
ْع األشجاُر الّتاِبعُة. . وَقوم ُتبَّ
يقول صاحب الكتاب: »لقد كنت أعتقد أن »الهرولة إلى املصلحة« 

والبحث عن املجد بقرب الكبار واألثرة وحب الّذات بعض سلوك 
بني البشر فحسب، حتى رأيت بأمِّ 

عيني أن الشجيرات أيضا، وهّن 
بنات الطبيعة العذراء التي ليس من 

تصاريف القدر فيها أن تفعل فعل 
اآلداميني، يركضن جامحات )فرحا 

وطربا(، ويتنازعن املكان القريب 
من »الكبار )شرقا ومغربا(، وقد كّن 
- حتى األمس القريب - بقايا أوراق 
متسكها بعض األغصان، فتطرح يف 

الصباح »نسيما نقيا« وتعطي بالليل 
»هواء ُسمّيا«.
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04
سطيف

ُمضاعـفة َعـدِد فـرِق 
قــابِة واألســواُق  الرَّ
مهــّددٌة  بالَغلــق 

05
املسيلة

نقٌص فاِدح في األطباِء 
بالُمؤّسسِة  االستشَفائيِة 
»سيــدي  عيــسى«

08
أدرار

لٌة  قـافلٌة ِصحيـّة ُمتنقـِ
َتجـــوُب  قصـــوَر 
زاويـــِة  كنَتـــــة

هشٌّ َقصمْت َظهرُه الجاِئَحُة.. ووزارُة الّثقافِة َتناستُه

د. جيدور حاج بشير 	 أقالم

02
صنَي  َتكوين وتأهيُل متخصِّ

ني يف امَلجال.. َعرقاب: َجزائريِّ

الُمشاوراُت مع ألماِنيا لَتجسيِد 
َمشروِع »ديزارتيك« َساريٌة 

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم اخلميس 
املنقضي، عن وجود مشاورات مع القائمني على 

املبادرة األملانية »ديزرتيك« إلطالق مشاريع 
محطات لتوليد الطاقة الشمسية.

أوضح الوزير، خالل جلسة استماع بلجنة املالية 
وامليزانية للمجلس الشعبي الوطني،عقدت يف 

إطار دراسة مشروع قانون تسوية امليزانية لعام 
2017، أن سونلغاز شرعت فعال يف التشاور مع 

الطرف األملاني حول مشاريع محطات شمسية 
بكل جوانبها العملياتية والقانونية.

منطقة ساحرة تعد من أقدم التجمعات السكانية بوالية تيزي وزو، إال أنها محاصرة بعزلة خانقة 
فرضتها تضاريسها الوعرة والتهميش املمنهج من قبل املسؤولني املتعاقبني على تسيير أمورها، 
الذين فشلوا يف النهوض بالتنمية احمللية بها. قرية »أعشوبة« الساحلية ما زالت تعاني التهميش 

واإلقصاء يف ظل انعدام أدنى شروط احلياة الكرمية. 

09

أّكد وزير الّصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول 
أمس باجلزائر العاصمة، أنه مت توفير كل 

اإلمكانات الوقائية واملستلزمات الطبية 

من أجل التكفل »اجليد« باملصابني بوباء 
كورونا )كوفيد 19( يف مختلف املستشفيات 

الوطنية، مشيرا إلى أن املخزون الوطني 
من الكمامات يقدر بـ 16 مليون كمامة، 

فيما تسهر مختلف القطاعات على إنتاج 2 
مليون كمامة يوميا. 

وأضاف الوزير، يف جلسة علنية حول 
التدابير املتخذة ملكافحة داء كورونا 

وأسباب تعطل إجناز مشاريع صحية يف 
مختلف واليات الوطن بأنه مت من أجل 
احلد من انتشار الفيروس تخصيص 51 

مركزا للحجر الصحي بـ 15 والية.
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احلية ُتعاِني الُعزلَة والتَّهِميش!  احلية ُتعاِني الُعزلَة والتَّهِميش! َقريُة »إعشوبة« السَّ َقريُة »إعشوبة« السَّ

وضُع َحجِر أساِس ُمستشَفى اجللفة قريًبا، بن بوزيد:

لـــم َنستعِمـــل ِســــوى لـــم َنستعِمـــل ِســــوى 1717  %% مـــن أســــــّرِة اإلنَعــــــاِش  مـــن أســــــّرِة اإلنَعــــــاِش 

َتقُع بأعاِلي أزّفون بِتيزي وزوَتقُع بأعاِلي أزّفون بِتيزي وزو

شـات
نقـا

شـات
نقـا

الّنــشُر فـي زمـِن »كـــورونا«..
َمـــآالُت  االحِتَضـــار!َمـــآالُت  االحِتَضـــار!

0303

05
زياداٌت »َعشواِئية« في َتسعيرة 

الّنقل ُتِثير ُسخط الُمواطِنين 
أقدم عدد من أصحاب سيارات األجرة )الفردية 

واجلماعية( مبدينة عنابة على رفع تسعيرة النقل 
احلضري، بصفة عشوائية وغير مرخصة، مستغلني 

الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها املواطن العنابي 
بسبب احلجر الصحي، ومتحججني بالزيادة املسجلة يف 

سعر الوقود، وباإلجراءات الوقائية املفروضة عليهم من قبل 
السلطات. 

وزيُر الّنقِل يستبعُد إقرار  أيَّ زياداٍت  حاِليا

رود حرَم الُقّراَء الِكتاَب يف زمِن ُكورونا رود حرَم الُقّراَء الِكتاَب يف زمِن ُكوروناَتوقيُف استقباِل الطُّ قّرور: قّرور: َتوقيُف استقباِل الطُّ

شطِة يف اجَلزائر ال َيتجاوُز الــ 100100   شر النَّ شطِة يف اجَلزائر ال َيتجاوُز الــ عدُد دوِر النَّ شر النَّ  قاّلب: قاّلب:  عدُد دوِر النَّ
ُق أزمَة الّناشِرين! ُق أزمَة الّناشِرين! َسيعمِّ فِليتس:فِليتس:  إلغاُء ِسيال إلغاُء ِسيال 20202020 َسيعمِّ

ياِسية   ياِسية الّنهوُض بواقِع الكَتاِب رهُن اإلرادِة السِّ َصاحلي:َصاحلي: الّنهوُض بواقِع الكَتاِب رهُن اإلرادِة السِّ

رتاج
روبو

رتاج
روبو

أ.ف
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أخبار السياسة
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وضع حجر أساس مستشفى الجلفة قريبا، بن بوزيد:

لم َنستعِمل ِسوى %17 من أسّرِة اإلنَعاِش

محمد رضوان 

على  رده  يف  الوزير،  وأضاف 
أعضاء  طرحها  شفوية  أسئلة 
مبجلس األمة يف جلسة علنية حول 
كورونا  داء  ملكافحة  املتخذة  التدابير 
وأسباب تعطل إجناز مشاريع صحية 
مت  بأنه  الوط،ن  واليات  مختلف  يف 
الفيروس  انتشار  من  احلد  أجل  من 
تخصيص 51 مركزا للحجر الصحي 
الستقبال  الوطن  من  والية   15 بـ 
اخلارج  من  الوافدين  املواطنني 
مكلفة  علمية  جلنة  وتنصيب   ،
 - ساهمت  والتي  الوباء  بتطورات 
تطوير  يف  »فعالية  بكل  قال-  كما 
اإلستراتيجية  وتدعيم  العالج 
الوطنية ملكافحة الوباء ورفع مستوى 
مخزون املستلزمات الوقائية واحلماية 
من بينها كواشف التشخيص ودواء 

عالج الوباء، وكذا الكمامات«.
إلى  ذاته  املسؤول  أشار  كما 
أنه، يف بداية الوباء ، مت تخصيص 

ولم  باإلنعاش  خاص  سرير   6000
يتم استعمال حلد اآلن سوى نسبة 
فتح  جرى  كما  منها،  باملائة   17
والتشخيص  للفحوص  مركزا   26
داعيا  الوطن،  مناطق  مبختلف 
اإلجراءات  احترام  إلى  املواطنني 
مبسافة  االلتزام  خالل  من  الصحية 
واستخدام  النظافة  وشروط  التباعد 
باملستوى  مشيدا  الكمامات، 
املستعمل  والدواء  للعالج  »اجليد« 
الذي مكن حتقيق انخفاض يف عدد 
الوفيات من »نحو 30 وفاة إلى أقل 
ثانية،  جهة  من  يوميا«.   10 من 
االلتزام  أهمية  على  الوزير  شدد 
للصحة  العاملية  املنظمة  بتوجيهات 
ومستوى  طرق  حتسني  أجل  من 
العالج واالطالع على أهم املعلومات 
قصد  انتشاره  من  للحد  الوباء  حول 
التمكن من القضاء على الفيروس.

باملوازاة مع هذا، وحول مشاريع 
اجللفة  بواليتي  إجنازها  جاٍر  صحية 
سيتم  إنه  الوزير  قال  واألغواط، 

مشروع  األساس  حجر  وضع  قريبا 
السرطان  داء  ملكافحة  مركز  إجناز 
إمكانية  برمجة  وكذا  باجللفة، 
تدشني قريبا مستشفى جديد مبنطقة 
يجرى  كما  نفسها،  بالوالية  بيرين 
حاليا يف والية األغواط إجناز خمسة 
يف  أساسا  تكمن  صحية  مشاريع 
مستشفى جامعي يسع 240 سريرا 
على  يتوفر  السرطان  ملكافحة  ومركز 
استشفائية  ومؤسسة  سريرا،   160
األمومة  أمراض  يف  متخصصة 
والطفل باإلضافة على إجناز مستشفى 
لألمراض العقلية بسعة تقدر بـ 120 
سريرا لتغطية االحتياجات الصحية 
وقال  املجاورة،  واملناطق  بالوالية 
سجلت  املشاريع  هذه  معظم  »إن 
 60 بني  يتراوح  اإلجناز  يف  تقدما 
بني  ما  تدشينها  وسيتم  باملائة  و90 
نهاية هذه السنة وبداية السنة املقبلة 
وذلك بعد جتهيزها بكل املستلزمات 

الطبية«.

اجليش  أركان  رئيس  أشرف 
اللواء  بالنيابة،  الشعبي  الوطني 
اخلميس  شنقريحة، يوم  السعيد 
من  الثاني  اليوم  خالل  املنقضي 
العسكرية  الناحية  إلى  زيارته 
مترين  تنفيذ  بوهران،على  الثانية 
بعنوان  احلية  بالذخيرة  تكتيكي 
لوزارة  بيان  أشار    .»2020 »الدرع 
نهاية  يف  أنه  إلى  الوطني  الدفاع 
التمرين التقى اللواء شنقريحة بأفراد 
مهنئا  للتمرين،  املنفذة  الوحدات 
التي  املضنية  اجلهود  على  إياهم 
القتالي  التحضير  سنة  طيلة  بذلوها 
)2019 - 2020(، وخصوصا خالل 
حتضير وتنفيذ هذا التمرين الذي كلل 
بالنجاح التام، مؤكدا على أن نتائجه 
كانت مرضية إذ جرت كافة مراحله 
يف ظروف تنظيم وتنفيذ جيدة. وبعد 
وحدات  بتفتيش  اللواء  قام   ، ذلك 

الفرقة الثامنة املدرعة وبقية الوحدات 
التمرين،  هذا  يف  املشاركة  األخرى 
ليتفقد عقب ذلك املستشفى امليداني 
التمرين،  هذا  مع  تزامنا  أقيم  الذي 
يف  مبا  أقسامه  مختلف  تفقد  حيث 
ذلك أقسام العالج واجلراحة، والتقى 
أفرادها  هنأ  التي  الطبية  باألطقم 
سبيل  يبذلونها يف  التي  اجلهود  على 
املشاركة يف  للوحدات  الطبي  التأمني 
ذاته  البيان  التمرين. وأوضح  هذا 
الوحدات  نفذته  التمرين  هذا  أن 
املدرعة  الثامنة  للفرقة  العضوية 
البرية  القوات  من  بوحدات  مدعومة 
وقوات  اجلوية  القوات  من  ووحدات 
وذلك  اإلقليم،  عن  اجلوي  الدفاع 
للفرقة  التابع  واملناورات  الرمي  مبيدان 
يف  يندرج  والذي  املدرعة،  الثامنة 
القتالي  التحضير  برنامج  اختتام  إطار 
وتابع   .)2020  -  2019( لسنة 

مراسم  بعد  إنه  يقول  ذاته  املصدر 
االستقبال ومبيدان الرمي واملناورات، 
نائب  لعروسي  جمال  اللواء  ورفقة 
الثانية،  العسكرية  الناحية  قائد 
قائد  قدمه  عرض  إلى  اللواء  استمع 
الفرقة الثامنة املدرعة، تضمن الفكرة 
العامة ومراحل التنفيذ، ويهدف هذا 
التمرين إلى الرفع من القدرات القتالية 
والتعاون بني مختلف األركان، فضال 
على  واألركان  القيادات  تدريب  عن 
العمليات  التحضير والتخطيط وقيادة 
احملتملة،  التهديدات  مواجهة  يف 
عن  تابع  شنقريحة  اللواء  إن  حيث 
كثب مجريات األعمال القتالية التي 
قامت بها الوحدات املقحمة، وعاين 
القتالية  األعمال  محطات  مختلف 
املنفذة، يف ظروف قريبة جدا من جو 

املعركة احلقيقية.
صفية نسناس

قال إّنه أبان عن قدرة الوحدات المشاركة في مواجهة الّتهديدات
الّلواُء شنقريحة يشِرُف على َتنفيذ تمريٍن َتكتيكيٍّ بوهران

في إطار العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية 
اعتماُد أزيِد من 1200 َجمعيٍة َبلدّيٍة

عن  العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  كشفت 
الشروط  كل  استيفائها  بعد  بلدية،  جمعية   1200 من  أزيد  اعتماد 
دراسة  تتواصل  فيما  املدرجة،  التسهيالت  من  واستفادتها  القانونية 

الطلبات املتبقية ضمن اآلجال احملددة.
وأوضح بيان صدر عن وزارة الداخلية أول أمس أنه »متابعة للتسهيالت 
التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص إنشاء اجلمعيات البلدية ذات 
الطابع اخليري والتضامني وجلان األحياء والقرى والتجمعات السكانية، 
احلصيلة  العمرانية عن  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  تعلن 
ودراسة  استقبال  لعملية   2020 جوان   18 اخلميس  غاية  إلى  املسجلة 
ملفات االعتماد عبر كل بلديات الوطن، حيث حتصلت يف غضون هذا 
األسبوع 1213 جمعية على اعتمادها بعد استيفائها كّل الشروط القانونية 
واستفادتها من التسهيالت املدرجة«. من جهة ثانية، أكدت الوزارة أن 

دراسة الطلبات املتبقية متواصلة ضمن اآلجال احملددة.
محمد رضوان

تكوين وتأهيل متخصصين جزائريين في المجال.. َعرقاب:
الُمشاوراُت مع ألماِنيا لَتجسيِد َمشروِع 

»ديزارتيك« َساريٌة
كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم اخلميس املنقضي ، عن وجود 
مشاريع  إلطالق  »ديزرتيك«  األملانية  املبادرة  مع  القائمني  مع  مشاورات 

محطات لتوليد الطاقة الشمسية.
أوضح الوزير، خالل جلسة استماع بلجنة املالية وامليزانية للمجلس 
الشعبي الوطني،عقدت يف إطار دراسة مشروع قانون تسوية امليزانية لعام 
حول  األملاني  الطرف  مع  التشاور  يف  فعال  شرعت  سونلغاز  أن   ،2017
حيث  والقانونية،  العملياتية  جوانبها  بكل  شمسية  محطات  مشاريع 
وقعت األخيرة مع مبادرة »ديزتريك« يف أفريل املاضي على مذكرة تفاهم 
لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بني اجلانبني، وتشمل املرحلة األولى لهذا 
التعاون دراسات تقنية مفصلة لقدرات اجلزائر يف مجال الطاقة الشمسية، 
فضال عن تكوين وتأهيل مختصني جزائريني يف هذا املجال. وستوضع 
مبادرة »ديزرتيك« يف إطار جتسيد اإلستراتيجية الوطنية للتحول الطاقوي 

للجزائر.
إعداد  من  انتهت  الطاقة  وزارة  بأن  الوزير  أفاد  أخرى،  جهة  ومن 
النصوص التطبيقية لقانون احملروقات اجلديد، والذي ينتظر منه استقطاب 
املزيد من املستثمرين األجانب، وستكمل هذه النصوص اجلديدة قانون 
احملروقات املصادق عليه نهاية العام املاضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية 
مكتملة تسمح باستقبال املستثمرين األجانب يف مجال احملروقات وفقا 

للمعايير العاملية املتعارف عليها.
تعزيز  تضع  التي  الطاقة  قطاع  إستراتيجية  النصوص  هذه  وستجسد 
إنتاج اجلزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسة، حسب الوزير الذي 
أكد أن اجلزائر مطالبة بإيجاد بدائل ملموسة حترك االستثمارات يف قطاع 

احملروقات يف ظرف ال يتعدى سبعة سنوات.
ويف هذا السياق، أشار إلى أن املساحة املستغلة من املجال املنجمي 
باملائة من مساحته اإلجمالية   38 الوطني يف قطاع احملروقات ال تتعدى 
واملقدرة بنحو 1،5 مليون كم2 وهو ما يستدعي إجناز املزيد من االستثمارات 

يف املساحات غير املستغلة.
وعن أولويات سوناطراك يف املرحلة القادمة، أكد أن الشركة الوطنية 
ستوسع أنشطتها يف املصب واملنبع، حيث تعمل من جهة على استكشاف 
واستخراج واستغالل الثروات النفطية املوجودة يف مناطق غير مستغلة بعد 
مثل النعامة وتندوف وإليزي، كما تسعى من جهة أخرى إلجناز مشاريع 

كبرى يف مجال البتروكيمياء.
كما ستواصل سوناطراك أنشطتها يف اخلارج، لكن بشرط أن تكون 
مربحة، مبرزا أن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية الستئناف أنشطة 
الشركة الوطنية للمحروقات مبجرد توفر الظروف املالئمة وحتسن األوضاع 

األمنية.
ويف رده على انشغال العديد من أعضاء اللجنة بخصوص التوظيف 
يف سوناطراك، أكد الوزير أنه وجه تعليمات للشركة بضرورة احلرص على 
منح األولوية للعمالة احمللية يف الواليات، التي يوجد بها النشاط، مضيفا 
أن برنامج التوظيف يتم من خالل مسابقات وبالتعاون مع الوكالة الوطنية 

للتشغيل.
صفية. ن

أّكد وزير الّصحة والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس بالجزائر العاصمة، 
أنه تم توفير كل اإلمكانات الوقائية والمستلزمات الطبية من أجل التكفل »الجيد« بالمصابين بوباء 
كورونا )كوفيد 19( في مختلف المستشفيات الوطنية، مشيرا إلى أن المخزون الوطني من الكمامات 

يقدر بـ 16 مليون كمامة فيما تسهر مختلف القطاعات على إنتاج 2 مليون كمامة يوميا. 

اخلميس  صدرت  تعليمة   أّكدت 
سائقي  أن  األولى  الوزارة  عن  الفارط 
املركبات اخلاصة وركابها غير مجبرين 

على ارتداء الكمامات.
توضيحات  التعليمة  وتضمنت 
الوقاية  تدابير  احترام  بخصوص 
ومكافحة فيروس كورونا، حيث دعت 
مت  التي  املراقبة  أجهزة  لتعزيز  الوالة 

مصالح  جتنيد  خالل  من  وضعها، 
املمركزة  الدولة  مصالح  وكذا  األمن 
الشرطة  صالحية  لها  خولت  التي 
تتدخل  أن  يجب  والتي  اإلدارية، 
عند معاينة عدم احترام قواعد الوقاية 
املتضمنة  كورنا  فيروس  ومكافحة 
والتنظيمية  التشريعية  النصوص  يف 
نشاط  حترير  وبخصوص  بها.  املعمول 

أمرت  لألشخاص،  احلضري  النقل 
التعليمة بتجنيد مصالح األمن لفرض 
والسيما  احملددة،  الشروط  احترام 
من  باملائة   50 بنقل  املتعلقة  تلك 
أقصى  كحد  املركبات  استيعاب  قدرة 
الواقي  القناع  ارتداء  إلزامية  وكذلك 

بالنسبة للسائقني والركاب.
صفية. ن

التعليمة دعت لتجنيد أفراد األمن لفرض تطبيق شروط الوقاية
إلغاُء قراِر إلَزاِمّية ارتداِء الَكّماماِت داخل الَمركبات الخاصِة



عّمــــــار قــــردود

الكتاب  نشر  يعيش قطاع  حيث   
عدة  نتيجة  مسبوقة  غير  أزمة  اجلزائر  يف 
وتناقص  املقروئية  كضعف  تراكمات 
املؤسسات  وعزوف  البيع،  مكتبات  عدد 
والثانويات واملكتبات  العمومية كاملدارس 
باإلضافة  الكتاب،  اقتناء  عن  العمومية 
القطاع  بهذا  الدولة  اهتمام  عدم  إلى 
التي  الصحية  األزمة  لتكون  احلساس. 
تسبب فيها فيروس »كورونا« كالقشة التي 
قصمت ظهر البعير والقطرة التي أفاضت 
يف  احلديث  كما كثر  املشاكل.  كأس 
اجلزائر  يف  النشر  دور  عن  األخيرة  اآلونة 
وأن  عملها،  وكيفية  عددها  وتضاعف 

الكثير منها متطفلة وال متت للنشر بصلة.
مرمى  يف  بالكرة  اجلميع  ورمى 
قطاع  أهملت  التي  العمومية  السلطات 
سهام  ووجهوا  الكتاب،  وصناعة  النشر 
التي  الثقافة  لوزارة  الالذعة  انتقاداتهم 
مع  عميق  نقاش  فتح  طالبوها بضرورة 
إعادة  أجل  من  املهمة  وأهل  الناشرين 
على  كان  حني  سواء  للكتاب،  االعتبار 
الوزيران  أو  دودة  بن  الوزيرة  الوزارة  رأس 
»ال  لكن  ومرداسي  ميهوبي  األسبقان 

حياة ملن تنادي«!
عليه  صادق  الذي  القانون  ورغم 
الكتاب  سوق  أن  إال   ،2015 يف  البرملان 
يف اجلزائر ما يزال حبيس مكانه ويعيش 

حيث  والتذبذب،  االضطراب  من  حالة 
الكتاب  قانون  أن  القطاع  مهنيو  يعتقد 
احللقة  مضامينه  يف  جتاهل   2015 لسنة 
بذلك  مكّرسا  املؤلف،  وهي  األهم 
الناشرين وطمعهم. ورغم  استمرار جشع 
احلركية التي عرفتها يف السنوات األخيرة 
صناعة الكتاب والنشر يف اجلزائر، خاصة 
منذ تظاهرة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية 
الثقافة  عاصمة  قسنطينة  ثم   2007 يف 
عاصمة  وتلمسان   2015 يف  العربية 
واملاليير   2011 سنة  اإلسالمية  الثقافة 
التي مت إنفاقها لصالح عالم النشر، إال أن 
صناعة الكتاب يف اجلزائر لم ترَق بعد إلى 

املستوى املطلوب أو املنشود.
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رئيس  ذبيح  قالب  مصطفى  كشف 
واملدير  الكتاب  لناشري  الوطنية  املنظمة 
لــ«أخبار  الهدى  دار  ملنشورات  العام 
الوطن« أن هناك 100 ناشر حقيقي فقط يف 
اجلزائر، واصفا الباقني بأنهم كغثاء السيل 
الواقع  هو  هذا  أن  موضحا  البحر،  زبد  أو 
رغم أن الذين يشاركون يف معرض اجلزائر 
يؤكد  ما  وهو  ناشر   300 للكتاب  الدولي 
الدخالء،  يعاني من عدد من  القطاع  أن 
»والدليل تلك الكتب الكثيرة التي ُتطبع 
وال ُتقرأ ليس بسبب عزوف اجلزائريني عن 
املضامني«. ويرى  بسبب  ولكن  املطالعة 
اجلزائر  النشر يف  أن »صناعة  ذبيح  قالب 
ما تزال تقليدية، وغير ُمترابطة احللقات، 
حيث توجد هّوة سحيقة تفصل دور النشر 
شاملة  رؤية  غياب  أن  كما  القارئ،  عن 
للنشر يجعل كل ناشر يجتهد يف صياغة 
دور  ظهور  يعكسه  ما  وهو  لوحده،  مساره 

نشر تؤّسس ملبادراتها اخلاصة«.

ما ُنريده مرافقًة ُحكومّيًة وليَس 

ُمساعدًة
قطاع  فيها  يتخبط  التي  األزمة  وعن 
النشر، خاصة هذا العام بسبب تداعيات 
»مرض  أن  قالب  أوضح  »كورونا«،  وباء 
تراكمات  نتاج  وهو  مزمًنا  بات  القطاع 
القطرة  مبثابة  كورونا  فيروس  وكان  سابقة 
فقط،  املشاكل  كأس  أفاضت  التي 
القطاع،  مهنيي  معاناة  حدة  من  وزادت 
ناقوس  بدق  قاموا  كمنظمة  أنهم  موضحا 
أنهم  املاضي، مؤكدا  فيفري  أواخر  اخلطر 
وإمنا  احلكومة  من  املساعدة  يطلبون  ال 
تفعيل  املرافقة من خالل  يقترحون عليها 

صناديق الدعم واملساعدة وصندوق اإلتاوة 
منها  نصيب  وتخصيص  االستنساخ  يف 
لقطاع صناعة الكتاب؛ فمنذ 2016، لم 
اليوم  حتى  دعم  أي  من  الكتاب  يستفد 

رغم تعاقب 3 وزراء على القطاع.

احتماُل َتأجيِل سيال 2020 كبيٌر 
وبخصوص معرض الكتاب الدولي، 
السنوية  الفرصة  إنه  محدثنا  فقال 
لتحقيق  الناشرين  من  لكثير  السانحة 
انتشارهم،  وتوسيع  التجارية  األرباح 
األجانب.  الناشرين  مع  اخلبرات  وتبادل 
لكن معرض اجلزائر الدولي للكتاب لهذه 
أو  تأجيله  احتمال  يواجه   2020 السنة 
بشكل  تنظيمه  يستحيل  ألنه  إلغائه، 
يتم  عادة  حيث  حتضيرات  ودون  ارجتالي 
من  سنة  كل  من  فيفري  يف  له  التحضير 
هذا  ولكن  النشر  بدور  االتصال  خالل 

العام ال شيء من هذا القبيل حدث.
ع.ق

هشٌّ َقصمْت َظهرُه الجاِئَحُة.. ووزارُة الّثقافِة َتناستُه

ِقطاُع الّنشِر في َزمن »ُكورونا«..
بيَن انتَظاٍر واحِتضاٍر!

مصطفى قالب ذبيح رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتاب:
عدُد دوِر النَّشر النَّشطِة في الَجزائر ال َيتجاوُز الــ 100

الكتب العلمية أكثر ما يطاله الّتهميش 
الُمؤِلف أهمُّ َحلقٍة في سلسلِة إنَتاج الكَتاب! 
 من خالل اتصال أجرته »أخبار الوطن«، اشتكى العديد من الكتاب واملؤلفني، 
اجلّمة  الصعوبات  لهم مستقبال، من  الناشرين  أسمائهم خشية رفض  رفضوا كشف 
التي تواجههم على مستوى نشر مؤلفاتهم رغم ارتفاع عدد دور النشر خالل السنوات 
األخيرة. ويرى هؤالء أن الناشرين أصبحوا جد متحفظني يف التعامل مع املؤلفني على 
من  األنواع  بعض  حُتظى  حيث  العامة،  على  اخلاصة  املصلحة  يغلبون  أنهم  أساس 
التربوية  باملناهج  عالقة  لها  التي  والكتب  الطبخ  وكتب  الشعرية  والدواوين  الروايات 
النشر  الثقافة بحصة األسد يف  التي تدعمها وزارة  التحريرية  بالثورة  املتعلقة  والكتب 
العلمية والتقنية على أساس أنها مكلفة وغير مربحة  والتوزيع، بينما تقصى الكتب 
مادًيا. ويف السياق نفسه، أثار عدد من املؤلفني مشكل ضعف حصتهم من الكتاب 
املائة،  يف  و15   10 الواقع  يف  تتجاوز  ال  املائة يف حني  يف   20 العادة  يف  تتراوح  التي 
معتبرين األمر إجحاًفا يف حقهم وسرقة موصوفة باعتبار املؤلف هو احللقة األولى يف 

سلسلة إنتاج الكتاب ليصبح يف اجلزائر احللقة األضعف.
ع.ق

داود فليتس مدير دار »فليتس للنشر« بالمدية:
ُق أزمَة الّناشِرين!  إلغاُء ِسيال 2020 َسيعمِّ

أما داود فليتس مدير دار فليتس للنشر باملدية، فقد 
قال يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن« إن قطاع نشر 
الكتاب يف اجلزائر يعيش أزمة غير مسبوقة نتيجة عدة 
مكتبات  عدد  وتناقص  املقروئية  كضعف  تراكمات، 
البيع وعزوف املؤسسات العمومية كاملدارس والثانويات 
واملكتبات العمومية عن اقتناء الكتاب، باإلضافة إلى 
وجاءت  احلساس.  القطاع  بهذا  الدولة  اهتمام  عدم 
البعير،  ظهر  قصمت  التي  كالقشة  الصحية  األزمة 
النشر تعليق  الناشطني يف قطاع  لزاما على  حيث كان 

حافة  على  جعلهم  مما  اجلائحة؛  بسبب  احلكومة  لتعليمات  استجابة  نشاطاتهم 
التزاماتهم  إلى  باإلضافة  عمالهم  رواتب  بتسديد  ملزمون  هم  حيث  اإلفالس، 
وهي  االجتماعية،  الصناديق  يف  عمالهم  واشتراكات  واشتراكاتهم  الضريبية 
مؤسسات اقتصادية ثقافية هشة، ال تستطيع حتمل كل هذه األعباء، وحتى بعد 
السماح للمكتبات مبزاولة نشاطها فإنها تشهد ركوًدا كبيًرا يجعل من الصعب جًدا 

استمرارها يف مزاولة نشاطها.
و أضاف فليتس يقول ما سيزيد يف أزمة الناشرين هو إمكانية عدم إقامة صالون 
من  للناشر  أهمية  من  األخير  هذا  ميثل  وما  السنة،  هذه  للكتاب  الدولي  اجلزائر 
حيث املبيعات يف ظل تناقص عدد مكتبات البيع، وحتى املعارض التي تقام يف 
مختلف الواليات، فتنظيمها مرتبط بتحسن الظروف الصحية يف البالد، كما أنها 
فقدت بريقها حيث أصبح يخيم عليها شيء من الفوضى وسوء التنظيم.    وأردف 
محدثنا يقول: »إنه من الضروري على وزارة الثقافة ضبط األمور بإشراك املهنيني 
بإقامة  يتعداه  بل  وفقط  الكتاب  ببيع  يكتفي  ال  ثقافيا  موعدا  املعارض  وجعل 
مختلف النشاطات الثقافية والفكرية التي من شأنها أن جتلب اهتمام اجلمهور«. 
كما ذكر مبراسلة املنظمة الوطنية لناشري الكتاب الوزارة األولى مرتني، متسائال ملا 
ال ُيفّعل قانون الكتاب الصادر يف 2015، وال تصدر نصوصه التنظيمية إلى اليوم، 
باإلضافة إلى عدم تفعيل القانون الذي يلغي الرسوم اجلمركية عن الورق املوجهة 

لصناعة الكتاب والصادر ضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2010.
ع.ق

الكاتب والروائي كمال قرور ومدير نشر »دار الوطن اليوم«:

رود حرَم الُقّراَء  توقيُف استقباِل الطُّ
الِكتاَب في زمِن ُكورونا

نشر  ومدير  قرور  كمال  والروائي  الكاتب   قال 
لــ«أخبار  تصريح  يف  اليوم«، بدوره،  الوطن  »دار 
2020 تعتبر أسوأ سنة يف تاريخ  الوطن« إن »سنة 
النشر اجلزائري، بعد أن ُشلت احلركة بسبب وباء 
قّل  حيث  بيوتهم،  املفترضون  القراء  ولزم  كورونا، 
املكتبات،  غلق  بسبب  التوزيع  وُجّمد  النشاط 
وتوقف البريد عن إرسال الطرود«، موضحا أنه كان 
الكتاب  البريد منفًذا أخيًرا لتسويق  ميكن أن يبقى 
الظرف  الكساد ألن  من  القطاع  وإنقاذه  بالدنا،  يف 

مناسب للقراءة واستهالك الكتاب، حيث عرف الكتاب يف الدول الغربية إقبااًل 
ملفًتا للنظر. و يضيف قرور قائاًل »ولكن، ما حدث عندنا مخيب لآلمال، لهذه 
كل  يف  جديد  من  تفعيلها  وسيكون  الكتاب،  صناعة  شبكة  شلت  األسباب 
احلاالت أصعب مما نتصور. واخلطر األكبر سيكون على دور النشر الصغيرة والناشئة 
التي راهنت، منذ البداية، على القارىء لبيع كتبها، وال متلك شبكة توزيع وال 
دعم لها بأي شكل من األشكال من الدولة أو من مؤسساتها الثقافية«، مشيًرا إلى 

أن »املخرج للناشرين 
الشباب  وزارة  التربية  وزارة  الثقافة،  وزارة   - الوصية  الوزارات  تشتري  أن  هو 
والرياضة، مؤسسات جامعية وتربوية وثقافية وعلمية ومؤسسات الشباب ومكتبات 
املطالعة العمومية - الكتب التي ُطبعت يف سنة 2019 ومازالت مكدسة يف املخازن 
وحرمت من الوصول إلى القارئ يف املكتبات أو املعارض اجلهوية، وذلك لتخفيف 

العبء عن الناشرين وإنقاذهم من اإلفالس.
ع.ق

أجمع مهنيو قطاع النشر وصناعة الكتاب في الجزائر، في حديثهم لــ«أخبار الوطن«، على تدهور صناعة الكتاب وتأزمها 
وركودها في بالدنا وتضرر العاملين فيها، وهناك حالة من التبّرم والقنوط بخصوص حاضر هذه الصناعة والكثير من 

الغموض واإلبهام والشك يشوب مستقبلها

يف تشبيه بليغ لوضع عالم النشر وصناعة 
الكتاب يف اجلزائر، قال عبد احلليم صاحلي 
املكتبة اخلضراء، يف تصريح  دار نشر  مدير 
أدلى به لــ«أخبار الوطن »، إن »ما حدث 
اجلزائر  يف  والنشر  الكتاب  صناعة  لعالم 
يشبه تلك الكعكة التي يتهافت عليها عدد 
من النحل والكثير من الذباب لكن لألسف 
للذباب،  كانت  األسد  ونصيب  الغلبة 
هذه  سقوط  وبعد  العصابة  زمن  يف  خاصة 
لألسف  ولكنه  ذبابها  معها  ذهب  األخيرة 
ترك لنا املزيد من العفن وهو ما ضاعف من 
وزاد من حدتها«. وأضاف  القطاع  مشاكل 
الكتاب يف  »تعاني صناعة  يقول:  صاحلي 
اجلزائر من أزمة إنتاج نتيجة غالء مكونات 
باإلضافة  واحلبر،  كالورق  الكتاب  صناعة 
التي  األمور  وهي  الضرائب،  ارتفاع  إلى 
متناول  يف  ليس  الكتاب  سعر  من  جتعل 
على  تساعد  ال  وبالتالي  العادي،  املواطن 
السعر  بهذا  يباع  لن  ألنه  الكتاب  إنتاج 
املرتفع،كما تعاني من أزمة توزيع، حيث إن 

الكتاب يسوق يف واليات معينة دون أخرى 
النائية  وخاصة  كلًيا،  فيها  ينعدم  التي 
يحرم  مما  الترويج،  شبكات  النعدام  منها، 
الكتاب  وصول  من  اجلزائريني  من  كثيرا 
لعجز  التمويل،  مشكلة  عن  فضاًل  إليهم. 
التكاليف  حتمل  عن  واملبدعني  الكّتاب 
دور  إحجام  وسط  كتبهم،  إلنتاج  الباهظة 
ومتويلهم  مساعدتهم  عن  نفسها  النشر 

لطباعة أعمالهم وبيعها«.
قانونني  مت سّن  أنه  إلى  وأشار صاحلي 
و2015،   2010 سنة  يف  القطاع  لتنظيم 
ولكن لألسف لم يتم تطبيق بند واحد من 

ذلك إلى يومنا هذا، بحسبه.
سنة  »يف  يقول:  صاحلي  وأضاف 
2007 عندما كانت اجلزائر عاصمة للثقافة 
العربية، شهد عالم النشر وصناعة الكتاب 
انتعاشا حقيقيا، لكن لألسف كان غالبية 
ودخالء  ومتطفلون  انتهازيون  املستفيدين 
وحتى   2007 بني  وما  القطاع.  على 
بها  بأس  ال  صناعة  هناك  كانت   ،2014

ليأتي  مخيف  بشكل  القطاع  ينهار  أن  قبل 
منه،  تبقى  ما  على  ليقضي  كورونا  وباء 
بينما رهنت التظاهرات الثقافية آليات النشر 
يف أيدي بعض الناشرين الذين عمدوا إلى 
إعادة طباعة بعض املؤلفات دون ضوابط وال 

احترام للقارئ أو املؤلف«.
إلى  احلياة  عودة  أن  صاحلي  ويرى 
إلى  حتتاج  وازدهاره  وتطويره  النشر  قطاع 
الوصية  اجلهات  متنح  وأن  سياسية،  إرادة 
الضوء األخضر للناشرين على األقل لولوج 
عالم التصدير بعد أن أغلقت عليهم أبوابه 
سوء  بسبب  أمكنتهم  يراوحون  وتركتهم 

التسيير.
ع.ق

عبد الحليم صالحي مدير دار نشر »المكتبة الخضراء«:
ياِسية الّنهوُض بواقِع الكَتاب رهُن اإلرادِة السِّ
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لدى  اجلمهورية  وكيل  والتمس 
محكمة سيدي امحمد عقوبات يف حق 
السيارات  تركيب  قضية  يف  املتهمني 
اخلاصة بعالمة »سوفاك«، تفاوتت بني 
أويحيى  ألحمد  نافذا  حبسا  سنة   15
و2 مليون دج غرامة مالية، و20 سنة 
أمر  إصدار  مع  بوشوارب  السالم  لعبد 
ليوسف  سنة  و12  الدولي،  بالقبض 
نافذة،  غرامة  دج  مليون  و2  يوسفي 
حبسا  سنوات  و5  مراد،  لعوملي  و15 
غرامة،  دج  ومليون  أمني  لتيرة  نافذا 
نافذا  حبسا  سنة   12 عقوبة  والتماس 
لعوملي خيدر، و5 سنوات حبسا نافذا 
يف حق بودياب عمر ومليون دج غرامة 
رده  يف  عمر،  بوذياب  نافذة.واعترف 
منح  بأنه  احملكمة،  هيئة  أسئلة  على 
سنتيم«  مليار   520 بقيمة  »قرضا 
هذه  تقدمي  مقابل  »سوفاك«  لشركة 
مبررا  عقار،  يف  متثل  لرهن  األخيرة 

قبول البنك لـ »قرض بناء على سمعة 
الوطنية  السوق  يف  ومكانتها«  الشركة 
»تعامل  البنك  أن  مضيفا  للسيارات، 
االقتصاديني  املتعاملني  بقية  مع 
مع  بها  تعامل  التي  نفسها  بالطريقة 
مؤسسة  أن  أوضح  كما  »سوفاك««. 
»سوفاك« »سددت قرضها البنكي قبل 
انتهاء املدة احملددة، ولم يعد لديها أي 
التزام جتاه القرض الشعبي اجلزائري«.
يذكر أن مجريات اليوم الثاني من هذه 
األربعاء  انطلقت  كانت  التي  احملاكمة 
املنقضي عرفت تأخرا بسبب احتجاج 
مجريات  صور  نشر  على  الدفاع  هيئة 
بعض  يف  احملاكمة  من  األول  اليوم 
وسائل اإلعالم وتداولها مبواقع التواصل 
به محامون  أفاد  االجتماعي، حسبما 

من هيئة الدفاع.
رئيسة  القاضية  وأوضحت 
مت  الصور  هذه  أن  الدفاع  لهيئة  اجللسة 
مجريات  نقل  شاشات  من  »التقاطها 
ملمثلي  املخصصة  بالقاعة  احملاكمة 

وسائل اإلعالم، التي وضعت لتفادي 
قاعة اجللسة كإجراء  االكتظاظ داخل 
وقائي من وباء فيروس كورونا«. وقررت 
هيئة احملكمة بعد ذلك وقف البث عبر 

هذه الشاشات.
الرئيس  القضية  هذه  يف  يتابع  و 
مراد  »سوفاك«  ملؤسسة  العام  املدير 
أوملي وأفراد من عائلته وعدة مسؤولني 
أحمد  األول  الوزير  منهم  سابقني 
السابقني  الصناعة  ووزيري  أويحيى 
عبد السالم بوشوارب ويوسف يوسفي 
املتابعني بتهم ذات صلة بالفساد، منها 
تبيض وحتويل أموال ناجتة عن عائدات 
واستغالل  الرشوة  للخارج،  إجرامية 
املوظفني  على  الضغط  وكذا  النفوذ 
العموميني وحتريضهم من أجل احلصول 
وشهدت  مستحقة.  غير  مزايا  على 
االستماع  األول،  يومها  يف  احملاكمة، 
خيذر  وشقيقه  عوملي  مراد  أقوال  إلى 
ويوسف  أويحيى  أحمد  إلى  باإلضافة 

يوسفي.

رئيس الجمهورية يبعث برقية 
لملك  المغرب 

املغربي  امللك  إلى  برقية  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس   بعث 
محمد السادس.

العملية  جناح  واالطمئنان  االرتياح  ببالغ  “تلقيت  البرقية  يف  وجاء 
اجلراحية التي أجريتموها، وال يسعني يف هذا املقام إال أن أحمد اهلل، داعيا 
املولى أن يسبغ عليكم نعمة الصحة وأن ميدكم بالشفاء العاجل، ويحفظكم 

من كل مكروه”.
وأضاف رئيس اجلمهورية “تقبلوا جاللة امللك متنياتي اخلالصة بالشفاء 

العاجل، مع مودتي واحترامي وتقديري لكم”.
ابتسام بوكثير

على خلفية الزيادة في أسعار الوقود
وزير النقل: ال زيادة في أسعار النقل

كشف وزير النقل واألشغال العمومية فاروق شيالي أنه ال وجود لزيادات 
يف أسعار النقل.

املدية،  لوالية  قادته  التي  التفقدية  الزيارة  هامش  على  الوزير  وأضاف 
أول أمس، أنه ال عالقة لرفع أسعار البنزين بأسعار النقل فهي متثل نسبة 
سابق  وقت  الوزير يف  أكد  ثانية،  جهة  من  الناقلني.  على  تؤثر  ال  ضئيلة 
على ضرورة تطوير شبكة السكك احلديدية بصفة متوازية مع تطوير شبكة 

الطرقات خلدمة التنمية واالقتصاد الوطني.
ق.و

اإلفراج عن الّناشط فضيل بومالة
اإلعالمي  عن  املنقضي،  اخلميس  البيضاء،  الدار  محكمة  أفرجت 

والناشط السياسي فضيل بومالة بعد أن أودع احلبس يوم األربعاء املاضي.
ويواجه  عنه.  اإلفراج  مع  بومالة  محاكمة  تأجيل  اجللسة  قاضي  وقرر 
الوطنية  باملصلحة  املساس  شأنها  من  منشورات  عرض  تهم  بومالة  فضيل 

والتحريض على التجمهر غير املسلح وإهانة هيئة نظامية.
ابتسام بوكثير

للحّد من انتشار فيروس كورونا بسطيف
مضاعفة فرق الرقابة واألسواق

 مهددة بالغلق 
 أكد محمد بلكاتب والي والية سطيف، خالل االجتماع الذي جمعه 
نهاية األسبوع بالقائمني على قطاع الصحة بالوالية، على ضرورة التكفل 

الفعلي باملرضي املصابني مبرض »كوفيد 19«.
  وحسب املتحدث ذاته، فإنه من بني األولويات هو التركيز على اجلانب 
الوقائي قصد التصدي لهذه اجلائحة، خاصة من طرف التجار، مضيفا أنه 
للغلق  احملل  تعرض  أو  الوقائية  بالتدابير  االلتزام  بشأن  معهم  اللهجة  شدد 
والعلمة  31 محال جتاريا بكل من سطيف  الساعة - غلق  حيث مت - حلد 
شرقي الوالية، وهذا لعدم احترامهم لإلجراءات الوقائية، مؤكدا أن الغلق 
اإلجراءات  احترام  مواصلة عدم  يدوم شهرا كامال ويف حالة  لهم  اإلداري 
احلضري  النقل  حافالت  انطالق  وبخصوص  النهائي.  للغلق  فسيضطر 
شرعوا  أنهم  بالوالية  األول  التنفيذي  املسؤول  أضاف  األجرة،  وسيارات 
يف عملهم امليداني وأنه ألح عليهم بضرورة احترام قرارات السلطات العليا 
تسجل  أصبحت  والية سطيف  وأن  الوباء، خاصة  هذا  تفشي  ملنع  للبالد 
يوميا عشرات اإلصابات، مما جعلها حتتل املرتبة الثالثة بعد كل من البليدة 

واجلزائر العاصمة.
 أما بخصوص سوق املاشية، أضاف املتحدث ذاته، أنه بعث األسبوع 
املواطنني  التي تعرف أسواقها قدوم  العلمة  إلى مدينة  املاضي فرقة خاصة 
من كل القطر الوطني، والتي أعدت تقريرا مفصال جاء فيه أن املوالني أو 
املواطنني لم يحترموا أدنى الشروط الوقائية املطلوبة على غرار ارتداء القناع 
الواقي، وكذا احترام مسافة التباعد االجتماعي وهو ما جعله يصدر قرارا 

بغلق السوق مرة أخرى.
 ومن أسواق املدينة التي مت غلقها بسبب عدم احترام اإلجراءات، أكد 
بلكاتب أن األمر يتعلق بسوق عني موس، 1014، بعاصمة الوالية وسيطال 
األمر كل األسواق التي لم حتترم التدابير، ملحا على ضرورة السهر الفعلي 
انتشار  على  التغلب  ميكن  فقط  بها  التي  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  على 
بتكثيف  األمنية  للمصالح  تعليمات صارمة  إسدائه  إلى  باإلضافة  الوباء، 
الرقابة على وسائل النقل والسهر على املتابعة اآلنية لها، وتطبيق الصارم 

لإلجراءات الردعية. 
آسيا.ع

أحمد  األهقار،  أمينوكال  نفى 
تنظيم  إلى  دعا  قد  يكون  أن  ايدابير، 
األخيرة  األحداث  عقب  مظاهرات 
وتيمياوين،  زواتني  تني  عرفتها  التي 
من  هناك  ألن  املنطقة  سكان  منبها 
استعمل  من  املغرضة  النوايا  أصحاب 

صورته مصحوبة بيان يدعو للتظاهر.
إيدابير    بيان وقعه أحمد  وجاء يف 

كل  أفند  األهقار  أمنوكال  بصفتي 
إلى  يدعو  لشخصي  منسوب  تصريح 
تخريب   وأعمال  مظاهرات  يف  اخلروج 
بيانه  يف  األهقار  أمنوكال  حذر  كما 
حتاول  مجهولة   إنها  قال  جهات  من 
خالل  من  السكان  وسط  البلبلة  زرع 
وكيانات  أجنبية  بقنوات  االتصال 

مشبوهة 

من  مبتابعة  ايدابير  أحمد   وهّدد 
قضائيا،  وصورته  اسمه  يستعملون 
اجلنائية  املسؤولية  أحمل  قائال   
لكل من يتحدث باسمي اخلاص يف 
استعمال  مع  اإللكترونية  املنشورات 

صورتي الشخصية.
ابتسام بوكثير

نّدد باستخدام اسمه في دعوات مغرضة
أمينوكال األهقار يفّند خبر دعوته للتظاهر

قضية »سوفاك«

التماس 15 سجنا ألويحيى  وعولمي 
و20 سنة لبوشوارب

استأنف، الخميس المنقضي، بمحكمة سيدي أمحمد لليوم الثاني على التوالي االستماع إلى المتهمين المتابعين في قضية 
»سوفاك«، منهم الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب عمر.

يحي  بومرداس  والي  أمر 
الفالحني  مبتابعة  مؤخرا،  يحياتن، 
لري  الشروب  املياه  استعملوا  الذين 
طريق  عن  الزراعية،  محاصيلهم 
التوزيع  بقنوات  العشوائي  الربط 
األول  املسؤول  وأكد  الرئيسة.  والتزود 
اجتماع  خالل  بومرداس،  والية  عن 
الوالية خصص حلل  مبقر  مؤخرا  عقد 

تعاني  الذي  الشروب  املياه  مشكل 
منه 25 قرية ببلديتي تيجالبني وبني 
موجهة  الشروب  املياه  أن  عمران، 
لتلبية احتياجات املواطنني من املياه، 
النشاط  باتا استخدامها يف  ومينع منعا 
الفالحي، داعيا إطارات مديرية املوارد 
الذين حضروا  للمياه  املائية واجلزائرية 
قضائية  دعاوى  رفع  إلى  االجتماع 

املياه  يستغلون  الذين  الفالحني  ضد 
تشتكي  وقت  يف  الري،  يف  الشروب 
السيما  بالوالية،  املناطق  عديد  فيه 
القرى واملداشر، من جفاف احلنفيات 
لألهالي  حقيقية  أزمة  يشكل  ما  وهو 
على  الصيف  فصل  وأن  خاصة 

األبواب.
سميرة مزاري

بومرداس
قرار بمقاضاة مستعملي الماء الشروب في الّري



ف سليم

املواطنني،  من  الكثير  أعرب  من جهتهم 
الزيادات  جراء  من  الشديد،  إستيائهم  عن 
العشوائية،  والغير مرخصة، من قبل السلطات 
ألصحاب السيارات الصفراء، مبا فيها اجلماعية 
العادية،   الزبون دفع ضعف التسعيرة  التي تلزم 
عدد  على  كتعويض  املدينة،  وسط  إلى  لنقله 
باقي الركاب، بعد تقليص العدد من 4 زبائن 
التسعيرة  أرتفعت  البوني  وببلدية  إثنني،   إلى 
الواحد،   للزبون  100دج  إلى  دينار   45 من 
وهناك  دج،   100 إلى   60 من  عمار  وبسيدي 
حي  من  وكذلك  دينار،   120 إلى  رفعها  من 
الى   30 من  املدينة  وسط  إلى  الصفصاف 
بدورها  التي  األحياء  من  وغيرها  دينارا،   50

قانونية،   الغير  الزيادات  هذه  نفس  شهدت 
يف  جليوبهم  إستغالال  املواطنون  أعتبره  ما  وهو 
التي  واإلقتصادية  االجتماعية  األزمة  ظل 
تعيشها البالد، بسبب تداعيات انتشار فيروس 
املواطنني  بعض  يرى  الوقت  نفس  يف  كورونا، 
سيارات  لسائقي  العشوائية  الزيادات  هذه  أن 
األجرة تأتي تعويض لأليام املاضية التي توقف 
نشاطهم بها بسبب احلجر الصحي بالرغم من 
أن احلكومة قامت بتعويضهم على حد تعبيرهم 
ورغم أن أغلبهم لم يتوقفو عن العمل وحتولو إلى 
جميع  بذلك  ضاربني  »الفرود«  نشاط  ممارسة 
وهو  احلائط  عرض  والتوصيات  التعليمات 
السلطات  يناشدون  املواطنني  هؤالء  جعل  ما 
املختصة وكذلك املصالح األمنية ملراقبة الناقلني 
اإلستغاللني وردعهم بسبب هذه التجاوزات. 

أقدم نهاية األسبوع املاضي مكتتبو 
عدل 2 بقاملة على االحتجاج أمام مقر 
أسموه  ما  بسبب  قاملة  عدل  وكالة 
بالتوزيع العشوائي لشهادات التخصص 
للعديد من املكتتبني ناهيك عن عدم 
الذين  والرقم  اإلقامة  معيار  تطبيق 
والتي  كانا محل عديد االحتجاجات 
عدل  لوكالة  العام  املدير  إلى  وصلت 
لم  اللقاء  أن  غير  العاصمة،  باجلزائر 
احملتجون  اكد  بحيث  بنتيجة  يثمر 
أن  الوطن  أخبار  جلريدة  حديثهم  يف 

مطالبهم لم تلقى اذان صاغية يف ظل 
احترام  دون  عشوائية  بصفة  توزيعهم 
مقر اقامتهم ما يعرضهم ملشاكل وأعباء 
عملهم،  مقرات  إلى  للوصول  أخرى 
ناهيك على أن العديد منهم لم يتلقوا 
أن  من  بالرغم  التخصص  شهادات 
األوائل  املسجلني  من  منهم  العديد 
خصوصا مكتتبي موقعي حجر منقوب 
وبوشقوف وهو ما وجب توضيحه من 
واملدير  بقاملة  عدل  وكالة  مدير  طرف 
احملتجون  طالب  كما  بعنابة،  اجلهوي 

بوثيرة  والدفع  الورشات  فتح  بضرورة 
باجراء  الوالية  والي  مطالبني  االجناز 
بعجلة  الدفع  وضرورة  ميدانية  زيارات 
توقفا يف  وانها عرفت  االجناز خصوصا 
العديد منها ناهيك عن مغادرة عمال 
عديد  باجناز  املكلفة  التركية  الشركات 
املشاريع وهو ما يدعو الى التدخل على 
مستوى الوصاية من اجل وضع حلول 
تعاني  التي  املشاكل  ملختلف  جدرية 

منها مختلف الورشات.
خديجة بن دالي

تبسة
سكان »تاغدة« يستغيثون الوالي

الوالية  تبسة، والي  مدينة  أحياء تاغدة يف  سكان  من  العديد  يطالب 
تشهدها  التي  املزرية  احلالة  مع  اليومية  معاناتهم  إنهاء  بالتدخل العاجل ألجل 
مختلف األحياء من تراكم األتربة والقمامة والردوم،  األمر الذي أرهقهم كثيرا 

خاصة بعد تكاثر كل أنواع احلشرات واجلرذان.
األحياء  هذه  وضعية  فإن  الوطن،  ألخبار  السكان  بعض  تصريح  وحسب 
أصبحت ال تطاق يف ظل جتاهل املسؤولني لها، حيث توجد العديد من البالوعات 
الكبيرة لصرف املياه منزوعة األغطية تشكل خطرا كبيرا على السكان الكبار منهم 
والصغار، كما أنها تساعد على مختلف االنفجارات يف شبكة الصرف الصحي 
على مستوى مفترق الطريق املؤدي من مقبرة تاغدة إلى األحياء، وأضاف ذات 
الصالح  املاء  لقناة  متاما  املنفجرة محاذية  الصحي هذه  الصرف  أن شبكة  املصدر 
للشرب والذي يجب تغيير مكانه،  كما أن هذا اإلشكال أجبر األطفال على 
اللعب وسط هذه الكارثة البيئية نظرا لغياب األماكن النظيفة واملخصصة للعب، 

وهو أمر يشكل خطرا كبيرا على صحتهم يف ظل انتشار هذه اجلائحة الصحية.
فيروز رحال

عنابة
 القمامة تهدد حي »البشير 
اإلبراهيمي« بكارثة بيئية 

رفع سكان حي البشير اإلبراهيمي ببلدية سيدي عمار 
عنهم  لرفع  البلدية  ملصالح  ومناشدة  استغاثة  نداء  بعنابة 
املنزلية  النفايات  تتعلق بتكدس  معاناة تعود ألسابيع طويلة 
مبحاذلة البيوت الفوضوية ما أجنر عنه إنتشار الروائح الكريهة 
والكالب الضاله والقوارض واجلرذان التي باتت تشكل خطرا 
على السكان فضال عن الروائح السامة التي زادت حدة مع 
االرتفاع املسجل يف درجات احلرارة يف األيام األخيرة األمر 
الدي زاد من مخاوف السكان من مارثة بيئية. مصالح بلدية 
سيدي عمار ويف ردا على إنشغال هؤالء املواطنني أكدت بأنه 
رئيس  إشراف  الرابعة مساًءا وحتت  الساعة  أمس وعلى  يوم 

والصيانة  العامة  الوسائل  البيئه  مديرية  مصالح  من  وبتدخل  البلدي  الشعبي  املجلس 
فيفري   24 منطقة  من  كل  مندوب  قام  اإلبراهيمي  البشير  حي  الديس  حجر  مبنطقة 
»خشعي عامر« ومندوب منطقة مرزوق عمار« ملصاره العايش« ومدير البيئة« محمدي 
بتسخير  وذلك  الفوضوية  لسكنات  احملاذية  السوداء  بالنقطة  القمامة  ورفع  بإزالة  نوري« 
جرافتني وشاحنتني وعدد من العمال وبحسب املصدر فإن هذه العملية ال تزال متواصلة 

للقضاء على هذه البؤرة السوداء للقمامة التي تعود لعدة أسابيع.
ف سليم

107 مسافرين من تونس يغادرون 
الحجر الصحي

مواطنا   107 املاضي  االسبوع  نهاية  غاد   
من  بكل  الصحي،   احلجر  تونس  من  قادم 
 19( »املاجستيك«  الفندقيتني  املؤسستني 
شخص(   88( اجلميل«  و«رمي  شخص(،  
مبدينة عنابة،  حيث مت توفير 07 وسيلة نقل 
للتكفل بإيصالهم إلى واليات إقامتهم والبالغ 
عددها 29 والية. وحسب مصادرنا فإن هذه 
مت  التي  العائالت  لترحيل  اجلديدة  العملية 

إجالءها من طرف السلطات اجلزائرية عبر معبر أم الطبول احلدودي لوالية الطارف 
واجلدير  بفيروس كورونا.  فيها  أو مشتبه  مؤكدة  إصابة  أي حالة  بها  لم يسجل 
باإلشارة يبقى 48 شخص يخضعون للحجر الصحي بفندق »املاجستيك« قدموا 

يوم 08 جوان 2020 من تونس الى غاية انقضاء فترة احلجر )14 يوما.
ف سليم

جيجل
سرقة شاحنة من ميناء بوالديس

قام شخص بسرقة شاحنة نفعية من داخل ميناء بوالديس بلدية جيجل يف 
غفلة من صاحبها حيث اصطدم اللص باملدخل الرئيسي للميناء خالل محاولة 
هروبه بالشاحنة بعد تفطن أعوان األمن والذين الحقوه إلى غاية احلاجز األمني 
بالكيلومتر الثالث أين مت توقيفه من قبل أعوان األمن فيما مت فتح حتقيق يف القضية

 بلدية خيري واد العجول تحذر من مكمل غدائي خطير
أصدر رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية خيري واد عجول بيانا حتديري 
لسكان البلدية خاصة الشباب منهم من وجود مكمل غدائي مميت يباع باملنطقة 
Hydroxycut Hardcore NextGenومبوقع واد كنيس حتت مسمى
والذي مصدره الواليات املتحدة األمريكية ويسوق من طرف اسبانيا ليؤكد البيان 
من  والتحدير  البلدية  شباب  قبل  من  واحليطة  اإلنتباه  ضرورة  على  التحديري 

استخدامه كونه يهدد حياتهم وصحة وسالمة أجسادهم.
سهام.ع
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أصحاب سيارات األجرة بعنابة يخالفون التعليمات 

زياداٌت »َعشواِئية« في َتسعيرة 
الّنقل ُتِثير ُسخط الُمواطِنين

قالمة
مكتتبو عدل )2( ينظمون وقفة احتجاجية

أقدم عدد من أصحاب سيارات األجرة )الفردية والجماعية( بمدينة عنابة على رفع تسعيرة النقل الحضري، بصفة عشوائية 
وغير مرخصة،  مستغلين الظروف الراهنة الصعبة،  التي يعيشها المواطن العنابي بسبب الحجر الصحي، ومتحججين بالزيادة 
المسجلة في سعر الوقود،  وباإلجراءات الوقائية المفروضة عليهم، من قبل السلطات. إجراءات قالوا عنها إنها ال تسمح لهم 

بممارسة نشاطهم بصفة عادية،  بسبب التدابير الوقائية القاسية، األمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة.

العمومية  املؤسسة  تسجل 
االستشفائية سيدي عيسى يف املسيلة من 
الطبية  األجهزة  يف  جليا  نقصا  آلخر  يوم 
معلومات  وحسب  الطبية.  والكوادر 
متطابقة من مبنى املؤسسة اإلستشفائية،  
التي أصبحت ال تتحمل الكم الهائل من 
اقليم  خارج  من  حتى  للعالج  قاصديها 
واملدية  البويرة  واليتي  كبلديات  الوالية 
والتي  فيروس  كورونا  جائحة  بعد  خاصة 
مرعبة  أرقاما  عواس  مدينة  فيه  سجلت 
على  الوالية  بلديات  ببعض  مقارنة 
املعروفة  املدن  من  وغيرها  بوسعادة  غرار 
وفاة   21 سجلت  حيث  سكانها  بكثافة 
عن  ناهيك  للعالج  خاضعة  حالة  و60 

تستقبلها  لم  التي  احلاالت  عشرات 
املؤسسة واالستعجاالت الطبية اجلراحية 
للمصابني،  وأجنحة  أسرة  توفر  لعدم 
الطبي يف حيرة  الطاقم  الذي جعل  األمر 
أمره من خالل نقص األطباء حيث  من 
الصحي  الشأن  متتبعي  الكثير من  اقترح 
التابعني  األطباء  مبجموعة  مدهم  بضرورة 
للصحة اجلوارية،  وهو ما وضع أصحاب 
املآزر البيضاء يف مواجهة فيروس وبوسائل 
تكاد تكون منعدمة يأتي هذا بعد االرتفاع 
اليومية جراء استهتار  الرهيب لإلصابات 
اإلصابات  عدد  من  مما ضاعف  املواطنني 
أكدوا  آخرون  وفاة،    21 حلصد  إضافة 
املزيد  توفير  عن  عجزت  اإلدارة  أن  على 

مبستشفى  ألجنحة  تخصيصها  بعدما 
االستعجاالت  جانب  إلى  كويسيبلعيش 
الطبية اجلراحية،  لكن كل هذا غير كاف 
اإلسعاف  سيارات  عجزا يف  تسجل  كما 
التي يوجد من بينها 03 سيارات معطلة 
طبيبات  نقص  من  املؤسسة  تعاني  كما 
والتوليد  النساء  أمراض  يف  مختصات 
عن  ممثلني  فأن  املصادر  ذات  وحسب 
الطاقم الطبي يكون قد اجتمع معد مدير 
املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
عنه  يسفر  ما  انتظار  يف  أمس  مساء 

االجتماع. 
جمال أبو اشرف

المسيلة 
المؤسسة االستشفائية »سيدي عيسى« تعاني نقصا في التأطير

متكنت مصالح والية الطارف ممثال 
يف أمن دائرة القالة من توقيف شخصني 
اإلخالل  قضية  يف  متورطان   )02(
بالنظام العام مع القيام باإلعتداء على 
األشخاص بإستعمال أسلحة بيضاء، 
عن  قضائية  ملفات  ضدهم  أجنز  أين 
لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  قضية 
التحطيم  جنحة،   أو  جلناية  اإلعداد 

التعدي  ومحاولة  الغير  مللك  العمدي 
أسلحة  بإستعمال  األشخاص  على 
بيضاء مع اإلخالل بالنظام العام قدموا 
مبوجبه أمام اجلهات القضائية املختصة 
حقهم  يف  وصدر  القالة  محكمة  لدى 
حكم 03 سنوات و04 سنوات حبس 
مقدرة  مالية  وغرامة  االيداع  مع  نافذة 
واحد  كل  حق  يف  دج   50.000 بـ 

دائرة  أمن  متصل  سياق  ويف  منهما. 
القالة متكن من توقيف شخص متورط 
العمدي  واجلرح  الضرب  قضية  يف 
بواسطة سالح أبيض، أجنز ضده ملف 
أين صدر  للعدالة  مبوحبه  قدم  قضائي 
حبس   )02( بعامني  حكم  حقه  يف 

نافذة مع اإليداع.
ف سليم

الطارف
توقيف 3 أشخاص تورطوا في جرائم ِعّدة
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غاضبون يحتجون للمطالبة بتحسين أوضاعم االجتماعية 

َقريُة »الَجاِبية« ببجاَية َتشهُد
 نهايَة أسبوٍع َساِخنة! 

بـــلقاسم.ج

إلى  املطالب  رفعوا الئحة   السكان 
املسؤولني احملليني بااللتفات إلى قريتهم 
املشاكل  من  جملة  يف  تتخبط  التي 
اهتراء  وعلى  سنوات،  منذ  املتراكمة 
الطرقات، إضافة إلى امتعاضهم الشديد 
إزاء جملة املشاكل التي يعيشونها والتي 
فاقت قدرتهم من جهة واإلهمال الذي 
مطالبني  أخرى  جهة  من  قريتهم  طال 
العاجل  بالتدخل  احمللية  السلطات 
خاصة وان هذه األخيرة أدارت وجهها 
الكثيرة  الشكاوي  رغم  لسنوات  عنهم 

إليها. رفعوها  التي  املتعددة  والعروض 
ومن بني ابرز املشاكل التي يعاني منها 
سكان قرية اجلابية منذ أمد طويل دون 
الشروب  ماء  ونقص  ه  إليهم  االلتفات 
إلى جانب اهتراء الطرقات ولعل ما زاد 
وتخبطهم  ه  السكان  واستياء  تذمر  من 
الزمن  من  طويلة  لفترة  املشاكل  وسط 
دون التفاتة من السلطات التي وبالرغم 
من علمها باملشاكل الكثيرة التي يغرق 
تبرمج  لم  إنها  إال  القرية،  فيها سكان 
مشاريع تنموية من اجل إنهاء معاناتهم 
وتغيير حياتهم نح واألفضل.ومن اكبر 
املشاكل التي تؤرق قرية اجلابية ه واهتراء 

مجمعهم  عن  بالقرية  الطرقات  شبكة 
العائالت  حاجات  ظل  يف  السكني 
خالل  الضرورية  املادة  لهذه  املاسة 
موسم الشتاء واشتداد البرودة من اجل 
مبوقع  تتوقع  املنطقة  وان  التدفئة خاصة 
جبلي، وأمام هذا العجز يف التزود بهذه 
املادة احليوية لم يبق أمام السكان سوى 
اقتناء قارورات غاز البوتان التي عادة ما 
تكون نادرة هي األخرى جراء استغالل 
هذا  املاسة.ويف  السكان  حاجة  التجار 
السلطات  القرية  أهالي  يناشد  السياق 
الوالئية بااللتفاتة إلى مطالبهم وحتسني 

ظروف معيشتهم يف اآلجال القريب. 

اعتصم، نهاية األسبوع الماضي، سكان قرية الجابية التابعة لبلدية بوخليفة أمام مقر دائرة تيشي بوالية بجاية، للمطالبة 
بتجسيد الوعود السابقة التي كانت محل اتفاق بين سكان المنطقة والسلطات المحلية. وتنحصر المطالب في معالجة عدة نقائص 

على غرار تدهور شبكة الصرف الصحي وغياب دوريات جمع القمامة، أضف إلى ذلك تهيئة الطريق المؤدية إلى قريتهم.

بجاية
توقيف سارق سطا على اإلقامة 

الصيفية بـ »تيشي« 
ببجاية خالل  تيشي  دائرة  القضائية ألمن  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
هذا األسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، ينحدر من والية 
السياحية مبدينة  الفنادق  ألحد  تابعة  صيفية  سرقة إقامة  يف  تورط  داخلية 
تيشي، تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكاملة هاتفية من 
أحد أعوان الوقاية واألمن ألحد الفنادق بتيشي مفادها تواجد شخص على 
وبحوزته  املعني  مت ضبط  الشرطة  عناصر  تنقل  بعد  شبهة،  محل  مستواهم 
مجموعة من األجهزة اإللكترونية )تلفازين، جهازي إستقبال، مجموعة من 
التلفزيون( كانت  الهوائية وأجهزة  باملكيفات  التحكم عن بعد خاصة  آالت 
قام  بأنه  إتضح  فيه  املشتبه  مع  التحقيق  وبعد  فراش،  غطاء  داخل  ملفوفة 
البحر  شاطئ  من  بالقرب  املتواجدة  الصيفية  اإلقامات  إحدى  من  بسرقتها 
العمومية  السلطات  طرف  من  األخيرة  هذه  غلق  إستغل  حيث  بتيشي، 
وتسلل  لإلقامة  اخلارجي  اجلدار  بتسلق  وقام  كورونا  إنتشار جائحة  ملكافحة 
إلى داخلها واستولي على األشياء التي ضبطت بحوزته.بعدإنتهاء التحقيق 
مت إجناز ملف جزائي ضده ألجل قضية السرقة بالتسلق ومت تقدميه أمام اجلهات 

القضائية املختصة، وبعد جلسة املثول الفوري صدر يف حقه أمز إيداع.
بـــلقاسم.ج

سائقو سيارات األجرة غاضبون! 
التي  الشروط  اجتاه  سخطهم  عن  ببجاية،  األجرة  وسيارات  سائق  عبر 
وضعتها احلكومة الستئناف نشاطهم بالتعجيزية، حيث أعربوا عن تذمرهم 
يعانون  وأنهم  متاعبهم خاصة  من  زاد  الذي  البروتوكول  بهذا  رضاهم  وعدم 
السلطات  وقرار  وباء كورونا  أكثر من ثالثة أشهر أي منذ ظهور  البطالة منذ 
بوقف نشاط وسائل النقل العمومي واخلاص. فما استاء له سائق وسيارات 
األجرة ه والتكاليف الباهظة التي زادت من أعبائهم باألخص وضع الزجاج 
الواقي بني السائق والزبون والذي يكلف لوحده قرابة 8 آالف دج ناهيك عن 
السيارة  تعقيم  مع  الكحولي  السائل  وشراء  البالستيك  مبادة  املركبة  تغليف 
بشكل يومي، لذلك يتساءل سائق وسيارات األجرة عن سبب إقدام الوصاية 
على وضع مثل هذه القيود والتي تركت الكل يف حيرة من أمرهم، مطالبني 
الوصاية بضرورة توفير هذه الوسائل أ وتخصيص منحة خاصة لسائق سيارة 
األجرة يستطيع من خاللها اقتناء كل ما طلب منه من وسائل للوقاية واحلماية 

من الكوفيد، أ ومراجعة الشروط املوضوعة للعودة للنشاط.
 بـــلقاسم.ج

ربط 800 مسكن بـ »اغيل«بشبكة 
الغاز الطبيعي 

سكان  استفاد مؤخرا، 
بوالية  علي  إغيل  بلدية  قرى 
واحلدودية  اجلبلية  بجاية، 
وبرج  واليتي«سطيف  مع 
الغاز  مادة  بوعريريج«من 
وضعت  أن  بعد  الطبيعي، 
واملصالح  الوالئية  السلطات 
املادة  هذه  اخلدمة  حيز  املعنية 
مما  مسكن،  ل802  احليوية 
جعل السكان يودعون قارورات 
غاز البوتان، يف انتظار استفادة 
األسابيع  يف  أخرى  مناطق 

القادمة.تأتي هذه العملية بعد استالم اجلزء األول من مشروع ربط مختلف 
بلديات بجاية، بالغازالطبيعي، يف إطار البرامج القطاعية التي استفادت منها 
من  ارتياحها  عن  الصدد،  هذا  يف  العائالت  عشرات  عبرت  وقد  الوالية، 
االستفادة من غاز املدينة بعد املعاناة الطويلة مع قارورات غاز البوتان، خاصة 
خالل فصل الشتاء، حيث تصبح هذه املادة نادرة بفعل غلق الطرق، وه وما 
يكون سببا يف نقص التزويد بهذه املادة، يف الغالب. األمر الذي يحتم على 
الكثير من املواطنني اللجوء إلى الوسائل التقليدية، يف حني أن استفادة 802 
بهذه  مسكن  آالف   3 ربط  انتظار  يف  األولى،  املرحلة  ضمن  يندرج  عائلة 
ملطالبة  الفرصة  علي،  إغيل  لبلدية  احملليون  املنتخبون  احليوية.استغل  املادة 
السلطات الوالئية بضرورة التكفل ببعض املشاريع االستعجالية، التي تعرف 
تأخرا كبيرا على مستوى البلدية، بهدف حتريك التنمية، على غرار وضعية 
الطرق واملرافق املوجهة للشباب، فيما ينتظر أن تستفيد بلدية إغيل علي من 
التي  العزلة  باخلروج من  لها  أن تسمح  مشاريع أخرى مستقبال، من شأنها 

تعاني منها منذ عدة سنوات.
بـــلقاسم.ج

وغربي  بودوا  بلدية  ستتدعم 
من  الثاني  السداسي  خالل  بومرداس 
اخلدمات  متعددة  بعيادة  اجلارية  السنة 
والتي  تركية،  بن  بحي  اجنازها  يجري 
ستشكل إضافة لقطاع الصحة بالبلدية. 
من  الوطن«  »أخبار  علمته  ما  وحسب 
استيعاب  طاقة  فإن  الوالية،  مصالح 
العيادة تبلغ 40 سرير وتعرف تقدما يف 
األشغال يفوق 75 باملائة، على أن تفتح 
ووكذا  ببودوا  املرضى  وجه  يف  أبوابها 
وخميس  كحمادي  املجاورة  البلديات 
املقبل. حيث  أواخر شهر أوت  اخلشنة 
بعد  الصحي  الهيكل  هذا  سيشكل 
دخوله حيز اخلدمة إضافة لقطاع الصحة 

وعلى  وبودوا  عموما  بومرداس  بوالية 
وجه اخلصوص، السيما يف ظل غياب 
هياكل صحية تقدم خدمات يف املستوى 
للمواطنني باجلهة الغربية للوالية، على 
حيث  االستشفائية،  املؤسسات  رأسها 
تتوفر والية بومرداس على 3 مستشفيات 
تقع كلها باملنطقة الشرقية وحتديدا بكل 
تعاني  والثنية  منايل  برج  دلس،  من 
اخلدمات،  مستوى  تدني  من  غالبيتها 
املتخصص  الطبي  الطاقم  نقص  بسبب 
الالزم، خاصة ما تعلق بأجهزة  والعتاد 
وحتى  السكانير  مثل  املتطورة  األشعة 

وإن وجدت فهي يف حالة تعطل دائم.
إلى  باملرضى  يضطر  الذي  األمر 

والعيادات  أ  واملستشفيات  نح  التوجه 
وتيزي  أ  بالعاصمة  املتواجدة  اخلاصة 

وزو، إلجراء أبسط الفحوصات.
بودوا  بلدية  أن  اإلشارة  وجتدر 
 120 مستشفى  مشروعا إلجناز  وتسجل 
سرير، يجري إجنازه مبخرج البلدية، من 
املقرر أن يدخل حيز اخلدمة أواخر السنة 
اجلارية، باإلضافة إلى مشروع مستشفى 
240 سرير الذي جتري به األشغال بحي 
الساحل ببلدية بومرداس، والذي أعيد 
بعثه عدة مرات، غير أنه لم ير النور إلى 

حد كتابة األسطر.
سميرة مزاري

بومرداس
بودواو ستتدعم بعيادة متعددة الخدمات

أ  الهشة  والعمارات  قاطن  جدد 
ببلدية  البازارات«  باسم«  يعرف  وما 
البليدة أمس احتجاجهم على الوضعية 
والتي  العمارات  إليها  آلت  التي  املزرية 
بسبب  قاطنها  حياة  تهدد  أصبحت 
للسقوط، حيث سبق  اآليلة  وضعيتها 

وان عرفت انهيار أجزاء عديدة منها.
احملتجون سبق وان جتمعوا أمام مقر 
الوالية، وخرجوا أول أمس إلى ساحة 
البليدة  مدينة  بوسط  السبت  باب 
معاناتهم،  عن  والتعبير  لالحتجاج، 
التعجيل  الوالئية  السلطات  وطالبوا 

وإنهاء  عصرية  سكنات  إلى  بترحيلهم 
عملية  أن  بعضهم  وذكر  معاناتهم، 
من  أكثر  عليها  مر  األخيرة  إحصائهم 
مالكي  تهديد  حتت  وهم  شهرا،   18
من  بطردهم  األصليني  العمارات 
ت  قرارا  تنفيذ  طريق  عن  السكنات 

العدالة يف أي وقت.
يف  أكد  نويصر  كمال  الوالية  والي 
بسكان  التكفل  أن  صحفي،  تصريح 
بالنظر  تدريجيا،  يتم  الهشة  العمارات 
الذي  السكني  البرنامج  لضعف 
واجلاري  البليدة،  والية  منه  استفادت 

سكن  ألف   20 يوجد  حيث  اجنازه، 
اجتماعي، و1300 وحدة للقضاء على 
 450 إحصاء  مت  فيما  الهش،  السكن 
عائلة توجد بـ 48 موقع للسكن الهش، 
 18 24 موقع، وإحصاء  مت دراسة منها 
موقع آخر للسكنات القصديرية، وأشار 
العمارات  سكنات  دراسة  أن  الوالي 
اخلطر،  وضعية  وفق  تتم  الهشة، 
يف  بالهدوء  بااللتزام  السكان  وطالب 

انتظار جتسيد مطالبهم تدريجيا.
أيوب بن تامون

البليدة
قاطنو العمارات الهشة يستعجلون السلطات ترحيلهم
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 نقلت وسائل إعالم ألمانية 
أن الشرطة أوقفت، جنوبي 
والية هيسن األلمانية، ثالث 

نساء كن يقطفن أوراق العنب 
من مزارع الكروم الستخدامها 

في تحضير وجبة تقليدية 
شرقية.

وأصدرت الشرطة تحذيرات 
من مغبة أكل هذه األوراق 
كونها المهمة لنمو ونضج 

العنب. كما لجأت الشرطة لبث 
تحذير رسمي من خطر أكل 

أوراق الكروم جنًبا لألمراض، 
كون هذه الكروم مرشوشة 

بمبيدات حشرية.

عقب صدور أغنية »روزا« عبر التطبيق الرسمي ألنغامي، وبعد ما أداها 
صاحبها »ديدين كانون 16« على المباشر في برنامج سهرانين معكم 
بالبيت، نشرت صفحة أنغامي فيديو تعريفي بـ »ديدين كانون 16«، 

وصّنفته كأحد أبرز نجوم »الراب« و«الهيب هوب« في الجزائر، فهل 
يأخذ هذا التصنيف بعين االعتبار؟! 

Et� (أعلنت وكالة األنباء الجزائرية،  يوم الخميس المنقضي، أن بلدية »إيتريبيك« 
terbeek( في بروكسل البلجيكية،  أطلقت اسم المقاوِمة الجزائرية البطلة اللة فاطمة 

نسومر، على إحدى شوارعها. بادر بهذه الخطوة عضوان من أعضاء مجلس بلدية 
»إيتريبيك«،  في إطار التمكين لتكافؤ الفرص والتنوع في الفضاء العمومي البلجيكي. 

وتهدف هذه المبادرة إلى التحسيس بمكانة المرة في المجتمع نظير ما قدمته النساء عبر 
التاريخ،  سواء تعلق األمر بتاريخ بلجيكا أو تاريخ العالم بصفة عامة. 

أحدث تسرب للمياه دام أياما 
عديدة على مستوى بلدية 

النزلة بحي عين الصحراء في 
تقرت،  تجمع مياه أطلق عليه 
السكان ازدراًء اسم بحيرة. 
هذا، ووجد األطفال في هذه 
»البحيرة« ضالتهم في ظل 
اشتداد الحر وانعدام مرافق 
الترفيه كالمسابح التي تتيح 

ألبناء المنطقة تمضية الصائفة 
في جو لطيف.

ر من أكِل أوراِق الُكروم! ألماِنيا ُتحذِّ

الجاِئحُة تنعُش اإلبداَع االفِتراضي الجاِئحُة تنعُش اإلبداَع االفِتراضي 

»ِديدين كاُنون »ِديدين كاُنون 1616« سيُِّد الّراب! « سيُِّد الّراب! تَسـّرٌب هـذا أم ُبحيـرٌة اصِطناعـّيٌة؟!تَسـّرٌب هـذا أم ُبحيـرٌة اصِطناعـّيٌة؟!

 يبدو أن الجائحة غيرت مسار اإلبداع واإلقامات الفنية لتصبح كلها 
افتراضية تنشر على »الواب«، إذ أعلنت الصفحة الفايسبوكية 

»421« عن إطالق »برنامج معرض 421 لإلقامة الفنية المنزلية«،  
الذي يهدف إلى دعم جماعات الممارسة اإلبداعية في منطقة الشرق 

األوسط وشمالي إفريقيا وجنوبي آسيا، إلنتاج األعمال اإلبداعية 
واستكشاف أشكال التفاعالت الرقمية، من خالل ممارستهم أثناء فترة 
العزل االجتماعي، علما أن التسجيل سيبقى مفتوحا إلى غاية 18 من 

جويلية القادم. 

الّلــة ْنســوَمـر الّلــة ْنســوَمـر 
أيقوَنـٌة فـي َبلِجيـكاأيقوَنـٌة فـي َبلِجيـكا

مرت، يوم أمس، ذكرى استشهاد 
البطل الرمز أحمد زبانة، الذي أعدمه 
االحتالل الفرنسي في حدود الساعة 
الرابعة صباحا من يوم 19 جوان 
1956. أخذ أحميدة من زنزانته 
وسيق إلى المقصلة، وهو يردد 

بصوت عال:»إنني مسرور جدا بأن 
أكون أّول جزائري يصعد المقصلة، 

بوجودنا أو بغيرنا تعيش الجزائر حرة 
مستقلة”.

وفي يوم ذكرى استشهاد الّذبيح،  
حّياه الجزائريون بتناقل آخر رسالة 

له، وهذا مقطع منها: » أقاربي 
األعزاء، أمي العزيزة: أكتب إليكم 
ولست أدري أتكون هذه الرسالة 

هي األخيرة، وهللا وحده أعلم. فإن 
أصابتني مصيبة كيفما كانت فال 

تيأسوا من رحمة هللا. إنما الموت 
في سبيل هللا حياة ال نهاية لها، وما 
الموت في سبيل الوطن إال واجب. .«

بــيِح  بــيِح فـي ِذكـَرى ُصعـوِد الذَّ فـي ِذكـَرى ُصعـوِد الذَّ
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عبد اهلل مجبري

بإجناز  تكفلت  الذي  املشروع  هذا 
مدة  استغرقت  وطنية  شركات  عدة  ه 
قدرت  مالية  بتكلفة  شهرا   22 إجنازه 
يتزود  حيث  دينار  مليار   2.5 ب 
الصاحلة  باملياه  تيمياوين  سكان  منه 
من  كم   80 مسافة  على  للشرب 
تيمياوين.إال  الى  وت  تقرا  منطقة 
يقض  لم  إنه  يبدوا  املشروع  هذا  أن 
سنة  فكل  باملنطقة  املاء  أزمة  على 
مطالب  وترفع  االحتجاجات  تتجدد 

آخرها  كان  احليوية  املادة  هذه  بتوفير 
املنطقة  أطلقها سكان  التي  االستغاثة 
إلى  االحتجاجية  الوقفات  خالل  من 
املاء  لغز  لفك  بالبالد  العليا  السلطات 
السلطات احمللية على  هناك. محملني 
أضحى  حيث  وضعيتهم  إليه  ماآلت 
الغني عندهم  هو  ماء  قطرة  ميتلك  من 
ويضطر الكثير منهم لشراء صهاريج ملأل 
خزانات 1000 ل للماء ب1500 دينار 
جزائري.وأضاف الناشطون أن مشروع 
ملؤسسة  ووفر  استكمل  لو  تقراوات 
املياه كل الواسائل ماميكنها يف إصالح 

النتهت  قياسي  وقت  يف  األعطاب 
الصاحلة  املياه  مشكل  مع  معاناتهم 
من  كما  املنطقة.  تعرفه  الذي  لشرب 
شأن هذا القناة الناقلة للمياه أن تعطي 
اإلقتصادية   احلركة  يف  كبيرا  دفعا 
يف  خصوصا  املنطقة  يف  والتنموية 
النشاط الرعوي السائد هناك ويف نفس 
إلنشاء  حافزا  تعطي  كانت  السياق 
املنطقة.  للسكان  فالحية  محيطات 
لإلشارة تضم قناة تقرا وت 3محطات 
منهما  كل  سعة  مياه  وخزاني  ناقلة 

1000م مكعب. 

أدرار 
قافلة صحية تجوب قصور زاوية كنتة

للهالل  احمللية  اللجنة  تواصل 
األحمر اجلزائري لبلدية زاوية كنتة 
برنامج القافلة الطبية املتنقلة لفائدة 
كبار السن وذوي األمراض املزمنة 
خاصة املعوزين منهم بقصور بلدية 
زاوية كنته حيث شملت هذه املرة 
طاقم  رفقة  احلاج«  »أوالد  قصر 
طبي متمكن يحرص على فحص 
الدم ونسبة  وقياس ضغط  املرضى 

املعوزين  للمرضى  أدوية  تقدمي  وكذا  طبية  وصفات  وتقدمي  الدم  يف  السكر 
الذين ال يقدرون على اقتنائها.

القافلة ستواصل برنامجها بكافة قصور بلدية زاوية كنته يومي السبت 
والثالثاء من كل أسبوع، داعية رؤساء األحياء إلى إحصاء املرضى املسنني 
بالقصور وتسليمها للمكتب  املزمنة  املعوزين منهم وذوي األمراض  خاصة 

من أجل استكمال البرنامج.
املبادرة هذه يشرف طاقم عليها طاقم طبي وشبه طبيني بالعيادة متعددة 
اخلدمات بالبلدية املذكورة فضال عن وجود متطوعني متطوعات ومساهمني 
القصور  هذه  سكان  جهتهم  من  احلسنة  املبادرة  هذه  إجناح  على  يسهرون 
استحسنوا هذه املبادرة التي خلفت أثرها اإليجابي خاصة اجلانب النفسي 

للمرضى الذين استشعروا أن هناك من يقف بجانبهم.

..وافتتاح وكالة لبنك الفالحة والتنمية الريفية 
الواقعة نحو70كلم جنوبي مقر  دخلت حيز اخلدمة بدائرة زاوية كنتة 
والية ادرار وكالة لبنك الفالحة والتنمية الريفية حفل التدشني جرى حتت 
اشراف املدير اجلهوي للبنك الذي كان مرفوقا باطارات من املديرية اجلهوية 
الفالحني ومشايخ  وممثلني عن  الفالحية،  الغرفة  ومسؤولني محليني، من 
التعامالت  جميع  الوكالة  تقدم  ان  املنتظر  ومن  هذا  آخرين.  ومدعوين 
الكبرى على غرار فتح احلسابات ومنح  الوكاالت  باقي  املالية شأنها شأن 
القروض البنكية والتحويالت املالية ما سيخفف من عناء تنقل الفالحني 
واملستثمرين الدرار او رقان يف انتظار تزويدها يف األيام القليلة القادمة بجهاز 
السحب اآللي.  لإلشارة قد استحسن فالحو زاوية كنتة واملناطق املجاورة 
بهذه الوكالة ما سيسهم بحسبهم يف دعم مختلف الشعب الفالحية وتدليل 

الصعوبات التي كانت تعتريهم يف هذا املجال.
عبداهلل مجبري

عين صالح 
تنظيم حمالت نظافة واسعة

 بـ »اقسطن«
بصمتك  جمعية  بادرت 
بعني  أيقسطن  بقرية  للبيئة 
صالح رفقة مصالح البلدية والتي 
سخرت العتاد الالزم املتمثل يف 
بالقيام  واجلرافات،  الشاحنات 
بنظافة  خاصة  تطوعية،  بحملة 
احمليط حملت شعار نظافة احمليط 
عرفت  حيث  ووعي   ثقافة 
احلي  كبيرة من سكان  مشاركة 

مبختلف فئاته العمرية مع االلتزام 
باإلجراءات الوقائية والصحية، من لبس الكمامات وارتداء القفازات.

بالرغم  للحي  والفرعية  الرئيسية  الشوارع  بتنظيف  انطالقتها  كانت 
الصلبة  بنوعيها  املخلفات  من  اطنان  رفع  مت  حيث  االجواء،  حرارة  من 
خاصة  للقرية  الكبرى  واالحياء  الشوارع  هذه  مستوى  على  والبالستكية 
النقاط السوداء قرب التجمعات السكانية، يف ظل االنتشار الواسع للنفايات 

املنزلية، بسبب عدم مرور شاحنات النظافة بالقرية،يف بعض األحيان
فان  فراجي  محمد  االستاذ  اجلمعية  رئيس  حسب  املبادرة  وتهدف 
املبادرة تدخل يف أطارتنفيذ البرنامج السنوي للجمعية، بهدف اعادة الوجه 
السنوات االخيرة  للقرية، والتي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا، يف  اجلمالي 
االوبئة،  اجل حياة خالية من  احمليط من  نظافة  بأهمية  املواطن  وحتسيس 
اضافة إلى زرع ثقافة حماية البيئة لدى االطفال رجال الغد، الن حماية 
البيئة مسؤولية اجلميع يضيف رئيس اجلمعية، للعلم تعتبر جمعية بصمتك 
من اجلمعيات الرائدة فيما يخص ببرامج حماية البيئة، على مستوى تراب 

املقاطعة، تطبيقا لشعارها مبادرة -تعاون -بيئة افضل.
 احمد كرزيكة

الوادي
 مستعملو طريق تغزوت يطالبون بوضع حواجز فاصلة

املختلفة  املركبات  سائقي  عديد  دق 
املستعملة للطريق الوطني رقم 48 يف اجلزء 
اخلط  وكوينني،ناقوس  تغزوت  بني  الرابط 
عدد  قيام  املرور جراء  كثرة حوادث  بسبب 
احلواجز  بتجاوز  املتهورين  السائقني  من 
القائمة بني جزئي الطريق املذكور. وأوضح 
رقم  الوطني  الطريق  مستعملي  من  عدد 
تغزوت  بلديتي  بني  الرابط  مقطعة  يف   48
املرورية تقع يف  وكوينني أن عديد احلوادث 
الطريق، بسبب إقدام العديد من أصحاب 

احلاجز  على  القفز  يشبه  ما  على  املركبات 
وخالل  املزدوج،  الطريق  بني  الفاصل 
من  املذكور  للشطر  الوطن  أخبار  معاينة 
يف  املقاطع  عديد  تكسير  الحظنا  الطريق 
املركبات  أقامها أصحاب  الفاصل،  احلاجز 
ألجل تسهيل املرور من جهة ألخرى بحكم 
ُبعد املسافة املوجود بني مفترق الطريق الذي 
يصل بني بلدية ورماس والطريق الوطني رقم 
48 ومدخل مدينة كوينني وهي مسافة تزيد 
عن 4 كيلومترات، هذا إضافة إلى هروب 

من  املختلفة  املركبات  سواق  من  عدد 
الطريق  على  تقام  التي  األمنية  احلواجز 
املذكور، خوفا من سحب رخصهم أو حترير 
وطالب  ضدهم.  مالية  ومخالفات  محاضر 
احمللية  السلطات  من  الطريق  على  املارون 
العمومية  األشغال  مديرية  وكذا  بكوينني 
الفاصل  احلاجز  ترميم  إعادة  بالوالية، 
حلماية  عوضها  حديدية  حواجز  إقامة  أو 

مستعملي الطريق من السواق املتهورين. 
رشيد شويخ

الفرقة  عناصر  أيام،  قبل  جنحت، 
دائرة  ألمن  القضائية  للشرطة  املتنقلة 
لنشاط  الوادي يف وضع حد  بوالية  جامعة 
ترويج  يف  ينشط  قضائيا  املسبوقني  أحد 
الكيف  من  كمية  وحجز  املــخدرات 
ميثل  مالي  مبلغ  الى  املعالج باالضافة 
بحسب  العملية  الترويج.تفاصيل  عائدات 
تعود  الوادي،  والية  أمن  ملصالح  بيان 

للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عناصر  تلقي  إلى 
نشاط  رصد  مفادها  ملعلومات  القضائية 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  لشخص  مشبوه 
مقيم  املجاورة  الواليات  احد  من  ينحدر 
باملنطقة، يقوم بترويج السموم بني شباب، 
على الفور مت الترصد لهذا األخير وتوقيفه،و 
بعد إخضاعه لعملية التفتيش مت العثور على 
12 قطعة من املخدرات قدر وزنها بـ 11.5 

يستعمل  ابيض  سالح  إلى  باإلضافة  غ 
تستعمل يف  وشفرات  املخدرات  تقطيع  يف 
التقطيع وأدوات تستخدم إلخفاء املخدرات 
عائدات  ميثل  مالي  مبلغ  إلى  باإلضافة 
األولية  بالتحقيقات  القيام  وبعد  الترويج، 
جرى حتويله لوكيل اجلمهورية لدى محكمة 
واستهالك  ترويج  بتهمة  لعرضه  جامعة 
املخدرات.                       رشيد شويخ

توقيف مّروج مخدرات في جامعة

طالب ناشطون بالمجتمع المدني في بلدية تيمياوين الحدودية بفتح تحقيق في مشروع قناة تقراوت، الذي ُدشن في عهد 
والي أدرار السابق عبد الرحمان فواتيح، مشروع وصف بـ »المشروع األضخم« في المنطقة. 

فعالّيات المجتمع المدني بتيمياوين في أدرار تطالب بفتح تحقيق

 َمشروُع َشقِّ قناِة تقراوت لم 
يَر الّنوَر بعد!

يف  تقرت  مدينة  وسط  طرقات  تتواجد 
ووضعية  لإلهتراءات  بالنظر  كارثية  حالة 
يف  الكبير  والبطئ  العشوائية  املمهالت 
إنتهت  التي  الطرقات  من  العديد  جتديد 
الوطني  الطريق  يتواجد  حيث  صالحيتها. 
رقم 3 مبدخل املدينة من مفترق الطرق محطة 
نقل املسافرين الى غاية حي مخرجها بحي 
على  مير  أنه  رغم  لها  يرثى  حالة  يف  الرمال 
مقر املدرسة العسكرية وواجهة املدينة التي 
املتجهة  املركبات  من  آالالف  يوميا  تعبرها 
أو  وورقلة  مسعود  كحاسي  اجلنوب  الى 
املتجهة صوب شرق الوطن ووسطه كبسكرة 

وباتنة وسطيف واجلزائر العاصمة، حيث مت 
اجلهة  من  املزدوج  املعبد  الطريق  أرضية  قلع 
اليمنى منذ أواخر شهر فيفري الفارط وبقى 
ما  تعبيده  أو  جتديده  إعادة  دون  حاله  على 
وّلد إختناقا مروريا يوميا على اجلهة األخرى 
التي تشهد ضغطا رهيبا وخطورة كبيرة على 
الدراجات  اصحاب  خاصة  مستعمليها 
النارية الذين يزاحمون الشاحنات واملركبات 
العادية القادمة من مختلف واليات الوطن، 
إهتراءات  املدينة  وسط  طرقات  تشهد  كما 
كالنزلة  والشوارع  الطرقات  مخلف  كبيرة يف 
وحي عني الصحراء وحي العرقوب الشعبي 

املستقبل  وحي  النخيل  وحي  الرمال  وحي 
باإلضافة الى بعض الطرقات ببلدية الزاوية 
العابدية بالقرب من محطة الوقود.هذا وعّبر 
تذمرهم  عن  الوطن«  »اخبار  ل  املواطنون 
وسخطهم من وضعية الطرقات التي أحدثت 
االهتراءات  نتيجة  مبركباتهم  متعددة  أضرار 
التي  مدروسة  الغير  العشوائية  واملمهالت 
إنتشرت يف الكثير من الطرقات دون تدخل 
بتسريع  املطالبة  املسؤولة  اجلهات  من  صارم 
لها  اإلعتبار  وإعادة  الطرقات  جتديد  وتيرة 

ولواجهة عاصمة وادي ريغ. 
يوسف بن حيزية

ورقلة
طرقات »تقرت« تشهد وضعا كارثيا
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احمد. اليان

الساحلية  إعشوبة  قرية  سكان  يشتكي 
آزفون  بلدية  عن  كيلومتر   10 بحوالي  تبعد  التي 
اليوم  وهي  والعزلة  الفقر  من  وزو  تيزي  والية  يف 
بحاجة ماسة إلى التفاتة جادة من قبل اجلهات 

احمللية والوالئية قصد رفع هذه االنشغاالت. 
من  تعد  التي  التاريخية  املنطقة  الى  تنقلنا 
أقدم التجمعات السكانية باملنطقة، حتى التقينا 
مبجموعة من السكان راحوا يسردون علينا جملة 
املشاكل التي يتخبطون فيها يوميا، واملثير للدهشة 
هذه  يعرفون  املدارس  وتالميذ  األطفال  أنه حتى 
املشاكل جيدا، وهم على دراية تامة حتى بتاريخ 
القرية، التي قالوا عنها أنه رغم قدمها وشساعة 
مساحتها، إال أنه لم يطرأ عليها أي تغيير سوى 
بعض األشغال الترميمية  الطفيفة التي قام بها 
بعض  بترميم  تعلق  ما  خاصة  القاطنني،  بعض 
الطرقات، وإجناز قنوات الصرف الصحي، وحسب 
ما جاء على لسان العديد من سكان القرية، فإن 
تكفي  القدمية  اآلبار  تعد  لم  إذ  نادرا  أصبح  املاء 
حاجيات األسر املتزايدة والثروة احليوانية املتكاثرة 
فضال عن تباعد هذه اآلبار وتراجع منسوب املياه 
بها، حيث أصبح مفروضا على كل أسرة التنقل 
باجلرارات إلى داخل املدينة مللئ الصهاريج باملاء، 
السكان  الكثير من  الظروف يضطر  ويف ظل هذه 

إلى التقشف يف استعمال املاء.

اإلنارُة منعِدَمة
، فبمجرد أن يسدل الليل ستائره تغرق القرية 

يف ظالم حالك يصعب التنقل والسير بني أزقتها 
كما أن التهيئة غائبة متاما، ومنه جند املواطن يدفع 
ثمن التخلف الذي تعاني منه القرية، من جهة 
بعض  أصوات  تعالت  اإلطار  نفس  ويف  ثانية 
املكان  بهم يف عني  التققينا  الذين  القرية  شباب 
والذين قالوا » إننا يف حاجة إلى عمل وإلى مرافق 
للترفيه  وسيلة  الشباب  يجد  لم  حيث  رياضية« 
عن أنفسهم سوى اجللوس يف املقاهي أو االنتقال 
أو  الرياضية  أزفون ملمارسة نشاطاتهم  إلى مدينة 
أثر  ملعرفة  منا  وفضوال  الشباب  بدور  التسجيل 
لكننا  أزقتها،  الدخول  أردنا  القرية  هذه  مشاكل 

تفاجئنا بالوضعية الكارثية للمنطقة

الّطرقاُت وضُعها َكارثيٌّ 
لم تستفد املنطقة حسب تصريحات سكانها 
سوى الطريق الرئيسي الرابط بني القرية والبلدية، 
لسنوات  دام  انتظار  بعد  مؤخرا،  تزفيته  مت  الذي 
طويلة غاب تعدادها عن األذهان، والتي تتحول 
مرة  كل  يف  اجتيازها  يصعب  مائية  برك  إلى 
القرية  يزور  من  وفعال  األمطار،  فيها  تتساقط 
يالحظ أن كل الطرق الداخلية ليست يف الواقع 
كل  ويف  بها،  السير  يصعب  ترابية  مسالك  إال 
إلى  وشكاويهم  بنداءاتهم  السكان  يتوجه  مرة 
تكتفي  األخيرة  هذه  يجدون  احمللية  السلطات 
بتقدمي الوعود لهم التي لم تر النور إلى يومنا هذا، 
كل  تهيئة  بضرورة  مجدا  السكان  يطالب  ولهذا 
ملياه  مسالك  وضع  مع  للقرية  الداخلية  الطرقات 
األمطار حتى ال تتسرب لداخل بيوتهم مع إيجاد 
حل عاجل لهاجس ندرة املياه الذي طاملا أرقهم، 

حنفياتهم  عن  احليوي  املورد  هذا  يغيب  حيث 
خالل فصل الصيف خاصة وال يصل إال نادرا. 

ُعزلة َتامة!
وسائل  نقص  مشكل  أيضا  السكان  يطرح 
عبر  املواصالت  مشكل  أصبح  حيث  النقل، 
اخلطوط التي تربط قريتهم ببلدية أزفون، وحتى 
املشكل  املجاورة،  األخرى  القرى  من  غيرها 
األكبر الذي يتخبط فيه السكان نظرا ملا يواجهونه 
يف  مقعد  على  احلصول  سبيل  يف  من صعوبات 
إحدى وسائل النقل خاصة العمال الذين كثيرا 
إذا  إما  عملهم،  أماكن  إلى  متأخرين  يصلون  ما 
البلديات األخرى  إلى  التنقل  السكان  أحد  أراد 
املجاورة، فيجد نفسه مضطرا إلى الذهاب باكرا 
اجلماعي،  النقل  بسيارات  مقعد  على  للحصول 
هذه  سالكي  على  املفروضة  احلالة  يبرهن  مما 
اخلطوط، حيث أصبح من الصعب إيجاد حافلة 
تقلهم إلى الوجهة التي يريدونها مضيفني أن هذا 
النقص تزداد حدته أكثر يف الفترة املسائية، ولعل 
على  حتى  أثرت  التي  املعاناة  أوجه  أحد  هذا 
غياباتهم،  تكثر  ما  غالبا  الذين  التالميذ  متدرس 
احمللية  السلطات  من  القرية  قاطني  يطالب  ومنه 
بغية  أخرى  نقل  بوسائل  النقل  شبكة  تدعيم 
التخفيف ولو القليل من الكم الهائل من املعاناة، 
للنقل  توفير حافالت  بضرورة  يطالبون  أنهم  كما 
املدرسي بداية من املوسم الدراسي القادم، مبا أن 

املوسم احلالي شارف على اإلنتهاء.

الِصحُة َمِريضة 
عن  السكان  تأسف  القرية  سكان  حتدث 
بالبلدية  تواجد  رغم  الصحية  اخلدمات  غياب 
مستشفى عمومي فرغم أنها تعتبر واحدة من أكبر 
إلى  تفتقر  أنها  القرى وأكثرها كثافة سكانية إال 
مركز صحي أو مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية، 
حيث  قاطنيها،  يهدد  األمراض  شبح  ليبقى 
يكابد هؤالء متاعب كبيرة يف الوصول إلى أماكن 
تواجد الهياكل الصحية بالقرى املجاورة، خاصة 
أن  السكان  ويضيف  احلوامل،  بالنساء  تعلق  ما 
تنقلهم إلى تلك الهياكل أو إلى مستشفى البلدية 
الذي يبعد عنهم بحوالي 12 كيلومتر، من أجل 
تغيير الكمادات أو ألخذ حقنة أو حتى إلجراء 
النساء  أن  كما  مكلفا،  صار  عادية،  فحوصات 
الطبية  الفحوصات  إجراء  مبقدورهن  يعد  لم 
ونقص  ناحية  من  املسافة  لبعد  أطفالهن  رفقة 
من  زاد  الذي  األمر  أخرى،  ناحية  من  النقل 
اخلطيرة  احلاالت  عن  ناهيك  معاناتهم،  حجم 
التصرف  يف  السرعة  تتطلب  التي  واالستعجالية 

وال حتتمل أي تأخير.

ة  معاناٌة مستمرَّ
من  املنطقة  هده  قاطني  طالب  كما  هذا 
املسؤوليينالوالئني مبشاريع تنموية وملعرفة تفاصيل 
ورئيس  البلدية  برئيس  االتصال  حاولنا  القرية 
الدائرة ملعرفة املشاريع املسجلة لكن دون جدوى 
يف  املنطقة  خارج  يتوجدان  انهما  لنا  قيل  حيث 

مهمة.

َتقُع بأعاِلي أزّفون بِتيزي وزو

احلية ُتعاِني الُعزلَة والتَّهِميش!  َقريُة »إعشوبة« السَّ
منطقة ساحرة تعد من أقدم التجمعات السكانية بوالية تيزي وزو، إال أنها محاصرة 

بعزلة خانقة فرضتها تضاريسها الوعرة والتهميش الممنهج من قبل المسؤولين 
المتعاقبين على تسيير أمورها، الذين فشلوا في النهوض بالتنمية المحلية بها. قرية 
»اعشوبة« الساحلية ما زالت تعاني التهميش واإلقصاء في ظل انعدام أدنى شروط 

الحياة الكريمة. 
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النادي الملكي يمدد عقد 
أريوال لفترة إضافية

كشف تقرير صحفي إسباني، 
جديد  تطور  عن  اجلمعة،  امس 
أريوال  ألفونس  مستقبل  بشأن 
من  املعار  مدريد،  ريال  حارس 

باريس سان جيرمان.
فإن  »ماركا«،  لصحيفة  ووفًقا 
مع  اتفاق  إلى  توصل  مدريد  ريال 
متديد  على  جيرمان،  سان  باريس 
دوري  نهاية  حتى  أريوال  إعارة 

أبطال أوروبا يف أوت املقبل.
إعارة  تنتهي  أن  مقرًرا  وكان 
مع  اجلاري  جوان   30 يف  أريوال 

فيروس  أزمة  بسبب  الظروف  تغيرت  لكن  املوسم،  نهاية 
كورونا املستجد.

األبطال،  دوري  انتهاء  فور  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
لونني  أندري  وسيصبح  األمراء،  حديقة  إلى  أريوال  سيعود 
بعد  املقبل،  املوسم  خالل  مدريد  ريال  يف  الثاني  احلارس 
مدريد  ريال  أن  يذكر  كورتوا.  تيبو  البلجيكي  العمالق 
سيواجه مانشستر سيتي يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال 

خالل أوت املقبل.

هيغواين سيكون جاهز للقاء بولونيا
املدير  ساري  ماوريسيو  تلقى 
قبل  ساًرا  نبأ  ليوفنتوس،  الفني 
املقبل،  اإلثنني  بولونيا،  مواجهة 
يف  آرا،  دال  ريناتو  ملعب  على 
الـ 27 من  إطار منافسات اجلولة 

عمر الكالتشيو.
»توتو  صحيفة  وذكرت 
غونزالو  األرجنتيني  أن  سبورت« 
قد  يوفنتوس،  مهاجم  هيغواين 
املقبلة  الفريق  مباراة  يف  يظهر 
عن  غاب  بعدما  بولونيا،  أمام 
مواجهات فريقه يف كأس إيطاليا.

وحرمت اإلصابة، هيغواين من التواجد مع البيانكونيري 
نابولي، يف  النهائي ضد  يف  أو  النهائي  بنصف  ميالن  أمام 
مباراتني لم ينجح فيها يوفنتوس يف هز الشباك. وأضافت أن 
هيغواين الذي يف طريقه للتعايف من إصابته، قد يكون على 

مقاعد البدالء على أقل تقدير.

مدافع مانشستر سيتي، غارسيا:
»أتمنى العودة قريبا للمنافسة«

مدافع  غارسيا  إريك  كشف 
عقب  حالته  عن  سيتي،  مانشستر 
فوز  خالل  قوية  إلصابة  التعرض 
نظيفة،  بثالثية  آرسنال  على  فريقه 
ضمن مؤجالت اجلولة 28 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
على  حسابه  عبر  غارسيا  وكتب 
أن  الرائع  »من  تويتر  التواصل  موقع 
فوز  خالل  أخرى  مرة  أساسًيا  تشارك 

ضد آرسنال«.
الراحة  وقت  اآلن  حان  تلقيتها.  التي  الرسائل  جلميع  »شكًرا  وتابع 
تعرض إلصابة خطيرة  قد  غارسيا  وكان  قريًبا«.  أعود  أن  وآمل  والتعايف، 

خالل االصطدام بزميله البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.
املستشفى بعد  اول أمس »غادر غارسيا  بيان رسمي  السيتي يف  وقال 

اإلصابة التي تعرض لها أثناء فوزنا على آرسنال«.
وتابع البيان »ستتم متابعة حالة الالعب خالل األيام املقبلة قبل عودته 
للتدريبات التنافسية، والكل يف مانشستر سيتي يتمنى له الشفاء العاجل«.
يذكر أن انتصار مانشستر سيتي على آرسنال، رفع رصيد السماوي إلى 

60 نقطة يف املركز الثاني بجدول ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز.

أرتيتا يجهل مصير لويز
قال مايكل أرتيتا املدير الفني آلرسنال، إنه ال يعلم إذا ما كانت املباراة 
التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي، هي األخيرة للمدافع البرازيلي 

ديفيد لويز مع الغانرز أم ال.
وينتهي عقد ديفيد لويز بنهاية الشهر اجلاري، حيث كان آرسنال قد وقع 
عقدا مبدئيا معه يف بداية املوسم ملدة 12 شهرا، مع إمكانية التمديد لعام 
آخر. وأضاف أرتيتا يف تصريحات ملوقع ناديه »ال أعلم لكنني أخبرتكم أن 
لويز متفتح جًدا، إنه رجل وقائد«. ونوه »أنا متأكد من أنه خرج للحديث 
أمام اجلميع، سمعتم ما قاله، كان واضًحا معنا أيًضا«. وتابع »هذا ما أقدره 
املستوى  على  لي  بالنسبة  بشأنه،  منصفني  نكون  أن  نحتاج  لكننا  فيه، 
أثق فيه وهو أظهر  أوتيت من قوة، ألنني  الشخصي سأدافع عنه بكل ما 

الكثير من األمور اجليدة هنا«.
وبسؤاله حول إذا ما كان رحيل لويز سيأتي ألسباب مالية، علق أرتيتا 
»ال ميكننا أن ننسى العامل املادي، وتأثير فيروس كورونا املستجد على كل 
ناد، وعلى االقتصاد بشكل عام«. وأمت »ما يفعله النادي يف الوقت احلالي 
هو تقييم الوضع ومحاولة توضيح الكثير من الغموض الذي سوف نواجهه 

يف املستقبل، يجب علينا أن نتخذ قرارات كبيرة«.

يوفنتوس مهدد بخسارة خدمات 
خضيرة

بات العب خط وسط يوفنتوس اإليطالي، مهددا 
بالغياب عن املالعب حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة. 

وكان يوفنتوس قد أعلن أول أمس، أن سامي خضيرة 
يعاني من إصابة يف الفخذ األمين، كان قد تعرض لها قبل 

مباراة الفريق التي خسرها أمام نابولي )2-4( بضربات 
اجلزاء الترجيحية يف نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« امس 
اجلمعة، أن خضيرة، املتوج مع املنتخب األملاني بكأس 

العالم 2014، سيكون بحاجة إلى 45 يوما للعالج، وهو 
ما يعني أن اإلصابة قد تسفر عن نهاية مبكرة ملوسمه. 

وكان خضيرة )33 عاما( قد خضع جلراحة يف الركبة العام 
املاضي وعاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق. وبعد فترة توقف 

طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد، تستأنف 
منافسات الدوري اإليطالي هذا السبت. ويتطلع يوفنتوس 

ومديره الفني ماوريسيو ساري إلى مصاحلة اجلماهير، 
بحسم لقب الكالتشيو، بعد صدمة اخلسارة يف نهائي 

بطولة الكأس.

أسطورة بايرن ميونخ يختار 
كيميتش أفضل العب ألماني

كشف لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، عن رأيه 
فيما يتعلق بأفضل العب أملاني هذا املوسم، وذلك قبل 

جولتني على نهاية البوندسليغا.
وخالل ظهوره عبر شبكة سكاي سبورتس، قال 

ماتيوس »كاي هافيرتز العب باير ليفركوزن ظهر بشكل 
مميز يف الدور الثاني هذا املوسم، وكذلك جوشوا كيميتش 
العب بايرن ميونخ. وأكمل »بالنظر إلى املوسم بأكمله، 

ميكنني وضع كيميتش قبل هافيرتز«. وأضاف »كيميتش 
يلعب بانتظام يف بايرن منذ سنوات، وصاحب دور قيادي 

داخل الفريق، وكذلك بالنسبة للمنتخب الوطني، لذا أراه 
أفضل العب أملاني يف الوقت الراهن«. ولعب كيميتش 

دوًرا بارًزا يف حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليغا هذا 
املوسم، ليتوج مع الفريق باللقب اخلامس على املستوى 

الشخصي.
يذكر أن هافيرتز، صاحب الـ21 عاًما، أحد أبرز 

املواهب الشابة يف البوندسليغا، مما جذب إليه أنظار عمالقة 
أوروبا، أمثال بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة.

مورينيو: »ميركاتو توتنهام 
سيكون متوازًنا«

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، إن فريقه لن 
يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق باإلنفاق 

يف سوق االنتقاالت املقبل. وأضاف مورينيو يف تصريحات 
نشرتها هيئة اإلذاعة البريطانية »هناك أندية بدأت بالفعل 

يف القيام بتحركات مهمة يف سوق االنتقاالت، على الرغم 
من تبقي 9 مباريات حتى نهاية املوسم«. وتابع »نعلم أننا 

لن نستطيع منافستهم، فهذه األندية ستقوم بعمل مختلف 
عنا متاما«. ونوه »لكن هل أتوقع أال نقوم بفعل أي شيء 
واستمرار العمل مع التشكيلة املوجودة بالفعل؟ إجابتي 

هي ال«.
وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعدادا للموسم 

املقبل، بعدما أمت اتفاقه مع تيمو فيرنر مهاجم اليبزيغ. 
ويف فيفري املاضي، اتفق البلوز على شراء اجلناح املغربي 

حكيم زياش العب أياكس مقابل 40 مليون أورو بداية 
من املوسم املقبل. وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام يف 

شراء الالعبني خالل االنتقاالت الصيفية سيكون »متوازنا 
للغاية« كما هو معتاد. وأضاف »أتوقع القيام ببعض األمور 

املهمة، ولو قمنا بذلك وحتسني التشكيلة يف مركزين أو 
ثالثة، سأكون مستعدا للتحديات«. وأمت »أنا داعم لإلدارة 

ومالكي النادي«.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

» بن زيمة أسكت المنتقدين بأدائه الرائع«
أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي 
ريال مدريد أن مواطنه كريم بن زيمة أسكت 
المنتقدين، بعد تسجيله ثنائية ضد فالنسيا 
اول أمس في ختام المرحلة 29 من الدوري 

االسباني.
القسم الرياضي

بقدمه  مميز  الكرة بشكل  زمية  ورّوض بن 
غيامون  هوغو  الشاب  املدافع  أمام  اليمنى 
وراء نقطة اجلزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية 
احلارس  ملرمى  األمين  املقص  يف  بيسراه 
الهدف  مسجاًل  سيليسن  يسبر  الهولندي 
األخيرة  الدقائق  يف  لفريقه  واألخير  الثالث 
0-3. وقال زيدان »اداؤه كان رائعًا، على غرار 
كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة«. 
وتابع »نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن 
آه، أن يرفع الكرة ويعّلقها بهذا الشكل بقدمه 
اليسرى، دون أن تلمس الكرة األرض، فهذه 

بصراحة ملسة مهارة معقدة للغاية«.
الشوط  يف  التسجيل  زمية  بن  وافتتح 
من  العائد  البديل  الفارق  عزز  ثم  الثاني، 

اصابة ماركو أنسسيو بعد حلظات من دخوله 
الفرنسي  من  متريرة  إثر  للكرة  ملسة  أول  ومن 
»من  قائاًل:  زيدان  وأضاف  ميندي.  فرالند 
ألجله«.  سعيد  وأنا  تشاهده،  أن  اجلميل 
الرقم  كأنه  كرمي  نرى  ما  »غالبًا  قائاًل  وأردف 
9 يف مدريد وعليه تسجيل األهداف. لكنه 
أنا  ال يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل، 

سعيد ألنه يخرس أفواه بعض الناس قلياًل«. 
املباريات مبثابة  وقال بن زمية »نعرف أن هذه 
النهائي، لذا كان هامًا جدًا لنا وبالنسبة لي 
جمياًل،  هدفًا  »كان  وتابع  أيضًا«.  شخصيًا 
األمر  بهذا  أقوم  جميل.  أنه  القول  ميكنني 
يف  بذلك  قمت  واليوم  التمارين،  يف  أحيانًا 

املباراة«.
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األبطال،  دوري  انتهاء  فور  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
لونني  أندري  وسيصبح  األمراء،  حديقة  إلى  أريوال  سيعود 
بعد  املقبل،  املوسم  خالل  مدريد  ريال  يف  الثاني  احلارس 
مدريد  ريال  أن  يذكر  كورتوا.  تيبو  البلجيكي  العمالق 
سيواجه مانشستر سيتي يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال 

خالل أوت املقبل.

هيغواين سيكون جاهزا للقاء 
بولونيا

املدير  ساري  ماوريسيو  تلقى 
قبل  ساًرا  نبأ  ليوفنتوس،  الفني 
املقبل،  اإلثنني  بولونيا،  مواجهة 
يف  آرا،  دال  ريناتو  ملعب  على 
الـ 27 من  إطار منافسات اجلولة 

عمر الكالتشيو.
»توتو  صحيفة  وذكرت 
غونزالو  األرجنتيني  أن  سبورت« 
قد  يوفنتوس،  مهاجم  هيغواين 
يظهر يف مباراة الفريق املقبلة أمام 

بولونيا، بعدما غاب عن مواجهات فريقه يف كأس إيطاليا.
وحرمت اإلصابة، هيغواين من التواجد مع البيانكونيري 
نابولي، يف  النهائي ضد  يف  أو  النهائي  بنصف  ميالن  أمام 
مباراتني لم ينجح فيها يوفنتوس يف هز الشباك. وأضافت أن 
هيغواين الذي يف طريقه للتعايف من إصابته، قد يكون على 

مقاعد البدالء على أقل تقدير.

مدافع مانشستر سيتي، غارسيا:
»أتمنى العودة قريبا للمنافسة«

مدافع  غارسيا  إريك  كشف 
عقب  حالته  عن  سيتي،  مانشستر 
فوز  خالل  قوية  إلصابة  التعرض 
نظيفة،  بثالثية  آرسنال  على  فريقه 
ضمن مؤجالت اجلولة 28 من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
على  حسابه  عبر  غارسيا  وكتب 
أن  الرائع  »من  تويتر  التواصل  موقع 
فوز  خالل  أخرى  مرة  أساسًيا  تشارك 

ضد آرسنال«.
الراحة  وقت  اآلن  حان  تلقيتها.  التي  الرسائل  جلميع  »شكًرا  وتابع 
تعرض إلصابة خطيرة  قد  غارسيا  وكان  قريًبا«.  أعود  أن  وآمل  والتعايف، 

خالل االصطدام بزميله البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي.
املستشفى بعد  اول أمس »غادر غارسيا  بيان رسمي  السيتي يف  وقال 

اإلصابة التي تعرض لها أثناء فوزنا على آرسنال«.
وتابع البيان »ستتم متابعة حالة الالعب خالل األيام املقبلة قبل عودته 
للتدريبات التنافسية، والكل يف مانشستر سيتي يتمنى له الشفاء العاجل«.
يذكر أن انتصار مانشستر سيتي على آرسنال، رفع رصيد السماوي إلى 

60 نقطة يف املركز الثاني بجدول ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز.

أرتيتا يجهل مصير لويز
قال مايكل أرتيتا املدير الفني آلرسنال، إنه ال يعلم إذا ما كانت املباراة 
التي خسرها الفريق أمام مانشستر سيتي، هي األخيرة للمدافع البرازيلي 

ديفيد لويز مع الغانرز أم ال.
وينتهي عقد ديفيد لويز بنهاية الشهر اجلاري، حيث كان آرسنال قد وقع 
عقدا مبدئيا معه يف بداية املوسم ملدة 12 شهرا، مع إمكانية التمديد لعام 
آخر. وأضاف أرتيتا يف تصريحات ملوقع ناديه »ال أعلم لكنني أخبرتكم أن 
لويز متفتح جًدا، إنه رجل وقائد«. ونوه »أنا متأكد من أنه خرج للحديث 
أمام اجلميع، سمعتم ما قاله، كان واضًحا معنا أيًضا«. وتابع »هذا ما أقدره 
املستوى  على  لي  بالنسبة  بشأنه،  منصفني  نكون  أن  نحتاج  لكننا  فيه، 
أثق فيه وهو أظهر  أوتيت من قوة، ألنني  الشخصي سأدافع عنه بكل ما 

الكثير من األمور اجليدة هنا«.
وبسؤاله حول إذا ما كان رحيل لويز سيأتي ألسباب مالية، علق أرتيتا 
»ال ميكننا أن ننسى العامل املادي، وتأثير فيروس كورونا املستجد على كل 
ناد، وعلى االقتصاد بشكل عام«. وأمت »ما يفعله النادي يف الوقت احلالي 
هو تقييم الوضع ومحاولة توضيح الكثير من الغموض الذي سوف نواجهه 

يف املستقبل، يجب علينا أن نتخذ قرارات كبيرة«.

يوفنتوس مهدد بخسارة خدمات 
خضيرة

بات العب خط وسط يوفنتوس اإليطالي، مهددا 
بالغياب عن املالعب حتى نهاية املوسم بسبب اإلصابة. 

وكان يوفنتوس قد أعلن أول أمس، أن سامي خضيرة 
يعاني من إصابة يف الفخذ األمين، كان قد تعرض لها قبل 

مباراة الفريق التي خسرها أمام نابولي )2-4( بضربات 
اجلزاء الترجيحية يف نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت صحيفة »الغازيتا ديللو سبورت« امس 
اجلمعة، أن خضيرة، املتوج مع املنتخب األملاني بكأس 

العالم 2014، سيكون بحاجة إلى 45 يوما للعالج، وهو 
ما يعني أن اإلصابة قد تسفر عن نهاية مبكرة ملوسمه. 

وكان خضيرة )33 عاما( قد خضع جلراحة يف الركبة العام 
املاضي وعاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق. وبعد فترة توقف 

طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد، تستأنف 
منافسات الدوري اإليطالي هذا السبت. ويتطلع يوفنتوس 

ومديره الفني ماوريسيو ساري إلى مصاحلة اجلماهير، 
بحسم لقب الكالتشيو، بعد صدمة اخلسارة يف نهائي 

بطولة الكأس.

أسطورة بايرن ميونخ يختار 
كيميتش أفضل العب ألماني

كشف لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، عن رأيه 
فيما يتعلق بأفضل العب أملاني هذا املوسم، وذلك قبل 

جولتني على نهاية البوندسليغا.
وخالل ظهوره عبر شبكة سكاي سبورتس، قال 

ماتيوس »كاي هافيرتز العب باير ليفركوزن ظهر بشكل 
مميز يف الدور الثاني هذا املوسم، وكذلك جوشوا كيميتش 
العب بايرن ميونخ. وأكمل »بالنظر إلى املوسم بأكمله، 

ميكنني وضع كيميتش قبل هافيرتز«. وأضاف »كيميتش 
يلعب بانتظام يف بايرن منذ سنوات، وصاحب دور قيادي 

داخل الفريق، وكذلك بالنسبة للمنتخب الوطني، لذا أراه 
أفضل العب أملاني يف الوقت الراهن«. ولعب كيميتش 

دوًرا بارًزا يف حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليغا هذا 
املوسم، ليتوج مع الفريق باللقب اخلامس على املستوى 

الشخصي.
يذكر أن هافيرتز، صاحب الـ21 عاًما، أحد أبرز 

املواهب الشابة يف البوندسليغا، مما جذب إليه أنظار عمالقة 
أوروبا، أمثال بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة.

مورينيو: »ميركاتو توتنهام 
سيكون متوازًنا«

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، إن فريقه لن 
يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق باإلنفاق 

يف سوق االنتقاالت املقبل. وأضاف مورينيو يف تصريحات 
نشرتها هيئة اإلذاعة البريطانية »هناك أندية بدأت بالفعل 

يف القيام بتحركات مهمة يف سوق االنتقاالت، على الرغم 
من تبقي 9 مباريات حتى نهاية املوسم«. وتابع »نعلم أننا 

لن نستطيع منافستهم، فهذه األندية ستقوم بعمل مختلف 
عنا متاما«. ونوه »لكن هل أتوقع أال نقوم بفعل أي شيء 
واستمرار العمل مع التشكيلة املوجودة بالفعل؟ إجابتي 

هي ال«.
وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعدادا للموسم 

املقبل، بعدما أمت اتفاقه مع تيمو فيرنر مهاجم اليبزيغ. 
ويف فيفري املاضي، اتفق البلوز على شراء اجلناح املغربي 

حكيم زياش العب أياكس مقابل 40 مليون أورو بداية 
من املوسم املقبل. وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام يف 

شراء الالعبني خالل االنتقاالت الصيفية سيكون »متوازنا 
للغاية« كما هو معتاد. وأضاف »أتوقع القيام ببعض األمور 

املهمة، ولو قمنا بذلك وحتسني التشكيلة يف مركزين أو 
ثالثة، سأكون مستعدا للتحديات«. وأمت »أنا داعم لإلدارة 

ومالكي النادي«.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

» بن زيمة أسكت المنتقدين بأدائه الرائع«
أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي 
ريال مدريد أن مواطنه كريم بن زيمة أسكت 
المنتقدين، بعد تسجيله ثنائية ضد فالنسيا 
اول أمس في ختام المرحلة 29 من الدوري 

االسباني.
القسم الرياضي

بقدمه  مميز  الكرة بشكل  زمية  ورّوض بن 
غيامون  هوغو  الشاب  املدافع  أمام  اليمنى 
وراء نقطة اجلزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية 
احلارس  ملرمى  األمين  املقص  يف  بيسراه 
الهدف  مسجاًل  سيليسن  يسبر  الهولندي 
األخيرة  الدقائق  يف  لفريقه  واألخير  الثالث 
0-3. وقال زيدان »اداؤه كان رائعًا، على غرار 
كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة«. 
وتابع »نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن 
آه، أن يرفع الكرة ويعّلقها بهذا الشكل بقدمه 
اليسرى، دون أن تلمس الكرة األرض، فهذه 

بصراحة ملسة مهارة معقدة للغاية«.
الشوط  يف  التسجيل  زمية  بن  وافتتح 
من  العائد  البديل  الفارق  عزز  ثم  الثاني، 

اصابة ماركو أنسسيو بعد حلظات من دخوله 
الفرنسي  من  متريرة  إثر  للكرة  ملسة  أول  ومن 
»من  قائاًل:  زيدان  وأضاف  ميندي.  فرالند 
ألجله«.  سعيد  وأنا  تشاهده،  أن  اجلميل 
الرقم  كأنه  كرمي  نرى  ما  »غالبًا  قائاًل  وأردف 
9 يف مدريد وعليه تسجيل األهداف. لكنه 
أنا  ال يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل، 

سعيد ألنه يخرس أفواه بعض الناس قلياًل«. 
املباريات مبثابة  وقال بن زمية »نعرف أن هذه 
النهائي، لذا كان هامًا جدًا لنا وبالنسبة لي 
جمياًل،  هدفًا  »كان  وتابع  أيضًا«.  شخصيًا 
األمر  بهذا  أقوم  جميل.  أنه  القول  ميكنني 
يف  بذلك  قمت  واليوم  التمارين،  يف  أحيانًا 

املباراة«.
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براهيم مالك 

كمحافظا  عرف  بالي  عثمان  الفنان 
بذالك  ومحققا  اخلالدة  تعوذانها  على 
تخدشه  لم  الذي  طابعه  يف  االستثناء 
ومستعينا  احلديثة  التكنولوجية  خشونة 
الرمز  التقليدي،  ولباسه  التارقية  بلهجته 
من  الدولية  احملافل  منابر  أعلى  على  من 
براغ إلى بكني ومن لندن إلى باريس ومن 
القاهرة  ومن  كوبنهاجن  إلى  كاراكاس 
الرأس  مسقط  جانت  ومن  طوكيو  إلى 
عنابة  ثم  فقسنطينة  متنراست  اجلارة  إلى 

واجلزائر.
أحد  هو  بالي  أمبارك  عثمان  الراحل 
ومنه  فقيه  والده رجل  أمود  الشيخ  أحفاد 
خديجة  وأمه  والفقه  الدين  أصول  تعلم 
شاعرة وفنانة معروفة لدى قبائل االميوهاغ 
نازجر،  بالتاسيلي  التندي  الطابع  بأدائها 
أن  بعد   1953 عام  اوبلة  املدعو  بالي  ولد 
القرآنية تني خامتة  باملدرسة  تعليمه  تلقى 
االبتدائية  باملدرسة  والتحق   1963 عام 
بالثانوية  دراسته  ليكمل  احلي  بذات 
موهبته  بزغت  وفيها  متنراست  بوالية 
ليشق  بالثانوية  وراقص  كمغن  الفنية 
طريقه نحوى العاصمة مشاركا يف مختلف 
بعد  والدولية  الوطنية  الثقافية  التظاهرات 

أن كون فرقته املوسيقية 1987.

انقالٌب على األعراِف وَشٌق لطريق 
النُّجومّية

التارقية بالي لم تكن  طريق األيقونة 
الكثيرون  يعتقد  كما  بالورود  مفروشة 
االنقالب  مبثابة  كانت  الرجل  فبدايات 
االميوهاغ،  عشائر  وتقاليد  األعراف  على 
واملتمثلة يف كون الغناء خاص فقط باملرأة 
والتيندي هي طابع اختصاص النساء بل 
وحتى أن آلة االمزاد التي ترافق املغنيات 
مداعبة  لرجال  يحق  فال  حكمتهن  هي 

أوتارها.
االميوهاغ  مجتمع  رفض  كان  ولهذا 
حامال  ظهوره  بدايات  يف  بالي  لراحل 

حد  إلى  وصل  عنيفا  رفضا  العود  آلة 
له  أسرته  دعم  ولكن  باحلجارة  رشقه 
وحبه  وبإصراره  اليأس  وبني  بينه  حال 
مع  االستثناء  فحقق  الهادف،  للفن 
مغن  األزرق  الرجل  بان  مؤكدا  اإلقناع 
املرأة  شقيقته  جانب  إلى  كذالك  هو 
ليفتح الراحل أبواب جنوميته بعدما أتقن 
يشتهر  وبداء  العود  بآلة  التارقي  العزف 
السبعينات  ذاع صيته يف سنوات  حتى 
عندما  اجلزائري  اجلمهور  عليه  وتعرف 
اصدر أول البوم حتت عنوان »أسوف« أو 

»احلنني« يف 1973.
على  بالي  الراحل  مترد  بالفعل 
ثم  العود  آلة  لتيندي  وادخل  االمزاد 
املرأة وغنى مكانها  مترد مرة أخرى على 
يكن  لم  إذ  الرجال  على  ممنوعا  كان  ما 

لرجل سوى حق الرقص على غناء املرأة 
والتميز،  واالنفراد  االستثناء  محققا 
فرقته  مع  العاملية  املنابر  أعلى  يف  ليرتقي 
على  محافظا  وأصالته  التقليدي  وبلباسه 
أحيانا  عليه  يضفي  الذي  املوسيقي  لونه 
املوسيقى  إلثراء  الغربي  املوسيقي  اللون 
عمله  خالل  من  ذالك  وجند  التارقية، 
االيطالي  للجاز  املوسيقية  الفرقة  مع 
فني  حلفل  تسجيله  وكذا  فيسينتي، 
األمريكي  العازف  مع  فنزويال  بكاراكاس 
أدائه  إلى  وباإلضافة  شيهان  ستيفن 

باد  مارك  جون  الفرنسي  اجلاز  عازف  مع 
وفاني معززا رصيده الفني بتسجيل ثالث 

ألبومات »أسوف« اساروف واسيكل. 

وداًعا صاحَب التَّجربِة الَفنّية الَعاِبرة 
للَقارات

عن عمر يناهز 53 عاما خطف املوت 
الفنان الراحل عثماني امبارك بالي بتاريخ 
واد  يف  اليم  حادث  اثر   2005 جوان   17
إرثا  ورائه  تاركا  جانت  مبقاطعة  اديجرو 

موسيقيا فني عريق الميوت.
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تضمن حزمة مقاربات حول عالم »الواب«
يطرُة على النَّت؟« كتاُب عمار بلحيمر الجديد »بأّي حٍق السَّ

عمار  االقتصادي  القانون  أستاذ  أصدر 
السيطرة على  بلحيمر، كتابه اجلديد »بأي حق 
 Par quel droit tenir le Net»النت؟
عالم  حول  مقاربات  حزمة  تضمن  الذي   ،?

الواب.
الوكالة  منشورات  عن  الصادر  املصّنف  ويف 
الكاتب  يقترح  واإلشهار،  للنشر  الوطنية 
عالم  تقنني  قرن،  نصف  نحو  منذ  والصحفي 
والناطق  لالتصال  احلالي  الوزير  ويطرح  الواب، 
مختلف  حول  رؤى  سلسلة  للحكومة  الرسمي 

احليثيات املتصلة مبنظومة النت.
خريج جامعة رينيه ديكارت بباريس، أستاذ 
القانون العام يف جامعة اجلزائر 1، أشار يف كتابه 
إلى »رأسمالية املراقبة »، التي توصف على أنها« 

رأسمالية مارقة«، وتصور بحتمية التأسيس ملنظور تنظيمي 
مغاير يحمي املبحرين.

ولفت بلحيمر إلى خشية تيار »رأسمالية املراقبة«، من 
مطالبة املواطنني الذين يطالبون مبسار بديل من أجل إنقاذ 

املستقبل الرقمي للدميقراطية«.

ُيشار إلى أّن بلحيمر له مسار حافل، إذ سبق له كتابة 
واملجالت  اجلرائد  مختلف  يف  وإسهامات  مقاالت  عدة 
الدولي  والقانون  السياسة  مجاالت  يف  كتب  عدة  وأّلف 
العشر  »الوصايا  كتابا  آخرها  العلمي،  والبحث  واالقتصاد 

لوول ستريت« )2017( و«دروب السالم« )2018(.
ق.ث

بالشراكة مع المسرح الوطني والمعهد العالي لفنون العرض
تأسيس المختبر المسرحي الجزائري 

لحاملي المشاريع الفنية والعلمية

املسرحي  املختبر  لتأسيس  التحضيرية  للجنة  اجتماع  أول  عقد 
اجلزائري بالشراكة مع املسرح الوطني محي الدين باشطارزي واملعهد 
مدير  من  كل  بحضور  العرض،  والفنون  البصري  للسمعي  العالي 
املسرح محمد يحياوي ومدير العهد محمد بوكراس، بهدف التأسيس 

ملختبر املسرحي اجلزائري حامل لكل من املشاريع الفنية والعلمية.
قال املسرحي محمد شرشال يف هذه املبادرة التي تبعث الشراكة 
بني املؤسسة العلمية والفنية لتباحث حول سبل التعاون بني املسرح 
الوطني اجلزائري واملعهد العالي ملهن فنون العرض والسمعي البصري 
ببرج الكيفان، أنه أسفر إلى تفعيل االتفاقية املبرمة بني املؤسستني 
الفنية  التجارب  حول  املسرحية  لألبحاث  مختبرا  تأسيس  وإلى 
اجلديدة يهدف يف غاياته إلى دعم البحث العلمي يف املجال الفني 
املتاحة  والوسائل  الكيفان  برج  معهد  مقدرات  استغالل  من خالل 

للمسرح الوطني اجلزائري.
حيث جتدر اإلشارة إلى أن املختبر يؤطره دفتر شروط تتراوح بنوده 
كٍحية  إلى فتح املجال أمام الدارسني واملمارسني لرصد التحوالت الرُّ
يف  جديدة  جمالية  صيغ  عن  والبحث  لالبتكار  فضاء  خلق  وإلى 
التقليدية وتعطي ميالدا  القوالب  التجريب، بحيث تخرج عن  إطار 
ألسلوب فرجوي يلبي حاجة املتلقي وفق استثناءات فنية وانتماءات 

جمالية.
مسار  من  اللحظة  هذه  يف  يأتي  املختبر  أن  املجتمعني  رأى  وقد 
املسرح اجلزائري يف ظل التحوالت والرهانات للوقوف مبوضوعية عند 
لدى  الفني  واإلمتاع  اإلدهاش  تخلق  التي  والعالمات  الّثقل  مراكز 

املتفرج.
العلمية  واملؤسسات  الفنية  املشاريع  حلاملي  دعوة  املختبر  ويعد 
وكذا املخابر والنقاد والباحثني واألكادمييني واملهتمني ملرافقة منظومة 
وضع  وإلى  والتأصيل،  والتوثيق  األرشفة  لغاية  املسرحية  العروض 
مقاييس الختبار آليات وأدوات التجريب املسرحي بشكل متواصل 

للحصول على األفضل لالرتقاء بالفعل املسرحي.
كما يرى يف املختبر فضاء علميا إليجاد سبل فنية جديدة تختبر 
بالتجربة  السمو  بهدف  التأويل  نسق  وتستكشف  التلقي  منظومة 
املسرحية اجلزائرية التي نيفت عن قرن من املمارسة، كل ذلك ضمن 
األبعاد التطبيقية التي تؤسسها أدوات البحث العلمي يف املجال الفني 

حتت تأطير جلنة علمية مشكلة من مختلف التخصصات.
وللعلم املستفيدون من املخبر ليسوا الذين شاركوا يف اللقاء مدير 
محمد  املسرحي  املخرج  يحياوي،  محمد  اجلزائري  الوطني  املسرح 
الناقد  إسالم،  محمد  عباس  املسرحي  واملخرج  املمثل  شرشال، 
املجيد،  الثقايف منصوري عبد  املستشار  بوبكر سكيني،  واإلعالمي 
األستاذ  والناقد  جمال،  قرمي  الوطني  باملسرح  الفنية  الدائرة  مدير 
أو  كانت  فنية  مشاريع  لكل حامل  عامة  الدعوة  وإمنا  نوال،  إبراهيم 

علمية يف ظل الفن الرابع.
صارة بوعياد

في الّذكرى الخامسة عشرة لرحيل أيقونة األغنية الّتارقية

ُعثمان َبالي َقامٌة َفنّية ُمشعَّة عاِبرٌة للَقارات
يعد من نوابغ الغناء التارقي في العمق الجنوبي لصحراء الجزائرية، اتخذ من غنائه األصيل وذوقه الفخم تأشيرة حقيقية 

التي أوصلت الفن التارقي إلى القارات الخمسة، حيث أوجد له مكانا مرموقا ضمن الثقافات العالمية، دون أن تصيُبه عقدة أو 
انسالخ بعد أن غير شكل الموسيقى الخارجي للفن عند مجتمع »االيموهاغ«؛ إنه أيوقنة األغنية التارقية »عثمان بالي«.
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 عروض مفتوح مع إشتراط قدرات
 تنظيم الصفقات العمومية

إعالن عن طلب العروض الوطني املفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم : 02/ن م ج ت إ ت /2020

) ال يفتح  إال من طرف جلنة فتح األظرفة و تقييم العروض (
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كرزيكة احمد

واإلْمزاد هو وجه أخر لبساطة املراءة 
التارقية وعفتها وقداستها بحيث عندما 
تعزف هذه األلة يخيم السكون والهدوء 
وللمراءة  لإلمزاد  إحتراما  األرجاء  يف 
الرجال،  لها فهي محرمة على  العازفة 
حملها  أو  ملسها  يف  حتى  يفكر  وال 
هؤالء  بتاريخ  ألخروترتبط  مكان  من 
وثقافاتهم، وكل من يحاول منهم عزفها 
يعتقدون  ألنهم  القبيلة،  أفراد  ُيقاطعه 

أن ذلك ينتقص من رجولة عازفها.
لها  كثيًرا؛  الربابة  تشبه  اآللة   هذه 
وتر واحد مصنوع من ذيل اخليل، بطنها 
املجّفف،  القرع  من  قدح  عن  عبارة 
ويشّد  غزال،  أو  ماعز  بجلد  يغّطى 
بخيوط إلى ظهر اآللة، ويّشد وترها إلى 
عليها  ويعزف  طرفها،  على  يثّبت  عود 
اخليل  شعر  من  وتر  له  خشبي  بقوس 
ورقيقة  حزينة  موسيقى  وتصدر  أيًضا، 

وهادئة هدوء طبائع مجتمع إميوهاغ
إيدابير  السيد  لنا  أكد  ما  وحسب 
فن  بتراث  املهتمني  أحد  الشريف 
يوجد  ال  أنه  متنراست  بوالية  اإلمزاد 

فقد  جذوراإلمزاد.  عن  دقيق  تاريخ 
وارتبط  التارقي  الرجل  عرف منذ نشأة 
الضاربة يف عمق  وثقافاتهم،  بظهورهم 
التاريخ وينقسم حلن اإلمزاد، إلى حلن 
»آمغار«،  عليه  ُيطلق  سّيد  أو  أساسي 
وهي  »إيزالن«،  تسمى  فرعية  وأحلان 
حلنا   36 ويوجد  األغصان.  أو  الفروع 
أما  املوسيقى.  هذه  يف  ومعروفا  خالدا 
القصائد املرافقة للحن فتتناول مواضيع 
التارقي  اإلنسان  حياة  صلب  تشكل 
مواضيع  وهي  لوجوده،  معنى  وتعطي 
والشجاعة  واجلمال  املرأة  حول  تدور 
والنبل والوطن وتبقى املرأة الوحيدة التي 
الوحيدة  هي  وبالتالي  العزف؛  ميكنها 
أو  البنتها  العزف  تعليم  ميكنها  التي 
إلمزاد  يوجد  وكما  أقاربها.  من  طفلة 
ايالنغ  وهي  االصلي  أوسولفاج  اظالن 
تيهضانرين  سينني  سنبير  وان  وهدامة 

........ الخ
عبد  زندري  الدكتور  أضاف  وقد 
اجلامعي  باملركز  جامعي  أستاذ   النبي 
بتمنراست وباحث يف علم اإلجتماع أن 
اإلمزاد تعزفه املرأة التارقية لشحذ الهمم 
العازفة  هي  واملرأة  احلروب  يف  خاصة 

أما  اإلمزاد  آلة  على  واألخيرة  األولى 
الرجل فيكتفي باجللوس وإلقاء األشعار 
فقط  )أماوال(  داق  أو  اللثام  حتت  
والسالم  والكرم  بالشجاعة  واملتعلقة 
املراءة إلمزاد فلثام  واحلب وأثناء عزف 
الرجل )أماوال(  ال ينزل وإن نزل فهذا 
مسبة وعار بالنسبة له. ويجمع  اإلمزاد 
غالبًا يف  ويعزف  والشعر  املوسيقى  بني 
ويوفر  اخليمة  يف  االحتفالية  املناسبات 
األغاني  أو  لألشعار  مصاحبة  أنغامًا 
األبطال  مغامرات  متجد  التي  الشعبية 
الرجال  ويتولى  ومآثرهم.  الغابرين 
وتالوتها.  إسوهاغ  أو  القصائد  تأليف 
واإلمزاد« هو أبعد من كونه آلة موسيقية 
لها  مقدسة  احتفالية  ظاهرة  هو  بل 
واإلجتماعي  والثقايف  التاريخي  بعدها 

مبنطقة متنراست.
يف  لإلمزاد  العازفات  أشهر  أما 
متنراست )أهقار( فقد أكد السيد إدابير 
الشريف بأنهن كثيرات على غرار داسني 
أميرة  عليها  يطلق  التي  إيهمة  ولت 
إلى,تبلهويت  باإلضافة  الواحد  الوتر 
متوك,اللة  ولت  ,الزهراء  أخموك  ولت 
محمد,أملني  ولت  أبدخول,ميلة  ولت 

شتيمة  خولن,إيدابيربيات,بوزاد 
.......ألخ.

على  احلفاظ  بغية  أنه  وأضاف 
اإلنقراض  من  التاريخي  املوروث  هذا 
متنراست  والية  من  فتيات  تعليم  مت 
إقناع  أجل  من  كبرى  وخطى خطوات 
اليونسكو بإدراجه ضمن التراث العاملي 
اإلنساني الالمادي يف ديسمبر 2013، 
املجتمع  باركها  التي  اخلطوة  وهي 
عليها  محافظا  يزال  ال  الذي  التارقي 
وعلى تقاليد أجداده. من خالل بحثي 
حول هذا صرح لي بعض اإلعالميني 
والنشطاء اجلمعويني بوالية متنراست أن 
احلديث عن عادات وتقاليد أي مجتمع  
يكون  أن  يجب  أجر  أو  أهقار  يف  سواء 
ألن  املجتمع  هذا  من  أو  املصدر  من 
البحث  وأن  بشعابها   أدرى  مكة  أهل 
ال  حقائقها  سرد  أو  الكتابة  أو  عنها 
تكون سبهاللن وأمنا يكون البحث عنه 
أكادميي بحت بواسطة من له دراية بهذه 
املجتمع  تاريخ  يف  واملتعمق  املواضيع 
حديث  أي  وأن  إموهاغ.  أو  التارقي 
لهذا  احلمراء  اخلطوط  يعتبر جتاوز  عنها 

املجتمع.

يتميز مجتمع إيموهاغ بالصحراء بطبوع غنائية تحاكي جمال الطبيعة الخالبة والقاسية في ءان واحد، وتتنوع هذه الطبوع بتنوع عادات وتقاليد 
هذا المجتمع المحافظ والعريق والتي جعلته يتمّيز عن غيره من  مجتمعات شعوب المنطقة ومن أبرز عاداته في مجال الفن الذي يسبح فيه الرجل 

التارقي بعيدا في تأمالته ويسترجع شريط مالحمه البطولية فن اإلمزاد، والذي تعانقه أنامل المرأة عند إموهاغ.

اإلمزاد وجه آخر لعفة وشرف 
وبساطة  التارقية
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ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

قد يستبد بك الشوق أن تعود رويدا رويدا 
إلى بعض الكتب القدمية والكتابات العتيقة، 
الكثير  فكرك  وبني جنبات  يدك  لتتسّقط يف 
احلاضر  يستحضرها  التي  املاضي  دروس  من 
قرأت  فقد  زماننا،  يف  الرائي  ويستجلبها 
األشجار  أن  الوسط''  ''دراسة  عن  كتاب  يف 
جدول  باحلديقة  مّر  إذا  تتالصق  والنباتات 
ماء وتتطلع إلى األنس به والتآنس إليه، وكل 
واحدة حتاول االستئثار لنفسها ببعض قطراته 
وتأخذ مجراه إلى مجراها وتتنعم بعذب املاء 
لنفسها وترجو من اهلل دوام نعمته وأن يهبها 
لها دون غيرها، وأن »شجرة السرو« إذا كانت 
جنب  يف  أو  البيت  حديقة  داخل  صغيرة 
باألغصان  املليئة  الغابة  جنبات  من  منسي 
جتاورها  التي  الشجيرات  أغصان  تبُد  ولم 
تأبه  ال  الشجيرات  تلك  فإن  بعد،  للناظرين 
محيطها  ''تقارب''  وال  هاته  السرو  لشجرة 
وال تهتم ألمرها، وقد تكون )السرو( لسابق 
ومتد  أكبر  لتنمو  »مسعى«  يف  طبعها  يف  طبع 
جذورها بني جذورهم وتعانق بأوراقها خيوط 
النسائم  من  وتشتم  رؤوسهم  فوق  من  الهواء 
نائمون«،  »غفلة  يف  وهم  إليهم  يصل  ال  ما 
بل قد تتمنى الشجيرات الالتي تتقاسم مع 
)الشجرة الكبيرة( احلديقة أو جانب الغابة أن 
صاحب احلديقة يقطعها أو يتخّطفها الطير أو 
أن غصنها املشرئب »تهوي به الريح يف مكان 

سحيق«.
السرو(  )شجرة  تعلو  عندما  لكن 
رحاب  ملكت  وقد  صلبا  عودها  ويصبح 
التي  الغابة  بهامتها جنبات  وغطت  احلديقة 
احتضنتها، فإن تلك الشجيرات يرتفع صوت 
أوراقها طربا ُيسمع لها يف أرجاء املكان وتصبح 
أحالمها سربا تتسلل بني أحلاظ الزمان، ورمبا 
)الشجرة(  ساق  على  الشجيرات  ''متسّحت« 
وأرسلت  مائها  إلى  مائها  مجرى  وحولت 
وهي  أغصانها  تعانق  حتتها  من  أغصانها 
تسمو، واجلذور من حتت األرض تتسلل إلى 
جذورها طمعا أن تستشعر دمعها ينسكب عند 
إذا لم تشعر  أقدامها وهّن على أرض واحدة 
والشجيرات  ارتفاعها،  لفرط  شكواها  بأنني 

البحث عن جوار )السيدة( تضرب  يف رحلة 
''إسفينا'' بقرب أختها وحتاول أن  كل واحدة 
تستأثر كّل منها بجوار )السيدة( وتأخذ املجد 
لنفسها دون غيرها ومتحو كل أثر لسلوك األمس 
عندما كانت تنظر إليها نظرة استهجان أو لم 
رفيقات  احلديقة  جنبات  يف  وهّن  تصاحبها 

صحة ومرضا ومتشابهات طوال وعرضا.
يقول صاحب الكتاب: »لقد كنت أعتقد 
أن »الهرولة إلى املصلحة« والبحث عن املجد 
بعض  الذات  وحب  واألثرة  الكبار  بقرب 
بأم  رأيت  حتى  فحسب،  البشر  بني  سلوك 
عيني أن الشجيرات أيضا وهن بنات الطبعة 
فيها  القدر  تصاريف  من  ليس  التي  العذراء 
جامحات  يركضن  اآلداميني  فعل  تفعل  أن 
القريب  املكان  ويتنازعن  وطربا(،  )فرحا 
حتى  كّن  وقد  ومغربا(،  )شرقا  »الكبار  من 
بعض  متسكها  أوراق  بقايا  القريب  األمس 
نقيا(  )نسيما  الصباح  يف  فتطرح  األغصان 

وتعطي بالليل )هواء ُسميا(.
جوار  يف  أنفسهن  يضعن  الشجيرات 
)السيدة( ويرضني بصفة )التبع( ملا ألفنه يف 
حياتهن من حب الكبير وتعظيمه والرفع من 
وشعورهن  رفيع،  ذا شأن  يكن  لم  ولم  شأنه 
لسن  وأنهن  واليد  الفكر  ذات  وقلة  بالدنو 
لهن  يكون  ولن  احلاضر(  )يف  مذكورا  شيئا 
أنفسهن  وأن  املستقبل(،  )يف  مشكورا  ذكرا 
إال  سيره  يف  يذكر  ال  الزمان  بأن  حتدثهن 
العظماء ممن ارتفعت بهم الرتب، ولن يجدن 
ومن  الوجهاء  أحاديث  إال  التاريخ  كتب  يف 
علت هاماتهم وسمت أقدارهم وناطحت بهم 

السحب.
وخوالج  تلك  أحاديثهم  تكن  لم  لكن، 
دناءة  من  نفوسهم  يف  ترّسب  وما  أفكارهم 
وهانت  استشعرت صغر حجمها  إذا  النفس 
صورتها يف عينها إال سرابا )يحسبه الضمآن 
ماء(، ذلك أن التاريخ حافلة كتبه وآثاره بسير 
وما  )عظاما(،  يكونوا  لم  خلّدهم  )عظماء( 
ألناس  آثار  من  كثير  فيه  أيضا  الزمن  حفظه 
الناس أنهم كانوا  وشعوب )كِبُروا( ولم يعلم 

يوما )ِكَبارا(.

حديثه  يزال  وال  القدمي  التاريخ  يحدثنا 
متواترا، أن شعب املغول كانوا قلة من الناس 
يتناثرون بني الشعاب واجلبال يف أرض جرباء 
حدباء ال ماء فيها وال كأل، وكانوا يجاورون 
أرض  الصني،  ما  أدراك  وما  الصني  بأرضهم 
خير وقوة وحضارة تضرب أطنابها يف التاريخ 
فتأتي بأوله، وهي فوق ذلك أرض فيها أناس 
)أولي بأس شديد( وآتاهم اهلل حسن األقدار 
واحلكمة )والرأي السديد( وجعلهم من أقوى 
احلديد(،  لهم  و)طّوع  بأسا  األرض  شعوب 
لكن لم يأت يف كتاب التاريخ ذكر أن هؤالء 
كانوا  والتتار  املغول  من  الضعاف  األجالف 
)تبعا( لغيرهم ممن رأوا فيهم القوة واجللد وخير 
يسكن  )َشعًبا  كانوا  فقد  بينهم،  يتدفق  اهلل 
)ِشعًبا(، ومجموعات من البشر حتسبهم من 
ال  التراب  على  نصبت  رماحا  والفاقة  اجلوع 
تكاد ترى لهم ظال على األرض، أناس ممن 
القوت ظاهرا وهم أدنى  يّعز عليهم  خلق اهلل 
بأرضهم  السماء  ومتسك  باطنا،  املوت  إلى 
ومع  خيرها،  األرض  تعطيهم  وال  َقطَرها 
يتجاسر  وال  الدنيا  تهابهم  رجاال  كانوا  ذلك 
عليهم غيرهم، وكانت لهم حروب مع )اجلارة 
يرضوا  ولم  وفر  كر  يف  معها  وكانوا  اجلنوبية( 
أن يذوبوا فيها أو ينّذلوا إليها، و)سور الصني 
تلك  على  شاهد  اليوم  إلى  الشاهد  العظيم( 
بالتاريخ  والتعظم  والدم  احلرب  من  احلقبة 
بناه  وقد  الناس،  عن  والترفع  الذات  ونكران 
وبأس  )اجلائعني(  لهجمات  اتقاء  الصينيون 
الضعفاء )الضائعني(، ولو أنهم اختاروا جوار 
ما  فيها  وعاشوا  بها  أنفسهم  وأذابوا  الصني 
المهم على فعلهم أحد لفرط الضعف والوهن 
الذي اعتراهم ردحا من الزمن، لكنهم آثروا 
أن يبقوا على ما هم عليه، وأن يجبروا التاريخ 
أن يفرد لهم يف كتابه فصوال تبقى شاهدة لهم 
)َيصَغروا(،  ال  لكنهم  )صغارا(  كانوا  أنهم 
وحققوا  )َيضَعُفوا(،  لكنهم  )ِضّعافا(  وكانوا 
ميحي  ال  مجدا  وكيانهم  وتاريخهم  ألنفسهم 

وذكرا لن ينتهي.
لرجال عطروا  أيضا حكايات  التاريخ  ويف 
تاريخهم بالذكر وأبوا أن يكونوا )تبعا( لغيرهم 

بني  بها  وعلوا  ألنفسهم  سمتا  رسموا  بل 
باطل  على  كانوا  ولو  ذكرهم  فعال  الناس، 
العباسي  اخلليفة  بلغ  فقد  غيرهم،  حسب 
دولة  ألكبر  ملكا  كان  وقد  الرشيد(  )هارون 
أيام حكمه أن )حاقان( ملك اخلزر )وهم من 
قرابة  عاشت  التي  القدمية  التركية  الشعوب 
شبه جزيرة القرم يف شمال القوقاز( قد حّرك 
كانت  وقد  العباسية  الدولة  ليهاجم  جيشه 
يف أوج مجدها وقوتها، فلما بلغ اخلبر هارون 
ضحك من كان يف مجلسه لتجاسر )األرنب( 
على )طائر الرخ(، فال قوة لهؤالء أمام أولئك 
وال يظهر األول أمام الثاني، فسرّية من بضع 
العباسي  الثالث  اجليش  مؤخرة  من  فرسان 
الذي  األجالف  من  العصبة  تلك  تبيد 
إال  العباسيني،  بالد  شمال  باجتياح  هددوا 
التي  اإلهانة  بعد  احلق  يف  كان  جتاسرهم  أن 
حلقت ملكهم يف عرضه من أحد والة اخلليفة 
يرسل  أن  ميكنه  كان  وقد  فارس(،  )بالد  يف 
إلى اخلليفة شاكيا أو أن يكتم األمر ويرضى 
نفسه  على  آمنا  )الكبار(  جوار  إلى  بالعيش 
نفسه  آثر  لكنه  ونعمة،  خير  منهم  فيصيبه 
وذهاب  نفسهن  هالك  فيه  كان  ولو  وشعبه 

شعبه.
)بالل  حكايات  أيضا  التاريخ  ويف 
احلبشي( الذي عظم نفسه وأخرجها من أن 
تكون )تبعا( ألمية بن خلف على ما كان لها 
إلى ضفة  ونقلها  وراحة،  أمن  من  جواره  يف 
األمن،  وقلة  والعذاب  التعب  حيث  أخرى 
يبقى  أن  لم يرض  أيضا  الفارسي(  و)سلمان 
املدينة،  يف  الناس  أغمار  يف  »نكرة«  رجال 
أنه  رغم  تصدروه  فيمن  الرأي  تصّدر  لكنه 
من  وليس  ماضيه  يف  ذكر  له  ليس  رجل 
اهلل  لرسول  قدم  ذلك  ومع  الناس،  أشراف 
صلى اهلل عليه وسلم رأيا ما رآه غيره يف )غزوة 
اخلندق(، فبقي بذاك الرأي واحدا من أكثر 
من مجده تاريخ اإلسالم وأبقى ذكره، وكان 
بوسعه أن يتخفى بني دثاره طلبا لألمن وأن 
ال ُيحرج نفسه برأي قد يصبح أضحوكة ومثار 

تندر بني الناس.
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األشجار التابعة ... وقوم تّبع
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بقلم: ريــــــاض هويــــلـــي

أزمـُة ُحـكٍم أم 
أزمُة َمفاِهيم؟!

الوهمية املشاريع  لتفادي  واجب  القانونية  النصوص  الوهميةتطهير  املشاريع  لتفادي  واجب  القانونية  النصوص  تطهير 

ناعة: استيراُد الّسياراِت  ناعة: استيراُد الّسياراِت َوزيُر الصِّ َوزيُر الصِّ
لن َيشوبُه االحتكاُر أو اإلقَصاُء لن َيشوبُه االحتكاُر أو اإلقَصاُء 

جزئيا  كسوفا  جوان   21 األحد  يوم  ستشهد  اجلزائر  أن  اجلمعة،  أمس  الدولي،  الفلك  مركز  أكد 
للشمس يستمر 26 دقيقة كاملة.

الكسوف احللقي اجلزئي للشمس سيستغرق يف سائر  للفلك، فإن  الدولي  املركز  أكده  وحسب ما 
البلدان العربية نحو 3 ساعات، وميكن أن يشاهد جزئيا أو حلقيا بنسب متفاوتة. ويحدث الكسوف 
يف  القمر  ويكون  واحدة،  استقامة  على  والشمس  والقمر  األرض  تكون  عندما  للشمس  احللقي 
املنتصف، أي يف وقت والدة القمر اجلديد، حيث يلقي القمر ظلّه على األرض، لنرى قرص القمر 

املظلم يعبر قرص الشمس املضيء.
 6:39 إلى   6:13 الساعة  من  جوان   21 األحد  يوم  اجلزائر  يف  اجلزئي  احللقي  الكسوف  وسيبدأ 

صباحا، أي يستغرق مدة 26 دقيقة كاملة.
ق.و

سكيكدة 

يـَسال  َزوٌج َيقــتل زوجَتــه بَساطـوٍر فـي السِّ
 تدخلت، زوال أمس، مصالح احلماية املدنية يف سكيكدة من أجل حتويل جثة سيدة يف عقدها الرابع 

كانت قد تعرضت إلى طعنات باستعمال سالح أبيض )ساطور( من قبل زوجها.
عقب  زواال،  الثانية  الساعة  حدود  يف  وقعت  بوكرمة  صالح  السيسال  حي  لها  اهتز  التي  اجلرمية 
به زوجته غارقة  املشتبه  انتهت بجرمية ترك فيها  الزوجني، حسب مصادرنا،  مناوشات نشبت بني 
يف دمائها، وهذا حتت أنظار اجليران الذين أخطروا مصالح األمن املتخصصة، التي تدخلت برفقة 
احلماية املدنية لتحويل اجلثة إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوحارة، فيما فتحت مصالح األمن 

حتقيقا للوقوف على مالبسات اجلرمية. 
جمال بوالديس

الّدرك الوطني أوقَف القاِتَل 

َقتيٌل وَجرحى في شَجاٍر شبَّ بين َعاِئلَتين بخنشَلة 
 خلّف شجار عائلي وقع ليلة األربعاء إلى اخلميس، مبنطقة تدميت ببلدية أنسيغة بخنشلة، مقتل شاب 

ثالثينيٍّ وهو رب أسرة تتكون من عدة أطفال.
 كما خلّف الشجار إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة.

يذكر أن الشجار وقع بني أفراد عائلتني ألسباب ما تزال - إلى حد الساعة - غامضة، إذ نشب بني 
مجموعتني من األشخاص بقرية تدميت النائية التابعة إقليميا لبلدية أنسيغة، وأدى إلى مقتل شاب 
رب أسرة صغيرة بعد إصابته على مستوى الرأس بآلة حادة، حيث لفظ أنفاسه األخيرة مبستشفى 
أحمد بن بلة بعاصمة الوالية خنشلة. كما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة خالل 
املشادة التي وقعت بعد صالة املغرب بني أفراد العائلتني، وقد مت نقل املصابني إلى مستشفى خنشلة. 

 يذكر أن قوات الدرك الوطني أوقفت اجلاني املتسبب يف مقتل الشاب.
ع / ب 

أعلن وزير الصناعة واملناجم، فرحات 
السيارات  استيراد  أّن  ابراهم،  آيت 
دفتر  وأّن  االحتكار،  خارج  سيكون 
يُخالفه،  من  إاّل  يقصي  ال  الشروط 
إمكانيات  يراعي  اّلذي  وبالشكل 

وقدرات املواطنني.
وأضاف الوزير، خالل مداخلة ألقاها 
وامليزانية  املالية  جلنة  أعضاء  أمام 
امليزانية  تسوية  مشروع  لدراسة 
من  يتم  كان  ما  أّنه   ،2017 لسنة 
استيراد  بل  قائمة  ليس صناعة  قبل 
آيت  دعا  كما  كبرى.  ومغالطة  ُمقنع 
بالصناعة  االهتمام  إلى  براهم  علي 

النسيج،  وتشجيع  ودعمها  التحويلية 
مواقع  من  بالقرب  قيامها  ووجوب 
غير  األساسية  مادتها  إنتاج  ومناطق 
اإلبتدائية،  التركيبة  يف  املستوردة 
اجلبائية،  التحفيزات  بكل  ومدها 
مضيفا أّن التحويل املصنع باستيراد 
املادة بنسبة 100 باملائة يُعد باحملّول 

اخلطأ.
أّن  املسؤول  كشف  ثانية،  جهة  من 
استغل  العمومي  الصناعي  العقار 
القروض،  إلى  للوصول  كمطية 
بتقدميه كضمان مع أّنه ملك عمومي. 
وتابع أّن الكثير من املشاريع الوهمية 

وأوضح  األساس.  هذا  على  قامت 
املستثمر  »يطلب  قائاًل:  علي  آيت 
يف  جتارًيا  ليستغله  مجاًنا  العقار 
الذي  األمر  وهو  البنك،  مع  عالقته 
أدى إلى املضاربة واالرتشاء واألوهام 
مدخل  هو  أصاًل  العقار  أّن  مع 
أاّل  والبد  للقرض،  وليس  للمشروع 
ضرورة  على  مشدًدا  باملجان«،  يكون 
املتضمنة  القانونية  النصوص  تطهير 

للعقار الصناعي.

خالد دحماني

  َقبل َخمسٍة وَخميسَن سنًة من 
اآلن،كان العقيُد هواِري ُبومدين 

رفقَة مجموعٍة من الّضباِط 
فقاِء الّسياسينَي قْد َوضُعوا  والرُّ

حًدا حُلكِم الّرئيِس أحمد بن بّلة 
باباِت التي  ِبواسطة ِسرٍب من الدَّ

َحاصرْت امَلناِفَذ الّرئيَسَة لَعاِصمة 
اجلزاِئر وُمدِنها الُكبرى. وطبًعا، 
ياسيِة التي  وَككِل الَعملّياِت السِّ
عبيِة،  َتِري خارَج اإلرادِة الشَّ

ُسمّيت َعمليُة » االسِتيالِء« على 
.» احُلكِم بالّتصِحيِح الّثوريِّ

صحيَح أو االنقالَب  وألنَّ هذا التَّ
ا، َفقد َقضى  لم يكْن َمطلبا شعبّيً
ُهواري بومدين 13 سنًة كاِملًة  
ُيحاوُل بناَء نظاِم حكٍم يجعُل 

اجَلزاِئرينَي َيُغّضوَن الّطرَف عن 
َطريقِة ُوصولِه إلى احُلكِم والَبقاِء 

فيه كلَّ هِذه امُلّدِة!
  َيعتبُر جزٌء من اجَلزائرّينَي تدخَل 

ا،  ا كان َضرورّيً ُبومدين َعسكرّيً
وُيراِفعون ِدَفعا عن إجنازاِته 

نمويِة. يف ِحني لم َيغفْر له جزٌء  التَّ
نيعَة«، الّتي َجعلْت  آخَر ِفعلَتُه »الشَّ
ورَي انحراًفا أعاَق  صحيَح الثَّ من التَّ
بيِعي ملساِر احُلكِم امُلنبثِق  يَر الطَّ السَّ

عن إرادِة امُلواطِنني.
عيِم امُلنقِذ   إَذن: بنَي ُبومدين الزَّ
للّثورِة من االنحراِف بُحكِم الَفرِد 

وُبومدين امُلسَتولي على احُلكِم 
ا حكَم الَفرِد، َضاعْت اإلرادُة  ُمكرّسً
الّشعبيُة وتفّرَق َدُمها بني الَقبائِل، 
واستمرَّ االعتداُء على إرادِة الّناِس 
يف اختياِر َنط احُلكِم، وَمن يحكُم 

وكيَف يحكُم ومباذا َيحُكم!
َبقيَنا أزيَد من َخمسٍة وخمسنَي 
سنًة نبحُث وَنتجادُل حوَل نِط 
احُلكم؛ َهل يليُق بنا ِنظاُم حكٍم 

؟  رئاسيٍّ أم ِشبُه رئاسيٍّ أم َبرملانيٍّ
َهل نرتِكُز على ُمؤّسساِت حكٍم أم 

على ُحكِم الَفرد؟ 
طيلَة هذه امُلّدة التي تاوزْت نصَف 
القرِن َلم َنفتْح ِنقاًشا عميًقا وجاًدا 
وواِسًعا وَشاِمال حوَل نظاِم احُلكم 
لناها  عندَنا؛ أعَددنا َدساِتيَر وعدَّ

مراًرا، وَماِزلنا َنستعدُّ لَتعديِلها، 
َلكْن َخانتنا الّشجاعُة َكي ُنناقَش 
إشكاليَة احُلكِم وَنطِه وأدواِته. 
جاعُة َكي نعترَف بأّن  خاَنتنا الشَّ
أخطَر أزمٍة ُتواِجهها اجَلزائُر منُذ 

فجِر االستقالِل إلى َيوم الّناِس هَذا 
هَي أزمُة احُلكِم.  وألنَّ حلَّ أزمٍة 

بَحجِم أزمِة احُلكِم حتتاُج َشجاعًة 
ِسياسيَة كبيرَة وإرادًة َعِظيمَة 

وِنقاًشا َعميًقا ووقًتا َطوياًل وُجهًدا 
َكبيًرا يف دراسِة امُلشكلِة وحَتليِلها، 

وَفهِم امُلجتمِع وَتركيبِته وخصائِص 
أفَراِده، وَكيفيِة إشَراِك امُلواطِن 
وَجعِله طرًفا َرئيًسا يف ِصناعِة 

احُلاكِم، فقْد أصبَح الهروُب من هِذه 
األزمِة وُمحاولُة اخِتزالها يف أزماٍت 
َفرعّيٍة َجوهَر اخِلطاب الّسياسيِّ 

عايِة اإلعالِمّية؛ َفتعّقدت  وروَح الدِّ
– بهذا - ُمشكالُتنا وَتفاقمْت. 
فانقسَم امُلجتمِع،  الّيوَم، إلى 

غييِر  َتّياريِن َرئيَسنِي هما: تّياُر التَّ
ي ُيطالُب بإعادِة  اجِلذريِّ الذِّ

ي يَرى  الّتأسيِس، وَتّياُر اإلصالِح الذِّ
أّنه ميكُن الِبناَء على ما ُهو موجوٌد 
َشريطَة َتصحيِح االخِتالل؛ وبنَي 

ي َعامُة الّناِس  َهذيِن الَتّياريِن ُيصِلّ
وَيدعوَن اهلل أن يحفَظ اجلزائَر!

فيما ُأخِضَع 53 مريًضا للِعنايِة امُلرّكزة 
تسجــيُل 119 إصابـــة َجِديـدًة 

بُكورونـا فـي الَجـزاِئر
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة، عن تسجيل 119 

حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، 
جمال فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 11504 إصابة. ومن 
بني املصابني بالفيروس يوجد 53 مريضا حتت العناية املركزة مبختلف املستشفيات 

عبر التراب الوطني، وفًقا للمتحدث ذاته.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 14 وفاة بني املصابني، ليرتفع 
118 حالة شفاء  825 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل  إجمالي عدد الوفيات إلى 

جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 8196 حالة.
خالد دحماني 

شـات
نقـا

شـات
نقـا

غًدا بدايًة من 06:13 صباًحا 

مـِس  ا للشَّ الجــزائـُر سَتشهُد ُكسوًفا ُجزئيـً
اعتبارا من اليوم وإلى غايِة 3 أكتوبر املقبل 

وكـــاالُت »كاسنـــوس« َستفتُح 
ــبت  يـــوَم السَّ

أعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
عبر  وكاالته  جميع  فتح  عن  األجراء  لغير 

كافة التراب الوطني، كل يوم سبت.
الوطني  الصندوق  كشف  خاص،  بيان  ويف 
أّنه سيقوم، وحتت شعار “كاسنوس يرافقكم 
ولعائلتكم”،  لكم  اجتماعية  تغطية  ويضمن 
كافة  عبر  الوكاالت  جميع  أبواب  بفتح 
التراب الوطني استثناء كل يوم سبت خالل 
غاية  إلى  جوان   20 من  املمتدة  الفترة 
أّن  ذاته  البيان  وأضاف   .2020 أكتوبر   3
وكاالت “كاسنوس” ستضمن العمل كل يوم 

النهار  منتصف  بني  انقطاع  بدون  السبت 
إلى الواحد زواال، كذلك.

كما أكد املصدر نفسه أّن العملية ستسمح 
األجراء  وغير  االقتصادية  للمؤسسات 
اخلاص  حلسابهم  نشاًطا  ميارسون  الذين 
من أداء واجب االنتساب والتصريح بأساس 
من  اجتماعية  تغطية  وضمان  االشتراك 
خالل حتيني بطاقة الشفاء واالستفادة من 
األداءات العينية، والسيما اقتناء األدوية من 

الصيدليات املتعاقدة.
خالد دحماني



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

