
َتغّييــــٌر.. أو الَكاِرثــــُة
 كان احَلراك الّشعبي، السنَة 

املاضية، حدثا هائال؛ فيه 
من الغنى واالتساع والكثافة 

واالختالط والتعقيد ما يجعله، 
من جهة، غير قابل لالحتواء 
واالختزال. ومن جهة أخرى، 

صعبا على الفهم والتقييم، خاصة 
جه وعنفوانه.  يف حلظات توهُّ

ولكن، بعد مرور أكثر من سنة على 
انطالقه ميكن التفكير مبوضوعية 
وجترد من خالل الّتماسف النقدي 

ة وهدوء.  مع احلدث وتأمله برويَّ

15

05
الّطارف

رئيــُس َمصلحٍة يقوُد 
عصابــًة تــــزّوُر 
الِبطاَقات الّرماديِة 

06
 البيض

الّرمـاُل َتزحـُف نحـَو 
 الّطريِق الَوطنـي َرقم 
)6( الُمؤّديِة إلى أدرار

08
إليزي

تسّرُب الّنفِط يتَهّدُد إبَل 
عيْن أميَناس بالّنفوِق

د. مصطفى كيحل  	 أقالم

09
الّتنمويُة منعِدمٌة  امَلشاريُع 

ُق الّسكاَن  والُعزلة تطوِّ

ُسّكـان »ِبير َماضـي« 
بالمِسيَلـة َيتجّرُعـون 
مـــرارَة العيـــِش

عزلة مفروضة باتت تكتم أنفاس ألفي 
عائلة تقطن بقرية »بير ماضي«، بحمام 

الضلعة يف املسيلة؛ ففي هذه املنطقة التي 
تنعدم فيها أدنى ضروريات احلياة يتوقف 
الّزمن وترجع عقارب الساعة إلى الوراء، 

لتحكي معاناة عائالت أنهكها الفقر واجلوع 
واحلرمان، حيث بات إجناز مشاريع تنموية 

حلما يراود قاطني هذه املنطقة احملرومة.

أفاد الباحث املتخصص يف مجال الطاقات املتجّددة بجامعة عمار 
ثليجي باألغواط البروفيسور علي شقنان بأن األزمة الّصحية 

احلالية جلائحة كورونا )كوفيد19-( كشفت للعالم عن التأثيرات 
البيئية جراء استخدام الطاقة األحفورية، وضرورة االنتقال إلى 
اإلمكانات الّطاقوية املتجّددة، كبديل لتحقيق تنمية مستدامة 

واخلروج من االقتصاد الّريعي. مشّددا على ضرورة أن تضع اجلزائر 
خارطة طريق جادة يف ظل توّفر اإلرادة السياسية حاليا لتطوير 

استخدام الّطاقات امُلتّجددة يف الزراعة، وخصوصا باجلنوب والهضاب 
العليا، لتزويد وربط كل األراضي الزراعية البعيدة عن الشبكة 

الكهربائية ومناطق الّظل يف القرى واملدن النائية بالطاقات امُلتجّددة.

04

أّكد ممثلون عن فدرالية أولياء التالميذ، يوم أمس السبت، عقب لقائهم 
بوزير التربية محمد واجعوط، أنهم نقلوا انشغال أولياء التالميذ املقبلني 

على اجتياز امتحان التعليم املتوسط للوزير، حيث كانت الوزارة املعنية 

قد حددت يف وقت سابق رزنامة االمتحانات املدرسية للسنة الدراسية 
)2019 – 2020(، ومن املنتظر إجراء امتحان التعليم املتوسط بداية من 

يوم االثنني املوافق لـ 7 سبتمبر املقبل إلى 9 من الشهر ذاته.
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استغالُل الّطاقاِت الُمتجّددِة لَتوليد الكهرباِء ال يصُل إلى استغالُل الّطاقاِت الُمتجّددِة لَتوليد الكهرباِء ال يصُل إلى 11  %%

ربيِة  عِقَب لقاٍء َتشاوريٍّ جمَعها بوزيِر التَّ

جمعيات أولياِء التالِميذ: َتغييُر ُرزنامة امتحانات » البيام« وارٌد!جمعيات أولياِء التالِميذ: َتغييُر ُرزنامة امتحانات » البيام« وارٌد!

علي شقنان:علي شقنان: بروفّسيور ُمتخّصص يف مجاِل الّطاقاِت امُلتجّددة بروفّسيور ُمتخّصص يف مجاِل الّطاقاِت امُلتجّددة

02
زيــارُة الّسـراِج تندرج في إطـاِر 
الُمبادرِة الَجزائريِة الداعية للِحوار 

أعلنت رئاسة اجلمهورية 
أن زيارة رئيس املجلس 

الّرئاسي حلكومة الوفاق 
يبية فائز الّسراج تأتي يف  اللِّ
إطار امُلبادرة اجلزائريِة حللِّ 

األزمة يف ليبيا. وجاء يف 
بيان رئاسة اجلمهورية أّن 

الرئيس »عبد املجيد تبون« 
استقبل، صباح اليوم، )أمس 

السبت( فائز الّسراج رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا 
الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى اجلزائر على رأس وفٍد هام«.

إليجاِد َحّل سياسيٍّ لألزَمة.. ِرئاسُة اجُلمهورّيُة: 

ِنقاَشــاتِنقاَشــات

روبورتــاجروبورتــاج

إجراءاُت احُلكومِة اخلاصُة بامُلسَتثنياِت من استئَناِف الَعمل 

َتعليمٌة واِحدة. . وَتفِسيراٌت َعِديدة!َتعليمٌة واِحدة. . وَتفِسيراٌت َعِديدة!
فِرْيك: فِرْيك: الُبّد من االحِتكام إلى الَهيئِة األعلى لتَفاِدي الّتناُقض واجَلدِلالُبّد من االحِتكام إلى الَهيئِة األعلى لتَفاِدي الّتناُقض واجَلدِل

الَقراراِت  ِع والَعجلِة يف إصداِر  ِنتاُج الّتسرُّ الَقراراِت الَتناقُض  ِع والَعجلِة يف إصداِر  ِنتاُج الّتسرُّ الَتناقُض   غمَرة:  غمَرة: 

  َقادِري:َقادِري: ال اجتهاَد  ال اجتهاَد 
وكــــّل  نـــص  نـــص وكــــّل مـــع  مـــع 
عــدا  عــدا التعليمــاِت  التعليمــاِت 

الوزاَرة  الوزاَرة َتعليمِة  َتعليمِة 
األولى الِغيــة األولى الِغيــة 

ولة الدَّ  بن حِليلو: عدُم االلتزام بَتعليمة جّراد اعتداٌء على ُمؤّسسات 
0303
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عقب لقاء تشاوري جمعها بوزير التربية

جمعيُة أولياِء الّتالِميذ: َتغييُر ُرزنامِة 
امتحانات » البيام« وارٌد

صفية نسناس
أولياء  فدرالية  عن  ممثلون  أكد   
عقب  السبت،  أمس  يوم  التالميذ، 
لقائهم بوزير التربية محمد واجعوط، 
التالميذ  أولياء  انشغال  نقلوا  أنهم 
التعليم  امتحان  اجتياز  على  املقبلني 
املعنية  الوزارة  كانت  املتوسط، حيث 
رزنامة  سابق  وقت  يف  حددت  قد 
االمتحانات املدرسية للسنة الدراسية 
املنتظر  ومن   ،)2020  –  2019(
بداية  املتوسط  التعليم  امتحان  إجراء 
سبتمبر   7 لـ  املوافق  االثنني  يوم  من 
من   9 يوم  إلى   2020 األربعاء  إلى 

الشهر ذاته.
ويف هذا الصدد، أفاد أحمد خالد 
يوم  التالميذ،  أولياء  جمعية  رئيس 
تبقى  االحتماالت  كل  بأن  أمس، 

امتحان  بقضية  يتعلق  فيما  واردة 
شهادة التعليم املتوسط، وهي النقطة 
اجلمعية،  عليها  أكدت  طاملا  التي 
نظرا ملا متر به البالد وأثر بصفة كبيرة 
على حتضيرات التالميذ الجتياز هذا 
التربية  وزارة  مبرزا أن  االمتحان، 
التي  االنشغاالت  لكل  استمعت 
تفهمها  وأبدت  اجلمعية،  رفعتها 
حد  وأوليائهم على  التالميذ  لوضع 
أن  إلى  املتحدث  أشار  كما  سواء. 
جمعية أولياء التالميذ طرحت خالل 
انشغال  الوزارة  مع  التشاوري  اللقاء 
شهادة  إلغاء  حول  التالميذ  أولياء 
التعليم املتوسط، وشدد على أن كل 
إلغاء  فيما يخص  واردة  االحتماالت 
االمتحان، مشيرا يف السياق ذاتهإلى 
الوضع  بتحسن  يتعلق  األمر  أن 

اجلمعية  نقاش  بأن  منوها  الصحي، 
ومت  مثمرا  كان  الوصية  الوزارة  مع 
حوار  عبر  اقتراحاتهم  إلى  االستمتاع 

جاد وبناء.
الوزارة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
األحد،  واليوم  أمس  شرعت، 
الشركاء  مع  تشاورية  لقاءات  يف 
بالردود  تتعلق  االجتماعيني، 
املطروحة  باالنشغاالت  اخلاصة 
الشركاء  مع  الثنائية  اللقاءات  خالل 
االجتماعيني التي أشرف عليها الوزير 
كما  مارس،   12 إلى  فيفري   20 من 
رقمية  أرضية  ملشروع  أيضا  التطرق  مت 
املنظومة  وتقييم  تشخيص  جللسات 
ورقة  تسليم  يتم  حيث  التربوية، 
املناقشة  قصد  للشركاء  املشروع  من 

واإلثراء وإبداء الرأي.

كشف رئيس املجلس الشعبي لبلدية 
أمس  بودعاس،  الشريف  سكيكدة 
وجود  اكتشفت  مصاحله  أن  السبت، 
املالية  املعامالت  شبهات  من  العديد 
إلى  السابقة،  املجالس  بها  قامت  التي 
العام وخرق  للمال  تبديد واضح  جانب 
التعامالت،  من  العشرات  يف  القانون 
أبرزها اكتشافه قيام مقاولة محلية بإجناز 
مشروع أضواء الزينة بطرقات املدينة دون 
وثائق وال إسناد مشروع وال ملف تقني 
يحصل  لم  املقاول  أن  كما  إداري،  وال 
 7.5 بـ  املقدرة  األشغال  أموال  على 

مليار. وأضاف املير أن الصفقة التي لم 
تتعلق  لها  قانونية  وثائق  أي  على  يعثر 
بقيمة  التي أجنزت  الزينة  مبشروع أضواء 
7.5 مليار سنتيم، حيث سبق للبلدية 
املقاولة  أن  كما  الصفقة.  ألغت  وان 
قيمة  من  سنتيم  أي  من  تستفيد  لن 
املقاولة  قامت  حال  وحتى يف  املشروع، 
العدالة،  طريق  عن  بحقوقها  باملطالبة 
املشروع  القضية، ألن  لن تكسب  فإنها 
تتحصل  ولم  وثائق  دون  بإجنازه  قامت 
حتى على وثيقة أمر اخلدمة، وكان لزاما 

على املقاولة احترام القانون.

على  سكيكدة  بلدية   وكانت 
تغّول  من  تعاني  املاضية  السنوات  مدار 
يف  تغرق  جعلها  ما  النافذين،  بعض 
وهميا  أغلبها  كان  التي  استثماراتهم 
من  فقط  االستفادة  منها  الغرض 
املال  ونهب  املشبوهة  واملشاريع  القروض 
رئيس   - باملناسبة   - جّدد  وقد  العام. 
يف  يستمر  سوف  بأنه  تأكيده  البلدية 
تطهير مصالح البلدية وتعامالتها املالية، 
وبأنه سوف يواصل فضح كل من نهبوا 

املال العام على مستوى البلدية.
جمال بوالديس

بقيمة 7.5 مليار، مير سكيكدة: 

ينِة دوَن وثائٍق  مقاولٌة أنَجزت مشروَع أضواِء الزِّ

إثَر االرتفاع المسّجل في عدد الوفيات واإلصابات.. فورار:
حي  ال َنستبعُد إعادَة فرِض الَحجر الصِّ

على بعِض الوالَياِت
أرجع الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال 
فورار، أن االرتفاع الطفيف يف حاالت اإلصابة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 
األيام األخيرة راجع باألساس إلى عدم احترام التدابير الوقائية من قبل بعض 

املواطنني.
الصحة،  وزارة  مبقر  كورونا  وباء  فورار حصيلة  الدكتور  استعراض   وخالل 
أشار إلى أنه مت تسجيل ارتفاع طفيف خالل األيام األخيرة يف عدد األشخاص 
املصابني، وذلك راجع إلى عدم احترام التدابير الوقائية من تفشي هذا الفيروس 
عقب استئناف بعض النشاطات التجارية واالقتصادية واالجتماعية يف بعض 
جراء  الفارط  اخلميس  يوم  املتوفني  األشخاص  جميع  مبرزا أن  الواليات، 
الصارم  التقّيد  إلى  املواطنني  داعيا  مزمنة،  أمراض  من  يعانون  كانوا  الفيروس 

بالتدابير االحتياطية. 
كما لم يستبعد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إعادة 
اإلصابات  عدد  ارتفاع  حال  يف  الواليات،  بعض  على  الصحي  احلجر  فرض 
استدعت  ما  إذا  بالقول  مضيفا  الوقائية،  الصحية  اإلجراءات  احترام  وعدم 
الضرورة - كزيادة حاالت اإلصابات والوفيات - رمبا ستعود بعض الواليات إلى 

احلجر الصحي كضرورة ولو لظرف زمني قصير. 
صفية. ن

خالل األشهر األربعة األولى من 2020
 وزارُة الَبريد ُتحِصي 728 ألَف 

عمليِة دفٍع إلكتُرونيٍّ
سمحت  اإللكترونية  املعامالت  أن  واملواصالت  البريد  وزارة   كشفت 
بتحقيق أكثر من 728 ألف عملية دفع إلكتروني خالل األشهر األربعة األولى 

من السنة اجلارية.
وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه ومنذ الدخول يف حيز 
التنفيذ ابتداًء من تاريخ 05 جانفي 2020 التفاقية التشغيل املتبادل املبرمة بني 
مؤسسة بريد اجلزائر وشركة التعامالت اآللية ما بني البنوك، برز األثر اإليجابي 
والذي يظهر من خالل مختلف املؤشرات االيجابية للمعامالت اإللكترونية، 
التي سمحت بتحقيق 728.394 عملية دفع إلكتروني خالل األشهر األربعة 

األولى من السنة اجلارية.
والبطاقة  الذهبية  البطاقة  حلاملي  تتيح  االتفاقية  هذه  أن  الوزارة  وأضافت 
البنكية االستفادة من اخلدمات النقدية التي توفرها املوزعات اآللية لشبكات 

مكاتب البريد والبنوك، بشكل متكامل وفق املعايير.
 صفية. ن

االنطالق في معالجة الملفات قريبا، بن فريحة: 
كنات اإللزاِمّيِة   سُيتكّفُل بملفاِت السَّ

بصفٍة ُكليٍَّة 
أمس،  يوم  هيام،  فريحة  بن  املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  طمأنت 
الراغبني يف احلصول على سكنات وظيفية، بالقول إنها ستقف إلى جانب كل 

من لديه حق يف السكن الوظيفي، حتى يحصل عليه.
وأوضحت الوزيرة، خالل زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى والية بسكرة 
أن ملفات السكنات اإللزامية سيتم التكفل بها بصفة كلية وفق ما تنص عليه 
للجنة  الرسمي  التنصيب  أن  مضيفة  مطلقة،  شفافية  ويف  الثانوية  النصوص 
السكنات اإللزامية جاء لغرض إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرة إلى أنه سيتم 
االنطالق يف معاجلة امللفات قريبا، وذلك بعد تنصيب اللجنة الوزارية املكلفة 

بدراسة ملفات السكنات اإللزامية اخلميس املاضي.
ق.و

بمشاركة شخصيات وطنية وعربية 
 »حمس« ُتنّظم ندوًة َدولّيًة
 في ِذكَرى رحيِل الّشيخ َنحناح

نظمت حركة مجتمع السلم ندوة دولية إلكترونية مبناسبة حلول الذكرى الـ 
17 لوفاة الشيخ محفوظ نحناح أمس السبت، حتت عنوان:«اجلوانب السياسية 

والدعوية يف مسيرة الشيخ محفوظ نحناح رحمه اهلل«.
وقد شارك يف الندوة التي عقدت عن بعد ضيوف من عديد األقطار والدول: 
العلماء املسلمني  الرزاق قسوم رئيس جمعية  خالد مشعل من فلسطني، عبد 
خالد  التركي،  والتنمية  العدالة  حزب  يف  القيادي  أقطاي  ياسني  اجلزائريني، 
املغرب،  من  الرحيم شيخي  عبد  العراقي،  اإلسالمي  احلزب  رئيس  العزاوي 
ناصر الصانع من الكويت، وممثلو أحزاب جزائرية وشخصيات وطنية وأكادميية 

وأصدقاء للشيخ محفوظ نحناح.    

استدعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع في جلسة أحادية، اليوم، للتباحث في احتمال إلغاء 
امتحانات التعليم المتوسط ومراجعة رزنامة امتحانات نهاية السنة الدراسية، حسب تطورات الوضع 

الصحي في البالد، فيما التقت الوزارة يوم أمس أولياء التالميذ.

أن زيارة  اجلمهورية  رئاسة  أعلنت 
الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  رئيس 
املبادرة  إطار  تأتي يف  السراج  فائز  الليبية 
ليبيا. وجاء يف  األزمة يف  اجلزائرية حلل 
»عبد  الرئيس  أن  اجلمهورية  رئاسة  بيان 
املجيد تبون« استقبل صباح اليوم )أمس 
املجلس  رئيس  السراج  فائز  السبت( 
لدولة  الوطني  الوفاق  حلكومة  الرئاسي 
بزيارة عمل  يقوم  الذي  الشقيقة،   ليبيا 

إلى اجلزائر على رأس وفد هام«.
وأوضح البيان أن اجلزائر تبذل جهوًدا 
األشقاء  بني  احلوار  استئناف  أجل  »من 

لألزمة  سياسي  حّل  إليجاد  الليبيني 
إرادة  احترام  على  قائما  يكون  الليبية، 
الترابية  الشعب الشقيق وضمان وحدته 
وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخالت 

العسكرية األجنبية«.
الليبية  الوفاق  حكومة  رئيس  وحّل 
باجلزائر  السبت،  أمس  السراج،  فايز 
وكان يف  واحًدا.  يوًما  تدوم  زيارة  يف 
بومدين  هواري  مبطار  السراج  استقبال 
وزير  رفقة  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير 
الداخلية  ووزير  بوقادوم  اخلارجية صبري 

واجلماعات احمللية كمال بلجود.

إعالم  وسائل  نقلت  ما   وحسب 
رئيس  مع  تباحث  السراج  فإن  ليبية، 
اجلمهورية عبد املجيد تبون مساع جزائرية 
زيارة  وتأتي  الليبية.  األزمة  حلل  تهدف 
السراج بعد أسبوع من زيارة مماثلة قام بها 
مجلس  رئيس  النزاع،  يف  اآلخر  الطرف 
وكان  صالح.  عقيلة  الليبي  النواب 
اجلزائر  استعداد  أبدى  قد  تبون  الرئيس 
للوساطة من أجل إيجاد مخرج سياسي،  
الليبية  لألزمة  العسكرية  احللول  ورفض 

والتدخالت اخلارجية فيها.
موفق رباح

إليجاد حل سياسي لألزمة، رئاسة الجمهورية : 
زيارُة الّسراِج َتأتي في إطاِر الُمبادرِة الَجزائرّيِة الّداعَية للِحوار

    عّمــــار قـــردود

الشعبي  املجلس  نواب  ُيناقش 
الوطني، اليوم األحد، يف جلسات علنية 
تاريخ  اعتماد  املتضمن  القانون  مشروع 
رئيس  للذاكرة.وكان  وطنيا  يوما  ماي   8
تبون، قد أصدر  املجيد  اجلمهورية، عبد 

يف وقت سابق قرارا يقضي باعتبار الثامن 
للذاكرة"،  "يوما وطنيا  ماي من كل سنة 
قناة  بإطالق  تعليمات  أعطى  كما 
تكون  بالتاريخ،  ُتعنى  وطنية  تلفزيونية 
هذه  تدريس  التربوية يف  للمنظومة  سندا 

املادة لكي تستمر حية مع كل األجيال، 
يف حني أكد أن جرائم املستعمر ال تسقط 
بالتقادم رغم احملاوالت املتكررة لتبييضها، 

مشددا على أنها جرائم ضد اإلنسانية.
صفية نسناس

 يصادف يوم الـ 8 ماي من كل سنة
َمشروُع اعتماِد الّيوِم الَوطنيِّ للّذاِكرة يعرُض الّيوَم أمام البرلمان



عّمــــــار قــــردود

العزيز  عبد  األول،  الوزير  أكد  فقد 
بوضع  اخلاص  اإلجراء  إلغاء  أن  جراد، 
واإلدارات  املؤسسات  تعداد  من  باملائة   50
احلوامل  النساء  يستثني  العمومية يف عطلة، 
أعمارهم  تقل  أطفال  بتربية  يتكفلن  واللواتي 
أخرى  تعليمة  تشير  فيما  سنة،   14 عن 
النساء  يشمل  اإلجراء  أن  إلى  املالية،  لوزارة 
أما  سنوات.   5 من  أقل  أطفال  لهن  اللواتي 
صادرة  تعليمة  يف  أشارت  فقد  وهران  والية 
جلنة  العامة،  والشؤون  التنظيم  مديرية  عن 
الشؤون القانونية واملنازعات ومن توقيع الوالي 
جالولي عبد القادر يف 15 جوان اجلاري إلى 
أي  واملرضعات،  احلوامل  املوظفات  النساء 

االئي لديهن  أطفال أقل من سنتني.
بعث  تعليمة  يف  األول،  الوزير  وذكر 
وقائدي  للوالة  اجلاري،  13 جوان  بتاريخ  بها 
للوظيفة  العام  واملدير  والشرطة،  الدرك  جهاز 
التكميلية  التدابير  تتضمن  العمومية، 
الطريق  خارطة  من  الثانية  املرحلة  بعنوان 
واستئناف  احلجر  من  التدريجي  للخروج 
واالقتصادية  التجارية  النشاطات  بعض 
اخلاص  اإلجراء  »إلغاء  أن  واالجتماعية، 
املؤسسات  تعداد  من  باملائة   50 بوضع 
استثنائية  عطلة  يف  العمومية  واإلدارات 

مدفوعة األجر، مع اإلبقاء على هذا اإلجراء 
يتكفلن  واللواتي  احلوامل  النساء  لفائدة  ساٍر 

بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة«.
لها  تعليمة  املالية يف  وزارة  فيما حددت 
مؤرخة يف 14 جوان اجلاري، من توقيع األمني 
العام للوزارة )ب.ج.كسالي( موجهة إلى كل 
الوطن«  »أخبار  حتوز  لها،  التابعة  املديريات 
املعنيات  األمهات  أطفال  سن  منها،  نسخة 
الوزارة األولى  بالعطلة االستثنائية، بعد قرار 
إلى مناصب عملهم  املوظفني  بعودة  القاضي 
يف القطاع االقتصادي العام واخلاص، الذين 
مدفوعة  االستثنائية  بالعطل  معنيني  كانوا 
األجر بنسبة 50 باملائة، وذلك على مستوى 
الشركات التي بإمكانها توفير النقل واحلماية 
الصحية ملستخدميها، كما تضمن هذا القرار 
عودة املوظفني يف املؤسسات واإلدارات العامة 
االستثنائية  بالعطلة  معنيني  كانوا  الذين 
اإلجراء  على  احلفاظ  مع  باملائة   50 بنسبة 
يربني  الالتي  واألمهات  للحوامل  بالنسبة 

أطفااًل صغاًرا سنهم أقل من 5 سنوات.
موظفيها  كافة  العدل  وزارة  واستدعت 
مستثنية النساء احلوامل، أما الالئي يقل عمر 
بالعمل  فألزمتهن  سنة   14 الـ  عن  أطفالهن 
بنظام التناوب، فيما التحقت كل العامالت 
- بال استثناء - مبناصبهن يف احملكمات عدا 

احلوامل منهن.

وألزمت تعليمة الوزير األول كافة اجلهات 
املعنية عند تنفيذها لعودة املوظفني التدريجية 
اإلجراءات  اتخاذ  بضرورة  عملهم  ملقار 

االحترازية الصحية.
الَوظيفُة العمومّيُة سُتصِدر 

لوائَح  تفِصيلّية للّتعِليَمة
عند  املعنية  اجلهات  كافة  القرار   وألزم 
ملقار  التدريجية  املوظفني  عودة  قرار  تنفيذها 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية  عملهم بضرورة 
بني  االجتماعي  بالتباعد  املتعلقة  الصحية 
واملكاتب  العمل  مقار  وجاهزية  املوظفني، 
وفقًا  واملتعاملني  املوظفني  الستقبال  وتهيئتها 
الوطنية،  االحترازية  واإلجراءات  للتدابير 
إلى جانب االلتزام بالتخطيط األمثل للتأكد 
من وجود بنية حتتية تقنية وأنظمة إلكترونية 
املستثناة،  للفئات  ُبعد  عن  للعمل  داعمة 
وتطبيق نظام الدوام املرن فيما يتعلق باحلضور 
يف  املوظفني  على سالمة  حفاظًا  واالنصراف 

الدخول واخلروج من وإلى مقار العمل.
للوظيفة  العامة  املديرية  ستقوم  فيما 
لوائح  بإصدار  اإلداري  واإلصالح  العمومية 
الحق  وقت  يف  تعميمها  سيتم  تفصيلية 
تفاصيل  حول  احلكومية  اجلهات  جميع  إلى 
اجلهات  يف  العمل  بعودة  اخلاصة  الترتيبات 

وآليات التنفيذ التفصيلية. 
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بن  جمال  القانون  ورجل  احملامي  قال 
إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  حليلو، 
أطفال املستثنيات  أعمار  يف  الكبير  التفاوت 
من استئناف العمل واملستفيدات من العطلة 
عدم  إلى  يعود  األجر  مدفوعة  االستثنائية 
احمللية  واجلماعات  الوزارات  بعض  التزام 
اعتداء  وهو  األولى،  الوزارة  تعليمة  بنص 
صارخ على املرسوم التنفيذي رقم )69.20( 
خطير  ومساس   2020 مارس   21 يف  املؤرخ 
تدارك  املالية  وزارة  وعلى  الدولة،  مبؤسسات 
هفوتها وتصحيحها قبل فوات األوان، واألمر 
هو  الذي  وهران  والية  لوالي  بالنسبة  نفسه 

له االجتهاد  منفذ ألوامر احلكومة وال يجوز 
محدد  األمر  ألن  األولى،  الوزارة  نص  مع 

وغير متروك لالجتهاد«.
و أضاف بن حليلو يقول: »فيما يخص 
الوقاية  بتدابير  املتعلقة  االستثنائية  العطلة 
التنفيذي  املرسوم  فإن  كورونا،  فيروس  من 
على  نص  السادسة  مادته  يف   )69_20(
أن العطلة استثنائية مدفوعة األجر.و عليه، 
يجب  إنه  يقول  النص.ملن  مع  إجتهاد  ال 
خصم بعض املنح كالنقل واملردودية الفردية 
العامل لم يعمل، فهنا وجب  أن  حتت مبرر 
إجبارية  عطلة  هذه  أوال  يلي:  ما  فهم  عليه 

ثانًيا  العامل،  إرادة  بغير  فرضت  استثنائية 
راتب  من  تخصم  ال  األجر  املدفوعة  العطل 
أو  الدينية  واملناسبات  كاألعياد  العامل 
أنها  املادة جاء صريًحا على  الوطنية، ونص 
مدفوعة األجر، وثالًثا أن العطلة االستثنائية 
يجوز  السنوية، حيث ال  العطلة  ليست هي 
العطلة  من  االستثنائية  العطلة  أيام  اقتطاع 
عناصر  ألحد  خصم  أي  لذلك  السنوية 
األجر أو أليام العطلة السنوية بسبب العطلة 
االستثنائية يكون خرقا لنص تنفيذي صريح 

ومساس باحلقوق املكتسبة للعامل«.
عّمــــار قـــردود

وزاراٌت وَهيئاٌت َرسمّيٌة وَجماعاٌت َمحلّيٌة تختِلُف في تطبيِق َتعليمِة الُمستثنياِت مْن استئَناِف الَعمِل 

َتعليمٌة واِحدة وَتفسيراٌت َعديَدة!

جمال بن حليلو محاٍم ورجل قانون:

ولة عدُم االلتزاِم بَتعليمِة جّراد اعتداٌء على ُمؤّسساِت الدَّ

بشير فريك.. واٍل أسبق:

الُبّد من االحِتكام إلى الَهيئِة 
األعلى لتَفاِدي الّتناُقض والَجدِل

األسبق،  الوالي   أوضح 
لــ«أخبار  تصريح  يف  فريك،  بشير 
تناقضا  فعاًل  هناك  أن  الوطن«، 
النساء  أبناء  واضحا يف حتديد أعمار 
املستثنيات من استئناف العمل بني 
ووزارة  األولى  كالوزارة  وزارات  عدة 
املالية وحتى وزارة الداخلية، مضيفا 
بالقول: »و ليت األمر كان فارق سنة 
أو سنتني فقط بل أن يكون بني وزارة 
ووزارة أخرى الفارق 9 سنوات كاملة 

فاألمر يدعو للحيرة واالستغراب«.
فريك«الفتوى  أضاف  و 
إيجاد  يف  القانونية  أو  الدستورية 
التضارب  هذا  ملثل  حد  ووضع  حل 
هو االحتكام إلى قول أو قرار الهيئة 
األعلى يف سلم املسؤوليات أو املصدر 
احلالة  هذه  ويف  للتعليمة،  األول 

فإن على جميع اجلهات املعنية بالتعليمة االعتماد على التعليمة األم أو املصدر وهي 
الوزارة األولى أي التعليمة رقم 02 املؤرخة يف 13 جوان 2020، التي تتضمن التدابير 
احلجر  من  التدريجي  للخروج  الطريق  خريطة  من  الثانية  املرحلة  بعنوان  التكميلية 

واستئناف بعض النشاطات التجارية واالقتصادية واالجتماعية. 
و فيما يتعلق بالعطلة االستثنائية مدفوعة األجر بالنسبة ملستخدمي املؤسسات 
واإلدارات العمومية، إلغاء اإلجراء اخلاص بوضع 50 باملائة من تعدادات املؤسسات 
اإلجراء  اإلبقاء على هذا  مع  األجر  استثنائية مدفوعة  العمومية يف عطلة  واإلدارات 
سارًيا لفائدة النساء احلوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
ع.ق

جياللي قادري رئيس دائرة عين فارس بوالية معسكر:

ال اجتهاَد مع نص وكلُّ التعليماِت 
عدا َتعليمِة الوزاَرة األولى الِغيٌة 
 أما رئيس دائرة عني فارس بوالية معسكر، جياللي قادري، فقد قال يف تصريح 
مؤسس  وغير  باطل  فهو  اجتهاد  وأي  النص  مع  اجتهاد  »ال  أنه  الوطن«،  لــ«أخبار 
والقانون واضح وكل التعليمات الصادرة عن بقية الوزارات واإلدارات والواليات تعتبر 
الغية وغير قابلة للتنفيذ، وال بد من االحتكام إلى الوزارة األولى باعتبارها هي صاحبة 

التعليمة الرسمية وهي املرجع«.
التمرد  إدارات  أو  هيئات  أو  وزارات  ألية  قانوًنا  يجوز  ال  أنه  إلى  قادري  أشار  و 
على تعليمات الوزارة األولى التي تعتبر املسؤول األول عن الوظيف العمومي. وطاملا 
األولى  الوزارة  ألوامر  االمثتال  من  بد  فال  العمومي،  الوظيف  عمال  تهم  التعليمة 
وتطبيق تعليماتها وعلى هذا األساس، قال: » أنا ال أعتبر وجود تناقض يف األمر وإمنا 
هو مترد على تعليمات الوزارة األولى وعدم االلتزام بها، ومنه ال بد من تصحيح األمر«.
ع.ق

بعد  دعوتها العمال   لاللتحاق بالعمل بمن فيهم النساء الُمستثنيات

نقابُة مفّتِشي الَعمل ُتحّمل اإلدارَة 
َمسؤوليَة َتسجيِل أّي إصاباٍت بكورونا

املفتشية  الصادرة عن  التعليمة  العمل  ملفتشي  املستقلة  الوطنية  النقابة   اعتبرت 
فيهم  مبن   عملهم  مبناصب  لاللتحاق  املوظفني  من خاللها  تدعو  التي  للعمل  العامة 
النساء املعنيات بالعطلة االستثنائية مخالفة واضحة يف مضمونها للمرسوم التنفيذي 
رقم )159.20(،  والتي مت اتخاذها ذريعة من طرف بعض املسؤولني لتهديد املوظفني 
الظروف  مبناصب عملهم يف ظل هذه  التحاقهم  إدارية يف حالة عدم  باتخاذ عقوبات 

الصعبة وانعدام وسائل النقل.
وقالت النقابة يف بيان صدر يف 19 جوان اجلاري »إننا نعي جيًدا حساسية الفترة 
للحد  العمل  مفتشية  تلعبه  أن  ميكن  الذي  احملوري  بالدور  ونؤمن  البالد  بها  متر  التي 
من تأثير جائحة كورونا على حقوق العمال، وكذا املساهمة الفعالة يف تنفيذ خريطة 
الطريق املقررة من طرف السلطات العليا للخروج من احلجر الصحي،إ ال أنه من غير 
وتثمني  الالزمة  الوسائل  توفير  دون  بها  املنوط  بالدور  العمل  تقوم مفتشية  أن  املعقول 
حق  يف  التهديد  أسلوب  اتباع  عوض  املسؤولني  طرف  من  للمفتشني  امليداني  الدور 

الزميالت والزمالء«.
مصاحلهم  عن  بالدفاع  منتسبيها  اجتاه  التزامها  جتدد  النقابة  »إن  البيان  وأضاف 
النقابة  مع  والتشاور  احلوار  آليات  أن   - نفسه  الوقت  يف   - وتؤكد  واملعنوية،  املادية 
باعتبارها شريك اجتماعي مفروضة قانوًنا، وأن القرارات االنفرادية والالمسؤولة من 
شأنها تأزمي الوضع داخل القطاع«، مطالبني بإلغاء التعليمة التي اعتبروها تعٍد صارخا 
ألحكام املرسوم املذكور أعاله، محملني املفتشية العامة للعمل املسؤولية التامة يف حالة 
تسجيل إصابات جديدة لزمالئهم بهذه اجلائحة بسبب عدم توفير أي وسيلة وقاية«.

كما أنذرت النقابة بأنها ستتمسك بحقها يف اتخاذ جميع التدابير القانونية التي 
النوع من التصرفات  تراها مناسبة ضد كل ما قد ينجر من نتائج سلبية بسبب هذا 
الالمسؤولة. فضال على تغاضي هذه التعليمة عن العواقب الوخيمة التي تترتب عنها،  

السيما على صحة وسالمة السيدات مفتشات العمل. 
موفق رباح

تم تسجيل تضارب واضح في تعليمات الوزارة األولى، ووزارة المالية، ووالية وهران بخصوص أعمار أبناء النساء 
المستثنيات من استئناف العمل، فالوزارة األولى حددت النساء العامالت اللواتي لديهن أطفال أقل من 14 سنة هن من 

يستفدن من العطلة االستثنائية، أما وزارة المالية فقد حددت النساء العامالت اللواتي لديهن أطفال أقل من 5 سنوات، فيما 
استثنت والية وهران النساء المرضعات، أي األطفال األقل من سنتين.

فريدة غمرة نائب عن والية سطيف:
ِع والَعجلــِة في إصداِر الَقــراراِت  الَتناقــض ِنتاُج الّتسـرُّ
من جهة أخرى، أفاد النائب البرملاني فريدة غمرة، يف تصريح لــ"أخبار الوطن"، بأن تخبّط الوزارة األولى يف إصدار التعليمات والقرارات 
املنقوصة أو غير واضحة التفاصيل، الذي جعلها يف كل مرة ُتصدر إجراءات تكميلية هي يف واقع األمر توضيحات ملا سبق ليس إال، وهو ما 
جعل كثير من الوزارات والهيئات الرسمية جتتهد لتوضيح تلك التعليمات أو القرارات، متابعا بالقول:"يف اعتقادي أن ما يحدث من تناقض 
وتضارب يف التصريحات والتعليمات بني املسؤولني هو نتاج التسرع والعجالة يف إصدار القرارات دون دراسة مستوفية ودقيقة، واألكيد أن تواصل 

مثل هذه أمور هو مساس خطير بسمعة الدولة اجلزائرية وينم عن افتقار مسؤولينا لثقافة الدولة".
ع.ق
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نورين عبد القادر 

وشّدد البروفيسور شقنان علي على ضرورة أن تضع اجلزائر 
خارطة طريق جادة يف ظل توفر اإلرادة السياسية حاليا لتطوير 
باجلنوب  وخصوصا  الزراعة،  يف  املتجددة  الطاقات  استخدام 
والهضاب العليا، لتزويد وربط كل األراضي الزراعية البعيدة 
عن الشبكة الكهربائية ومناطق الظل يف القرى واملدن النائية 

بالطاقات املتجددة. 
 وأوضح البروفيسور شقنان علي، لـ »أخبار الوطن »، أن 
جائحة  أزمة  وآخرها  العالم،  بها  مر  التي  األزمات  مختلف 
االنتقال  أن   - للشك  مجاال  يدع  ال  مما   - كشفت  كورونا، 
جلية  واضحة  ومقاربة  منها  مفر  ال  حتمية  أصبح  الطاقوي 
أساسية  وسيلة  يعد  والذي  للبالد،  الّطاقوي  األمن  لتحقيق 
لتعزيز األمن الغذائي واألمن البيئي الذي هو من أهم عوامل 
النزاعات والصراعات يف العالم، الذي عرف عدة كوارث بيئية 
كانت دافعا للدول العظمى للتفكير بجدية يف البديل الطاقوي، 
ومن أبرز هذه الكوارث - حسبه - الكارثة البيئية الناجمة عن 
التسرب النفطي يف خليج املكسيك سنة 2010، التي جنمت 
عن تسرب نفطي هائل حصل بعد انفجار غرق املنصة البحرية 
البريطانية  بيتروليوم«  »بريتش  لشركة  تابعة  النفط  الستخراج 
 22 يف  املكسيك  خليج  يف   )British Pertrolium(

أفريل2010.
باليابان  »فوكوشيما«  منطقة  يف  النووي  املفاعل  وانفجار 

غداة زلزال اليابان يف 2011
واالضطرابات يف الشرق األوسط والربيع العربي والتداعيات 
النووية اإليرانية، وتأثيرات أزمة جائحة )كوفيد19-(، حيث 
عام  من  األولى  األربعة  األشهر  أن  إلى  املعلومات  آخر  تشير 
ثاني  انبعاث  يف  محسوسا  عاملًيا  انخفاًضا  شهدت   2020
وإنتاج  األحفوري  الوقود  احتراق  عن  الناجت  الكربون  أكسيد 
األسمنت، مبقدار 1048 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، 

أي أقل بنسبة ٪8.6 مقارنة بالفترة نفسها من عام2019.

َدة واالنتقاِل   الَجزائُر بين اإلمَكاناِت الّطاقويِة الُمتجدِّ
الّطاقويِّ

ويف حالة اجلزائر، يرى البروفيسور شقنان أنه رغم امتالكها 
الكثير من املؤهالت واملقومات الواعدة، إال أن اقتصادها يعد 
تعتمد  إذ  اثنان-  فيه  يختلف  ال  الذي  األمر   - بامتياز  ريعيا 
اإليرادات  على  االقتصادي  نشاطها  يف  اجلزائرية  الدولة 
%90 من مداخيل  تفوق  بنسبة  والغاز  البترول  النفطية من 
الصادرات، التي تعد مصدرًا أساسيًا يف كل مداخيل الدولة 

من العملة الصعبة.

وبلغة األرقام، يكشف اخلبير أن اجلزائر تتوفر على مخزون 
أعلى االحتياطات يف  يعتبر من  الشمسية  الطاقة  هائل من 
العالم وأكبرها على مستوى دول احلوض املتوسط، مما يؤهلها 
التي  الشاسعة  اجلزائرية  فالصحراء  طاقويا.  العالم  لتزويد 
تفوق مساحتها 2 مليون كلم مربع تعتبر من أكبر الصحارى 
تشميس  ساعة   3900 بنسبة  تشميسا  وأكثرها  العالم  يف 
سنويا وإشعاع شمسي يتراوح بني 4 و7 كيلوواط ساعي يف 
قطاع  تطوير  يف  بقوة  يساهم  مما  الواحد،  اليوم  يف  مربع  املتر 
الزراعة وخصوصا الزراعة الصحراوية التي تشكل دافعا قويا 
للتنمية الوطنية، وذلك عبر استخدام أنظمة الضخ الشمسية 
يف الري الزراعي. بيد أن استغاللها ما زال يف بداية الطريق. 
أما طاقة الرياح -التي سجلت مشاريع محتشمة يف البالد- 
الكمون  الثاني يف اجلزائر رغم  البديل  الطاقوي  فتمثل احملور 
رياح  مزرعة  تركيب  مت  حيث  باجلزائر،  الرياح  لطاقة  املعتبر 
بوالية  كبرتن  منطقة  ميغاوات يف   10 بقدرة  و«فريدة«  أولى 
استغاللها  ميكن  الوطن  عبر  أخرى  مناطق  وهناك  أدرار. 
تفوق  حيث  باألغواط  بليل  ومنطقة  صالح  عني  كمنطقة 

سرعة الرياح 6 م/ثا. يضاف إلى ذلك مصادر طاقوية متجددة 
متوفرة باجلزائر كالطاقة الهيدرومائية والطاقة احلرارية األرضية 

وكذا الكتلة احليوية.
بيد أن استغالل املصادر الطاقوية املتجددة لتوليد الكهرباء 
باجلزائر ال تصل - حسب محّدثنا - نسبتها إلى 1 %. وقد 
برنامجا طموحا يف   - ذاته  املتحدث  يضيف   - الدولة  تبنت 
مليار   120 بتكلفة  املتجددة  الطاقات  يف  االستثمار  مجال 
دوالر، بهدف الوصول إلى إنتاج نسبة 27 % من الكهرباء 
الفترة  خالل  ميغاواط   22000 بقدرة  متجددة  مصادر  من 
نحو  أساسا  ستوجه  التي   ،)2015-2030( بني  املمتدة 
االستهالك احمللي، باإلضافة إلى 10000 ميغاواط مخصصة 
متر  مليار   300 الطاقوي  الكم  هذا  يوفر  أن  ميكن  للتصدير. 
مكعب من الغاز الطبيعي خالل الفترة املمتدم بني )-2021
2030(، أي ما يعادل حجم 8 مرات االستهالك الوطني عام 
البرنامج  أن هذا  إلى  الصدد، جتدر اإلشارة  2014. ويف هذا 
يراعي اجلانب البيئي حيث ميكن احلد من انبعاث غاز ثاني 

أكسيد الفحم مبقدار 193 مليون طن. 
لكن، هذا املشروع الطموح لم تتعد نسبة إجنازه 5 % يف 
شطره األول ألسباب تبقى مجهولة، متسائال عن مصيره يف 
ظل اإلستراتيجية اجلديدة لبرنامج رئيس اجلمهورية يف مجال 

الطاقات املتجددة. 
التي  املتجددة  الطاقة  مصادر  مختلف  استغالل  وقصد 
خارطة  علي  شقنان  البروفسور  يقدم  اجلزائر،  عليها  تتوفر 
العلمي  البحث  بتطوير  أكثر  االهتمام  يف  تتمثل  طريق، 

يف  العلمي  البحث  ألن  املتجددة  الطاقات  مجال  يف  املفيد 
الطريق  بداية  يف   - - حسبه  مازال  املتجددة  الطاقات  مجال 
متويل  يف  األولويات  ناحية  من  البيت  ترتيب  إلى  ويحتاج 
برامج البحث العلمي، يف ظل شفافية حقيقية بني وحدات 
ومخابر البحث، وإعداد نصوص تشريعية وتنظيمية قوية تنظم 
وتوفير  باجلزائر،   الطاقوية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  تطوير 
يف  املختصة  اجلزائرية  البشرية  للكفاءات  الالزمة  التحفيزات 
مجال الطاقات املتجددة داخل وخارج الوطن، لتسخير خبرتها 
اإلمكانات  وتوفير  املتجددة،  الطاقات  مجال  يف  لالستثمار 
التكنولوجية، وفتح االستثمار أمام الكفاءات األجنبية وإعطاء 
»رابح- شراكة  الشمسية حتت  الطاقة  يف  لالستثمار  األولوية 
رابح«، من أجل اكتساب اخلبرة يف مرحلة أولى دون إقصاء 

اخلبرات الوطنية.
ويتمنى البروفيسور شقنان أن يكون ما أفاد به الوزير األول 
عبد العزيز جراد، خالل شهر فيفري 2020 يف حاسي مسعود 
مبناسبة االحتفال بالذكرى املزدوجة لتأميم احملروقات وتأسيس 
احلكومة  تبني  بخصوص  اجلزائريني،  للعمال  العام  االحتاد 
احلالية إستراتيجية وطنية لتطوير الطاقات املتجددة بطاقة 16 
ألف ميغاواط يف آفاق 2035، ستنجز 4 آالف ميغاواط بحلول 
من  مكعب  متر  مليار   240 يقارب  ما  ستوفر  والتي   2024
الغاز الطبيعي، نابع من نظرة واقعية استشرافية أخرى لتطوير 
الطاقات املتجددة باجلزائر، مؤكدا أن جناحها مرهون باستشارة 
اخلبراء واملتخصصني يف امليدان وإشراكهم يف اتخاذ القرار حتى 

تتحول اجلزائر إلى دولة رائدة يف مجال الطاقات املتجددة. 

اقات الُمتَجّددة، البروفيسور علي شقنان: ُص في مجاِل الطَّ الُمتخصِّ

دة  اقويِة الُمتجدِّ الَجزاِئر بين اإلمكاَناِت الطَّ
اقويِّ في ِظل َجاِئحة ُكورونا واالنتقاِل الطَّ

أفاد الباحث المختص في مجال الطاقات المتجددة بجامعة عمار ثليجي باألغواط البروفيسور علي شقنان بأن األزمة الصحية الحالية لجائحة 
كورونا )كوفيد19-( كشفت للعالم عن التأثيرات البيئية، جراء استخدام الطاقة األحفورية وضرورة االنتقال إلى اإلمكانات الطاقوية المتجددة 

كبديل لتحقيق تنمية مستدامة والخروج من االقتصاد الريعي.

مسيِّ يَتراوُح بين 4 و7 ِكيلوواٍط َساعيٍّ في الِمتر الُمربَّع  	 اإلشعاُع الشَّ
استغالُل الّطاقاِت الُمتجّددِة لَتوليد الكهرباِء ال يصُل إلى 1 % 	



ف سليم

العصابة تنشط يف  وحسب مصالح األمن فإن 
االدارية  الوثائق  يف  املزور  واستعمال  التزوير  مجال 
الشبكة  وتلك  للمركبات  التسلسلية  واالرقام 
كرئيس  منصبه  يستغل  كان  موظف  يقودها 
البلديات  إحدى  يف  الرمادية  البطاقات  مصلحة 
املزور  وإستعمال  التزوير  عمليات  لتسهيل  بالوالية 

للمركبات. 
و املعنيون قدمو أمام اجلهات القضائية املختصة 
باملعاجلة  املساس  بتهمة  الذرعان  محكمة  لدى 
وسوء  الكاذب  والتصريح  للمعطيات  األلية 
استعمال الوظيفة للموظف والتزوير وإستعمال املزور 
لبقية املتهمني وصدر يف حق 10 منهم أمر بوضعهم 
رئيس  وضع  مت  فيما  القضائية  الرقابة  نظام  حتت 

العصابة وهو املوظف رهن احلبس املؤقت.

والتسيير  للترقية  العام  املدير  أعطى 
العقاري بوالية قسنطينة تعليمات صارمة 
ملقاولة االشغال املكلفة بإجناز مشروع 774 
مسكن تساهمي بالتوسعة الغربية باملدينة 
اجلديدة علي منجلي بضرورة الدفع بعجلة 
تسجيل  مت  ان  بعد  باملشروع،  األشغال 
بعض  رفع  بداية  رغم  االجناز  يف  تأخر 
املكلفة  املقاولة  طرف  من  التحفظات 
باإلجناز. وقد قرر مدير »اوبيجي قسنطينة« 
االعتماد على الزيارات الفجائية لالطالع 
 774 مبشروع  األشغال  تقدم  مدى  على 
باملدينة  الغربية  بالتوسعة  تساهميا  سكنا 
اجلديدة علي منجلي،وذلك عقب الزيارة 
بعد  وذلك  أمس  أول  للورشة  قادته  التي 
مبقر  جرت  التي  االجتماعات  سلسلة 
العام  املدير  بني  للديوان  العامة  املديرية 
774 سكن  مشروع  مكتتبي  عن  وممثلني 

الغربية  بالتوسعة  تساهمي  اجتماعي 
من  والتي  منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة 
الشخصية  باملتابعة  وعودا  قدم  خاللها 
بزيارة  أمس  املعنييون  قام  للمشروع، 
تفقدية لورشة املوقع السكني، أين الحظ 
مرضية  ليست  به  األشغال  وتيرة  بأن 
بالرغم من أن املقاولة املكلفة بإمتام أشغال 
السكنات »دمبري لإلجناز« شرعت يف رفع 
النجارة،  بأشغال  يتعلق  فيما  التحفظات 
وأشغال  الداخلي  والدهن  الطالء  أشغال 
البناء باآلجر على مستوى العمارات التي 
كانت األشغال بها متوقفة، وعليه أعطى 
ملمثل  صارمة  جد  تعليمات  العام  املدير 
موضوعية  بأعذار  تقدمت  التي  املقاولة 
بإعطاء  متعهدة  موضوعية،  غير  وأخرى 
بداية  من  ابتداء  للمشروع  مشرف  وجه 
صارم  برنامج  وفق  وهذا  القادم  األسبوع 

عليه  االتفاق  مت  األشغال  تقدم  يخص 
اوبيجي  ذكرت  اإلطار  ويف  سوية، حيث 
بزيارة  سيقوم  العام  املدير  أن  قسنطينة 
على  االطالع  أجل  من  للمشروع  فجائية 
تطبيق  ومدى  به  األشغال  تقدم  مدى 
إلى  أسداها  التي  احلازمة  التوصيات 

املقاولة خالل زيارة أول أمس.
تطمينات  آخر  أن  اإلشارة  وجتدر 
ملكتتبي  العقاري  والتسيير  الترقية  لديوان 
الفايسبوك  صفحة  على  املذكور  املشروع 
قبل  من  وانتقادات  هجوما  عرفت 
من  الورشة  خلو  أكدوا  الذين  املكتتبني 
العمال يف أغلب األوقات، وهو ما أعقبه 
زيارة املدير العام مباشرة على أمل أن تكون 
أولى اخلطوات نحو إمتام األشغال باملشروع 

املعني.
خديجة بن دالي

المسيلة 
سكان »الروكاد« يطالبون بإنجاز 

عيادة طبّية
االنشغاالت  من  جملة  الوالية  بعاصمة  الروكاد  رفعت جمعية حي 
متسائلني  يطاق  الوقت جلحيم ال  مرور  مع  وحولتها  عكرت صفو حياتهم 
التهميش  أسباب  عن  باملسيلة  سكانية  كثافة  األكثر  يعد  حلي  كيف 
املرافق  ألدنى  افتقاره  خالل  من  عرضة  احلي  أصبح  التي  واإلقصاء 
اخلدماتية مما يجبر الكثير من السكان على التنقل إلحياء أخرى بداية من 
مكتب بريد إلى فرع بلدي هذا دون احلديث تضيف الرسالة عن اخلدمات 
الصحية حيث طالبت جمعية احلي بضرورة برمجة عيادة متعددة اخلدمات 
بدل القاعة املوجودة باحلي التي تبقى التسمن وال تغني من جوع ،كما 
حملت الشكوى املوجهة للسيد والي الوالية مطلب تنظيف وتسريح قنوات 
تصريف مياه األمطار والبالوعات التي حسبهم أصبحت غير صاحلة مما قد 
ينجر عنها كوارث ال قدر اهلل ،كما رفعت اجلمعية مطلب اإلنارة العمومية 

التي تبقى غير كافية حسبهم. 
جمال أبو أشرف

سطيف
سكان »عين الطريق« يطالبون 

بمشاريع تنموية
ناشد سكان منطقة عني الطريق املتواجدة خارج احمليط العمراني لوالية 
سطيف، السلطات احمللية وعلى رأسها والي الوالية من أجل التدخل وأخذ 
انشغاالتهم بعني االعتبار، من خالل تدعيمه مبشاريع من شأنها أن تدفع 

بعجلة التنمية مبنطقتهم.
بحركة  األسبوع  نهاية  قاموا  الذي  املواطنني  بعض  أكده  ما  وحسب 
بالرغم من  للعيش  الضرورية  املرافق  احتجاجية أن منطقتهم تفتقر ألدنى 
أنها بقيت مجرد حبر على ورق، ويف مقدمة هذه  تلقوها إال  التي  الوعود 
حنفياتهم  تصل  ال  أضحت  املادة  هذه  أن  مؤكدين  الشروب  املاء  املرافق 
الصيف  فصل  عنها خاصة يف  بحث  رحلة  يضعهم يف  ما  وهو  نادرا،  إال 
يستغل  التي  الصهاريج  كراء  أو  احلي  هذا  من  القريبة  األماكن  من  سواء 
أصحابها الفرصة للرفع من السعر الذي يتجاوز يف بعض األحيان 1200 دج 
للصهريج الواحد ويبقى غير كايف، ومبا أن الطريق هو الشريان احليوي ألي 
منطقة فإن أغلب طرقات هذا احلي مهترئة، وأصبحت عبارة عن ديكور متيزه 
األوحال شتاءا وغبارا متناثرا يف فصل الصيف، ويف قطاع الصحة طالب 
هؤالء مبشروع عيادة متعددة اخلدمات أو توسعة املركز الصحي الذي يتواجد 
1982 لعدد  الذي مت إجنازه سنة  املركز  املذكور، حيث أضحى هذا  باحلي 
املواطنني الذي جتاوز 50 ألف نسمة، يف حني يف الوقت الذي مت إجنازه فيه 
كان عدد السكان ال يتجاوز 300 ساكن، كما اشتكى املواطنني من انعدام 
اإلنارة العمومية، األمر الذي أضحى يشكل خطرا عليهم ويساهم يف انتشار 
اجلرمية بحييهم، ومن بني االنشغاالت التي تطرق إليها السكان هي التهيئة 
احلضرية وإجناز مساحات خضراء وكذا القضاء على الكالب الضالة التي 
باتت تهدد حياتهم وحياة أبنائهم على وجه اخلصوص، باإلضافة إلى إجناز 
الكاذبة، مطالبني  الوعود  أنهم سئموا من  باملنطقة مضيفني  للترفيه  مراكز 
املسؤول التنفيذي األول بالوالية السيد محمد بلكاتب ببرمجة زيارة حلييهم 
والوقوف على انشغاالتهم، من جهتها مصادر بالبلدية أكدت أن مطالب 
السكان مشروعة وأنه متت برمجة عديد املشاريع من شأنها النهوض بهذا 

احلي، ومع على السكان إال التريث ألن التجسيد يكون حسب األولوية.
آسيا.ع

سكيكدة
تفكيك شبكة جهوية تمتهن سرقة 

السيارات 
متكنتعناصر الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بدائرة عزابة يف سكيكدة، 
 4 من  تتكون  السيارات،  سرقة  يف  تنشط  جهوية  بشبكة  اإلطاحة  من 
لكبير  الواد  من  ينحدرون  و40 سنة،   30 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 

وقرية قرباز والسبت وبن عزوز.
وأدوات  سيارة  وبحوزتهم  العصابة  أفراد  الدرك  عناصر  أوقفت  حيث 
فالحية. قبل فتح حتقيق يف القضية أين إعترف املتهمون بإرتكابهم جنحة 
سرقة السيارات وبيعها خارج بلدية عزابة، بعد إنهاء اإلجراءات املعمول 
بها مت تقدمي املتهمني أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة عزابة الذي أمر 
بإيداع املتهمني احلبس وإعطاء أمر بايقاف شركائهم الفارين يف العملية مع 

متديد االختصاص لوالية باتنة لتبقى العملية قيد التحقيق.
جمال بوالديس
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استرجاع 17 مركبة بينها 3 شاحنات وجّرافة بالطارف

رئيُس َمصلحٍة يقوُد عصابًة تزّوُر 
الِبطاَقات  الّرماديِة

قسنطينة 
تعليمات ببعث أشغال مشروع 774 سكنا تساهميا

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، بأمن والية الّطارف، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير 
البطاقات الّرمادية. وأسفرت هذه العملية الّنوعية عن توقيف 11 شخصا واسترجاع 17 مركبة، بينها 03 شاحنات 

وجّرافة، الوثائق الخاصة بها مزورة.

مشروع  مكتتبي  من  املئات  طالب 
بقسنطينة  باخلروب  عدل  سكن   2000
االخطاء  بعد  التخصص  شهادات  بإلغاء 
»عدل«  وكالة  ارتكبتها  التي  الكارثية 
املوقع  فتح  بعد  اكتشافها  مت  والتي 
التخصص  شهادات  لسحب  املخصص 
والتي لم تكن متناسبة مع أرقام املكتتبني 
وشهادات ما قبل التخصيص وحسب ما 
الوطن،  أخبار  املكتتبون جلريدة  به  صرح 
فإنه مت قلب نسبة تقدم االشغال واعتبار 
ورشتني  يضم  أنه  رغم  واحدا  املوقع 
املوزينة  بحي  األول  مختلفني  وموقعني 

والثاني بحي البشاكرة.
اإلدارية  املشكلة  تفاصيل  وتعود 
الواقعة مبوقع 2000 سكن عدل باخلروب 
لسحب شهادات  عدل  وكالة  موقع  لفتح 
املكتتبون  تفاجأ  حيث  التخصيص، 
توجيه  مت  حيث  لألرقام،  قلب  بوجود 
أصحاب األرقام األولى ومن حتصلوا على 

شهادات ما قبل التخصيص يف وقت باكر 
ملوقع البشاكرة الذي يعتبر متأخرا بالنسبة 
ملوقع املوزينة، وهو ما أثار غضب املكتتبني 
والتوجه  بالتجمع  أمس  أول  قاموا  الذين 
املديرية  مستوى  على  وذلك  للمسؤولني، 
اجلهوية لوكالة عدل باملدينة اجلديدة علي 
واالكتتاب  التسويق  مديرية  ثم  منجلي، 
بسطح املنصورة، ثم إلى ديوان الوالي أين 
مت استقبالهم من طرف األمني العام للوالية 
بالقضية،  املعنيني  جميع  استدعاء  ليتم 
للقانون،  متثل خرقا  أنها  املعني  قال  التي 
فيما اشتكى املكتتبون من عدم تتبع الرقم 
الكرونولوجي من جهة، وتغيير اسم املوقع 
باملقارنة مع شهادة ما قبل التخصيص من 
جهة أخرى، مستغربني من ارتكاب هذا 
عدل  وكالة  جلهل  يعود  قد  الذي  اخلطأ 
بالعاصمة أن موقع اخلروب يضم ورشتني 
خاصة  النواحي  جميع  من  مختلفتني 
فيما يتعلق بنسب تقد م األشغال، وهو 

األمر الذي وعد األمني العام بتقدمي تقرير 
بخصوصه للمركزية.

عزمهم  عن  املكتتبون  وكشف  هذا 
على نيل حقهم يف احلصول على سكنات 
وعدم  مرة  أول  لها  وجهوا  الذي  باملوقع 
انتظار املزيد من السنوات، مطالبني بإلغاء 
2000 سكن  التخصيص ملوقع  شهادات 
عليه  ينص  ما  إلى  والرجوع  كاملة  عدل 
 12 ليوم   49 العدد  يف  الصادر  القانون 
جتمع  فيما   ،3 مادته  يف   ،2013 أكتوبر 
املعنيون يوم أمس أمام وكالة عدل اجلهوية 
ليتم استقبالهم من طرف املدير مرة أخرى 
القضية  يف  حاسمة  وعود  أي  تقدمي  دون 
أو  االحتجاجات  من  ملزيد  تقود  قد  التي 
تصريح  حسب  القضائية  املتابعات  حتى 

البعص.
خديجة بن دالي

خطأ إداري يحدث خلال في تحديد المواقع
مكتتبون يهددون بمقاضاة وكالة عدل بسبب الفوضى في توزيع السكنات بموقع الخروب
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بسبب الّزوابع ونقص الصيانة

الّرماُل َتزحُف نحَو الّطريِق الَوطني َرقم )6( 
نورالدين رحماني

والسائقني  املسافرين  عديد  قال 
إن زحف  املذكور  للطريق  املستعملني 
بشكل  الطريق  على  يتواصل  املال 
تقارب  مسافة  امتداد  وعلى  كبير 
الطريق  بانغالق  ينذر  ما  كلم   100
وان الطريق  خاصة  نهائي  بشكل 
بال  مفتوحة  شاسعة  بصحراء  يقع 
مستعملو  طبيعية.  سدود  او  أشجار 

السير  صعوبة  ان  الى  اشاروا  الطريق 
على الطريق تتضاعف ليال ما يسبب 
حوادث مميتة على الطريق خاصة ممن 
يستعملونه للمرة األولى علما ان هذا 
قبل  تدشينه  منذ  بات حيويا  الطريق 
مناطق  عن  العزلة  وفك  سنوات   10
وأدرار خاصة  البيض  بواليتي  عديدة 
وتيميمون.   الدباغ  وزاوية  بالنود 
بوالية  العمومية  األشغال  مديرية 
بالصيانة  املكلف  وحسب  البيض 

البنود  بلدية  مع  وبالتنسيق  انه  صرح 
الرمال  إلزالة  مستمرة  عمليات  تتم 
من الطريق اال ان طول الطريق وحجم 
يعيق  الرملية  الزوابع  وتواصل  الرمال 
العملية يف الكثير من املرات.  نشير 
الى ان مديرية احلماية املدنية بالبيض 
سجلت خالل السنة املاضية 6 قتلى 
على هذا الطريق بسبب تراكم الرمال 

عليه. 

تسببت الّزوابع الرملية التي تشهدها الواليات الجنوبية الغربية للوطن، خاصة جنوبي البيض إلى إقليم والية أدرار، في تراكم 
الّرمال على الطريق الوطني )6( الرابط بين البيض وأدرار مرورا ببلدية البنود.  

البليدة
استفادة 09 بلديات من مشروع تحلية 

مياه البحر
 من املقرر دعم 9 بلديات بوالية البليدة من مشروع حتلية مياه البحربسعة 

300 الف متر مكعب.
ومت مبقر مديرية املوارد املائية لوالية البليدة، عرض شامل لدراسة مشروع 
البحر ) اجلزائر  املياه الصاحلة للشرب من محطة اإلنتاج لتحلية مياه  حتويل 
الصاحلة  باملياه  البليدة  والية  بلديات شرقية من   09 تزويد  لتدعيم   ) غرب 
من  بكل  األمر  ويتعلق  اليوم،   يف  مكعب  متر  ألف   300 بسعة  للشرب 
بلديات، بوفاريك،  والصومعة،  وقرواو،  وبوينان،  والشبلي،  واألربعاء،  

ومفتاح،  وبوقرة،  وأوالد سالمة.
املشروع من شأنه أن يقضي على النقص يف تزويد سكان البلديات املذكورة 
باملياه الصاحلة للشرب،  حيث تعاني تذبذبا يف التوزيع أفرز احتجاجات من 

قبل السكان،،  يف انتظار جتسيد املشروع.
أيوب بن تامون

اقتراح إنجاز 109 مشاريع قبل 
نهاية 2020

بوالية  بوفاريك  دائرة  مستوى  على  مقترحة  تنموية  عملية   109 توجد 
الطبيعة  بالغاز  الربط  مشاريع  مقدمتها  ويف  احمللية،  التنمية  تخص  البليدة، 
للشرب  الصاحلة  واملياه  الصحي،  الصرف  ومشاريع  واألحواش،  باملراكز 

واإلنارة العمومية، والكهرباء الريفية.
حيث كشف رئيس دائرة بوفارك، أثناء االجتماع األخير ملعاينة املشاريع 
على  مشروعا   27 وجود  عن   ،2020 لسنة  واالستعجالية  االستدراكية 
 21 بقيمة  مالي  بغالف  البلدية،  ميزانية  من  ممولة  بوفاريك  بلدية  مستوى 
مليار سنتم منها 4 علميات يف طور اإلجناز،  ويف بلدية الصومعة يوجد بها 
12 علمية منها 4 علميات ممولة، اثنان من ميزانية البليدة، واثنان من ميزانية 
التنمية احمللية،  فيما مت رصد غالف مالي بقيمة 21 مليار سنتيم على مستوى 

بلدية قرواو تخص مشاريع املياه والصفر الصحي. 
أيوب بن تامون

سكان حي »تباينت« يطالبون بحقهم 
في التنمية

رفع سكان التجمع السكاني تباينت ببلدية الشبلي بوالية البليدة جملة 
من انشغاالتهم االستعجالية وطالبوا بحقهم يف مشاريع التنمية احمللية. 

حيث سبق وأن مت استقبال ممثلني عن سكان احلي على مستوى ديوان 
خرجة  تنظيم  على  االتفاق  ومت  املواطنني،  مع  التواصل  إطار  يف  الوالية 
الوالئي،  الوفد  بها  قام  التي  امليدانية  أثناء اخلرجة  السكان  ميدانية، وطرح 
عدة انشغاالت يف مقدمتها وضعية ملعب احلي،  املتنفس الوحيد للشاب، 
ومشكل التزويد باملياه الصاحلة للشرب،  وربط ما يقارب 50 مسكن بالكهرباء 
والغاز مع الطريق املؤدي إلى سكناتهم،  وكذا حاجة التجمع السكاني إلى 
مجمع مدرسي، ومعاينة املسجد الكبير للتجمع السكاني، وأعطيت باملناسبة 

تعليمات لكل املصالح املختصة لتجسيد هذه املشاريع ومتابعتها. 
أيوب بن تامون

مستغانم
القبض على عصابة تمتهن الّسطو على 

المنازل 
متكنت الشرطة القصائية ألمن والية مستغامن من اإلطاحة بعصابة أشرار 

مختصة يف السطو على املنازل.
من  العاشر  تاريخ  الى  وقائعها  تعود  العملية  أن  البيان  وحسبما جاء يف 
مفاده  الضحية  أقارب  أحد  بالغا من  املصلحة  تلقي  اثر  اجلاري  شهر جوان 
تعرض مسكن قريبه الكائن بحي جتديت مبستغامن للسطو من أطرف مجهولني 
واإلستيالء على أثاثه.عليه حتركت الضبطية القضائية للتحقيق يف القضية 
واستطاعت يف ظرف زمني وجيز حتديد هوية املشتبه فيهم وتوقيف شخصني 
تتراوح أعمارهما بني 29 و37 سنة ينحدران من والية مستغامن ومن معتادي 
اإلجرام، كما متكنت ذات العناصر من استرجاع كل املسروقات التي كانت 
مخبأة يف معظمها مبسكن أحد املشتبه فيهما.ليتمأجناز ملف إجراء قضائي 

ضدهما قدما مبوجبه أمام اجلهات القضائية .
بن سعدية.ن

إحدادن  حي  سكان  يزال  ال 
من  جملة  بجاية،يعانون  مبدينة  افال 
مدة  منذ  فيها  يتخبطون  التي  النقائص 
يوميا  كبيرة  معاناة  طويلة،ويتكبدون 
ميدانية  جولة  يف  التهيئة.  نقص  جراء 
حجم  املكان،الحظنا  إلى  قادتنا 
إلى  وصولنا  السكان،فبمجرد  معاناة 
النفايات  أكوام  انتباهنا  املكان،لفتت 
باتت  التي  احلي  حافة  على  املنتشرة 
هناك،وذلك  العائالت  استياء  تثير 
من  للقاذورات  العشوائي  الرمي  نتيجة 
طرف بعض السكان،ناهيك عن انتشار 
يقول  إذ  منها،  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
أحد قاطني احلي،إنهم يعانون األمرين 
بأزقتهم،وكذا  النفايات  انتشار  جراء 
الضارة،مشيرين  واحلشرات  اجلرذان 

السلطات احمللية،وعلى  أنهم طالبوا  إلى 
لإلسراع  بالتدخل  مستوياتها  اختالف 
يفلحوا يف  لم  أنهم  تهيئة حيهم،إال  يف 
معاناة  هذا،تتواصل  ذلك،وعالوة على 
احلي  طرق  اهتراء  مشكل  مع  السكان 
هاجسهم  أصبحت  ومسالكه،التي 
احلالة  أن  هؤالء  لنا  أكد  فقد  الوحيد، 
تعرقل  الطرق  تلك  عليها  تتواجد  التي 
حركة املرور بالنسبة للراجلني وأصحاب 
السيارات،وأضافوا أن وضع تلك الطرق 
تتحول  الشتاء،حيث  فترة  يف  يتأزم 
الراكدة  املياه  من  برك  إلى  احلفر  تلك 
واملستنقعات،تؤدي إلى تراكم األوحال 
على  دائمة  بصفة  مجبرين  جعلهم  ما 
اجتياز هذه الطرق الترابية املليئة باحلفر 
واملطبات،كما أشار السكان إلى مشكل 

أطراف  يف  املنعدمة  العمومية  اإلنارة 
اخللل  إلى  باإلضافة  احلي  من  عديدة 
الذي أصاب ما يتواجد منها رغم حداثة 
ترميم  تأخر  ذلك  إلى  أضف  تنصيبها، 
املالعب  مشكل  وكذا  احلي  أرصفة 
العمارات،ما  بني  أجنزت  التي  اجلوارية 
الضجيج  بسبب  راحتهم  على  سلبا  أثر 
الذي يصدره األطفال،مطالبني بضرورة 
خارج  الفضاءات  هذه  مثل  برمجة 
هذه  السكانية.ووسط  التجمعات 
منذ  السكان  فيها  يتخبط  التي  املعاناة 
سنوات،جدد هؤالء مطالبهم للسلطات 
التكفل  أجل  من  والوالئية  احمللية 
معاناتهم  إنهاء  على  والعمل  مبشاغلهم 

وتوفير احلياة الكرمية لهم.
بـــلقاسم.ج

بجاية
وضع طرقات حي »إحدادن افال » كارثّي

ال يزال سكان حي خصيبية العليا 
بوالية معسكر يعانومنن مشكل الصرف 
الصحي التي باتت تشكل مصدر خطر 
الذي  واالمر  املواطنني  حلياة  يحدق 
ظل  يف  التساؤالت  العديد  يطرح  بات 
حل  اليجاد  املسؤولة  اجلهات  غياب 
ناشدوا  أنهم  سيما  ال  املشكل  لهذا 
املسؤولني قصد  املرات  من  العديد  يف 
نهائي  حل  إليجاد  العاجل  التدخل 

لهذا اجلحيم.
املتضرر  احلي  السكان  وعبر 
مصبات  مخاطر  من  تخوفهم  عن 
كسوناكوم  املجاورة لهم  الصرفالصحي 
والعليا  القدمية  وخصيبية  البيضاء  عني 

يؤرق  خطر  اعتبارها  على   115 وحي 
السكان اين يشتكي ملعنيني من الروائح 
الكريهة وهو الوضع الذي أضحى يهدد 
خاصة  بيئية  كارثة  وقوع  يف  حسبهم 
الفالحية  القرية  الى  مير حتى  الواد  ان 
جانبها  الى  باالضافة  حمو  نواري 
ملعبني جواري وقريبة من احملطة البرية 

للمسافرين. 
بن  حريزي  »بن  السيد  صرح  و 
احلي  جمعية  رئيس  نائب  عمر« 
التواصل للتنمية والرقي«الخبار الوطن 
»من متاطل اجلهات املعنية بإيجاد حل 
معاناة  من  زاد  الصحي  للصرف  لهذا 
ال  يوم  بعد  يوما  تزداد  التي  السكان 

واالوبئة  باالمراض  اصابتهم  سيما 
باالضافة  احلشرات  مختلف  وانتشار 
اخرى  جهة  من  احلي  صورة  تشويه 
النظافة  الى  اجلميع  فيه  يحتاج  الذي 

التامة يف ظل انتشار جائحة كورونا. 
يف  اجلدية  ضرورة  شدد  وكما 
انشغاالت  هكذا  مثل  مع  التعامل 
عواقبها  نظرا  معها  التهاون  وعدم 
ما  وهو  والبيئة  االنسان  على  الوخيمة 
يؤكد حرص املواطن على القضاء على 
رأس  على  تعتبر  التي  السوداء  النقاط 

أولوياتهم. 
بلعالم بهيجة

 معسكر 
كارثة إيكولوجية تهّدد سكان الـ »خصيبية«

ببلدية  احمللية  السلطات  وزعت 
جانفي  شهر  سكن   1500 البيض 
واملستفيدون  وقتها  ومن  املاضي 
بعد  شهرا  املفاتيح  استالم  ينتظرون 
العملية تأخرت وادخلت  شهر اال ان 
القلق وسط املستفيدين خاصة وانهم 

وبأمس احلاجة للسكن. 
من  مطلع  مصدر  أرجع 
تأخر  بالبيض  السكن  مديرية 
الى  السبب  منحاملفاتيح للمستفيدين 

بالشبكات  الربط  أشغال  امتام  تأخر 
الصحي  الصرف  قنوات  اخلارجية 
اعترضت  التي  املشاكل  بسبب  واملاء 
كورونا.   جائحة  بسبب  املقاولني 
العملية  الى تأخر  ادى  اخر  سبب 
يف  املصدر  ذات  حسب  ويتمثل 
التأجيل املستمر لدراسة الطعون التي 
تقدم بها املقصيومنن القائمة حيث ان 
اللجنة الوالئية لدراسة الطعون باشرت 
وعملية  فقط  اسبوع  منذ  نشاطها 

األقل  على  تستغرق  قد  التصفية 
شهر اضافيا.  امام هاته الوضعية قد 
الذي حددته  5 جويلية  يتأجل موعد 
السلطات احمللية يف وقت سابق لتسليم 
الى موعد غير محدد ما يزيد  املفاتيح 
من تعقيد وضعية املستفيدين خاصة 
سكن  أزمة  من  يعاني  أغلبهم  وأن 
خانقة ويكتوي من االرتفاع الفاحش 

السعار االيجار.  
نورالدين رحماني

البيض
المستفيدون من مشروع 1500 سكن يطالبون بَتسلُّمها
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أخبار السر ايا

تساءل الناشط التربوي كمال نواري 
عن خلفية قرار وزارة التربية الوطنية 
األخير، القاضي بإرسال مفتشي المالية 
للوقوف على مختلف مصالح مديريات 
التربية عبر الوطن ابتداء من اليوم، 
متسائال هل الخطوة تأتي بحثا عن 

اإلطارات المحلية لتولي المناصب العليا 
مستقبال ؟! أم أنه أصبح من من مهامها 

البحث على مردود رؤساء المصالح 
لترقيتهم إلى منصبي مدير التربية 

وأمين عام؟! أم محاسبة مدراء التربية 
تحضيرا للحركة المقبلة؟

كما وضع عالمات استفهام حول مهمة 
المفتشين؛ إن كانت مالية فقط أم أن 
هناك ملفات خاصة بكل والية تتعلق 

بالتسيير المالي كالصفقات، مثال.

ما تزال الجمعيات تراهن على المساعدة في الوقاية من فيروس كورنا من 
خالل اتباع التوصيات الطبية، على رأسها ارتداء الكمامة. وفي هذا اإلطار، 

وزعت جمعية »ثافاث« الناشطة ببلدية عمال شرقي بومرداس 2000 
كمامة واقية مجانا على المواطنين القاطنين بالبلدية ذاتها.

وقد استفاد من العملية، حسب ما أعلنت عنه الجمعية على صفحتها 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي فايسبوك، 2000 شخص من مرتادي 
الطريق الوطني رقم )6( في شقه الواقع ببلدية عمال، منها 700 كمامة 
تحصلت عليها الجمعية من مصالح الوالية عن طريق مديرية الشباب 
والرياضة لبومرداس، فيما اقتنت الجمعية بإمكانياتها الخاصة 1300 

كمامة المتبقية من تعداد الـ 2000 كمامة الموزعة.
وتجدر اإلشارة إلى أن جمعية »ثافاث« الشهيرة ببلدية عمال قد قامت 

منذ بداية جائحة كورونا بعدة مبادرات، بداية بتوزيع الطرود الغذائية على 
العائالت المتعففة والمتضررة من تدابير الحجر المنزلي، وصوال إلى تنظيم 

عمليات تعقيم واسعة مست عديد األماكن والهيئات المستقبلة للجمهور.

وجد الممثل والفنان محمد يبدري  قرار الممثل عمر ثايري باالعتزال صعًبا جدا، حيث 
قال »قررت يوما أن اعتزل وكان قلبي يتقطع، ليس من السهل اتخاذ هكذا قرار«، 

وأضاف »ليس بين ليلة وضحاها نصنع فنانا بقدر عمر ثايري، قد نجهل السبب الحقيقي 
الذي أدى به التخاذ قرار مثل هذا، لكن المجال متعفن )راحت فيها(«، متأسفا كون من 
هّب ودّب أصبح منتجا ومخرجا وممثال. وفي األخير، وجه رسالة يبدري للجمهور قال 

فيها: »ال تتركوا مبدعيكم، فالحياة بدونهم صماء ودون ألوان«.

 أطلقت محافظة الغابات لبومرداس نحو 700 طائر مائي 
ببعض المناطق الرطبة الموجودة بكل من بلديتي الخروبة 

واألربعطاش.
في إطار المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي، 

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصّحر والجفاف المصادف 
لـــ 17 جوان من كل سنة، أطلقت محافظة الغابات 

لبومرداس بالتنسيق مع مركز الصيد لبلدية الراية بالعاصمة 
ووحدة التدخل والتفتيش وسط 700 طائر من نوع البط ذي 
العنق األخضر في الوسط الطبيعي، وتحديدا بسدي قدارة 

الموجود ببلدية الخروبة وسّد الحميز باألربعطاش.

وزارُة الَماليِة تحطُّ بُمديرياِت الَتربية!

أرُض الُقل ُتنبت األُفوكادو!أرُض الُقل ُتنبت األُفوكادو!

ي الَحِميز واألْربعَطاش ي الَحِميز واألْربعَطاش َبط بَسدَّ الَجمعياُت في الّطليعِة ضدَّ ُكوروناالَجمعياُت في الّطليعِة ضدَّ ُكوروناإطالُق إطالُق 700700 َبط بَسدَّ

نجح فالح وباحث أكاديمي شاب، ينشط في إحدى المستثمرات 
الفالحية بإقليم بلدية القل بوالية سكيكدة في إطار عمل بحثي 

وتجريبي كلل بالنجاح، في زراعة وإنتاج فاكهة »األفوكادو«. هذه 
التجربة المميزة التي تم الشروع فيها سنة 2017 بطريقة مدروسة 
وعلمية رافقتها المصالح الفالحية الوالئية المتخصصة قصد إنجاح 

زراعة هذه الفاكهة االستوائية.
وقال الدكتور عمار فوفو األستاذ المحاضر بقسم الزراعة، ومدير 
مخبر بحث بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة، إنه أشرف على 

التجربة التي شرع فيها سنة 2017،  حيث أخذ شتالت من شجرة 
األفوكادو التي كانت مغروسة بحديقة جامعة سكيكدة، وزرعها بإحدى 
المستثمرات الفالحية في القل، مضيفا أن التجربة عرفت نجاحا كبيرا.

 ال تتخّلــــــــوا  ال تتخّلــــــــوا 
عن ُعمر ثايـِري! عن ُعمر ثايـِري! 

يباع الديك الرومي في الواليات المتحدة 
األمريكية مقطوعة المؤخرة، وإذا علمنا أن 
الشعب األمريكي يتناول ما يقارب 87 مليون 

ديك رومي سنوًيا، نتساءل أين تذهب كل 
تلك الماليين من المؤخرات؟ لجأت الشركات 
األمريكية إلى تصدير األجزاء غير المستهلة 
من حيوان الديك الرومي )المؤخرة( للدول 
النامية والفقيرة. وعليه، غزا هذا الجزء 

من الحيوان أسواق  جزر الساموا، لتصبح 
مؤخرة الديك الرومي اليوم أحد أكثر الوجبات 
شعبية هناك، نظرا النخفاض سعرها ونتيجة 
للحمالت الدعائية المكثفة التي تروج لها 

كوجبة.
وحققت الشركات المصدرة لمؤخرة الديك 

الرومي ماليين الدوالرات على حساب صحة 
المستهلكين نظرا للدهون التي تحتويها،  

فنجد 8 من كل 10 مواطنين في جزر الساموا 
يعانون السمنة التي تتسبب في 50 مرضا 
خطيرا، لكن يبقى أخطر ما قامت به هذه 

الشركات هو الدعاية لتلك السموم وتحويلها 
إلى طعام شعبي بالمنطقة.

نفاياُت األمِركّييَن غذاٌء في »ساموا«نفاياُت األمِركّييَن غذاٌء في »ساموا«
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براهيم مالك

بأخبار  لقائهم  خالل  املعنيون  قال  و 
بات  الوحيد  رزقهم  مصدر  ان  الوطن 
امللوثة  البرك  نتيجة  جراء  بالضياع  مهددا 
يغض  فيما  احلفر  عمليات  تخلفها  التي 
الكسؤولون الطرف عن استعمال الوسائل 
الوقائية الالزمة اثناء قيامها بعملها وأخرها 
يقول ممثل مربي ناحية عني اميناسكاداي 
 178 رقم  البترولية  احلفارة  ورشة  مومن 
اقليم  يف  عشاب  واد  مبنطقة  املتواجدة 
االجراءات  فيها  حتترم  لم  والتي  البلدية 

الالزمة لسالمة البيئة واملاشية.
احلواجز  غياب  املتحدث  ويضيف 
وعدم  واحليوان  احلوض  بني  حتول  التي 
افتراشها للعازل الذي يحمي من تسربات 
املواد السامة داخل التربة وبالتالي تنقلها 
الى املياه اجلوفية والتي تعود بالضرر على 
االنسان والبيئة من شانها احداث اضرار 
وخسائر لرؤس االبل التي جتوب الصحراء 
فيها  تكثر  التي  الصيف  خاصة يف فصل 
الشروب  املياه  عن  بحثا  يقول  التنقالت 
تخوف  الى  ادت  احلالية  الوضعية  هذه 
الكثير من مربو االبل واملاشية من تكرار 

سجل  اين  املاضية  السنوات  سينارويو 
االبل  ميئاترؤس  مصرع  من  هائلة  اعداد 
بسبب االهمال الزائد من شركات النفط 
كبيرة  مادية  خسائر  املوالني  تكبد  والتي 

دون تلقيهم تعويض على اضرارهم. 
اكنان  جمعية  وجهة  جانبها  ومن 
حلماية احليوان مبنطقة عني اميناس وعلى 
لسان رئيسها الهيزة موسى نداء للجهات 
املعنية على ضرورة التدخل العاجل قبل 
واإلنسان  البيئة  تهدد  التي  الكارثة  وقوع 

تعتبر  التي  باملنطقة  احليوانية  والثروة 
بسبب  العائالت  من  لكثير  رزق  مصدر 
هاته املخاطر واملخلفات الناجتة عن نشاط 
رئيس  يؤكد  وكما  التنقيب  شركات 
اجلمعية على ضرورة وضع تنظيم يحمي 
املنقبة  املؤسسات  ويجبر  احليوانية  الثروة 
ومراعات  به  االلتزام  احملروقات  قطاع  يف 
كل  على  للحفاظ  البيئية  الشروط  كافة 
الى  االنسان  من  واجلوانب  الوجهات 

احليوان والبيئة. 

أدرار
القبض على سارق الّدراجات النارية

متكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لألمن احلضري الثاني بأمن والية 
أدرار من وضع حد لسارقي دراجة نارية مع استرجاعها. 

تقدم  رسمية  شكوى  إلى  تعود  القضية  فإن  املصالح  ذات  وحسب 
النارية  دراجته  استهدفت  للسرقة التي  تعرضه  مفادها  املواطنني  أحد  بها 
عمليات  الشكوى باشرت  تلقيها  وفور  الشرطة  قوات  الكبير،  احلجم  من 
البحث والتحري للوصول للفاعلني ليتم التعرف على املشتبه فيهم مع وضع 
خطة محكمة لتوقيفهم وحتويلهم إلى مقر االمن الستكمال التحقيق ليتم 
بدوره أحال  الذي  أدرار  لدى محكمة  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميه 
حبس  عام  األول  املتهم  حق  يف  ليصدر  الفوري  املثول  جلسة  أمام  امللف 
املتهم  حني  يف  بـ 50,000 دج  تقدر  مالية  وغرامة  نافذمع عدم االيداع 
نافد مع عدم االيداع وغرامة مالية تقدر  الثاني صدر يف حقه عام حبس 

بـ100,000 دج. 
عبد اهلل مجبري

ورقلة
انقطاع الكهرباء يعّمق معاناة سكان 

الحجيرة
تشهد مدينة احلجيرة 100 كلم عن مقر الوالية ورقلة وعلى غرار املناطق 
أيام متتالية،  الصحراوية املجاورة هبوب رياح قوية وذلك على مدار ثالثة 
وبالرغم من أن هذه الرياح جلبت معها طقس منعش بعد عّدة أيام ساخنة، 
إاّل أن هذه الرياح إنعكست سلبا على السكان بالنظر للموقع الذي تتواجد 
ظل  يف  اجلوانب  كل  من  الرملية  الكثبان  بها  حتيط  أين  املدينة،  ذات  به 
الرئيسية  الطرقات  مختلف  الرمال  غّطت  حيث  التشجير،  مظاهر  انعدام 
وسط املدينة والوطنية ومداخل املنازل واملدارس، كما أّدت الى إنقطاع التيار 
الكهربائي على كامل أرجاء الدائرة ليلة أمس بسبب الرياح القوية، ليبقى 
السكان يعانون يف صمت يف كل الظروف من انقطاعات التيار الكهربائي. 

يوسف بن حيزية

إليزي
عمال الديوان الوطني للتطهير يحتجون

وقفة  اميناس  وعني  اليزي  وحدة  للتطهير  الوطني  الديوان  عمال  نظم 
لتذكير  القطاع  عمل  ووحدات  املديرية  مقرات  امام  سلمية  احتجاجية 
مبطالب سابقة مهنية واجتماعية ظلت عالقة وكذا حتسني ظروفهم اخلدماتية 
رافعني الفتات عليها مطالب منها ضرورة الزيادة يف االجر القاعدي وصرف 
رواتبهم يف حينها وكذا تسوية وضعية العديد منهم وتنفيذ الوعود السابقة 
التي لم ترى النور الى غاية اللحظة منذ سنة 2015 حسب تصريحهم ل 

اخبار الوطن. 
وكما طالب احملتجون من عمال مؤسسة ONA تصنيف املهنة ضمن 
واجبهم  تأدية  اثناء  تصادفهم  التي  اخلطورة  لدرجة  نظرا  اخلطيرة  املهن 
اخلدماتي وتدخالتهم اليومية وعلى مدار 24 ساعة وكذا املطالبة بضرورة 
االمر  شهر  كل  عنوان  بات  الذي  الشهري  الراتب  تذبذب  مشكل  انهاء 
الذي فرض على عاتقهم ديون متراكمة اثقلت كاهلهم وأزمة من وضعيتهم 
حسبهم  اجلنوب  مبناطق  وصعوبتها  املعيشة  غالء  مع  خاصة  االجتماعية 
مضيفني يف ذات السياق عن حرمانهم من بعض املنح والعالوات على غرار 
منح التمدرس والزواج وحقوق الترقية التي لم تلقى اذان صاغية رغم انها 

تعد حقوق شرعية جلميع العمال على حد قولهم.
براهيم مالك

تمنراست
سكان قرية »تاهيفت« يطالبون باإلنارة العمومية

تاهيفت  قرية  سكان  يشتكي 
الواقعة على بعد 40 كلم شرق والية 
اإلنارة  شبكة  غياب  من  متنراست 
قريتهم،  مستوى  على  العمومية 
معاناتهم  من  زاد  الذي  األمر  وهو 
حاالت  انتشار  ظل  يف  اليومية، 
يستعجلون  حيث  العقارب،  لسعات 
هذا  لتدارك  احمللية  السلطات  تدخل 
يؤرق  هاجسا  أضحى  الذي  االنشغال 
مسؤولية  إياها  محّملني  حياتهم، 
التماطل يف إجناز هذه الشبكة . حيث 
من  بحقهم  القرية  هذه  سكان  طالب 
خدمة  من  لألستفادة  املشروع  هذا 
الكهرباء العمومية كباقي القرى واملدن 
الفوري  التحرك  على ضرورة  مشددين 
حد  لوضع  بالبلدية  املختصة  للجهات 
للظالم املخيم على شوارع القرية حيث 
سلبا  احملرجة  الوضعية  هذه  انعكست 
الذين  واملواطنني  السكان  كافة  على 

أضحوا يتنقلون يف هذا الظالم الدامس 
حاجياتهم  قضاء  أو  ذويهم  لزيارة 
القرية  هذه  سكان  وانتقد  األخرى. 
الظالم  يف  انغماسها  جراء  وضعيتها 
املختصة  املصالح  تأخر  احلالك بسبب 
املشروع،  هذا  إلجناز  بدورها  القيام  يف 
تنتشر  العقارب  جعل  الذي  الشئ 
احلي  جمعية  رئيس  حسب  بسرعة 
اللسعات  بلغت  أين  ديغامشة  السيد 
حسبه يف شهر أفريل 13 حالة أما هذا 
الشهرفبلغت 07 حاالت حلد الساعة. 
امتعاضهم  عن  هؤالء  وعّبرت 
احملليني  املسؤولني  جتاهل  من  الكبير 
قريتهم  ربط  إعادة  يف  امللح  ملطلبهم 
رغم  العمومية،  اإلنارة  بشبكة 
البلدية  ملصالح  املقدمة  شكاواهم 
لم  املراسالت  هذه  كل  لكن  والدائرة 
األخذ  أو  االهتمام  إلى  طريقها  جتد 
بعني االعتبار. كما أكد مسؤولو جلنة 

دومي  السيد  الوالية  والي  أن  القرية 
يف  املشروع  بإنطالق  أمر  قد  جياللي 
ينطلق  لم  أنه  إال  معهم  األخير  لقائه 
من  مّلوا  قد  والسكان  الساعة  حلد 
من  مرة  كل  يف  املتكررة  التطمينات 
بهذا  للتكفل  احمللية  السلطات  قبل 
دون جدوى، حيث  لكن  االنشغال، 
معاناة  إلنهاء  مسؤول  أي  يتحرك  لم 

العائالت الساكنة باملنطقة.
هذه  واقع  أن  القرية  قاطنو  ويرى 
بدليل  عليه  يحسد  ال  صار  األخيره 
احلضرية  التهيئة  ملشاريع  افتقاره 
املتمثلة يف قنوات الصرف الصحي أين 

يعتمد هؤالء يف إجناز احلفر للربط
الشئ الذي نغص حياة العائالت 
يطلقها  التي  الوعود  حتقيق  انتظار  يف 
املسؤولون يف كل مرة لكن دون أن جتد 

طريقها للتجسيد.
احمد كرزيكة

05جويلية  حي  سكان  طالب 
أدرار  شمال  أحمد  أوالد  بلدية  تيمي 
العاجل  التدخل  احمللية  السلطات  من 
من  ممايعيشه  احلي  إنقاذ  أجل  من 
تؤرق  باتت  التي  لألوساخ  تراكمات 

السكان.
املذكور  احلي  إن  مواطنون  وقال 
بلدية  التهميش طرف سلطات  يعاني 
رفع  أجل  من  تتدخل  لم  التي  تيمي 
القمامة ولم توفر شاحنات لنقلها رغم 
مما  دون جدوى  ولكن  املتكررة  وعودها 
النفايات  حرق  إلى  باملواطنني  يضطر 

على نطاق واسع مايترتب عنه انبعاث 
وتكاد  صفوهم  تعكر  وأدخنة  روائح 
تخنقهم لشدتها ناهيك عن احلشرات 
ومرتعا  والبعوض  لألمراض  الناقلة 
احليوانات  الضالةو  للكالب  مناسبا 
أن  املواطنون  كماأضاف  املتشردة. 
جتزئة  هو  األصل  يف  هو  الذي  املذكور 
يحده   )02 وتيمي   01 سكنية)تيمي 
شماال محطة البنزين )بواجني(  يحده 
بني  قصر  إلى  املؤدي  الطريق  جنوبا 
رقم  الوطني  الطريق  غربا  ويحده  تامر 
على  يتربع  كما  رقان  نحو  املتجه   06

هكتار   60 ب  تقدر  إجمالية  مساحة 
كلم   01 أدرار  والية  مقر  عن  ويبعد 
يفتقد إلى أدنى شروط احلياة زد على 
والقمامة  األوساخ  انتشار  ذلك مظاهر 
حولته  التي  الصلبة  وحتى  املتراكمة 
إلى مفرغة عمومية. لذا يناشد سكان 
احلي من والي أدرار بزيارة لهم للوقوف 
على حجم الكارثة التي خلفها إهمال 
وتتصل  تتعلق  ألمور  احمللني  املسؤولني 
احلفاظ  ثم  األولى  بالدرجة  باملواطن 

على بيئة نظيفة.
عبداهلل مجبري

أدرار
 حي »5 جويلية« يتحّول لمفرغة عمومية

يشتكي ُمّوالو ومربو اإلبل، ببلدية عين أميناس، من تفاقم ظاهرة نفوق اإلبل بسبب تسرب النفط وانتشار بقايا المواد 
الطاقوية، والتي زادت انتشارا في اآلونة األخيرة؛ ما كّبدهم خسائر كبيرة.

المرّبون والمّولون بإليزي يدّقون ناقوس الخطر

تسّرُب الّنفِط يتَهّدُد إبَل عيْن أميَناس بالّنفوِق
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جمال أبو اشرف

تفتقر قرية بير ماضي ببلدية حمام الضلعة بتعداد سكاني 
فاق ال2000نسمة إلى أدنى متطلبات العيش الكرمي وبات 
أهلها يتجرعون  كؤوسا من العزلة والتخلف التنموي نتيجة 
أنها بدائية وبامتياز بسبب  التي أقل ما يقال عنها  للظروف 
جائحة  زادتها  التي  االجتماعية  األحوال  وظروف  البطالة 
والطرقات  للمسالك  سكان  يفتقد  حيث   ، سوء  كورونا 
من  التي  للمشاريع  املنطقة  وافتقار  التنمية  غياب  بسبب 
التنموي الذي يتخّبطون  التخّلف  شأنها إخراج السكان من 
التي  البلدية  املجالس  محاولة  من  سنوات،بالرغم  منذ  فيه 
تعاقبت على تسيير شؤون هذه البلدية يف دفع عجلة التنمية 
التوسع  ومشكل  للقرى  اجلغرافّية  الرقعة  اّتساع  أن  إال  بها 
وأمام  فيها،  التنمية  وتيرة  يعيقان  أمران  الفوضوي  العمراني 
إلى  السكان  الكرمي دفعت احلاجة  العيش  انعدام ضروريات 
االعتماد على خدمة األرض وتربية املواشي. ولعل يف مقدمة 
املشاكل التي يعاني منها سكان قرية بير ماضي والتي تبقى 
ضمن األولويات شبكة الصرف الصحي مع وضعية الطرقات 

الداخلية املهترئة، حيث تشكل هاجسا يعيشونه يوميا.
 كارثٌة إيكولوجية َتلوُح في األفِق 

تفتقر قرية بير ماضي إلى شبكة الصرف الصحي اذ ما 
استثنينا املشروع اجلزئي الذي سبق وان استفادت به القرية 
سابقا ولم يغط نسبة كبيرة السكان والتي من شأنها أن ترفع 
التعفن  حفر  على  الكثير  أجبر  الذي  األمر  عنهم،  الغنب 
السكان  تهدد  التي  والبيئية  الصحية  مخاطرها  من  بالرغم 
ناهيك عن كونها مصدرا للروائح الكريهة ومصدرا للحشرات 
الضارة كالناموس والذباب الذي يغزو املنازل ، حيث صرح 
أحدهم بأنهم يصرفون على شراء املبيدات أكثر مما يصرفون 

على غذائهم اليومي.
 الغاُز.. الَمشروُع الُحلم 

الغاز  من  حرمانهم  على  تصريحاتهم  يف  السكان  أكد 
الطبيعي وهي مشكلة قدمية ُيعاد طرحها يف كل مرة، بحيث 
يطالبون بربط قريتهم بالغاز الطبيعي على غرار قرى البلديات 
األخرى التي مت تزويدها بهذه املادة احليوية خاصة بعد عدم 

إدراج قريتهم يف القائمة،حيث يبقى انعدام الغاز  الهاجس 
األكبر للسكان يف ظل معاناتهم مع قارورة غاز البوتان التي 
الواحدة يف عز  القارورة  أرهقت كاهلهم، بحيث يصل سعر 
فصل الشتاء إلى 300 دج، ويف هذا الصدد ُيطالب السكان 
املدينة  بغاز  بيوتهم  ربط  يف  بالتعجيل  احمللية  السلطات  من 

بغية رفع الغنب عنهم وحتسني أوضاعهم املعيشية.

 الّسكاُن يطالبوَن بحصٍص إَضافيٍة من البَناء الّريفيِّ
السكن  من  الضئيلة  احلصة  ظل  ويف  أخرى  جهة  من 
للقرية ناشد  يتم تخصيصها  التي  الريفي  السكن  يف صيغة 
السكان السلطات احمللية بضرورة التدخل ومراعاة خصوصية 
قائمة  بأن  أكدوا  حيث  السكاني  لتعدادها  بالنظر  املنطقة 
بالنظر  ألخرى  سنة  من  تزداد  الريفي  للبناء  الدعم  طالبي 
منهم  العديد  طالب  حيث   ، القرية   يف  الدميوغرايف  للنمو 
إضافة حصص أخرى لسكان القرية قصد استفادة عدد أكبر 

من السكان احملرومني من البناء الريفي خاصة. 
  العزلُة تطّوُق الّسَكان 

هذا ورفع سكان جتمعي الدوداويوالقرنيني من السلطات 
احمللية ضرورة شق وتهيئة الطريق الذي يربطهم مبركز القرية 
بالقرية  الوحيد  الرابط  مبثابة  يعد  والذي  5كم  مسافة  على 
التالميذ  من  الكثير  أجبرت  املهترئة  حالته  ظل  ويف  حيث 
على مقاطع الدراسة ووضع حد حللمهم يف مزاولة دراستهم 
وهو الذي ال يكلف خزينة البلدية كثيرا حيث يأمل الكثير 
التفاتة  البلدي يف  التجمعني من املجلس  من سكان هذين 

عرت  معاناة  من  انتشالهم  وبالتالي  املزري  لوضعهم  جادة 
لسنوات. 

 مطالبٌة بَتوسيِع َشبكِة الَكهرباء الّريفية
القرية  أن  املواطنني على  الكثير من  أكد  الصدد  يف هذا 
لم تستفد من مشاريع تخص القرية منذ املشروع رغم التوسع 
العمراني الذي عرفته املنطقة مما أجبر الكثير على االعتماد 
معلومات  وحسب  خطورته  رغم  العشوائي  الربط  على 
النور  ير  لم  لكنه  كتوسعة  سنتيم  مليون  مبلغ  فقد خصص 
له خاصة  ماسة  التجمعات يف حاجة  كل  أن  على  ناهيك 
يبقى  النقائص  هذه  كل  ورغم  والربيب.  مركز  القرية  بني 
السكان ينتظرون يف التفاتة تنموية جادة قد تنسيهم السنوات 

العجاف.

 المشاريع التنموية منعدمة والعزلة تطّوُق السكان 

ُسّكان »ِبير َماضي« بالمِسيَلة 
َيتجّرُعون مرارَة العيِش

 عزلة مفروضة باتت تكتم  أنفاس 
ألفي عائلة تقطن بقرية »بير 

ماضي«، بحمام الضلعة في المسيلة؛ 
ففي هذه المنطقة التي تنعدم فيها 
أدنى ضروريات الحياة يتوقف 

الّزمن وترجع عقارب الساعة إلى 
الوراء، لتحكي معاناة عائالت أنهكها 
الفقر والجوع والحرمان، حيث بات 
إنجاز مشاريع تنموية حلما يرواد 
قاطني هذه المنطقة المحرومة.
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إصابة إيسكو تخلط أوراق زيدان
إصابة  أن  السبت،  امس  إسباني،  تقرير صحفي  أكد 
إيسكو العب وسط ريال مدريد، متثل ضربة خلطط املدرب 

زين الدين زيدان فيما تبقى من املوسم.
أوتار  يف  إيسكو  إصابة  فإن  »ماركا«،  لصحيفة  ووفًقا 
الساق مشكلة خطيرة لزيدان، الذي فقد أحد سداسي خط 
املداورة  نظام  يطبق  ال  سيجعله  ما  أسابيع،   3 ملدة  الوسط 
أن  إلى  وأشارت  الليغا.  يف  مباراة   11 آلخر  وضعه  الذي 
استبعد  ثم  البدالء،  مقاعد  على  إيبار  أمام  جلس  إيسكو 
من لقاء فالنسيا بسبب اإلصابة، ومن املتوقع أن يغيب عن 
وإسبانيول  ومايوركا  سوسييداد  أمام  أمام  مقبلة  مباريات   6
وخيتايف وأتلتيك بيلباو وأالفيس، بينما سيكون متاًحا ضد 
غرناطة وفياريال وليغانيس فقط. وأوضحت أن إيسكو يلعب 
دوًرا مهًما يف خطط زيدان، سواء جلأ األخير للدفع بثالثي أو 
رباعي يف وسط امللعب. ويتميز إيسكو بالقدرة على اللعب 
كجناح أيسر أو حتت رأسي احلربة أو العب وسط أو مهاجم 
وهمي، ما مينح زيدان ضمانات ومرونة يف تشكيلة الفريق. 
وقالت الصحيفة إن خسارة إيسكو ستقلل كثيًرا من قدرات 
تفضيل  ومع عدم  امليرنغي.  تشكيلة  املناورة يف  زيدان على 
إيسكو  استبدال  يحاول  قد  فإنه  رودريغيز،  خلاميس  زيزو 
فاسكيز  لوكاس  مثل  االستخدامات  متعدد  آخر  بالعب 

الذي يعمل أيًضا كبديل لداني كارفاخال.

صفقة إنتقال الوتارو إلى 
برشلونة في طريقها للفشل

تتعلق  كبرى  مفاجأة  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
ميالن.  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني  مبستقبل 
املاضية  األشهر  مدار  على  عاًما(   22( الوتارو  اسم  وارتبط 
باالنتقال إلى برشلونة يف امليركاتو الصيفي املقبل، لكن يبدو 
أن الصفقة يف طريقها إلى الفشل. وبحسب صحيفة »الغازيتا 
ديلو سبورت« اإليطالية، فإن برشلونة غير قادر على زيادة عرضه 
عن  الناجمة  االقتصادية  األزمة  ظل  يف  الوتارو،  لضم  املالي 
فيروس كورونا. ومبا أن إنتر ميالن لن يخفض مطالبه املالية، فإن 

الصفقة قد تنتهي بالفشل، ولن ينضم الوتارو إلى برشلونة.
يف الوقت ذاته، يرغب اإلنتر يف استغالل األمر، من أجل 
التجديد لالوتارو براتب أكبر مما يتقاضاه حالًيا، وإبقائه داخل 
بالذكر أن برشلونة كان يرغب يف  النيراتزوري. جدير  صفوف 
دفع رقم معني مع تضمني أحد العبيه ضمن الصفقة، وعلى ما 

يبدو فإن اإلنتر اعترض على القيمة املالية املعروضة.

وفاة نجم إنتر ميالن السابق ماريو كورسو
امس  ميالن،  إنتر  نادي  أعلن 
السبت، أن ماريو كورسو جنم الفريق الذي 
اإليطالية يف حقبة  القدم  هيمن على كرة 
عن  تويف  املاضي،  القرن  من  الستينيات 

عمر يناهز 78 عاًما.
موقع  على  حسابه  عبر  إنتر  وذكر 
جنح  كورسو  ماريو  أن  تويتر،  التواصل 
بقدمه اليسرى، يف أن يسحر العالم ضمن 
بارزة حلقبة من  ميثل عالمة  فريق  صفوف 

تاريخ كرة القدم.
وكان كورسو العبا موهوبا بشكل كبير 
يف مركز اجلناح األيسر، واشتهر مبهارته يف 
بشكل  تألق  كما  احلرة،  الضربات  تنفيذ 

هائل يف التسديد بالقدم اليسرى.
أن  يف  رغبته  بيليه،  البرازيلي  القدم  كرة  أسطورة  أبدى  حتى  كورسو  وتألق 
ينتقل كورسو إلى البرازيل للعب ضمن صفوف سانتوس، حسبما قاله ماسيمو 

موراتي الرئيس السابق إلنتر يف تصريحات لوكالة األنباء اإليطالية.
وخالل الفترة التي قضاها مع إنتر ميالن، بني عامي 1957 و1973، خاض 
كورسو 502 مباراة، وسجل 94 هدفا، وتوج مع الفريق بلقب الدوري اإليطالي 4 
مرات إلى جانب التتويج مرتني بالكأس األوروبية، ومرتني بكأس إنتركونتيننتال.
كذلك شارك كورسو يف 23 مباراة دولية سجل خاللها 4 أهداف للمنتخب 
االحترافية،  نهاية مسيرته  ولعب موسمني ضمن صفوف جنوى يف  اإليطالي، 

وبعدها بدأ مسيرته التدريبية التي قضى أغلبها مع فرق الشباب.

سيبايوس يرغب في العودة إلى الميرنغي   
يحلم داني سيبايوس العب ريال مدريد، املعار إلى آرسنال، بأن يعود إلى 

امليرنغي ويشارك بشكل أساسي مع الفريق امللكي.
ريال  يف  مستقبله  أن  جيًدا  يعرف  سيبايوس  فإن  »ماركا«،  لصحيفة  ووفًقا 
مدريد، يعتمد على عدم استمرار الفرنسي زين الدين زيدان على مقاعد بدالء 
الفريق امللكي. وأشارت إلى أن سيبايوس يدرك أن أيامه يف آرسنال باتت معدودة، 

وأنه سيعود إلى ريال مدريد عقب نهاية املوسم.
وأوضحت الصحيفة أن سيبايوس ومسؤولي ريال مدريد يعلمون أن الالعب 
عليه البحث عن مستقبله خارج قلعة سانتياغو برنابيو، إذا استمر زيدان خالل 

املوسم املقبل.
الفريق، وهذا األمر  وقالت إن سيبايوس يريد املشاركة والشعور بأهميته مع 
مستحيل مع املدرب الفرنسي. وأضافت الصحيفة أن فالنسيا ال يزال مهتًما بضم 
داني سيبايوس، بعد محاولة فاشلة للتعاقد معه خالل امليركاتو الشتوي املاضي.

كوتينيو يقترب من إيفرتون  
كشف تقرير صحفي 
بريطاني، امس السبت، 

عن تطور جديد بشأن 
مستقبل البرازيلي فيليب 
كوتينيو، العب برشلونة 
املعار إلى بايرن ميونخ. 

وال ينوي بايرن حتويل إعارة 
كوتينيو إلى بيع نهائي، 
ما يعني عودة الالعب 

إلى برشلونة الذي يريد 
التخلص منه.

ووفًقا لصحيفة »ميرور« 
البريطانية، فإن كوتينيو معروض على إيفرتون ملدة عام 

واحد على سبيل اإلعارة. وميلك إيفرتون عداوة تاريخية 
مع ليفربول، الفريق السابق لكوتينيو يف الدوري اإلجنليزي 

املمتاز. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن برشلونة 
موافق على دفع ثلث راتب كوتينيو، لتسهيل انتقاله إلى 

إيفرتون.
وأوضحت أن فرهاد موشيري، مالك إيفرتون، لديه 

عالقة مميزة مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، ما يساعد 
على حسم الصفقة لصالح التوفيز. يذكر أن ليفربول 

سيواجه إيفرتون، هذا األحد، يف اجلولة 30 من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز.

نيمار: »سأصنع التاريخ في 
دوري األبطال«

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان 
جيرمان، على فترة التوقف التي قضاها يف البرازيل، 
بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد. وقال نيمار، يف 

تصريحات ملوقعه الرسمي: »كانت فترة غير تقليدية، 
لكن الهدف الرئيسي أن تظل آمًنا، وحتافظ على استقرار 

فكرك وجسدك«. وأضاف: »أنا مستعد ومتحمس للعودة. 
بالطبع نفكر كثيًرا يف دوري األبطال، ولدينا مجموعة قوية 
من الالعبني وحققنا تأهاًل تاريخًيا بسبب القوة والتفاني«.

وتابع: »أفتقد األجواء وكل ما يتعلق باملباريات. ال 
ميكنني االنتظار لدخول امللعب مرة أخرى، وإذا أراد اهلل 

سأصنع التاريخ«. وأمت نيمار: »التفاعل مع األصدقاء 
وعمل بث مباشر للفنانني كان أمًرا ممتًعا لتخفيف بعض 

التوتر يف الوقت احلالي، لكنه أيًضا مهم للمساعدة يف 
أعمال التضامن. الناس يف أماكن عديدة بحاجة إلى 

ذلك. من املهم أن نساعد«.

مانشستر سيتي يعّقد انتقال 
ساني إلى البايرن

كشف تقرير صحفي بريطاني، امس السبت، عن 
تطور جديد بشأن مستقبل األملاني ليروي ساني، جنم 

مانشستر سيتي.
وكان بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، أعلن 

أن ساني رفض جتديد عقده، وطلب الرحيل إلى فريق 
آخر.

ووفًقا لصحيفة »إندبندنت« البريطانية، فإن مانشستر 
سيتي قد يرفض السماح لساني باالنتقال إلى بايرن 

ميونخ، واالحتفاظ بالالعب حتى نهاية عقده يف صيف 
.2021

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مانشستر سيتي 
يرفض تقييم بايرن لصفقة ساني بـ30 مليون إسترليني 

فقط، وينتظر احلصول على عرض آخر من النادي 
األملاني.

وأوضحت »إندبندنت« أن مسؤولي سيتي يرون أن 
استمرار ساني حتى نهاية عقده يف حالة عدم التوصل 

التفاق مع بايرن أمر جيد، ألن النجم األملاني قد يلعب 
دوًرا رئيسًيا يف جناح السيتيزينز خالل املوسم املقبل.

كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة

»ريال مدريد لن يفوز بكل مبارياته وبيكيه سيغير رأيه«
أبدى كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، 
استياءه من التعادل السلبي مع مضيفه إشبيلية، 
اول أمس، في إطار الجولة الـ30 من الليغا.

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  خالل  سيتني،  وقال 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »كنا نعلم مسبًقا، 
أنه سيكون من الصعب جًدا الفوز يف كل مباراة، 
الرضا  يعنى  ال  وذلك  عملًيا..  مستحيل  هذا 
عن الفوز بنقطة، لكنه أقل سوًءا من اخلسارة«. 
الفوز باللقب،  وعن تصريح بيكيه حول صعوبة 
يف  لعبنا  أننا  خاصة  حلظي،  إحباط  »إنه  قال: 
اآلن  الشعور  رمبا  جيد..  بشكل  األول  الشوط 
نظرة  له  سيكون  بيكيه  لكن  إيجابًيا،  ليس 
يفوز  لن  مدريد  ريال  أن  وأعتقد  غًدا،  مختلفة 
احلقيقة،  »يف  وأضاف:  أيًضا«.  املباريات  بكل 
هذا  لكن  فقط،  علينا  تعتمد  ال  اآلن  األمور 
سيتغير.. وأنا سعيد مبا قدمه الالعبون«. وتابع: 
أشياء  وسنرى  بعناية،  املباراة  بتحليل  »سنقوم 
من  املزيد  إيجاد  وعلينا  اليوم،  ندركها  نكن  لم 
احللول، خاصًة حني يكون اخلصم يف منطقته، 
الدفاع  نتعلم  أن  وعلينا  الكثير..  يكلفنا  فذلك 
بشكل أفضل«. واستكمل سيتني: »أعتقد أنه 
يجب أن ننتقد بعض األشياء.. أمامنا خياران، 
فيما  نفكر  أو  حدث،  ما  على  نأسف  أن  إما 
وضع  يف  أننا  أعتقد  وال  جيد،  بشكل  به  نقوم 

كيفية حتسني  يف  التفكير  يجب  للدراما..  مثير 
العمق، إلحداث املزيد من الضرر للخصوم«.

كنا  فاتي؟  »أنسو  البلوغرانا:  مدرب  وأردف 
جلوسه  قرار  واتخذنا  لنا،  بالنسبة  خيارا  نعتبره 
على مقاعد البدالء، ألن إشبيلية فريق معقد إلى 
حد ما«. وحول عدم مشاركة غريزمان أساسًيا، 
أوضح: »هذه القرارات تأتي بعد تفكير يف املوقف 
واملباراة واملنافس، واخليارات التي ميكن أن تكون 
بوجود  إيذاءهم  ميكننا  أننا  نعتقد  وكنا  لدينا، 

برايثوايت خلف نافاس، بسبب قدراته«.
اخلمسة،  التغييرات  استغالل  عدم  وعن 

أجاب سيتني: »أردنا حتقيق الفوز، البدالء الثالثة 
وسواريز  هجومية،  خيارات  كانوا  شاركوا  الذين 
بخير، وميسي يجب أن يكون يف امللعب«. وزاد: 
بويج وأنسو، لكن كان  بريكي  الدفع  »فكرنا يف 
دفعنا  إذا  الوسط..  خط  قوة  يف  التفكير  علينا 
باملزيد من الالعبني الهجوميني، فإن ذلك يخلق 

مشاكل أكثر من احللول«.
لدينا  كانت  منطقي،  »التفاؤل  واختتم: 
توقعات جيدة لهذه املباراة، التي كانت صعبة.. 
لكننا ظهرنا بشكل جيد، واملشكلة أننا لم نحافظ 

على اإليقاع.. وما زلت متفائال«.
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محمد هشام

إخضاع  والرياضة  الشباب  وزارة  قررت 
لهم  السماح  قبل  دقيق  طبي  لفحص  الرياضيني 
بالعودة للتدريبات بعد رفع احلجر الصحي املرتبط 

بفيروس كورونا.
وتنتظر وزارة الشباب والرياضة احلصول على 
باستئناف  للرياضيني  للسماح  احلكومة،  موافقة 

مرحلة اإلعداد بعد فترة التوقف الطويلة.

ويتضمن البروتوكول الصحي الذي اعتمدته 
العالي،  املستوى  ذوي  الرياضيني  لعودة  الوزارة 
طوكيو  أوملبياد  يف  للمشاركة  املتأهلني  خاصة 
إجراءات  عدة  للتدريبات  لذلك،  واملرشحني 

وقائية.
كل  إخضاع  اإلجراءات،  هذه  بني  ومن 
فيها  مبا  وشامل،  دقيق  طبي  لفحص  الرياضيني 
اختبار الكشف عن فيروس كورونا باملركز الوطني 

لطب الرياضة يف العاصمة اجلزائرية.

على  اإلجابة  الرياضيني  على  يتعني  كما 
خصيصا  أعد  استبيان  ضمن  األسئلة  من  عدد 
ملعرفة مدى اجلاهزية النفسية للرياضيني، وقياس 

التداعيات السلبية جلائحة كورونا عليهم.
معلق  اجلزائر  يف  الرياضي  النشاط  أن  يذكر 
منذ منتصف مارس املاضي بقرار من وزارة الشباب 
والرياضة، التي قررت غلق كل املنشآت الرياضية 
تفشي  الحتواء  الهادفة  احلكومية  التدابير  ضمن 

فيروس كورونا.

»يويفا«  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  دعا 
االحتادات األعضاء إلى فترة انتقاالت منسقة هذا 
الصيف نتيجة تأخر املوسم بسبب جائحة كورونا، 
محددًا 5 أكتوبر موعدًا إلقفال باب الـ«ميركاتو«.

تقنية  عبر  التنفيذية  للجنته  اجتماع  وبعد 
النهائي  املوعد  »يويفا«  حدد  بالفيديو،  االتصال 
من  املجموعات  دور  يف  الالعبني  لتسجيل 
يف   2020-2021 ملوسم  لألندية  مسابقتيه 

السادس من أكتوبر.
واستؤنفت الدوريات الوطنية يف معظم الدول 
وإجنلترا  وإسبانيا  أملانيا  رأسها  وعلى  األوروبية، 
املوسم يف  بإنهاء  القرار  اتخذ  والبرتغال، يف حني 

كل من فرنسا وهولندا.
وأعلن »يويفا« األربعاء الفارط موعد استئناف 
مسابقتي دوري األبطال و«يوروبا ليغ« يف أوت مع 
واحدة  مباراة  من  مصغرة  بطولة  نظام  اعتماد 
النهائي  ربع  من  اعتبارًا  وإياب  ذهاب  عن  عوضًا 
أن  على  النهائي(،  ثمن  عدة يف  مباريات  )تبقى 
تستضيف لشبونة مباريات املسابقة األولى، وأربع 

مدن أملانية أبرزها كولن مباريات »يوروبا ليغ«.

فرضه  الذي  القسري  التوقف  ظل  ويف 
الدوريات  اضطرار  من  عنه  جنم  وما  »كوفيد19-« 
قرر  الصيف،  فصل  عز  يف  مواسمها  إنهاء  على 
تعديل  املاضي  األسبوع  »فيفا«  الدولي  االحتاد 
لوائحه استثنائيًا مع السماح بإجراء تعاقدات قبل 

نهاية موسم 2019-2020.
وأكد االحتاد الدولي ما صدر عنه من توصيات 
األولوية  »إعطاء  بضرورة  املاضي  أفريل  أوائل  يف 
الى  باالنتقال  الراغبني  )لالعبني  القدمية  لألندية 
أندية جديدة( بإنهاء املوسم« بتشكيلتها األصلية 
ختام  قبل  الالعبني  من  أي  خسارة  دون  من 
كان  إذا  العقود  متديد  خالل  من  وذلك  املوسم، 

ذلك ضروريًا.
ووافق مكتب مجلس »فيفا« على تعديالت 
وانتقال  بوضع  اخلاصة  لوائحه  بشأن  مؤقتة 
األولى  التسجيل  لفترة  السماح  وبينها  الالعبني، 
االنتقاالت  بفترة  أوروبا  يف  املعروفة  لالعبني، 
لهذا  املتأخرة  النهاية  مع  بالتداخل  الصيفية، 

املوسم ملدة تصل إلى أربعة أسابيع.
مبجرد  الصيفية  االنتقاالت  فترة  تبدأ  عادة، 

احتاد  لكل  متروك  واألمر  السابق،  املوسم  اكتمال 
االنتقاالت  فترتي  تواريخ  حتديد  أجل  من  وطني 
بانتقال  خاللها  ُيسمح  التي  والشتوية  الصيفية 

الالعبني.
مع  توقع  بأن  لألندية  التعديل  هذا  ويسمح 
العبني جدد لكن لن يكون بإمكانهم املشاركة يف 
 ،2020-2021 موسم  إال يف  الرسمية  املباريات 

وليس يف املوسم احلالي.
تكون  بأن  الصيفية  االنتقاالت  فترة  وَتِعُد 
التي  الكبرى  البطوالت  ألندية  بالنسبة  معقدة 
وجدت نفسها مضطرة الى تغيير مخططاتها بسبب 
التوقف الطويل الذي أدى إلى متديد املوسم حتى 

منتصف الصيف.
أوروبا  الالعبني يف  العديد من  وتنتهي عقود 
انتهاء  من  عدة  أسابيع  قبل  أي  جوان،   30 يف 
السماح  الدولي  االحتاد  وأوصى  احلالي.  املوسم 
باالنضمام  مبدئية  اتفاقات  وقعوا  الذين  لالعبني 
إلى أنديتهم اجلديدة يف األول من جويلية، بالبقاء 

يف أنديتهم احلالية حتى انتهاء املوسم.

»يويفا« يحدد تاريخ 5 أكتوبر كموعد إلقفال باب الميركاتو

تحسبا لأللعاب االولمبية والبارالمبية بطوكيو
الوصاية تؤجل تحديد تاريخ 
استئناف تحضيرات النخبة الوطنية

لم يتم  حتديد تاريخ استئناف حتضيرات الرياضيني اجلزائريني املتأهلني 
لأللعاب االوملبية والباراملبية بطوكيو، وذلك عقب االجتماع املنعقد بني املديرية 

العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة واملدراء الفنيني الوطنيني لالحتاديات 
الرياضية.

وحضر االجتماع املدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء 
مديريته واملدراء الفنيني الوطنيني التابعني ل 18 احتادية معنية بأوملبياد طوكيو.

واندرج اللقاء، يف اطار- املتابعة املنتظمة لبرنامج  حتضير رياضيي النخبة- 
واملخصص لبقية االستعدادات التي شرعت فيها  النخبة الوطنية املتأهلة الي 
موعد طوكيو أو الساعية الى التأهل وأيضا التطرق لبرنامج حتضيرات عناصرها 

لأللعاب املتوسطية 2022 بوهران.
وتوقفت استعدادات الرياضيني اجلزائريني للموعد االوملبي منذ متنصف 
شهر مارس املاضي، عقب غلق املنشآت الرياضية بسبب وباء فيروس كورونا، 

وأدى باللجنة االوملبية الدولية  لتأجيل بسنة واحدة االلعاب االوملبية والباراملبية 
بطوكيو.

وتضمن جدول اشغال هذا االجتماع، تقدمي مخططات وبرامج حتضيرات 
رياضيي النخبة بعد رفع احلجر الصحي من خالل حتديد تواريخ واماكن، قائمة 
الرياضيني الذين قد يتأهلون الى موعد طوكيو، اضافة الى تقدمي عرض حول 

املُعيقات التي تواجه حتضيرات الرياضيني.
واوضح  املشاركون يف االجتماع بأن استئناف التحضيرات لن يكون سهال 

خاصة بالنسبة للرياضات اجلماعية بسبب توقف رياضيها عن النشاط  ملدة 
طويلة وهو ما يتطلب منهم  االنطالق يف التحضيرات من نقطة الصفر.

أما املشكل اآلخر القائم فيخص تطبيق البروتوكول الصحي املفروض على 
االحتاديات حتسبا الستئناف محتمل للنشاط الرياضي.

وحضر هذا االجتماع ممثلو 18 رياضة وهي العاب القوى، جتذيف وكانوي 
كياك، املالكمة، رفع االثقال، دراجات، سباحة، شراع، رياضات ذوي 

االحتياجات اخلاصة، الرماية، تنس الطاولة، كرة الريشة، املبارزة، اجلمباز، 
جيدو، كاراتي، مصارعة مشتركة، التايكواندو والتنس.

قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات

 وزارة الشباب والرياضة تقرر إخضاع
 الرياضيين للفحص الطبي   

كشف أن عقده يمتدد لثالثة أعوام، الطبال:
»وجدت راحتي في شبيبة القبائل 

وال أنوى يغير األجواء«
قال العب شبيبة القبائل، الليبي محمد الطبال أنه يتواجد حاليا 

باجلزائر يف انتظار عودة النشاط الرياضي، وأضاف الطبال »التحاقي 
بالفريق كان متأخرا بسبب عدة ظروف لكن احلمد هلل جنحت يف التأقلم 
بسرعة«، وتابع »لم أشعر بأنني غريب وجنحت يف التواجد مع الفريق 

كأساسي ولعبت نحو 5 مباريات وسجلت هدفا«، وعن عقده مع شبيبة 
القبائل ختم »إنه ممتد لثالثة أعوام وأشعر براحة كبيرة جدا هنا، وكل 

األمور مبا فيها املالية تسير بشكل ممتاز«.

بلفوضيل يعود للتدريبات 
الجماعية لهوفنهايم

كشفت وسائل إعالم أملانية، عودة الدولي اجلزائري، إسحاق 
بلفوضيل، للتدريبات اجلماعية لهوفنهامي، بعد عدة أشهر من الغياب 

بسب اإلصابة اخلطيرة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.
وقرر بلفوضيل، جتاوز املشاكل التي كانت بينه وبني إدارة ناديه 

هوفنهامي األملاني، من أجل حتقيق انطالقة جديدة وموفقة. حيث جتاوز 
مشاكله السابقة مع إدارة الفريق، ويفكر حاليا يف مستقبله، من خالل 
السعي لتسجيل انطالقة جديدة، حتسبا للموسم اجلديد من الدوري 

األملاني.
يذكر أن اسحاق بلفوضيل، كان يف وقت سابق قد دخل يف 

مناوشات كبيرة مع إدارة ناديه، والطاقم الطبي، أين اتهمهم مبحاولة 
حتطيم مسيرته الكروية من خالل محاولة اخفائهم اإلصابة التي كان 

يعاني منها، وتقاعسهم يف عالجه.

بلقبلة ضمن اهتمامات غالسغو راينجيرز  
يتواجد الدولي اجلزائري هاريس بلقبلة على رأس إهتمامات العمالق األسكتلندي، غالسغو راينجيرز، وفقا 
ملا كشفت عنه جريدة »ليكيب« الفرنسية، وأوضحت الصحيفة، بأن الطاقم الفني لغالسغو راينجيرز، يبحث 

عن متوسط ميدان إسترجاعي، وهي املوصفات التي يتمتع بها بلقبلة.
كما كشفت ذات الصحيفة أن الدولي اجلزائري الذي ينشط حاليا مع نادي براست، يتواجد أيضا محل 
مهمة  من  سيصعب  ما  وهو  الفرنسيني،  إيتيان  وسانت  النس  فريقي  غرار  على  األندية  من  العديد  يق اهتمام  فر

غالسكو راجنرز االسكتلندي للحصول على خدمات بلقبلة.
م.هشام

إدارة نيوكاسل مترددة في تفعيل 
بند شراء عقد بن طالب

قررت إدارة نادي نيوكاسل اإلجنليزي، تأجيل الفصل يف مستقبل 
الدولي اجلزائري، نبيل بن طالب، مع الفريق، إلى غاية نهاية املوسم 
اجلاري.وحسب وسائل إعالم أملانية، مدد مسؤولو النادي اإلجنليزي، 
فترة إعارة بن طالب، من ناديه شالك األملاني، إلى غاية نهاية املوسم 
اجلاري، بالنظر الستئناف منافسة البرمييرليغ. وفضلت إدارة نيوكاسل، 

االحتفاظ بخدمات بن طالب مؤقتا، قبل الفصل يف مصيره نهاية 
املوسم اجلاري.يذكر أن نادي شالك األملاني، املالك لعقد نبيل بن 
طالب، أبدى استعداده للتخلي عن خدماته نهائيا، إال أن مسؤولو 

نيوكاسل مترددون يف تفعيل بند شراء عقده.

الحكومة الفرنسية تعلن فتح المالعب للجماهير يوم 11 جويلية المقبل
حتركت احلكومة الفرنسية خطوة جديدة نحو إعادة احلياة للنشاط الرياضي، الذي توقف منذ منتصف مارس املاضي، بسبب فيروس كورونا املستجد. 

وبحسب صحيفة »ليكيب«، فقد أعلنت احلكومة الفرنسية يف بيان رسمي، استئناف نشاط األلعاب اجلماعية، اعتبارا من يوم اإلثنني املقبل.
كما تقرر أيضا فتح املالعب بحضور جماهيري يبلغ 5 آالف متفرج، بحلول يوم 11 جويلية املقبل. وكانت بطولة الدوري الفرنسي، قد ألغيت يف 30 

أفريل املاضي، بقرار حكومي، بسبب تفشي فيروس كورونا. ويتبقى من املوسم اجلاري مبارتا باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان يف نهائي كأس فرنسا، 
ثم بي إس جي ضد أوملبيك ليون يف نهائي كأس رابطة احملترفني.
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حاورها: خلضر بن يوسف

كعادتك، تنخرطني يف الفعل 
الثقايف الذي كان هذه السنة 

افتراضيا بسبب كورونا، حدثينا عن 
مساهماتك؟

الذي  بالعلمة  اجلهوي  املسرح  من  بطلب 
التعامل معه من خالل نشاطات  اعتدت على 
تقدمي  على  أشرفت  ثقافية(  )منمنمات  سابقة 
الشهر  دخول  قبل  املسرح«  »عوالم  منتدى 
الفضيل مبعية الناقدين د.مفتاح خلوف ود.عبد 
القضايا  من  جملة  طرحنا  أين  ختالة  احلميد 
وباحثني  أساتذة  باستضافة  واملسرحية  الفنية 
وفنانني واستمر هذا املنتدى خالل شهر رمضان 
يف  بعنوان  آخر  برنامجا  واقترحت  املبارك، 
»ضيافة ملكة« لتسليط الضوء على إبداع املرأة 
الفن  حوريات  الثانوي  العنوان  كان  لذا  الفنانة 
إلبداع  البالغة  باألهمية  مني  إميانا  واإلبداع، 
الثقايف،  بالفعل  االرتقاء  يف  ومساهماتها  املرأة 
وضرورة تثمني جهودها وإبراز تضحياتها خدمة 

للفن والثقافة بشكل عام. 

جتربة منتدى »عوالم املسرح 
وحواريات الفن« تطورت وأصبحت 

أكثر تركيزا وعمقا يف رمضان،  كيف 
وملاذا وماذا ننتظر منها؟

قضايا  على  تركيزا  أكثر  أصبح  املسرح 
فكيفت  الكرمي  الشهر  طبيعة  مع  تكييفها  مت 
الطقوسية  غرار  على  لذلك  تبعا  التيمات 
واألسطورة  التصوف،  تيمة  وكذا  والشعائرية، 
والدين، وتوظيف التراث العربي واستلهامه يف 
حوريات  برنامج  أما  األخرى،  والفنون  املسرح 
الفن واإلبداع فكما ذكرت سابقا أردته أن يكون 
لبعض  وفسحة حميمية  الفنانة،  للمرأة  تكرميا 
الوجوه التي لها حضور لدى املتلقي كالفنانات 
صبرينة  بوقرية،  صبرينة  مسعودي،  نوال 
قريشي، خامسة مباركية وغيرهن كثيرات ممن 
لهن كثير التأثير يف الوسط الفني، وقدمن من 
التليفزيونية  والدراما  املسرح  الكثير يف  األعمال 
والسينما ومؤكد أن املتتبعني بحاجة إلى التعرف 
أكثر عليهن عن قرب فكان هذا البرنامج فرصة 

ملعرفتهن أكثر. 

هل ميكننا القول، اليوم يف ظل 
الظروف االستثنائية التي تعيشها 
اجلزائر، إن العالم االفتراضي بات 

سبيال للمتلقي؟
الوضع  هذا  أصبح  شك  أدنى  وبال  حتما 

بطل،  ال  أخاك  مجبر  بل  مفروضا،  أمرا 
عبر  لالشتغال  واملدروس  العقالني  فدخولنا 
ومحدودا  محتشما  كان  االفتراضي  العالم 
قبل اجلائحة، ولكنه بات اآلن مفروضا مبنطق 
أنه  يف  بجدية  نفكر  جعلنا  إذ  امللحة،  احلاجة 
علينا أن نطور آلياتنا وأن نحدد استراتيجياتنا يف 
التعليم والتكوين والعمل والتسويق، وأن نتجاوز 
مجرد التواصل اجتماعيا عبر العالم االفتراضي 

ملا هو مجد وأكثر نفعا استجابة لروح العصر. 

أال ترين أن اكتساح الثقافة العالم 
االفتراضي بات أمرا ضروريا نظير 

أهميته يف أداء دورها يف حتصني 
التاريخ والهوية الوطنية؟

بكل تأكيد ألننا بحاجة ملواكبة التطور الذي 
يشهده العالم بأسره، نحن بحاجة إلى حماية 
تراثنا وحماية إرثنا احلضاري من السطو املبرمج 
ل كل  ُنَفِعّ إن صح القول، فما لم ننتبه وما لم 
سبل التطوير واحلرص الدقيق على التواجد بقوة 
يف العوملة الثقافية فلن نستطيع املجابهة، نحن 
بحاجة إلى الوعي بتراثنا وبثقافتنا وتوعية اجليل 
اجلديد حلمايته والذود عن مكتسباتنا وهويتنا.

هل ميكن القول إن الثقافة ما 
بعد فيروس كورونا ستكون ثقافة 

رقمية؟
كنت والزلت مصرة على أن نخضع أنفسنا 
املواكبة  لتدريبات متكننا من  بني احلني واآلخر 
نلقي  أن  يكفي  الرهيب،  التطور  لهذا  الفعلية 
نظرة على ما يجيده اجليل اجلديد حتى ندرك 
يف  وتأثيرا  تواجدا  نحقق  أن  لنا  ميكن  ال  أنه 
يستعملونها  التي  األساليب  بذات  إال  هؤالء 
رقميا،  ذواتنا  تطوير  منا  يتطلب  حتما  وذاك 
السياق،  هذا  يف  جديدة  خبرات  واكتساب 
والفكري  الثقايف  الفعل  االنخراط يف  ثمة  ومن 
الثقافية  الرقمنة  رقميا وبقوة، فاآلتي سيفرض 
بشكل أوسع ألنها األكثر انتشارا واألكثر تأثيرا 

ونتائجها ميكن تقديرها ولو نسبيا. 

كيف تقدمني رؤيتك حول توقعات 
مستقبل املشهد الثقايف بعد األزمة؟

ثقافية  إستراتيجية  نحو  التوجه  أن  أعتقد 
الثقافة  وزارة  وعت  فقد  اآلن  من  بدأ  قد 
وبرامج  مخططات  وضع  على  وعملت  األمر 
افتراضيا  الثقايف  الوسط  لتفعيل  وإستراتيجية 
بها،  لنا  قبل  ال  ثقافية  حركية  شاهدنا  لذلك 
بعد  موعد  على  بأننا سنكون  بخير  يبشر  وهذا 
اجلائحة مع انتعاش ثقايف كبير، أنا متفائلة بناء 

بأن  تنبئ  والتي  سجلناها  التي  املعطيات  على 
املشهد الثقايف سيعرف حتوال إيجابيا.

رغم أن البالد تزخر باملواهب 
املتفّردة يف شتى الفنون وأشكال 

اإلبداع إال أن صناعة النجوم تبقى 
حلقة مفقودة، ما تعليقك؟

أعتقد جازمة أن اإلميان بالشباب وبقدراتهم 
مبا  فالتمسك  املفقودة  احللقة  هي  بهم  والثقة 
سبقته  التي  األجيال  أو  السابق  اجليل  يجيده 
املوازنة  أو  املقارنة  معيار  يف  شيء  كل  سيضع 
حيثياته  زمن  فلكل  خطأ  وهذا  الالعدالة، 
والكشف  النجوم  فصناعة  ذاتها،  تفرض  التي 
إلى  يحتاج  املجاالت  شتى  يف  املواهب  عن 
عليها  تشرف  قد  ودقيقة  مضبوطة  إستراتيجية 
التنافس  تفتح سبل  رسمي  طابع  ذات  هيئات 
واألخذ  ودعمها  املواهب  هذه  عن  للكشف 
بيدها، وتكوينها وتدريبها لتطوير هذه املواهب، 
ومن الضروري التأكيد على شيء هو إسناد أمر 
من  والتخلص  االختصاص  ذوي  إلى  التأطير 

املتطفلني على أي ميدان وما أكثرهم.

كل ما ذكر لن ميكن تطبيقه على 
أرض الواقع إال برسم سياسة ثقافية 

واضحة املعالم،  ما رأيك؟
حتما  يحول  قد  إستراتيجية  غياب  حقيقة 
دون إدراك واقع ما نتخبط فيه، فغياب سياسة 
طرف  من  املبذولة  اجلهود  يجعل  قد  ثقافية 
األفراد أو املؤسسات تذهب سدى لذلك اآلتي 

سياسة  بوضع  اجلدي  والتفكير  أفضل  حتما 
ثقافية أمر وارد وبقوة انطالقا من املؤشرات التي 
هذه  وضع  تسريع  مت  كلما  وبالتالي  نلحظها، 
اإلستراتيجية كلما مت حتقيق أولى اخلطوات نحو 
أهدافها املسطرة والتي يأتي على رأسها النهوض 

باإلنسان واالستثمار فيه فكريا وثقافيا.

وهل من الضروري االستثمار يف 
جتارب املثقفني الذين نشطوا 

خالل جائحة كورونا،  نظرا ألهمية 
التواصل الرقمي باجلمهور؟

وزارة  أن  أسلفت  كما  وأعتقد  تأكيد  بكل 
البداية  منذ  واعية  كانت  بأطقمها  الثقافة 
االفتراضي  العالم  يف  االستثمار  بضرورة 
الثقايف  للفعل  التفاعل حتى يتسنى  وفضاءات 
أن يستمر وينفذ للمتلقي بيسر أينما كان، بل 
متسعة  الثقافية  النشاطات  هذه  توزيع  دائرة  إن 
ومنتشرة تفاعليا بشكل كبير، لذلك اعتقد أن 
إستراتيجية جديدة سُتْعَتمد ال حقا ورمبا يجري 
التفكير فيها حاليا لالستثمار يف الطاقات الفنية 
التي برزت وجنحت يف التفاعل بشكل إيجابي 

مع اجلمهور املتلقي. 
كما أرى إن االشتغال بعد اجلائحة سيتركز 
من  واإليجابي  احليوي  التفاعل  اجلانبني  على 
خالل نشاطات وأعمال فنية مباشرة مع جمهور 
رقمية  تفاعلية  برامج  أيضا  ستعتمد  كما  حي 
الذي  االفتراضي  العالم  خالل  اجلمهور  مع 
أن  فقط  يكفي  للغاية  واسع  جمهور  أنه  أثبت 
يجيد الفاعلون يف احلقل الثقايف التخطيط جلذبه 

وكسبه.
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الناقدة واألكاديمية ليلى بن عائشة لـ »أخبار الوطن«:

َينبِغي استحداُث إستراِتيجّيٍة َثقاِفّية ُتعَنى بالّتكويِن

أكدت الناقدة المسرحية واألكاديمية ليلى بن عائشة على األهمية البالغة إلبداع 
المرأة ومساهماتها في االرتقاء بالفعل الثقافي،  الذي يستوجب استحداث إستراتيجية 
ثقافية تهتم بالتكوين الجاد، واالهتمام بالمواهب المتفردة في شتى الفنون ضمن 

سياسة ثقافية تقوم على  االستثمار في اإلنسان فكريا وثقافيا.

 »ضرورة االستثمار في اإلنسان فكريا وثقافيا« 	
  إبداع المرأة يساهم في االرتقاء بالفعل الثقافي« 	
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إشهار  تأسيس مكتب جمعية ذات صبغة محلية

 12 يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات.

- لقد مت هذا اليوم 18/06/2020 تأسيس مكتب 
جمعية .

الشهيد  ملتوسطة  التالنيذ  أولياء  جمعية   : املسماة 
بكاري علي بلعائبة.

املقر اإلجتماعي: مقر املتوسطة ،بلدية بلعائبة.
املودع: بن جودي نور الدين 

الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية.
املعتمدة بتاريخ : 18/06/2020 حتت رقم :62.

اشــهــــار

 Akhbar El waten 21/06/2020

عبد اهلل مجبري

فيما استحسنت عائلة خبير هذا امليدان  
هذه االلتفاتة التي قامت بها مصالح البيئة 
التي جاءت يف إطار زيارة ميدانية لبعض 
القصور الشمالية للبلدية املذكورة على غرار 
على  اإلطالع  قصد  وودغة  بنهمي  قصر 
وضعية بعض الفقاقير التي مازالت نشطة 
إلى حد اآلن حيث مت تفقد فقارة أغوسرو 
الزيارة يف  وبوفكر واسماعيل .وتأتي هذه 
املنتدب   الوزير  وتعليمات  توجيهات  إطار 
حمزة  السيد  الصحرواية  بالبيئة  املكلف 
آل الشيخ التي نصت على ضرورة الوقوف 
من  عليها  واحملافظة  املائي  املورد  هذا  على 
الزوال .ويف نفس السياق البيئي قامت دار 

البيئة مبناسبة
العامليلمكافحةالتصحرواجلفاف1 اليوم 
7جوان بعقد منتدى محلي هدفه التعاون 
و التكامل  و حيث حضر اللقاء  إطارات 
و مختصني يف امليدان من هيئات مختلفة 
من  للحوار  وضعت   التي  النقاط  ملناقشة 
بينها  إعطاء تشخيص للظاهرة للمنطقة و 
معرفة االسباب و النتائج و احللول الناجعة  
و أهم ماخرج به املنتدى من  توصيات هي 
النخيل  اشجار  و  الواحاتي  النظام  حماية 

من مختلف اآلفات خاصة البيوض و
ضد  التحسيس  عمليات  تكثيف 
السلوكيات املضرة بالتربة و املؤدية للتصحر 

وكذا  املدني  املجتمع  بإشراك  وذلك 
تعالج  التي  امللتقيات  و  اللقاءات  تكثيف 
املنطقة.كما  واقع  من  انطالقا  الظاهرة 
املتعلقة  الشبانية  املشاريع  بتدعيم  أوصوا 
املساحات  و  الزراعية  باملستصلحات 
التصحروتثمني  على  للقضاء  اخلضراء 

الدراسات و االبحاث املخبرية و اجلامعية 
و ربطها بالواقع.إضافة إلى

التخصصات  متعددة  خلية  تكوين 
ميدانية  خرجات  الظاهرة،وتنظيم  تتابع 
مع املختصني و املجتمع املدني لتشخيص 

الظاهرة ميدانيا.

هذا وقد ثمن القائمون على هذا اللقاء 
تفاعلهم  على  املشاركني  مختلف  البيئي 
كالبنة  املنتدى  هذا   يبقى  و  املوضوع  مع 
أخرى  منتديات  و  لقاءات  النطالق 

مستقبال.

لتجويد القرآن والمسابقة الفكرية اإللكترونية
الجزائر الوسطى تكشف عن الفائزين في  “أهل الرحمن”

الوسطى،  اجلزائر  بلدية  أعلنت 
أهل  مسابقة   يف  الفائزين  قائمة  عن 
الكرمي  القرآن  جتويد  يف  الرحمن  
عن  اإللكترونية  الفكرية  واملسابقة 
تسجيل   يف  البلدية  وأكدت  بعد. 
الرسمية  صفحتها  على  نشر  فيديو  
مشاركا   12 فوز  عن  الفايسبوك   يف  
لتجويد  الرحمن   أهل  مسابقة   يف 
القرآن و 3 فائزين يف املسابقة الفكرية 
اإللكترونية عن بعد. ففي فئة الكبار 
لتجويد  الرحمن   أهل  مسابقة   عن 
عبد  األولى   باملرتبة  فاز  القرآن، 
حمزة   مسجد   من  ميحالي   احلكيم 

بالعاصمة، يليه  كمال مرزقاني  من 
احلكيم  لقمان  و  العتيق   مسجد  
 . باديس  ابن  مسجد   من  اجلوهر  
ويف نفس املسابقة عن فئة األواسط، 
مسجد  حمزة   من  الفائزين  كل  كان 
وهم على الترتيب  محمد سعيدي  و 
بلكبير  وعن  و إسحاق  مالك قسوم  
فئة الصغار، حتصل  بوجدرة أمير  من 
األولى،  املرتبة  على  حمزة   مسجد  
تاله  طالي جابر  من مسجد  العتيق  

و  أنس شهبون  من مسجد  حمزة .
فازت   فقد  اإلناث،  فئة  عن  أما 
خديجة بالبشير  من مسجد  الفرقان  

باملرتبة األولى، تليها  أروى قسوم  و 
غويلة كوثر  من مسجد  حمزة  وعن 
الفكرية  املسابقة  يف  األوائل  الفائزين 
اإللكترونية، فقد فاز  مشكور أيوب  و 
دادة أمني  من مسجد  النور  باملرتبتني 
األولى والثانية، تليهما  بكوش فريال  

من مسجد  ابن باديس .
لإلشارة، فقد نظمت بلدية اجلزائر 
مع  بالتنسيق  املسابقة  هذه  الوسطى 
جميع مساجد العاصمة وأئمتها بداية 
من 13 ماي الفارط حتت شعار  قرآني 

نبض حياتي .

كرمت مديرة البيئة لوالية أدرار عائلة الفقيد بن عبد النبي العربي بقصر بنهمي ببلدية فنوغيل بشهادات شرفية  وهذا نظير ماقام به من أعمال 
تخص شؤون الفقارة طيلة حياته حيث كان الفقيد من أعيان القصر الذين يحرصون على المحافظة على هذا اإلرث المادي من خالل الصيانة الدائمة 

وزيادة حفر آبار الفقاقير ليزيد منسوب الماء فيها .

تكريم عائلة الفقيد بقصر بنهمي

بن عبد النبي .. حامل لواء 
الحفاظ على تراث الفقارة
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المدير العام المسير
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

السنة  الشعبي  احلراك  كان          
و  الغنى  من  فيه   ، هائال  حدثا  املاضية 
االتساع و الكثافة و االختالط و التعقيد 
لالحتواء  قابل  غير  جهة  من  يجعله  ما 
أخرى صعب  من جهة  و   ، االختزال  و 
على الفهم و التقييم  ، خاصة يف حلظات 
مرور  بعد  لكن  و   ، عنفوانه  و  توهجه 
أكثر من سنة على انطالقه ميكن تفكيره 
التماسف  خالل  من  جترد   و  مبوضوعية 
النقدي مع احلدث و تأمله بروية و هدوء .
    و لعل السؤال اجلوهري الذي ينبغي 
طرحه اليوم هو : هل حقق احلراك التغيير 
املنشود الذي كان اجلزائريون يتطلعون إليه 
الذي  الفساد  مع  اجلزائر  قطعت  هل  ؟ 
عم البر و البحر ؟ و هل انتهت سلوكات 
تسيير  يف  املواالة  و  اجلهوية  و  العصبية 
دواليب الدولة ؟  هل انتهى حكم العائلة 
و احلكم الفردي االستبدادي؟ هل دخلت 
فيه  احلكم  يكون  جديدا  عصرا  اجلزائر 
للشعب احلر و السيد من خالل انتخابات 
حرة و نزيهة ؟ و هل حتقق مشروع الدولة 
املدنية ؟ و غيرها من املطالب التي رفعها 

احلراك الشعبي .
على  احلراك  شعارات  كانت  لقد    
بساطتها قوية يف دالالتها السياسية و يف 
قدحها يف املمارسات التي مت تكريسها ملدة 
20سنة ، نتذكر تنديد اجلزائريني بالسرقة 
و اللصوصية و ثقافة الشيتة مع جماعة » 
الكادر » و الكاشير » و املطالبة بالقطيعة 
التامة » يتنحاو قاع » و هو الشعار الذي 
تصدر باقي الشعارات األخرى ، و رفض 

بقايا النظام » ذهاب الباءات الثالث ».
ففي األسابيع األولى للحراك كبر أملي 
االنتفاضة  تلك  رأيت يف  و   ، التغيير  يف 
حتوال  الصادقة  و  العفوية  الهائلة  الشعبية 
يف الوعي و يقظة وطنية غير مسبوقة ، ملا 
أبيهم  ال و قد خرج اجلزائريون عن بكرة 
و كلهم تنديدا بالفساد الذي بلغ درجات 
خيالية و تنديدا بشخصنة الدولة يف فرد 
فقد قدراته اجلسدية و العقلية و النفسية 
، و قد كان مطلب اجلميع ضرورة إحداث 
القطيعة مع تلك اخلطابات و الشخصيات 
ضرورة  و   ، األداءات  و  املمارسات  و 

 ، احلقيقي  التغيير  إحداث  إلى  الذهاب 
فرفع البعض شعار اجلمهورية الثانية و رفع 
البعض األخر شعار اجلمهورية اجلديدة .
تلك  بدأت  األيام  مرت  كلما  لكن  و 
تتآكل ،  احلقيقي  التغيير  الطموحات يف 
كأن  و   ، و تضعف  تفتر  اإلرادة  بدأت  و 
منطق األحداث يحيل إلى عكس ما هو 
واحدا  حراكا  يعد  لم  فاحلراك   ، مأمول 
موحدا كما فقد قوته العددية على األقل 
اخلروج  يستهويها  يعد  لم  فاجلماهير   ،
الذي كان يف  و اإلحلاح  بنفس اإلصرار  
كانت  التي  الواضحة  الرؤية  و   ، البداية 
مت  بل  عليها  التشويش  مت  اجلميع  توجه 

حجبها يف كثير من املنعطفات .
اإلعالن  باب  فتح  تاريخ  كان   و 
 2019 12ديسمبر  النتخابات  للترشح 
 ، احلقيقي  التغيير  ملسيرة  النهاية  بداية 
السياسي  الستاتيك  حالة  عادت  حيث 
النظام  و شرع   ، فيفري   22 قبل  ما  إلى 
الوجوه  بنفس  و  نفسه  هيكلة  السابق يف 
بامتياز  السياسي  البؤس  زمن  إنه   ،
ال  اجلزائريون  ينتظره  الذي  فالتغيير   ،
جديد  جيل  مع  إال  يحدث  أن  ميكنه 
بواسطة خطاب جديد  و  السياسيني  من 
الشعبوية  و  الكذب  و  الضحالة  يقطع مع 
أصابت  التي  األمراض  من  غيرها  و 
طويلة  لعقود  اجلزائر  السياسية يف  الطبقة 
بتلك  يتحقق  ال  التغيير  أن  فالثابت   ،
الوجوه السياسية البالية ، التي استوردت 
الكارثة للبلد و التي ساهمت بأنانيتها و 
مفردات  كل  زرع  يف  خرفها  و  ضحالتها 
البؤس و اليأس ، و التي فشلت يف تسيير 
 ، العام  املال  حماية  يف  و  العام  الشأن 
فالتغيير سيتحقق على أيدي من يؤمنون 
يف  يتحكمون  الذين  و  بالتغيير  حقيقة 
فنونه و استراتيجيات جتسيده على أرض 
الواقع ، ألن التغيير ليس شعارا سياسيا 
رؤية  و  احلياة  يف  فلسفة  هو  بل   ، أجوفا 
حضارية ناضجة و إبداع سياسي ذكي ، 
العلم و  و  املعرفة  يتأسس على  و مشروع 
الشعبوية  و  السياسي  الدجل  على  ليس 
يرى  لن  ذلك  كل  و   ، الزائف  املجد  و 
طريقه إلى التجسيد على أرض الواقع إال 

من خالل بناء مؤسسات الدولة احلديثة 
التغيير  التي يكون شرطها األول مأسسة 
، فما زال الرهان احلقيقي للدولة الوطنية 
مأسسة  على  القدرة  هو  االستقالل  منذ 
التغيير ، فلألسف ما زال التغيير سجني 
سجني  بل   ، السياسيني  الفاعلني  إرادة 
السياسيني  ،  الفاعلني  ميوالت  و  أهواء 
اجلزائرية  الدولة  ما جعل سيرورة  و  هذا 
ترتبط بأسماء الرؤساء الذين حكموها ، 
و يشكل ذلك دليال واضحا على الفشل 

للتأسيس للعقالنية السياسية .
املعارضني  حجج  كانت  لقد 
ليس   ، السابقة  الرئاسية  لالنتخابات 
 ، ذاته  حد  يف  االنتخاب  مبدأ  معارضة 
حتقق  مدى  و  سيرها  ظروف  حول  إمنا  و 
الشروط للذهاب النتخابات غير مسبوقة 
منذ االستقالل ، فاالنتخابات من منظور 
إلسكات  وسيلة  إال  هي  ما  املعارضني 
 ، السلمية  املسيرات  و  الشعبي  احلراك 
و  رموزه  و  النظام  ذهاب  دون  احليلولة  و 
و   ، الشعبية  اإلرادة  استمراره  ملصادرة 
هي  النظرة  هذه  وفق  فاالنتخابات  عليه 
اجلدري  التغيير  حتقيق  أمام  عثرة  حجرة 
رهن  الذي  العصب  نظام  مع  املنشود 
الوطني  اجلهاز  بواسطة  مستقبل األجيال 
رؤساء  عليه  يشرف  كان  الذي  للتزوير 

احلكومات و وزراء الداخلية و الوالة .
احلراك  صوت  خفت  أن  بعد  اليوم  و 
يف  كورونا  جائحة  زادت  و  الشعبي 
يحقق  لم  أنه  القول  ميكن   ، تراجعه 
فيهم  مبا  اجلزائريني  طموحات  من  شيئا 
أمالهم  سقف  من  رفعوا  الذين  أولئك 
ثورة  أن  على  احلراك  إلى  نظروا  عندما 
ثورة الن  ليس  فاحلراك   ، شعبية سلمية 
التغيير  إحداث  ضرورة  الثورة  شروط  من 
ما  و   ، الثورة  قبل  ما  واقع  مع  اجلدري 
املواالة  أحزاب  عودة  من  اليوم  نشهده 
التي زكت الفساد و انتصرت لالستبداد 
كانت  و  الشعب  طموحات  اغتالت  و 
لسنوات طويلة جلان مساندة للعصابة ، و 
عودتها بنفس الوجوه و بنفس املمارسات 
يجعلنا نتيقن بأن احلراك لم يغير شيئا يف 
اخلارطة السياسية ، كما أن عودة اخلطاب 

األحادي و تفصيل السلطة ملسودة دستور 
على املقاس يجنبها املزالق التي وقعت لها 
ليس  التغيير  أن  نقول  يجعلنا  املاضي  يف 
غدا ، إن عدم ظهور بوادر جادة لتحريك 
أن  نقول  يجعلنا  املنتج  الوطني  االقتصاد 
التغيير ليس غدا ، إن عدم انبثاق عدالة 
و  التنفيذية  السلطة  عن  حقيقة  مستقلة 
التغيير  أن  جنزم  يجعلنا  النفوذ  أصحاب 

ليس غدا .
  فاللحظة التاريخية اليوم يف اجلزائر ، 
يجب أن تكون حلظة قطيعة ، فاخلالص 
الوطني للدولة و املجتمع ال يتحقق إال من 
خالل إحداث القطيعة اجلذرية و النهائية 
مع اجليل السياسي الذي حكم قبل 22 
فيفري ، و هو اجليل الذي أخفق يف بناء 
كما  ،  و  قوية  و  حديثة  دولة  مقومات 
اإلصالحية  التيارات  مع   54 جيل  قطع 
التي  االستقاللية  حتى  و  االندماجية  و 
مصالي  أبوية  خالل  من  التاريخ  عطلت 
تسلب  أن  يستسيغ  لم  الذي   ، احلاج 
منه املبادرة التاريخية من طرف مناضلني 
ربط  الذي  اخلط  هو  و  ثالثا  خطا  شكلوا 
و هو  تأجيل ،  بالسالح دون  االستقالل 
و  بالدماء  االستقالل  كتب  الذي  اجليل 
التضحيات الكبرى ، و عليه فان حتقيق 
الثورة السلمية ألهدافها اليوم متوقف على 
سياسي  جيل  صعود  و  انبثاق  ضرورة 
جديد ، يؤطره و يقوده شباب االستقالل 
، الشباب الذي لم يشوه يف أحزاب املواالة 
و التي حتولت ألوكار تعلم منتسبيها كل 
الرذائل السياسية و األخالقية من مواالة 
و عبادة الشخصية و التمرس على التزوير 
الفساد  و  السرقة  و  الرشوة  و  الكذب  و 
ما  الكفاءات  من  ميلك  الذي  الشباب   ،
التطور  يف  األمة  حلم  بتحقيق  له  يسمح 

و التقدم .
يؤمنون  الشرفاء  اجلزائريون  سيظل  و 
ال  ألنه   ، التغيير  أجل  من  يعملون  و 
التغيير  فإما   ، التغيير  لنا خارج  خالص 

و إما   انتظار  الكارثة .
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بلسان عبد العزيز تويقر

الَفرُق بين أويحيى 
وباِقي الِعصابة 

لوالية  والسكان  الّصحة  مديرية  نقلت 
كورونا  بفيروس  مصابا   20 من  أزيد  الوادي 
بعد  شريف،  العزيز  عبد  ثانوية  داخلية  إلى 
املوجودة   200 الـ  األسرة  كل  شغل  مت  أن 
عمر  بن  العمومية  االستشفائية  باملؤسسة 

اجليالني مبدينة الوادي. 
والسكان  الصحة  مديرية  قرار  وكان 
بالوادي منتظرا بعد االرتفاع القياسي املسجل 
19(، والذي  بوباء )كوفيد  يف عدد املصابني 
مصابا   400 بلدية   30 مستوى  على  قارب 

إلى غاية زوال أمس السبت.
 33 ليبلغ  املتوفني  عدد  ارتفع  فيما 
التي  احلاالت  عدد  وصل  بينما  شخصا، 
شفيت 250 شخصا، حيث لم تعد املؤسسة 
اجليالني  عمر  بن  العمومية  االستشفائية 
واحلاالت  املصابني  استقبال  على  قادرة 
قطاع  على  القائمني  اضطر  ما  بها،  املشتبه 
الصحة بالوادي إلى تهيئة داخلية ثانوية عبد 

العزيز شريف الواقعة وسط املدنية الستقبال 
املرضى  عدد  بلغ  حيث  بكورونا،  املصابني 
بداخلية عبد العزيز شريف 20 شخصا، كما 
جرى تخصيص فريق طبي كامل من أطباء 
واخلاص  العام  القطاع  يف  يشتغلون  وممرضني 
الصحية  الرعاية  وتقدمي  باملرضى  للتكفل 

الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء. 
من جهة أخرى، تويف ليلة اجلمعة إلى 
متأثرا  احلميد  عبد  ميلودي  الطبيب  السبت 
بإصابته بوباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
ضحية  أّول  ميلودي  احلكيم  ويعد   .)19
الوادي،  بوالية  الصحي  القطاع  يف  تسجل 
سكان  بني  عميقا  حزنا  وفاته  وخلفت 
يف  الفقيد  يشتغل  حيث  الوالية  عاصمة 
ومعروف  أوالد حمد،  بحي  اخلاصة  عيادته 
عنه بأنه طبيب الفقراء إذ كثيرا ما يتنازل عن 
أجرته وال يقبض دينارا واحد من احملتاجني. 
رشيد شويخ

إثَر حادِث سير طاَل طفلًة بورقلة

ُسّكان »النَّصر« يحتُجوَن وُيطاِلبون 
بإنشــاِء ُممِهــالت الّطريــق 

 انتفض، أمس السبت، سكان حي النصر »اخلفجي« )7 كلم عن مقر والية ورقلة( 
إثر وقوع حادث سير ذهبت ضحيته طفلة دهستها دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية، 

ما أدى الصطدام السائق بالطفلة الصغيرة التي كادت تفقد حياتها بسبب تهوره.
 وعلى إثر هذا احلادث، خرج سكان احلي املذكور إلى الشارع وأغلقوا الطريق الذي 
وقع فيه احلادث، مطالبني اجلهات الوصية بوضع ممهالت مبعظم طرقات احلي حلماية فلذات 
سكانية  كثافة  يشهد  احلي  أن  خاصة  والسيارات،  النارية  الدراجات  خطر  من  أكبادهم 

كبيرة، ما جعل األطفال الصغار يلعبون يف الطرقات النعدام أماكن مخصصة لهم.
على  االعتداء  مركباتهم  يستغلون  أضحوا  النارية  الدراجات  أصحاب  أن  يذكر 
األمنية  اجلهات  فيه  عجزت  الذي  الوقت  يف  اجلميع،  مرأى  أمام  وسرقتهم  األشخاص 

عن وضع حد لهؤالء.
يوسف بن حيزية 

فرع الّتسيير العقاري التابع للوكالة:

إسقــاُط غراماِت الّتأخير عند َتسديـِد 
َفواتيــِر إيَجـار َسكنــات “عــدل” 

 أعلن فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره »عدل« أّنه بإمكان 
قاطني سكنات البيع باإليجار، بداية من الشهر اجلاري، الشروع يف تسديد فواتير اإليجار الشهري 

لشهر جوان، و50ما قيمته 50 باملائة من شهر مارس املنقضي، املؤجلة بسبب الظرف الصحي.
وأفاد فرع التسيير العقاري التابع لوكالة “عدل” بأن العملية ستستمر بالطريقة نفسها إلى غاية 

تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير. 
وبناء على ذلك، دعا فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل قاطني أحياء »عدل« للتقرب إلى 

مصاحله املختصة، من أجل تسوية وضعية الفواتير، قبل توجههم إلى البنك.
خالد دحماني

َلم أكْن أِحبُّ الّرجَل، كَما َلم 
أكَرهُه ولْم أبُغْضه لسبٍب 

َبسيٍط؛ َفقد كاَن ميّثُل 
سبِة إليَّ ذلَك الّشخُص  بالنِّ

املؤِمُن بأفكارِه وَتوّجهاِته 
وُرؤيِته يف بناِء الّدولِة. توجٌه 

اختِلَف فيه معُه وهو الذي 
َتشّكلت صورُته يف ُمخّيَلتي 
وارتبَطْت بَقضية » لبلويت 
اإلَطارات ». َعمليٌة نّفَذها 

بإتقاٍن وَتفاٍن؛  فأطاَح باملئاِت 
من اإلطاراِت »امَلسوِبني 

يف أغلِبهم على الَيساِر« يف 
ِسلسلِة ُمحاكماٍت َبائسٍة 

َشِهَدتها عّنابة منُذ عقوٍد.
الّرجُل كان نفَسه الّذي 
رأيُته يف آخر ُمحاكمٍة 

له، وهو ُيرافُع بقوٍة عن 
َتوُجهاتِه وما َيراه؛ إّنه 

ي  أويحيى الّرجُل نفُسه الذِّ
دافَع بشدٍة عن َخوَصصة 
امُلؤّسساِت، وَبيِع احَلّجاِر 

للُهنوِد يف عنابة. وبامَلنطِق 
نفِسه دافَع عن ِسياسِة ُواّلة 
ِنعَمته من َزروال إلى امَلدُحور 
بوتفليقة؛  فكاَن دوًما ذِلك 

الّرجُل الّذي الَتقيُته يف 
ُفندِق »امَلاجسِتيك« بعنابة، 

وكاَن - وقَتها - أِمينا عاًما 
لألرندي دوَن ُقّبعِة احُلكومِة؛ 

َتّدَث بالّثقِة َنفِسها الّتي 
رأيُته بها منُذ أياٍم؛ دافَع عن 

َخياراِت الّدولِة - كما قاَل - يف 
ياسِة ومسألِة  االقتصاِد والسِّ

. وقاَل قواًل غاِلًبا  الُكّل األمنيِّ
ُده »لو لم أُكْن ما  ما كاَن ُيردِّ
أنا َعليِه لَتمنيُت أن أكوَن 

صُحفًيا قبَل أن يخِتَم لقاًء 
حضرُته حصرًيا مع إطاراٍت 
من ِحزبه ُقبيَل َتشريعّياِت 

 .2007
ي غالًبا  أويحيى أحمد الذِّ

ي  ما كاَن الشخَص الذِّ
ُتسنُد إليِه امَلهماُت الَقِذرة 
ياساُت االجتماعّيُة  والسِّ
ي  وُط الذِّ امِلفصليُة والسَّ

َينهُش ِجلَد امُلواطِن كان يَرى 
ظام  نفَسُه ابًنا ُمِطيعا للنِّ

وكاَن ُمقتِنًعا مبا يقوُم به منُذ 
بداياِته األولى. وَلم ينَدم 
يوًما وحتى وُهو يف أحلِك 

ُظروف حياِته ؛ فقد َبلغِني 
أّن الرجَل ويف سجِن احَلراش، 
لة،  وبخلِف سّلل وباقّيِة الشِّ

رفض االعتذار لربراب 
عكس البقية. َهذا ُهو أحمد 

ي لم أبغْضُه  أويحيى الذِّ
لذاِته بَقدِر ما أبَغضُته يف 

»عصابٍة« أَتت على األخَضر 
والّيابِس. 

رأيُت رجًل ُيداِفع عن 
َخياراِته وال َيبِكي َكرّباِت 
احِلَجال ُملًكا لم ُيحاِفظ 

جال »أو قل أمانٌة  عليه كالرِّ
لم ُيحاِفظ عليها، وَلم َيكْن 
يف ُصورِة الَبائِس ْسّلل وال 

الَهامل وال غيِرهَما من ُوزراِء 
الُبوتفليقّية امَلِقيثة. لَقد 

كاَن ُعضًوا فاِعًل يف ِعصاَبة 
بوتفليقة وسيدفُع الّثمَن. 
لكنَّ الرجَل رغَم آثاِر َذهاِب 
الّنعمِة يف الّسجِن لم َيبُد 

َرِخيصا كْسّلل والهامل وكثيٍر 
مّمْن رأيناُهم أماَم هيئِة 

لِة  امَلكمِة امُلوّقرِة يف ْقّمِة الذِّ
وامَلسكنِة. 

إحصاُء 127 إصابًة جديدًة يف الـ 24 ساعًة األخيرة 

 تسجيـــُل 12 حالــَة وفـاٍة
 بين الُمصابيــن بُكورونا 

عن  السبت،  أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الّصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف 
اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا العدد 

إلى 11631 مصابا.
املركز مبختلف  العناية  38 مريضا حتت  بالفيروس، يوجد  ومن بني املصابني 
آخر  ذاته. كما ُسجل خالل  للمتحدث  وفًقا  الوطني،  التراب  املستشفيات عبر 

24 ساعة 12 وفاة بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 837 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 128 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 

املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 8324 حالة.
فيما هلَك طبيب بـ »الكوفيد 19«خالد دحماني

 َتحويـــُل 30 مصاًبـا إلى َداخليـِة 
َثانويــــة بالــــَوادي 

العاصمة

الشــّروُع فـي هدِم البناَيات 
الَفوضويــة بالرغاَيــة

للمقاطعة  احمللية  السلطات  شرعت 
اإلدارية للرويبة، نهاية األسبوع املاضي، 
املتخصصة  األمنية  السلطات  بحضور 
هدم  عملية  يف  الرغاية،  بلدية  ومصالح 
البناءات الفوضوية التي شيدها أصحابها 
الفالحية  املستثمرة  داخل  رخصة  دون 
اجلماعية رقم 06 بورعدة عيسى سابقا، 

ببلدية الرغاية. 
إطار  يف  هذه  الهدم  عملية  وتندرج 
البناءات  ظاهرة  محاربة  برنامج  تنفيذ 

الفوضوية، التي سجلت مؤخرا، حيث مت 
تشييد بعضها استغالال للظرف الصحي 

الراهن تزامنا مع تفشي وباء كورونا. 
على  املشرفني  حسب  العملية، 
زمنية  رزنامة  حسب  مستمرة  العملية، 
مسطرة، وتشمل كافة البناءات الفوضوية 
حد  لوضع  وذلك  رخصة،  دون  املشيدة 
واألراضي  العامة  األمالك  على  للتعدي 

الفالحية. 
 أيوب بن تامون 



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/

