرت يف املوضوع أقل ما يقال عنها كاذبة وملفقة 

وتأتي يف إطار إجراء كيدي ضدي من طرف املديرة.  
فالطبيبة املعنية كانت قد زارت املستشفى وأعلمتها بأن مصلحة التوليد ال تتوفر على وسائل كافية للتكفل اجليد بعملية 
وضعها، وهو ما استجابت له، لكن ما حدث هو إرسالها للمستشفى يوم 9، واتصلت بي املديرة ثم تنقلت ملستوى سكني، 
وكوني يف حالة تعب إثر العمل 32 ساعة دون راحة، لم أستمع للهاتف وال لدقات اللباب قبل أن يحاولوا اقتحام غرفتي رغم 
أنني خارج أوقات عملي. باإلضافة إلى اجلنني بحسب التقرير الطبي تويف قبل يومني من وصوله للمستشفى. كما أنني 

تعرضت للطرد من سكني بطريقة مهينة.

حق الرد:
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نورين عبدالقادر

َدة احتجاجاٌت متَجدِّ
الطرق  وقطع  االحتجاجات  جتددت 
التماطل  عملية  على  وأفلو  االغواط  ببلديتي 
قطعة   6500 توزيع  ملف  تسوية  يف  املسجلة 
قطعة  و3000  باألغواط   3500 منها  أرض 
بأفلو ،حيث متر أكثر من ستة سنوات والزال 
بالوالية  كبيرة  مشاكل  ويثير  عالقا  امللف 
بقوائم  والتالعب  الكبيرة  التجاوزات  بسبب 
املستفيدين من طرف جلان دراسة وتوزيع هذه 
احملتجني  من  العشرات  قام  أن  ،فبعد  القطع 
بأفلو األسبوع الفارط بحركة احتجاجية وقطع 
الطريق الوطني رقم 23 أمام حركة املرور طالبوا 
فيها باإلسراع يف منحهم عقود امللكية وتوتيد 

قطع األراضي. 

َغاضبون يقطعوَن الَطريَق 
باألغواط  احملتجني  من  العشرات  يوم  قام 
وقطع  الوالية  مقر  أمام  احتجاجية  بوقفة 
املرور  حركة  أمام  الثقيل  الوزن  طريق  آخرون 
عقود  ملنحهم  بالتدخل  الوالية  والي  مطالبني 
استفادوا  التي  األراضي  قطع  وتوتيد  امللكية 
منها ومت إجراء القرعة عليها منذ تسعة أشهر 
حينها  مت  بينما   ، قطعة  ب2000  واملقدرة 
جتميد قوائم 1500 مقترح لالستفادة بسبب 
أثارت  التجاوزات اخلطيرة املسجلة بها والتي 
 ، فيها  حتقيق  فتح  ومت  احتجاجات  موجة 
وكشف والي الوالية يف أخر تصريح له أن مت 

تسجيل أكثر من 1000 جتاوز يف القائمة. 

ُمنتخبوَن أمام الَقضاِء
املستفيدين  قوائم  أخرى جرت  من جهة 
قرعتها  أجريت  التي  بأفلو  قطعة   3000 من 
حصص  ومختلف   ،  2019 أوت  شهر  يف 
السكن » اإلجتماعي ،التساهمي ،الترقوي 
توزيعها  مت  التي   « الترميم  عدل،إعانات   ،
منتخبني من املجلس البلدي السابق واحلالي 
قام  ،حيث  العدالة  أروقة  إلى  وموظفني 
مجموعة من الضحايا برفع شكوى وتبليغات 

عن التجاوزات املسجلة يف قوائم املستفيدين 
،وحسب احملامي »ع،م« أن موكيله قدموا له 
جملة من التجاوزات التي تكشف عن عدم 
احترام القوانني املعمول بها يف توزيع السكن 
وقطع األراضي والتي تدخل يف خانة الفساد 
الوطنية  للبطاقية  اللجوء  بعدم  تفيد  ،كما 
،وحصر  التحقيق  عملية  أثناء  للسكن 
عديد  وجود  يف  واخلروقات  التجاوزات  هذه 
أرض  وقطع  سكن  من  املزدوجة  االستفادة 
وخارجها  داخلها  أو  البلدية  داخل  سواء 
صلب  من  وأخوات  إخوة  عدة  ،واستفادة 
ملنح  والنفوذ  الوظيفة  ،واستغالل  واحد  أب 
استفادات من السكن وقطع أراضي لألقارب 
دون  أراضي  قطع  من  أشخاص  واستفادة   ،
بلوغ السن القانوني أثناء تقدمي امللف ،وإقصاء 
بعض املستفيدين دون أي مبرر قانوني ،كما 
مقترح  شخص   72 قائمة  إشهار  يتم  لم 
تعويضهم  مت  أراضي  قطع  من  لالستفادة 
وجتاوزات أخرى ،وقد شرعت احملكمة حسبه 

يف االستماع للضحايا من موكيله. 

َمطالٌب بإيفاِد ِلَجان َتحقيٍق
يف  اجلمعيات  من  العشرات  وطالبت 
رسالة موجهة لرئيس اجلمهورية ووالي الوالية 
منها  ملفات  عدة  يف  للتحقيق  جلان  بايفاد 
ملف احلصص السكنية و3000 قطعة أرض 
الدولة  أمالك  مست  التي  التجاوزات  ويف 
وأمالك اجلماعات احمللية والسكنات الوظيفية 
الالمسؤولة  للممارسات  حد  ووضع   ،
والتعسفية التي الزال ميارسها بعض املسؤولني 
البيان  -حسب-  ترجتمه  املواطنني  على 
اإلنتحار  ومحاوالت  املتكررة  االحتجاجات 

الفردية واجلماعية. 
للوالية  الرسمية  الصفحة  كانت  لإلشارة 
قطع  وضعية  تسوية  عملية  بأن  أفادت  قد 
األراضي بكل من األغواط وأفلو جتري بشكل 
التحقيق  عملية  بإنتهاء  وستنتهي  عادي 
بسبب  تعطلت  ،وقد  املستفيدين  هوية  يف 
فيروس  وباء  فرضها  التي  الصحية  التدابير 
بعض  وتذليل  الفارطة  األشهر  كورونا خالل 

املشاكل اإلدارية والتقنية.

 االحتجاجاُت ُتلِهب الجبهَة االجتماعّية باألغواط

كن واألراِضي.. القنبلُة الَموُقوتة! ِملُف َتوزيِع السَّ

ا توزيِع األراِضي والّسكِن بكِل ِصَيغه إلى ُقنبلٍة َموقوتٍة بوالَيِة  تحّوَل ِملفَّ
األغواط وآفلو، بسبِب االختالِل والتَّالعب والتَّجاوزاِت الَكبيرة الّتي راَفقت 
َتسييَر الملّفيِن منُذ عّدِة سنواٍت. ليظلَّ الملّفاِن هاجًسا يطارُد الُواّلة الِذين 

تعاَقُبوا على الوالية.

رقاِت  	 غلٌق لمقّراِت الَبلدّياِت وَقطٌع للطُّ
استفاداٌت َمشبوهٌة وُمنتَخبون أمام الَقضاِء 	
َفعالّياُت المجتمِع الَمدنّي ُيطالبوَن بفتِح َتحقيٍق 	
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أطباء ميالن يؤجلون 
عودة إبراهيموفيتش
كشف تقرير صحفي إيطالي، امس 

الثالثاء، عن تطور جديد بشأن حالة السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن.وكان إبرا 
تعرض إلصابة يف عضلة الساق اليمنى، أثناء 
مشاركته يف التدريبات، استعداًدا الستئناف 

النشاط الرياضي.ووفًقا ملوقع »توتو ميركاتو 
ويب« اإليطالي، فإن إبرا سيخضع لفحص طبي 

جديد بشأن حالته، لتحديد مدى تعافيه من 
اإلصابة.

وأشار إلى أن إبرا يريد اللعب مجدًدا يف 
أقرب وقت ممكن، ويضغط للمشاركة ضد 

ليتشي يوم 22 جوان اجلاري.
وأوضح أن أطباء ميالن لن مينحوا الضوء 

األخضر لعودة إبرا ضد ليتشي، لكن سيكون 
املوعد األقرب ملشاركة السلطان يف املباريات 

مجدًدا هو 28 جوان اجلاري أمام روما.
يذكر أن عقد إبرا مع ميالن ينتهي يف 

املوسم احلالي، ولم يتضح حتى اآلن املوقف 
النهائي لالعب بشأن االستمرار يف املوسم 

املقبل.

فيرنر يتمرد لالنضمام 
إلى تشيلسي

يرفض تيمو فيرنر، مهاجم اليبزيغ، 
املشاركة مع فريقه يف بطولة دوري أبطال أوروبا 
يف أوت املقبل، بحسب تقارير صحفية أملانية.
وأفادت تقارير، عن اقتراب فيرنر من الرحيل 
إلى تشيلسي، مقابل 54 مليون إسترليني، 
لكن املفاوضات توقفت بسبب تفشي وباء 

كورونا. وقالت صحيفة »بيلد« األملانية، إنَّ 
فيرنر ُيريد التواجد ضمن صفوف تشيلسي 
بحلول جويلية، ما يعني عدم مشاركته يف 

دوري أبطال أوروبا، مع اليبزيغ.كان اليبزيغ، 
حسم عبوره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 

على حساب توتنهام يف فيفري املاضي، بينما 
تشيلسي تنتظره مهمة صعبة، بعدما خسر ذهاًبا 
يف ملعبه »ستامفورد بريدج« بثالثية نظيفة ضد 

بايرن ميونخ.
ُيذكر أنه من املُقرر استكمال منافسات 
بطولة دوري أبطال أوروبا، على هيئة بطولة 

ُمصغرة يف أوت املقبل، عقب نهاية الدوريات 
احمللية.

ريال مدريد يرغب في ضم هيرنانديز
بالتعاقد  مدريد  ريال  ارتبط 
ميونخ  بايرن  العبي  أحد  مع 
امليركاتو  خالل  األملاني 
الصيفي املقبل. ووفًقا لصحيفة 
ريال  فإن  اإلسبانية،  »سبورت« 
الظهير  ضم  يف  يرغب  مدريد 
من  هيرنانديز  لوكاس  الفرنسي 

بايرن ميونخ.
امليرنغي  أن  إلى  وأشارت 
أثناء  الصفقة  حسم  يف  رغب 
تواجد هيرنانديز مع أتلتيكو، إال 

أن األخير رفض بيع جنمه إلى اجلار اللدود.
وأوضحت أن العالقة بني ريال مدريد وبايرن متقلبة، لكن النادي األملاني مستعد 
أشرف  املغربي  الظهير  خدمات  على  املقابل  يف  حصل  إذا  امليرنغي،  مع  للتفاوض 

حكيمي املعار إلى بوروسيا دورمتوند.
وذكرت الصحيفة اإلسبانية أن مشكلة حكيمي مع ريال مدريد أنه يطلب ضمان 
مقعد أساسي عند العودة إلى ملعب »سانتياغو برنابيو«، وهذا غير ممكن يف ظل وجود 

داني كارفاخال.

مدرب بيتيس، فيرير:
»اإلقالة ال تخيفني«

جوان  بيتيس،  ريال  مدرب  أكد 
فرانسيسك فيرير »روبي« عقب التعادل 
أمام  ملثلهما  بهدفني  لآلمال  املخيب 
ما  الليغا،  الـ29 من  اجلولة  غرناطة يف 
يعقد كثيرا حلم التأهل أوروبيا، أنه ال 

يخشى اإلقالة.
تقنية  عبر  صحفي  مؤمتر  وخالل 
الفيديو كونفرنس أكد املدرب الكتالوني 
وأنه  منصبه  من  اإلقالة  يخشى  ال  أنه 
أمام  املقبلة  املواجهة  يف  يفكر سوى  ال 

بيلباو على ملعب سان ماميس، مشيرا إلى أنه لديه رغبة كبيرة يف حتقيق »أول انتصار 
يف مرحلة ما بعد فيروس كورونا«.

وكان بيتيس قد خسر املباراة األولى، يف داربي األندلس، على ملعب إشبيلية 
بهدفني نظيفني، قبل يهدر االنتصار يف الثواني األخيرة على ملعبه.

بتحقيق  متفائل  لكني  التعادل،  بهذا  اإلطالق  على  سعداء  »لسنا  وقال 
االنتصارات بعد ما قدمه الفريق خالل الدقائق األخيرة من املباراة وأن نتحسن يف 
اجلدول، سنبذل كل ما لدينا حتى النهاية«. وأقر املدرب بأن املوسم احلالي »صعب« 
من  أفضل  نتائج  نقدم  أن  نريد  »ألننا  اجلميع  وعلى  والنادي  الالعبني  وعلى  عليه 
احملققة«. وأكد أن فريقه »لم يقدم مباراة سيئة« أمام غرناطة، وأنه كان يفتقد فقط 
إلى »احلسم«. وبهذا التعادل يحل بيتيس يف املركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، 

بينما يحل غرناطة ثامنا برصيد 42 نقطة.

فاسكيز يغيب عن المنافسة لمدة 
أسبوعين

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، مدة 
غياب لوكاس فاسكيز، جنم ريال مدريد عن املباريات، 

بسبب اإلصابة.
كان ريال مدريد، قال يف بيان رسمي »بعد االختبارات 

التي أُجريت للوكاس فاسكيز، من قبل اجلهاز الطبي، مت 
تشخيص إصابته يف العضلة النعلية بساقه اليمنى، ويف 
انتظار التطورات«. وقالت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 

إنه »من املتوقع أن متتد فترة غياب فاسكيز عن املباريات 
من أسبوع ألسبوعني«. وذكرت أنَّ فاسكيز بهذا الوضع 

سيغيب عن مباراتي الفريق امللكي املقبلتني ضد فالنسيا، 
وريال سوسييداد.

وأضافت الصحيفة اإلسبانية، أنَّ الفرنسي زين الدين 
زيدان، مدرب الريال، يرى أن فاسكيز العب مهم يف 
صفوف امليرنغي، لكن يرفض املخاطرة بإعادته للفريق 

مبكًرا.

شتيغن يقديم تسهيالت 
لبرشلونة في عقده الجديد

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن 
تطور جديد يف مفاوضات برشلونة مع حارسه األملاني مارك 

أندريه تير شتيجن بشأن التجديد.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن برشلونة قطع 

خطوات مهمة يف املفاوضات مع شتيغن، للتوقيع على 
عقد جديد.

وأشارت إلى أن احملادثات مع شتيغن بدأت يف شهر 
فيفري، قبل أن تتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان 
شتيغن يطالب باحلصول على راتب مرتفع يضعه ضمن 

أعلى األجور يف فريق برشلونة.
وأوضحت أنه مت استئناف احملادثات بني برشلونة 

وممثلي شتيغن يف األيام األخيرة، واحلارس األملاني متفهم 
متاًما للوضع االقتصادي يف النادي. وينوي شتيغن تقدمي 

تسهيالت لبرشلونة يف عقده اجلديد بسبب أزمة كورونا، 
ال سيما على مستوى السنة األولى. وذكرت أن برشلونة 

قد يعلن التوصل إلى اتفاق نهائي مع شتيغن بنهاية 
الدوري اإلسباني أو عقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يعثر على 
بديل لصفقة سانشو

ُيفكر مانشستر يونايتد، يف ضم واحد من جنوم الدوري 
األملاني، ضمن مسعاه لتعزيز صفوفه قبل انطالق املوسم 

املقبل.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، إنَّ مانشستر 

يونايتد، وضع العب باير ليفركوزن ليون بايلي على الئحته 
الشرائية.

ويبقى يف عقد بايلي مع ليفركوزن 3 أعوام، وتقدر 
قيمته السوقية بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، وهو 

ثمن أقل مما يطلبه كل من بوروسيا دورمتوند، وأستون فيال، 
لالستغناء عن غادون سانشو، وجاك غريليش.

ويبلغ بايلي من العمر 22 عاًما، وهو جناح أيسر ميكنه 
اللعب أيًضا على اجلناح األمين وبرز بشدة مع ليفركوزن يف 

املوسمني األخيرين للدوري األملاني.
وقد يلجأ يونايتد للتعاقد مع بايلي، يف ظل عدم 
قدرته على إمتام صفقة ضم سانشو، نتيجة إلصرار 

دورمتوند على عدم التخلي عن العبه اإلجنليزي بأقل من 
100 مليون إسترليني، وهو رقم قد ال يوافق عليه يونايتد 

حالًيا، خاصة مع املعاناة التي مير بها اجلميع نتيجة لتوقف 
املنافسات مدة 3 أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدأ بايلي، املولود يف جامايكا، مسيرته يف املالعب 
األوروبية مع جنك البلجيكي، قبل أن ينتقل لليفركوزن 

العام 2017، وخاض معه حتى اآلن 110 مباريات، 
سجل خاللها 24 هدًفا.

رغم إصرار باريس سان جيرمان على بقائه

نيمار يرفض 100 مليون أورو من أجل برشلونة
يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس 
سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة خالل 
الميركاتو الصيفي المقبل. ووفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن إدارة 

سان جيرمان ال تزال عازمة على إقناع نيمار 
بتمديد عقده إلى ما بعد عام 2022.

الفسم الرياضي

نيمار  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وعلمت 
رفض احلصول على مكافأة جتديد تبلغ 100 
مليون أورو، نظير التوقيع على العقد اجلديد، 
»كامب  إلى  بالعودة  الالعب  متسك  بسبب 

نو«.
الرياضي  املدير  ليوناردو،  أن  وذكرت 
امليركاتو  تكرار وضع  لسان جيرمان، يخشى 
عديدة  مفاوضات  بوجود  املاضي،  الصيفي 

من برشلونة، للحصول على خدمات نيمار.
وقالت »موندو ديبورتيفو« إن لدى ليوناردو 
مخاوف أيًضا بشأن استمرار نيمار مع باريس 

يف املوسم املقبل دون جتديد، وبالتالي سيكون 
 ،2021 صيف  يف  بيعه  على  مجبًرا  النادي 

قبل نهاية عقده بعام واحد.
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اخبار الرياضات

محمد هشام

وأفاد بيان »الفاف« امس الثالثاء عبر 
البروتوكول  هذا  بأن  االلكتروني،  موقعه 
التي  وتدابير  توصيات  عدة  يتضمن 
الدين  جمال  الدكتور  طرف  من  وضعت 
طبيبا   27 من  املتكون  وفريقه  دامرجي 

وبروفيسور.
ستنتظر  بأنها  زطشي،  هيئة  وأكدت 
املعنية  السلطات  موافقة  على  احلصول 
وزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة  متمثلة يف 
عن  للكشف  العليا،  والسلطات  الصحة 

بروتوكولها للجميع.
من جانب أخر، إجتمع رئيس اإلحتاد 
اجلزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، 
املالية  املوارد  وتسيير  مراقبة  جلنة  برئيس 

بدالي  الفاف  مبقر  عبدوش،  رضا  لألندية 
لكرة  اجلزائري  اإلحتاد  وأوضح  براهيم، 
أمينه  حضور  عرف  اإلجتماع  بأن  القدم 
احلكيم  وعبد  ساعد،  محمد  العام، 
حمايدي أحد أعضائها، من أجل مناقشة 

تقدم عمل اللجنة.
تفاصيل،  على  زطشي  وحتصل 

بخصوص التقرير املتعلق بوضع كرة القدم 
لوزارة  سيسلم  والذي  اجلزائر  يف  احملترفة 

الشباب والرياضة قريبا.
للروتوشات  احلاضرون،  تطرق  كما 
النهائية التي توضع على مشروع اإلتفاقية 
ومكتب  الشركات  األندية،  بني  الثالثية 

اخلبرة وجلنة مراقبة وتسيير املوارد املالية.

ملجمع  العام  املدير  الرئيس  كشف 
»سيربور«، املالك ألغلبية أسهم نادي احتاد 
الرياضي  املدير  أن  جلول  عاشور  اجلزائر، 
للفريق، عنتر يحيى، يعمل على  اجلديد 
قدم وساق من أجل تكوين فريق تنافسي 
حتسبا للموسم القادم وصرح يف هذا الصدد 
سيما  بعد،  عن  عمله  يف  شرع  »لقد 
سيلتحق  أجانب.  بالعبني  باالتصال 
احلدود  فتح  إعادة  عند  العاصمة  باجلزائر 
اجلوية. يتوفر يحيى على البطاقة البيضاء، 
حيث لست على اطالع عن هوية الالعبني 
املتصل بهم أو حتى املدرب، أنا أثق فيه«

كما حتدث عاشور جلول مجددا حول 
منذ  املعلقة  املنافسة  استئناف  احتمال 
تفشي  بسبب  املاضي  مارس  منتصف 
»أعربت  املسؤول  وأضاف  جائحة كورونا، 
مسبقا عن أملي يف عودة عجلة البطولة إلى 
الدوران، سيما بخصوص الرهان الذي ال 

يزال مفتوحا لبعض الفرق من بينها احتاد 
أي  اتخاذ  يتم  لم  اآلن  حد  إلى  اجلزائر. 
قرار، لكن حسب معلوماتي، فإنه سيصدر 
قال  صلة،  ذي  سياق  ويف  قريب«.  عن 
»كما  العاصمي  البيت  يف  األول  الرجل 
أجور  بتخفيض  قمنا  مسبقا،  عليه  اتفقنا 
مالية  مستحقات  يتلقون  الذين  الالعبني 
إلى  بالنظر  منطقي  إجراء  هذا  معتبرة. 
فيروس  كورونا  لوباء  اإلقتصادية  املخلفات 
العاملي«.من جانب آخر، جلول عن ثقته 
من نتيجة اإلستئناف املودع على مستوى 
مبدينة  »تاس«  الرياضي  التحكيم  محكمة 
الذي  اللقاء  قضية  يف  السويسرية،  لوزان 
مولودية  أمام  البساط  على  االحتاد  خسره 
اجللسة  »عقب  وصرح   0-3 اجلزائر 
تقنية  عبر  جوان   5 يوم  انعقدت  التي 
إيداع  وعقب  بعد،  عن  املرئي  التواصل 
التي  احلجج  مبعية  الكامل  امللف  محامينا 

من  اإلستئناف  لقبول  واثق  أنا  طرحوها، 
أجل استرجاع النقاط الثالث املخصومة. 
ننتظر احلكم بفارغ الصبر وأمتنى أن يكون 

يف صاحلنا«.
العاصمي  الداربي  وقاطع احتاد اجلزائر 
فترة  خالل  برمجته  بسبب  املولودية  ضد 
تعداده  كان  حني  يف  »الفيفا«،  تاريخ 
املرتبطني  الالعبني  بغياب  منقوصا 
الدولي  العبه  وكذا  العسكري  باملنتخب 
آنذاك من  املستدعى  الاليف،  الليبي مؤيد 

طرف منتخب بالده.
ورفضت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
الطعن الذي تقدم به احتاد اجلزائر، لتؤكد 
بعدها محكمة التحكيم الرياضي اجلزائرية 
القرار األول للجنة االنضباط التابعة لرابطة 
كرة القدم احملترفة وهو خسارة اللقاء وخصم 

ثالث نقاط.
م.هشام

عبر عن أمله في عودة عجلة البطولة إلى الدوران، عاشور جلول:
»عنتر يحيى يعمل على قدم وساق من أجل تكوين فريق تنافسي« 

ضمك السعودي ينفي رحيل المدرب 
بن زكري  

كشف نادي ضمك السعودي، عن حقيقة رفض املدرب اجلزائري 
نورالدين بن زكري، العودة لتدريب الفريق، فيما تبقى من املوسم.

 11 صباح  السعودية،  العربية  اململكة  غادر  قد  زكري،  بن  كان 
جوان اجلاري، إلى مدينة ميالن اإليطالية، مقر سكنه، لالطمئنان 

على عائلته، بعد أن أذنت له إدارة نادي ضمك بذلك.
رفض  عن  ذكر  »ما  »تويتر«  على  حسابه  عبر  النادي،  وقال 
اجلزائري نور الدين بن زكري العودة لتدريب الفريق الكروي لظروف 
االحتاد  سماح  بانتظار  أنه  إلى  وأشار  الصحة«.  من  عاٍر  صحية، 
وأضاف  املدرب  لعودة  املناسبة  الوسيلة  بتوفير  القدم  لكرة  السعودي 
القدم،  كرة  احتاد  خاطبت  استباقية،  كخطوة  الضمكاوية  »اإلدارة 
لالستعانة باملدرب الوطني سعد الشهري حلني عودة املدرب اجلزائري 
لقيادة الفريق الكروي بضمك، خصوصا أن عودة التدريبات اجلماعية 

للفريق ستبدأ يوم األحد املقبل«.

جمعية الشلف يبدأ خطوات
 تخفيض األجور

باشر مسؤولو نادي جمعية الشلف، حتركاتهم للتوصل إلى أرضية 
اتفاق مع الالعبني، بشأن تخفيض أجورهم، يف ظل توقف البطولة، 

بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.
مع  مفاوضاتها  باشرت  قد  احمللية،  األندية  من  العديد  وكانت 
الالعبني، لتنفيذ سياسة خفض األجور، على غرار مولودية اجلزائر 

ومولودية وهران.
مقترح خفض  وافقوا على  األول  الفريق  أن بعض العبي  وعلم 
األجور، فيما ينتظر مجلس اإلدارة موقف بقية الالعبني، قبل منحهم 

اخلطابات الرسمية للتوقيع عليها، وإدراجها ضمن العقود.
جتدر اإلشارة إلى أن جمعية الشلف، تكبد خسائر فادحة على 
غرار باقي األندية األخرى، بسبب توقف النشاط الرياضي منذ شهر 

مارس املاضي.

قدم االتحاد الجزائري لكرة القدم، أول أمس لوزارة الشباب والرياضة برتوكول التدابير الصحية من أجل استئناف 
المنافسات الرسمية في القريب العاجل.

بوهران  زبانة  أحمد  ملعب  اختير 
كرة  لدورة  النهائية  املباراة  الحتضان 
 2022 املتوسطية  األلعاب  القدم حلساب 
بعاصمة الغرب اجلزائري بدال من ملعب 
األوملبي  للمركب  التابع  مقعد  ألف   40
حسبما  اجلير،  بئر  ببلدية  اجنازه  اجلاري 

أعلنت عنه جلنة تنظيم األلعاب.
لهذه  حتسبا  أنه  املصدر  نفس  وأوضح 
التظاهرة، يشهد ملعب أحمد زبانة، الذي 
يعد من أقدم املنشآت الكروية يف املنطقة، 
أشهر  بضعة  منذ  واسعة  تهيئة  أشغال 
بحلة  يكون  حتى  مرافقه،  مختلف  متس 
جديدة خالل النسخة ال19 من األلعاب 
املتوسطية.وتعتبر هذه املنشأة، التي تتسع 
ل30 ألف متفرج، من بني خمس مالعب 
لتغطية  والرياضة  الشباب  وزارة  اختارتها 
لتعويض  جديد  طبيعي  بعشب  ميادينها 

املهترئ  الطبيعي  أو  االصطناعي  العشب 
الذي تتوفر عليها حاليا.

الشعبي  احلي  يف  موقعه  وبفضل 
''احلمري''، فإن احتضان امللعب املذكور، 
احمللي  للنادي  املفضلة  احلديقة  يعد  الذي 
القدم  كرة  دورة  لنهائي  وهران،  مولودية 
أن  شأنه  من  املتوسطي،  احلدث  خالل 
جناح  يف  سيساهم  واسعا  جمهورا  يجلب 
قول  حد  على  اجلهوي،  الرياضي  املوعد 
الوقت  نفس  يف  أشاروا  الذين  املنظمني، 
اجلديد  مقعد  ألف   40 ملعب  أن  إلى 
واالختتام،  االفتتاح  حفلي  سيستضيف 
التي  القوى  ألعاب  منافسات  عن  فضال 
هذه  مثل  الرياضات يف  أهم  بني  من  تعد 

التظاهرات.
اجلديد  سيق  ملعب  فإن  باملقابل، 
ألف  ل20  يتسع  الذي  معسكر،  بوالية 

متفرج ويتوفر على أرضية مغطاة بالعشب 
كرة  مبباريات  معنيا  سيكون  الطبيعي، 
أشير  املتوسطي، كما  املوعد  القدم خالل 

إليه.
جدير بالذكر أن دورة كرة القدم خالل 
منتخبات  ستخص  املتوسطية  األلعاب 
أقل من 20 سنة فقط، حيث قوبل طلب 
الدورة  هذه  يف  املجال  بفتح  التنظيم  جلنة 
إلى منتخبات أقل من 23 عاما، مثلما هو 
معمول به يف األلعاب األوملبية، بالرفض 
البحر  أللعاب  الدولية  اللجنة  طرف  من 
قررت  األخيرة  هذه  املتوسط.  األبيض 
منذ  به  املعمول  النظام  نفس  اإلبقاء على 
التي  املقبلة  النسخة  خالل  دورات  عدة 
تأجلت إلى 2022 )25جوان5- جويلية( 
لعام  الفترة  نفس  يف  مقررة  كانت  بعدما 

.2021

تحسبا لأللعاب المتوسطية بوهران   
نهائي دورة كرة القدم مبرمج بملعب أحمد زبانة

يتضمن عدة توصيات وتدابير وقائية

»الفاف« تسلم لوزارة الشباب 
والرياضة بروتوكول استئناف البطولة

طالبت بتدخل السلطات المحلية

إدارة اتحاد بسكرة تعجز على 
تسديد مستحقات الالعبين   

انضم احتاد بسكرة، لقائمة األندية التي تواجه مستقبال غامضا 
يف البطولة، بسبب األزمة املالية اخلانقة التي يعاني منها منذ فترة 

طويلة.
املوسم،  انطالق  منذ  رهيبة  مالية  ضائقة  من  النادي  ويعاني 
األمر الذي انعكس بالسلب على مستوى الفريق، ونتائجه يف دوري 
إلى  بالسقوط  املهددين  قائمة  رأس  على  يتواجد  حيث  احملترفني، 
جدول  يف  عشر  الرابع  املركز  بسكرة  احتاد  ويحتل  الثانية.  الدرجة 

الترتيب برصيد 16 نقطة.
ودق مجلس إدارة النادي البسكري، ناقوس اخلطر لدى السلطات 
احمللية، بعد عجزه عن تسديد مستحقات الالعبني، واجلهاز الفني، 

منذ فترة طويلة.
النشاط  توقف  بعد  مجهوال،  مصيرا  بسكرة  احتاد  ويواجه 
العودة  الالعبون  يرفض  الفارط، حيث  مارس  منذ شهر  الرياضي، 

إلى التدريبات، إلى حني تلقي جزءا من مستحقاتهم املتأخرة.

بن رحمة على رادار نادي تشيلسي
دخل الدولي اجلزائري سعيد بن رحمة على رادار نادي تشيلسي 
الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بعدد من الالعبني اجلدد يف املوسم 

القادم من أجل املنافسة على لقب البطولة اإلجنليزية املمتازة.
البلوز فتحوا  الفرنسية، فإن  وحسب إذاعة »راديو مونت كارلو« 
باب التفاوض للتعاقد مع مهاجم نادي برينتفورد سعيد بن رحمة 

مع فتح باب سوق االنتقاالت الصيفية القادم.
فرانك المبارد  لتشيلسي  الفني  املدير  أن  إلى  اإلذاعة  وأشارت 
لتعزيز  24 عاما  الـ  مهتم باحلصول على خدمات الالعب صاحب 

خطه األمامي املوسم القادم.
وكان الدولي اجلزائري قد لفت األنظار إليه وارتبط اسمه بعدد 
وليستر  أرسنال  رأسها  وعلى  املمتاز  اإلجنليزية  البطولة  أندية  من 
سيتي، إال أن تشيلسي يبدو حاليذا يف صدارة السباق على توقيعه.
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صارة بوعياد

قال الفنان موسى عن اجلائحة »فيروس كورونا 
يغزو الكوكب بأكمله، ويشعر جميع البشر بالذعر 
واخلوف من املوت، هي فترة صعبة يتبعها احتواء 
العالم،  يف  معينة  دول  لسكان  جزئي  أو  كلي 
االنضمام  كفنان  مني  شخصًيا  التزاًما  كان  لقد 
الدول  تعليمات  وإتباع  الدولية،  املنظمات  إلى 
كوكب  يشل  الذي  التاجي  الفيروس  مكافحة  يف 
األرض بأكمله ويسبب اخلراب واخلسائر يف حياة 

اإلنسان«.
أننا جميعًا متساوون يف مواجهة هذا  موضحا 
أمام  الطريق  لسد  نتحد  أن  علينا  إذ يجب  الوباء، 
الفيروس الرهيب ألن الفن ضروري وحيوي،  هذا 
»لقد كانت لي فرصة التعبير عن نفسي بالطريقة 
هذا  أمام  مشاعري  أرسم  الرسم،  أتقنها،  التي 

املوقف املخيف«.
الكاميروني  الفنان  قال  معرضه  وبخصوص 
الرسوم  من  سلسلة  صنعت  »لقد  موس+ى: 
لفنان  بعنوان »اهلل واألقنعة« وهي صرخة حاشدة 
عدو  اخلاصة ضد  بطريقته  يعمل  فنان  ينتظر،  ال 

مشترك هو فيروس كورونا«.
املعرض »اهلل واألقنعة« يستحضر عالقة البشر 

بالالهوت، بعيدا عن معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا، كلنا مدعوون 
حلماية أنفسنا وحماية اآلخرين من خالل احترام صارم لتدابير 
إلى  يشير  أنه  لو  املختصة، كما  السلطات  تفرضها  التي  احلاجز 
املساواة بني اجلميع يف مواجهة هذا الوباء، غني أو فقير، أسود أو 

أبيض، دون أي متييز.
يجدر الذكر الفنان اليوم موسى ولد يف الكاميرون، وهو أيضا 
مصمم جرافيك، يلقي نظرة فاحصة على القضايا االجتماعية يف 
الكاميرون وخارجها، حصل على العديد من االقامات اإلبداعية 

ومتت دعوته كمبدع، للتعاون يف العديد من املشاريع الفنية.
»جامعة  إقامة  برنامج  يف  شارك    ،2010 صيف  وخالل 
عام  يف  )إيطاليا(،  بيستوليتو  مؤسسة  نظمته  الذي  األفكار« 

2007 حصل على منحة لإلبداع من باريس.
ومن عام 2006 ُطلب منه أن يكون جزًءا من برنامج إقامة 
الفنانني الدوليني،IAAB سويسرا، يف نفس العام كان عضًوا 
يف مجموعة EXITOUR اجلماعية، وهو مشروع فني متنقل 

عبر 07 دولة يف غرب إفريقيا.
واإلكسسوارات  األزياء  موسى  صمم  لألزياء،  وكمصمم 
من   »EN ATTENDANT GODOT« ملسرحية 

تأليف صامويل بيكيت. 
للمهرجان  سينمائية  تصميمات  لتصميم  اختياره  مت  وقد 
الوطني للفنون والثقافة يف عام 2008 )الكاميرون(، يف سبتمبر 
 Illy« مؤسسة  من  األولى  التصميم  بجائزة  فاز  حيث  املاضي 

.»art collection
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الفنانة أمل بوشوشة:
»الّنحات« ُظِلم و»جميل وبثينة« إضافٌة لمساري

اعتبرت الفنانة أمل بوشوشة بأن انتقاد أحالم مستغامني 
انتقاد  بأنه  اجلسد«،  »ذاكرة  مسلسل  يف  أزيائها  بسبب  لها 
والتقدير  واحملبة  االحترام  كل  تكن  بأنها  مضيفة  عادي، 
اعتزت  ولطاملا  وفعلت،  قالت  مهما  ذلك  يتغير  ولن  ألحالم 

بابنة بلدها وافتخرت ببلدها أيضا.
التي  هي  املسلسل  هذا  يف  األزياء  مسئولة  بأن  موضحة 
أزياءها وأن ال عالقة لها بهذا األمر وال تريد أن  اختارت لها 
تؤذي بلدها بلباسها، مشيرة أن كل منطقة يف هذا العلم فيه 

ريحة اجلزائر ترى نفسها فيه.
الغنائي  املسرح  يف  جتربتها  أحبت  إنها  بوشوشة  وقالت 
فرقة  مع  مؤخرا  قدمتها  التي  املسرحية  خالل  من  الراقص 
لتاريخها  إضافة  تعتبرها  التي  وبثينة«  »جميل  وهي  كاراكال 
قدرتها على  احللقة  استعرضت خالل  الفني، كما  وأرشيفها 
الفصحى  العربية  باللغة  فتكلمت  متعددة  بلهجات  التحدث 
السورية،  باللهجات  مشاهد  أدت  ثم  تاريخيا،  مشهدا  مؤدية 
املصرية، الفرنسية، وأخيرا حتدثت بلهجتها األصلية اجلزائرية 

مؤدية أغنية »يا رايح وين مسافر«.
وكشفت بوشوشة التي حّلت ضيفة على برنامج »راحت 
اإلعالمي  مع  الفضائية  لنا  قناة  على  يعرض  الذي  علينا« 

هشام حداد، أن اسمها طرح عدة مرات للمشاركة يف مسلسل 
تتمنى  أنها  مؤكدة  عليها،  ُيعرض  لم  اآلن  إلى  لكن  »الهيبة« 
العمل مجددا مع الفنان السوري تيم حسن وأنها تكن لها كل 

مشاعر االحترام والتقدير.
فيه  ظهرت  مبا  اقتناعها  بعدم  بوشوشة  أمل  الفنانة  وأبدت 
تأليف  2020 من  رمضان  الذي عرض يف  »النّحات«  مبسلسل 
فيلمز  إيغل  وإنتاج  السميري،  مجدي  وإخراج  عوض،  بثينة 
لصاحبها جمال سنان، ومن بطولتها إلى جانب باسل خياط، 
اجلندي  دارينا  شعيا،  أبو  ليا  نصار،  بو  جوزيف  متري،  إيلي 

وغيرهم.
منه  وُعرض  جزأين  إلى  ُقّسم  املسلسل  أن  بوشوشة  مبينة 
ما  وهذا  كورونا،  فيروس  انتشار  بسبب  وذلك  فقط  حلقة   15
وكاتب  مخرج  من  بأكمله  الفني  والكادر  الدرامي  العمل  ظلم 
وممثلني، قائلة إن املسلسل صّور يف الوقت والظرف غير املناسبني 
املالحي«  »نوال  شخصية  »النّحات«  مسلسل  يف  أدت  حيث 
التي تركت أثرها لدى اجلمهور على الرغم من ظهورها يف احللقة 
اخلامسة ومن ثم انتهاء املسلسل ضمن حبكة معقدة مفتوحة لم 

ُتكمل أحداث املسلسل.

ستوزع قريبا في بريطانيا
الشاعر والمفكر عمر أزراج يصدر 

مجلة »مـثاقفات« 
عمر  واملفكر  الشاعر  استحدث 
اسم  حتت  فصلية  عربية  مجلة  أزراج 
ببريطانيا،  قريبا  »مثاقفات«، ستصدر 
سيتم توزيعها يف كل من أوروبا والشرق 
لكون  إفريقيا  شمال  وكذا  األوسط 

نافذة على الثقافة العاملية.
اعتمادها  مت  »مثاقفات«  مجلة 
وتوّزع  ورقيا  لتطبع  ببريطانيا  رسميا 
وبعض  البريطانية  املتحدة  اململكة  يف 

الثقافة األوروبية  نافذة على  إفريقيا والشرق األوسط، لتكون مبثابة  دول شمال 
من  وذلك  العاملية،  الثقافة  ملستجدات  صفحاتها  »مثاقفات«  وتفتح  والعاملية. 
أجل تفعيل وتخصيب املثاقفة واحلوار الفكري، ستنجز هذه الغايات من خالل 
عرض ومراجعة ودراسة الكتب، وترجمة النصوص األساسية وإجراء احلوارات 

مع كبار الشعراء والنقاد والفالسفة والفنانني واملفكرين.
كما ستعنى مبلَفات مدروسة ودائمة للمستجدات الفكرية واألدبية والفنية 
مجلة  تخصص  واألمريكية  واألسيوية  األفريقية  الفضاءات  ويف  أوروبا  يف 
النشر  دور  أهم  تنشرها  التي  اجلادة  الكتب  إلشهار  ثابتة  صفحات  »مثاقفات« 
وتقوم مجلة بتكليف مراسليها واملتعاونني معها يف العواصم الكبرى بإجناز تقارير 

تغطي النشاطات والندوات الفكرية والثقافية والفنية التي تنعقد فيها.
صارة بوعياد

بينها »قنديل البحر« و«وقائع سنين الجمر« 
تتويُج الفائزين بمسابقة أحسن ملصق 

فيلم  سينمائي
للسينما  اجلزائري  املركز  أعلن 
قائمة  عن  اجلزائر(  )سينماتيك 
ملصق  أحسن  بجوائز  الفائزين 
تتويج  مت  حيث  سينمائي  فيلم 
ست ملصقات من بني 15 وصلت 

للمرحلة النهائية.
عطية  أحمد  مصطفى  وحاز 
املدعو »أميدو« جائزة أحسن ملصقة 
 »Bottom is Top« للمسابقة
بينما حتصل مناصفة كل من مالك 

عمليهما  عن  جزائري  فيلم  ملصق  أفضل  جائزة  على  بوشلوش  والياس  تومي 
أسامة  جهته  من  وتوج  التوالي،  على  اجلمر«  سنني  و«وقائع  البحر«  »قنديل 

.»Inception« شافعي بجائزة أحسن ملصق لفيلم أجنبي
وعادت جائزة اجلمهور -التي منحها املركز بناء على تصويت اجلمهور على 
صفحته يف الفايسبوك- مللصقة »هوسداردام« لسمير شمور يف حني حتصل بسعيد 

محمد أمني على تنويه من جلنة التحكيم عن ملصقة لفيلم »اجلوكر«.
وسيتم عرض امللصقات الـ 15 التي وصلت للمرحلة النهائية باملتحف وأيضا 

بقاعات سينما التابعة للمركز اجلزائري للسينما.
ق.ث

دقت ناقوس الخطر في حملة عبر »الفايسبوك«
مهندسة تدعو المسؤولين لالهتمام 

بمعالم سكيكدة األثرية
املهندسات  إحدى  أطلقت 
فيها  تدعو  »الفيسبوك«،  عبر  حملة 
وزارة الثقافة، والي والية سكيكدة، 
املجتمع املدني، الفنانون، املثقفون، 
البسيط،  املواطن  املسرح،  هواة 
األثرية  باملعالم  االهتمام  بضرورة 

القيمة بوالية سكيكدة.
يف  املهندسة،  ذات  وقالت 
واليتي شباب مبدع شباب لم يجد 

الفضاءات التي تسمح له الكتشاف مواهبه او رمبا هذه الفضاءات لم جتد التسيير 
املالئم ووقعت حتت حجر مند سنوات، ويف مدينتي أصبح املسرح حلما والعرض 
كابوسا واحلديث عنها خيانة أو باألحرى إزعاجا للقائمني على تهيئة الفضاءات 
الثقافية التي طال أمد جتهيزها وترميمها وفقدت أجزاء من عناصرها، متسائلة 
ملاذا تأخرت تهيئة هذه الفضاءات واستهلكت سنوات من املتابعة هل حقا نحن 

نستحق هكذا استهزاء.
وأملت أن تدرج تهيئة ما تبقى من هيكل معبد فينيس الذي يشكل أساس 

والطبقة السفلية من املبنى املصنف للمسرح اجلهوي حتفة املدينة.
ق.ث

تحت عنوان »اهلل واألقنعة«

ُم معرًضا لّرساِم َكاميروِني اإلشعاُع الّثقافيُّ تنظِّ
تنظم الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي معرضا فنيا افتراضيا للرسام الكاميروني »اليوم موسى«، تحت عنوان »اهلل 
واألقنعة«، اليوم األربعاء 17 جوان، على موقع التواصل االجتماعي »الفايسبوك«، حيث يقدم موسى معرضه الفني 

باإلضافة إلى فيديو يروي فيه تجربته في الحجر الصحي المفروض عليه جراء فيروس كورونا.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية 

مديرية التربية لوالية وهران                                                                                                                                                                                              مصلحة  البرمجة و املتابعة 

إعــــــالن عـــــــن املنــــــح املؤقــــــــــت 
رقم 2020/14 

طبقا ألحكام المادة رقم 65  من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
و تفويضات المرفق العام  تعلن   مديرية التربية لوالية وهران  الممونين الذين شاركوا في اإلعالن  عن المناقصة الوطنية المفتوحة رقم : 02-2020/01 المتعلقة بعملية اقتناء 
التجهيزات لفائدة  02 متوسطتين قاعدة  6 برنامج عدل )بالموقع 03 ( 1200 سكن )و بالموقع 04 ( 1500 سكن )بالموقع 05( 1300سكن بعين البيضاء في إطار البرنامج 

المدمج لسنة 2017 
أنه بناءا على النتائج المحصل عليها إثر دراسة و تقييم العروض من طرف لجنة التقييم ، تقرر المنح المؤقت لصالح المؤسسات اآلتي ذكرها :

                           للمتعهدين  حق الطعن استنادا الى المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 لمؤرخ في 02ذي الحجة  عام 1436الموافق لــــ 16سبتمبر  سنة 2015 و 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  

مــــــــــالحظة                                  بالنسبة للحصتين  رقم 05 و  06  تم اختيار الممونين في انتظار زيادة التسريح المالي للعملية

 رقم
احلصة

اقتناء التجهيزات و اثاث االقسام

احلصة

سارل كوبر اوتو بيستيج

املؤسسة

11 373 544,00

مدة اإلجنازاملبلغ بـــ د،ج

731010951209

مالحظاترقم التعريف اجلبائي

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

 عرض مطابق ملقاييس دفتر الشروط وقدم اقل عرض
مالي للمؤسسات املؤهلة تقنيا

196731010883034

183480103730120

197831011140145

196731010883034

198248020014438 4 753 812,00

1 753 108,00

209 800,00

2 717 246,00

3 297 014,00

 بن عبدي للتجهيزات

الكو  كمبيوتر

الكو  كمبيوتر

 جلول عبد الكرمي

بوشيخي عبد الكرمي

اقتناءعتاد االعالم االلي و االداري

اقتناء عتاد إطفاء احلرائق

اقتناء عتاد مخابر االعالم االلي

اقتناء جتهيزات املدرج

اقتناء التجهيزات و اثاث املكتبية
و االدارية 

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

01  يوم

1
2

3
4

5
6
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سهام ع
 

أعراس على الضيق
صالون  غرفة  يف  زفايف   حفل  أقيم  أن  يوما  أتوقع  أكن  لم 
هكذا  رقص   حتى  وال  زغاريد   وال  حضور  دون  ومن  املنزل 
اللواتي أقمن حفل زفافهن يف  قابلتنا نسرين إحدى الفتيات 
زمن الكورونا، حيث أكدت لنا أنها مثل غيرها من الفتيات 
العائلة  كل  فيه  جتتمع  ينسى   ال  زفاف  بحفل  حتلم  كانت 
والتقاليد  العادات   حسب  عشاء  مأدبة  وتقام  واألحباب 
بجيجل غير أن جائحة كورونا وقرار غلق قاعات األفراح أربك 
حساباتنا وأحالمنا  فاقتصر حفل الزفاف على مدعوين يعدون 
على األصابع دون املعمول عليه سابقا غير أنني  تقول نسرين- 
ان اخلق جوها خاصا بي وان اخلق السعادة لنفسي وحاولت 
قد اإلمكان أن أعيش فرحة عمري ومع هذا تبقى أعراس هذا 
العام مميزة  حالة نسرين ال تختلف عن باقي عرايس هذا الوقت 
فقد كانت للكورونا بصمة واضحة يف الغاء العديد من حفالت 
الزفاف فاقتصرت على سيارة واحدة تولت بنقل العروس من 
العرسان  من  العديد  كان  وان  الزوجية   بيت  الى  أهلها  بيت 
واالزواج قد حتدو اجلائحة اال انه هناك العديد منهم متردد يف 

إمتام مراسيم الزواج او تأجيله ملا بعد كورونا 
مصورة أعراس: غلق قاعات األفراح كان صدمة للعرسان 

وطول مدة الغلق أربك حساباتهم
يف لقاء جمع شبكة أخبار الوطن مع مصورة األعراس االنسة 
أميرة محنوف أكدت لنا أن يف بداية االمر ومع صدور قرار غلق 
للفكرة وهذا  املؤيدين  وكنا من  الوضع  تقبلنا   االفراح  قاعات 
رغبتا منا يف السيطرة على االزمة الصحية قبل تفاقمها ورغم 
ان بعض العرسان تعرضوا لصدمة خاصة أولئك الذين اقترن 
حفل زفافهم مع عطلة الربيع بشهر مارس وقد كان هناك من 
جهز كل شيء وقام بدعوة ضيوف  ما جعلهم يدخلون يف حيرة 
من امرهم خاصة وان القرار اتخذ قبل يومني يف احلني بقي باقي 
العرسان والذين برمجوا حفالت زفافهم بعد رمضان  يترقبون 
السيطرة على  بانه سيتم  التفاؤل  ينتابهم  التعليق وكان  نهاية 
الوضع  غير ان الواقع فرض شيئا اخر ما جعل يؤجلون افراحهم 
فيما اضطر الباقي الى اقامتها دون الطقوس املألوفة فيما تولينا 
تقول اميرة إعادة مبلغ العربون الذي مت دفعه من قبلهم من اجل 
حجز تاريخ لهم  لتضيف متحدتنا ان غلق قاعات االفراح ملدة 
طويلة ولثالثة اشهر لم نكن نتوقعها  يف الوقت الذي ظننا انها 
فترة مؤقتة ووجيزة ماجعلنا نتعرض ملضايقات مالية باعتبار ان 
تصوير األعراس هي مهنتنا ومدخولنا الوحيد والرئيسي وهناك 
العديد منا من تعيل عائلتها منه او من حتضر ملراسيم زفافها 

من هذا العمل ويف حالة استمرارية القرار فما علينا اال الصبر 
خاصة وان االعراس فيها جتمعات ووجب علينا االبتعاد عن 
كل التجمعات ونحن صابرين واحلمد هلل ونتمنى ان يرفع اهلل 
عنا البالء وترجع حياتنا ملاكانت عليه ويف سؤالنا عن رسالتها 
االفراح   قاعات  فتح  أمتنى  محنوف  اميرة  قالت  للسلطات  
ويف  مدروسة  قرارات  تكون  وان  الوقائية  التدابير  كل  واتخاد 
صالح كل واحد فنحن نعود لعملنا واالفراح واالعراس تزين 

حياتنا وتدخل السعادة لقلوب العرسان. 
حسيبة بوحرود: عملي كـ »دي.جي« أوقفته الكورونا 

اكدت لنا  حسيبة بوحرود دي.جي باألعراس  واملعروفة 
ب دي.جي بيبا انها كانت تنتظر مثلها مثل باقي املواطنني 
هذا القرار نظرا للوضعية الوبائية التي كنا منر بها لكن مع متديد 
قرار احلجر يف كل مرة أصبحنا نتعرض للضغط واصبح الوضع 
بالنسبة لنا مقلقا خاصة ان هذا العمل يعتبر مدخولنا الوحيد 
كما أكدت أن القرار اثر كثيرا على العرسان ما جعل البعض 
واالكتفاء  عائلي  عشاء  إقامة  فضل  االخر  والبعض  يؤجل 
واملقربني   العائلة  افراد  من  محدود  عدد  يضم  بسيط  بحفل 
غير أننا ال منلك احلل غير الصبر لتضيف حسيبة بوحرود انها 
تتمنى إعادة فتح قاعات احلفالت مع أخذ جميع االحتياطات 
التعقيم بعد وقبل  الكمامة واحلرص على  االحترازية كوضع 

كل حفل زفاف. 

صاحبة قاعة أفراح: الزبائن وعمال القاعات األكثر تضررا
غلق قاعات االفراح لم يكن تاثيره على منظمي األعراس 
ولكن  والتفصيل  الذكر  سلفنا  كما  وموصورين  من دي.جي 
تاثيره مس أصحاب القاعات بحد داتهم فقد  كانوا ينتظرون 
مثل هكذا قرار  نظرا الطالعهم على الوضع ومستوى انتشار 
قاعة احلفالت  نرجس مسيرة  عليه  اكدت  ما  وهذا  الفيروس 
األفراح  بقاعات  وتنظيمها  االعراس  ان  خاصة  -ابتسام- 
يجعلها جتمع مئات األشخاص  لتضيف نرجس ان ما علينا 
اال تقبل األمر طبعا كما أكدت انها تواصلت مع كل الزبائن 
وأكدت لهم ان قرار الغلق قد يكون يف أي حلظة خاصة بعد 
غلق املساجد واحلدائق وتركت لهم اخليار بني سحب العربون 
وصف  ويف  واختيارهم  رغبتهم  حسب  احلجز  تاريخ  تغيير  او 
بالقاعة  األعراس  تنظيم  أن  أكدت  عليهم  القرار  هذا  تاثير 
ولكن  القرار  بهذا  تاثرت  وقد  عائلتي  ورزق  رزقي  مصدر  هو 
عليهم  اختلطت  التي  الزبائن  هم  ضررا  األكثر  ان  أؤكد  أنا 
القاعات  وموظفي  عمال  دلك  الى  زد  وترتيباتهم   حساباتهم 
مانفعله  لدينا  ليس  ولكن  العمل  بهذا  معنا  يسترزقون  الذين 
سوى الصبر واتباع قول رسولنا الكرمي عليه الصالة والسالم يف 
قوله -وال تلق بنفسك الى التهلكة -وكل انسان واعي يرى ما 
هو األنسب لصحته وعائلته  ورغم هذا نتمنى من املسؤولني 

النظر حلالنا.

منذ أشهر طويلة خطط العديد من العرسان لحفل زفافهم والمراسيم التي سوف يطبقونها  وكيف سوف يستثمرون اللمة العائلية 
من اجل زرع الفرحة والسعادة بليلة العمر غير ان جائحة كورونا قلبت كل موازينهم وضيقت عليهم أفراحهم وأنقصت بهجتهم 
ولمتهم فكان قرار غلق قاعات األفراح أولى الصدمات للتوالي الصدمات بتوقيف نشاط المصورين وصانعي الحلويات وكدا 

منشطي األعراس من دي.جي  فبعدما كان فصل الربيع عادة هو انطالق موسم األعراس ولعمل منظمي الحفالت ومقدمي الخدمات 
التي ترافقها إال أن الفيروس بدل الخطط وشل النشاط فكان التأثير السلبي على مالك قاعات األفراح  والمصورين ومالك 

دي.جي  وكذا على عادات ألفنا معايشتها مع كل حفل زفاف.

أعراس على الضّيق وعادات غيبت

كورونا الضيف الثقيل في االحتفال بليلة العمر
غلق قاعات األفراح يربك العرسان ويلحق خسائر بمالكيها 	



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

»وسائل  كتاب  مؤلف  يتساءل    
آرثر  األمريكي  واملجتمع«  االعالم 
والنساء  الرجال  ذهب  أين  بيرغر،  آسا 
؟  اخلمسينات  نّقاد  منهم  الذين حّذرنا 
ويقصد الكاتب مرحلة بدأ فيها املنّظرون 
الثقافة  تصنيع  يتحّدثون عن  الغرب  يف 
خللق  اإلعالم  وسائل  عبر  وتسليعها 
النخبة  لثقافة  يأبه  ال  جماهيري  منط 
يؤّسس  كان  احلقيقة  لكّنه يف  الرفيعة، 
السوق  لشروط  تخضع  جديدة  لثقافة 

كأّي سلعة جتارية أخرى. 

الثقافة الجماهيرية 
ووالدة نجوم األرض

اإلعالم  صناعة  رواد  أّن  الشّك    
استمروا  قد  اخلمسينات،  يف  والترفيه 
مشّكلة  عميقا  وامتّدت  جذورهم  ومنت 
اإلعالم،  لوسائل  خاصة  إيديولوجيا 
يف  حقا  األكثر  أنهم  أصحابها  يعتقد 
صناعة احملتوى وقولبته وترويجه بالصورة 
التي يريدون، ولذلك فإّن املؤلف يذهب 
إلى القول بأّن »نظرية الثقافة اجلماهيرية 
ما تزال قائمة إلى اليوم، بل إنها أكثر مما 

كانت عليه وقت طرحها«. 
بوسائل  محكوم  اليوم  فعالم 
بفعل  وتشّعبت  تطّورت  التي  اإلعالم 
بلغت  التي  لالتصال  احلديثة  التقنيات 
ومواقع  اإلنترنيت  شبكة  مع  ذروتها 
حياة  جتتاح  التي  االجتماعي  التواصل 

البشر اآلن. 
ويف ظل هذه اإليديولوجيا، ظهرت 
صناعة النجوم كوسيلة لتنميط األذواق 
أولئك  ممكنة،  صور  أبهى  يف  وتسويقها 
شاشات  من  انتقلوا  الذين  النجوم 
واليوم  التلفزيون  شاشات  إلى  السينما 
فباتوا  الذكية،  الهواتف  شاشات  إلى 
أقرب  وعقولهم  الناس  حياة  إلى  أقرب 

من أّي وقت مضى . 
وعالم  الفيلسوف  ناقش  لقد 
كيفية  موران  إدغار  الفرنسي  االجتماع 
هذا  إعالم  وسائل  يف  النجم  صناعة 
العصر انطالقا من سينما هوليود، قائال 
اليومية  للتأثير يف احلياة  بأنها »مصّممة 
للناس وأمناط عيشهم واستهالكهم، من 
خالل خلق النموذج أو القدوة يف األزياء 
احلياة  جوانب  وكل  واملاكياج  والعطور 
الفنان  أصبح  وبذلك  االجتماعية، 
الستهالك  تسّخر  التي  األولية  كاملادة 
تنافس  فزاد  الرأسمالية«.  بضائع 
استقطاب  على  الكبرى  الشركات 
النجوم أو صناعتهم، ألّن شهرتهم تعني 
شهرة منتوجاتها، بغض الّنطر عن باقي 

القيم التي تسويقها معبأة مع السلع. 
ظهور  من  طويلة  عقود  وبعد  اليوم، 
استمر  والتلفزيون،  واإلذاعة  السينما 
واحتوتها  اإلعالم  وسائل  عمل  تطور 
جعلت  التي  اإلنترنيت  شبكة  جميعا 
مشدودا  والعشرين  الواحد  القرن  انسان 
يف  فعلته  مما  أكثر  بها  ومشدوها  اليها 
لم  عصر  اختراعها،  زمن  السينما 
صناعة  عن  احملتوى  صنّاع  فيه  يتخّلف 
النجوم من فراغ أو من خلفّيات  وتقدمي 
عالم  فإّن  وبالطبع  ومتنوعة.  جاهزة 
والدراما  السينما  من  السّيما  الفن، 
األكثر  يبقى  واملوسيقى  التلفزيونية 
استقطابا بالنسبة لصّناع احملتوى، يعّززه 
اليوم جيل جديد من رواد مواقع التواصل 
على  شهرتهم  تقوم  الذين  االجتماعي 
أكثر  والنزوع  والبهرجة  االستعراض 
التفاهة  حد  والّتبسيط  السطحّية  نحو 
والضحالة، حيث فقدت صناعة النجم 
يف  تفرضه  كانت  الذي  الّتعقيد  ذلك 
باملصالح  ربطه  رغم  ماضية  فترات 
الثقافة.  وتصنيع  والتجارية  االقتصادية 
فإذا كان جنوم اخلمسينات أو الستينات 
وحتى التسعينات، قد كانوا مشاهيرا يف 

التمثيل أو الغناء أو الرياضة، فإّن جنوم 
اليوم عبر »السوشل ميديا« ميكن أن ال 
النجوم  أي من  لصفات  يكونوا حاملني 

السابقني . 

التلفزيون ونجوم 
اإلعالم الجديد

جدل  عن  بعيدا  ليس  اليوم،     
اجلدد  النجوم  يقتحم  اخلمسينات، 
على  أنفسهم  وينّصبون  اإلعالم  عالم 
رفع  ذريعة  حتت  سلمه  درجات  أعلى 
املتابعني،  وماليني  املشاهدة  نسب 
األفالم  على  مقتصرا  يعد  لم  فاألمر 
يف  كان  كما  التجارية  واإلعالنات 
»كإعالميني«  ُيقّدمون  لكنهم  املاضي، 
التأثير  و  الواسع  االنتشار  عن  يبحثون 
أن  ُيفترض  العريضة  كما  اجلماهير  يف 
املعدون  أو  املكّونون  الصحفيون  يفعل 
العلم  من  معني  قدر  وفق  املهمة  لتلك 
واإلنسانية.  األخالقية  والقيم  واملعرفة 
مع أننا يف كل األحوال لم نتخّلص من 
أسباب ذلك بالدرجة األولى، أال وهي 
والبضائع.  للسلع  التجاري  التسويق 
هي  اليوم  االجتماعي  التواصل  فمواقع 
أكبر منّصات لإلعالن دوليا وتدر أرباحا 
مالية ال حتصى على أصحابها وشركائهم 

يف هذا اجلانب . 
ملعاهد  بقي  ماذا  البعض،  يتساءل 
قادرة  إذا كانت غير  والصحافة  اإلعالم 
لنقل  أو  اإلعالم،  تخريج جنوم يف  على 
مؤّثرين يجيدون صنع احملتوى اإلعالمي 
ُسحب  هل  أم  إليه،  الناس  وجذب 
البساط من حتت أرجلهم بسبب ازدياد 
سلطة الثقافة اجلماهيرية يف عصر مواقع 

التواصل االجتماعي ؟ 
وميتلكون  يديرون  من  اعتقد  لطاملا 
على  األقدر  أنهم  اإلعالم،  وسائل 
الذي  اإلعالمي  احملتوى  نوع  حتديد 
يريده اجلمهور أو يفّضله عن ما سواه، ممّا 

يجعلهم يقعون يف فخ الرداءة والضحالة 
املستوى  نحو  فأكثر  أكثر  وينحدرون 
الترفيه. حيث لم يعد من  املتدني من 
املستهجن أن يقّدم ذلك الترفيه كثقافة 
عامة  لدى  ومحّببة  بل  ومقبولة  سائدة 
باألمس  كانوا  »جنوم«  يقّدمها  الناس، 
التلفزيون  شاشة  عبر  مرفوضون  القريب 
وسائل  عرش  على  طويال  تربع  الذي 
عصره  منذ  مشاهدة  األكثر  اإلعالم 

الذهبي .
 فمطربو املالهي الليلية أو األغاني 
أنها  على  لها  ُينظر  كان  التي  الشعبية 
أو  الرصينة  بالثقافة  مضّرة  ثقافة  متثل 
العربي خاصة،  العالم  النخبة يف  ثقافة 
أن  بعد  الشاشات  اليوم  احتلوا  قد 
للكثيرين  وبالنسبة  املنّصات،  اعتلوا 
املجتمع  من  مرفوضني  يعودوا  لم  هم 
بعض  حتى  إّن  بل  إعالمه،  ووسائل 
يعتبرونهم  النخب،  على  ُيحسبون  من 
ال  التي  املجتمع  ثقافة  من  مهم  جزء 
وسائل  أصحاب  فيما  إنكارها.  ميكن 
اإلعالم يرونهم األقدر حاليا على جذب 
عالم  يف  خاصة  العريضة،  اجلماهير 
احلوارية  والبرامج  التلفزيوني  التنشيط 
ذات الصبغة الترفيهية، مع أّن بعضهم 
واالقتصاد  السياسة  يف  يخوض  أصبح 

والدين ولم يكتف بالرياضة مثال. 

أوبرا وينفري ليست 
مغنّية مالهي !

وحتت تلك الذريعة، يسارع البعض 
ذاك  أو  النجم  هذا  بني  مقارنات  لعقد 
لعالم  الدخالء  غزو  عن  حتّدثنا  كلما 
اإلعالم وانحدار مستوى صناعة الترفيه 
فيه، مع اخللط بني املفاهيم والّتسميات 
أو ال  له  وافتعال اجلدل حول من يجوز 
يجوز تقدمي برنامج تلفزيوني أو إذاعي، 

متناسني أهمية العلم واملعرفة والّتدريب 
ألولئك  والقيمّية  الثقافية  واخللفّية 
اقتحام  يف  يرغبون  الذين  األشخاص 

عالم اإلعالم ألسباب متعّددة . 
على  جزائرية  مدّونة  أجرت  فقد 
مقدمة  بني  مقارنة  بوك  فايس  موقع 
الشهيرة  األمريكية  التلفزيونية  البرامج 
أوبرا وينفري و مغنية راي جزائرية قيل 
قائلة  تلفزيونيا،  برنامجا  ستقدم  بأنها 
لكّنها  صحفية  تكن  لم  وينفري  بأّن 
أصبحت أشهر مقدمة برامج يف العالم ! 
سليمة  وغير  فّجة  مقارنة  هي  وبالطبع 
تينيسي  جامعة  خريجة  وينفري  ألّن 
جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  وُمنحت 
من  اإلعالم  عالم  ودخلت  هارفارد، 
باب العلم واملعرفة قبل أكثر من ثالثني 
و  منوذجا  تكون  أن  واستطاعت  سنة، 
اإليجابي،  والنجاح  الّتحدي  يف  قدوة 
فقيرة  بيئة  من  قدمت  وأنها  خاصة 

عانت من الّتمييز العنصري. 
التلفزيون  على  الظهور  تسفيه  إّن 
أكثر  والترفيه  الّتسلية  برامج  وتتفيه 
مقّدمني  أو  منشطني  فأكثر، من خالل 
ال يرقون للمستوى املطلوب بحجة أنهم 
على  كبير  ضرر  فيه  صحفيني،  ليسو 
ذائقة املشاهد السيما بالنسبة لألجيال 
والقدوة  النموذج  تفتقد  التي  اجلديدة 
وتستسهل طريق النجاح والشهرة الذي 
لم يعد محفوفا باالجتهاد واملتاعب بقدر 
الالمباالة  و  باألنانية  محفوفا  أصبح  ما 
انتشارها شاشات  تتيح  التي  والفضائح 
فأصبح  عناء،  دون  الذكية  الهواتف 
عدد املشاهدات و املشاركات واملتابعات 

وحده معيار صنع النجوم... 
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بقلم: عبد العزيز تويقر

ِتيمَياويْن 
َتموُت َعطًشا!

44 جتار مخدرات بالنعامة  جتار مخدرات بالنعامة  فيما أوقف فيما أوقف 

الجيــُش َيضبـــُط الجيــُش َيضبـــُط 33 قنـاطـيَر  قنـاطـيَر 
مــن مــن الِكيــف الُمعالــِجالِكيــف الُمعالــِج

ينّيِة:  ؤوِن الدِّ َحة.. ِوزارُة الشُّ الَقراُر مرَتبٌط برأيِّ خبراِء الصِّ

الُظـروُف الَحالّيُة ال َتسمُح بَفتِح الَمساِجـد 
 

ينيِة  الدِّ الّشؤوِن  وزارُة  أمٍس،  يوَم  أوَضحت، 
احلاليَة  الّظروَف  أّن  لها،  بياٍن  يف  واألوَقاِف، 
يف   - ُمستدلًة  امَلساجِد،  بفتِح  تسمُح  ال 

حِة  الصِّ خبراُء  أّكدُه  مَبا   - هذا  قراِرها 
الَوضعيُة  بكوِن  القائلنَي  الُعمومّيِة، 
باستئَناِف  الَوبائيُة يف اجلزائِر ال تسمُح 
كبيرًة  أعداًدا  َتستقبُل  التي  شاطاِت  النَّ
ُمغلٍق،  َفضاٍء  يف  جُتَرى  والتي  الّناِس،  من 

مثَل امَلساِجد.
الوزارية  اللجنة  أعضاء  أن  البيان  وأورد 
تتهيأ  قريب  أفق  إلى  يتطلعون  للفتوى 
املساجد  لفتح  املناسبة  الظروف  فيه 

خبراء  مع  مستمر  تنسيق  يف  وأنهم  عليها،  تعودوا  التي  األجواء  ظل  يف  روادها،   لتحتضن 
الصحة العمومية من أجل الوقوف على وضعية الوبائية يف البالد. 

ودعت  الوزارة جميع املواطنني إلى التحلي باملزيد من الصبر،  مشددة على ضرورة تعاون 
عدم  على  واحلرص  االجتماعي  التباعد  أن  مبينة  واالحتراز،   الوقاية  مجال  يف  اجلميع 

التجمع واالختالط يضمن تعجيل العودة إلى احلياة الطبيعية.  
أحمد بوكليوة

ن  العمليُة خّصت ُرتبَتي أسَتاذ رِئيس وأسَتاذ ُمكوِّ

وزارُة الَتربيـِة ُتعلــُن استِئنـــاَف 
َتصحــيِح  امتحــانــِات التَّرقـــيِة

أعلنت  وزارة التربية الوطنية، يوم أمس، عن استئناف عملية تصحيح االمتحانات املهنية 
جوان   23 يوم  الثالثة،  التعليمية  للمراحل  مكّون  وأستاذ  رئيس  أستاذ  رتبتي  يف  للترقية 

.2020
االمتحانات  تصحيح  عملية  استئناف  عن  الوطنية  التربية  وزارة  أمس،  يوم  كشفت، 
املهنية للترقية،  وذلك يوم 23 جوان 2020، والتي مت تأجيلها تطبيقا للتدابير الوقائية 
تنظيم  لعملية  استكماال  جاء  ذلك  أن  موضحة  كورونا،  وباء  تفشي  من  واالحترازية 
التعليمية  للمراحل  مكّون  وأستاذ  رئيس  أستاذ  رتبتي  يف  للترقية  املهنية  االمتحانات 
الثالثة، والتي جرت بتاريخ 14 مارس 2020، مشددة على ضرورة احترام  التدابير الصحية 

والوقائية املنصوص عليها قانونا على مستوى املراكز أثناء عملية التصحيح. 
أحمد بوكليوة

أمس،  أول  احلدود،  حراس  أوقف 
كمية  وحجزوا  مخدرات  جتار   4
ُتقدر  املعالج  الكيف  من  كبيرة 
كيلوغراما،  و14  قناطير  بـ3 
قرب  نصب   كمني  إثر  وذلك 
بدائرة  صفيصيفة،  بلدية 
النعامة  والية  الصفراء،  عني 

بالناحية العسكرية الثانية.
للجيش  مفارز  أوقفت  كما 
األمن  مصالح  مع  بالتنسيق 
متفرقة  عمليات  إثر  الوطني، 
بالناحية  جانت  من  بكل  نفذت 
قزام  عني  الرابعة،  العسكرية 

بالناحية  مختار  باجي  وبرج 
شخصا   44 السادسة،  العسكرية 
رباعية  مركبات  وحجزت4 
و15  كهربائيا  مولدا  و17  الدفع 
كشف  وجهاز  ضغط  مطرقة 
جهاز  إلى  باإلضافة  املعادن،  عن 
الصناعية  األقمار  عبر  اتصال 
تستعمل  أخرى  ومواد  ومعدات 
غير  التنقيب  عمليات  يف 
الذهب، يف حني مت  الشرعي عن 
13 مهاجرا غير شرعيني  توقيف 
ينحدرون منن جنسيات مختلفة 
بإن أميناس بالناحية العسكرية 

الرابعة.
على  باحملافظة  تعلق   فيما  أما 
التراث املادي التاريخي الوطني، 
الوطني  الدرك  عناصر  فتمكن 
قسنطينة  والية  باخلروب، 
اخلامسة،  العسكرية  بالناحية 
من تفكيك شبكة إجرامية متتهن  
األثرية.  القطع  يف  املتاجرة 
توقيف  من  مكنت  العملية  هذه 
قطعة   2351 وضبط  أشخاص   6
إلى  تعود  أثرية  معدنية  نقدية 

احلقبة الرومانية. 
رحمة عمار 

مخزون السدود فاق الـ  60 %.. براقي: 

هــذِه الَصاِئفـُة لـن تشهــَد  
انِقطـاًعـا  فـي  التَّمويـِن بالِمياه 

 استبعد وزير املوارد املائية ارزقي، يوم أمس، باجلزائر العاصمة،  حدوث أي 
انقطاع أو تذبذب يف التزويد باملاء الشروب خالل صائفة 2020.

حول  دراسي  يوم  هامش  على  به  أدلى  صحفي  تصريح  يف  براقي،   وقال 
املاء الشروب  موضوع »ثمني وحماية األودية باجلزائر«، إنه سيتم توفير 
حدوث  حال   يف  إال  ومستمر،   يومي  بشكل  الصيف  موسم  يف  للمواطنني 
خلل أو عطب تقني »غير متوقع« الذي سيتم التكفل به آنيا لضمان عودة 

اخلدمة يف آجال محدودة.
و بعد أن أشار إلى أن نسبة امتالء السدود فاقت الـ  60 باملائة، أكد الوزير 
نسبة  ضعف  رغم  البالد  بها  تزخر  التي  واجلوفية  السطحية  املياه  وفرة 

التساقط هذه السنة.
وأضاف أنه مت تخزين على مستوى السدود عبر كامل القطر الوطني أكثر 
أن   - املتحدث - يف سياق متصل  املياه. وأكد   4 مليارات متر مكعب من  من 
حجم املياه اصاحلة للشرب  املستهلكة على املستوى الوطني ارتفعت بـ 10 

باملائة منذ بداية أزمة فيروس كورونا يف مارس املاضي. 
وأج

امُلسّطرِة  الُشروِط  العمِل حتَت  استئناَف  امُلسّطرِة رَفُضوا  الُشروِط  العمِل حتَت  استئناَف  رَفُضوا 

ساِئقـُو َسياـراِت األُجـرِة ُيواِصلـوَن احتجاَجـُهم  
أمس  العاصمة،  باجلزائر  اخلروبة  مبحطة  األجرة  سيارات  سائقو   واصل 
النشاط،وطالبوا  استئناف  رافضني  التوالي،  على  الثاني  لليوم  الثالثاء،  احتجاجهم 
معاناتهم  عن  وكشفوا  احلجر،  فترة  عن  التعويض  مع  العمل  استئناف  إجراءات  مبراجعة 

بعد توقفهم عن النشاط قرابة  4 أشهر بسبب جائحة كورونا. 
مراجعة  أجل  من  التدخل  الوصية  ناشدوا  السلطات  احملتجون  األجرة  سيارات  سائقو    
وأن  السيما  فيها،  مبالغ   إنه  قالوا  والتي  النشاط،   استئنافهم  بشأن  املتخذة  اإلجراءات 
تكاليف  اإلجراءات املتخذة من تركيب البالستيك الواقي ومواد التعقيم  تقع على عاتق 
كل  بعد   السيارة  تعقيم   نظير  فقط  واحد  زبون  االلتزام  بنقل  مقابل  السيارة،   صاحب 
غير  النقابني  املمثلني  رحيل  مقدمتها  يف  املطالب،   من  جملة  احملتجون  رفع  كما  رحلة، 

الشرعيني، وغيرها من املطالب املهنية.
 أيوب بن تامون 

»َسّيِدي الّرئيُس، لقْد َتقّلَص 
فِر  ُحلمَنا وانحصَر يف الظَّ
بُشربِة ماٍء«؛ هَي صرخُة 
أطَلَقها َساكنُة ِتيمَياويْن؛ 
واحدٌة من َمناطِق الهامِش 

والّظِل. ِتيمَياويْن متوُت 
عطًشا ليَس ُمبالغًة َسّيدي 

ين  الّرئيُس؛ َفهؤالِء أهلُنا الذِّ
رفُعوا إليَك رسالًة ُيناشدوَنك 
الّتدخَل، وَيعترُفون بأَنّ هذه 
رخُة ما كاَنت لُتطَلَق لو  الصَّ
أّدى امَلسؤولوَن على امُلستَوى 

احمَلليِّ عمَلُهم. فلو أّنهم َفعلوا 
لَكفوُكم - َسّيدي - وكَفوُهم 

شرَّ االسِتغاثِة. َلم يُعد للّناِس 
يف َمناطِق الهامِش والّتهميِش 
؛ فاحُلقرة واإلحساُس  من حلٍّ

ونيِة ُمقارنًة ببعِض  بالدُّ
ا  امَلناطِق احمَلظوظِة َتنموّيً
سوَف يدفعاِن إلى انفالِت 

الَوضِع - ال محالَة؛ َفساكنُة 
ِتيمَياوين وِتينزاواِطني وآالُف 

الُقرى والَبلداِت احُلدوديِة 
ُتعاِني انعَدًما تاًما مَلظاهِر 

الّتنميِة؛ فال الُطرقاُت طرقاٌت 
وال امُلستشفياُت - إْن ُوجَدت 

– ُمستشفياٌت، وال وجوَد 
مُلؤّسساٍت قاِدرٍة على استقطاِب 

َشباِب تلك امَلناطِق، بعَد أن 
انَحصرْت امَلراِعي وَبدأت 

امُلجتمعاُت الّرعويُة َتتحّوُل 
إلى ُمجتمعاٍت َحديثٍة؛ 

فأصبَح من بني أهِلها الّدكتوُر 
بيُب واملعّلُم  وامُلهندُس والطَّ

واألستاُذ وامِلهنيُّ امُلتخّصُص. 
حَتوٌل يفرُض منًطا جِديًدا 

من احلياِة ويتطّلُب وضًعا 
ا ُمغايًرا مِلا كاَن عليِه  تنموّيً
اِت. ورغَم ذلك  يف الّسبعينيَّ

لم ُتساِير احلكوماُت الّسابقُة 
هذه احَلقائَق، وبِقيْت 

َتنظُر ألهِلنا يف اجَلنوِب 
اِمن«؛ فقْد سَعت  نظرَة »الضَّ

احُلكوماُت امُلتعاِقبُة إلى ِشراء 
لم االجتَماعيِّ يف َمناطِق  السِّ
امَلركِز )الّشمال( على حساِب 
َمناطِق الَهامِش. وَتواطأ - يف 

ذلك – اجَلميُع، وَها هي - اآلَن 
ضُح دوَن َمساحيٍق؛  ورُة تتَّ - الصُّ
صورٌة قامِتٌة؛ إْذ ال تنِميَة وال 

كرامَة. 
إّن املناطَق احُلدوديَة يف 
ُمجمِلها حتتاُج إلى َنظرٍة 

َجديدٍة ُمختلفٍة مَتاما عن 
رقيِع الّتي دأَبت  ِسياساِت التَّ

ابقُة على  احُلكوماُت السَّ
َتسويِقها. وهَي يف األخيِر خطُّ 

الّدفاِع األّوِل عن اجَلزائِر، 
بنَي!  وليَست َموطًنا للُمهرِّ
إّن حلَم ساِكنة ِتيمَياوِين 

َبسيٌط جًدا، َسيدي الّرِئيُس، 
وُهو يف ُمتناوِلُكم، انُتم الّذيَن 

َبنيُتم ِسياسَتكم على َعهٍد 
بنفِض الُغباِر على َساكنِة 

الَهامِش.

فيما هلَك  11 ُمصاًبا بالَوباِء 
الجزائُر تَسِجُل 116 حالَة 
»كوفيد 19«  يوَم أمٍس

 116 تسجيل  عن  أمس،  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
 11147 إلى  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
11 وفاة بني  24 ساعة،  إصابة. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 

املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 788 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 107 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 7842 حالة.
خالد دحماني
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