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ُطـــرقات الَجـــزائِر.. 
يــُر علـى َخــطِّ المــَوت!علـى َخــطِّ المــَوت! يــُرالسَّ السَّ

04
سكيكدة

روَن  الّبطالـُون ُيحـذِّ
من َدفعهـِم للتَّصعيـِد

06
تيارت

 إيداُع المديِر الِوالئيِّ
 للوكاَلة الَعقاريِة و3
فيـن  الحبـَس ُموظَّ

08
الوادي

 تسجيـُل 30  إصابـًة
 بــ» الليشمانيـوز«
بالَبلدياِت الُحدودّيِة

  الَمالييـــُر ُأهـــِدرْت إلنجـــاِز َمشـــاريَعالَمالييـــُر ُأهـــِدرْت إلنجـــاِز َمشـــاريَع
  َمغشــوُشٍة وأخــَرى غيـِر ُمثمــرٍةَمغشــوُشٍة وأخــَرى غيـِر ُمثمــرٍة

بوالية  الّري  قطاع  يف  هامة  مشاريع  إلجناز  سنوات،   8 منذ  الدولة،  خصصتها  الدينارات  من  املاليير 
بينها محطات  حالها،  على  أخرى  مشاريع  وبقيت  بعد،  به  األشغال  لم تنطلق  أغلبها  أن  غير  األغواط، 

تصفية املياه املستعملة والسدود املائية، حيث مر على بعضها 8 سنوات دون أن تنتهي األشغال بها.

09

0303

  ِقطاع الّري باألغواطِقطاع الّري باألغواط

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو

حِفّية »َرفاِهّيٌة« أدرَكها العصُر الّرقميُّ  األخالُق الصُّ
لطاملا اعُتبرت األخالق موضوعا فلسفيا ليس من 
ومع  حوله،  ااّلتفاق  فرض  أو  فيه  اخلوض  السهل 
املرفوض  بني  فاصال  حّدا  دائما  هنالك  فإّن  ذلك 
أخالقيات  مع  األمر  وكذلك  إنسانيا،  واملقبول 
اختلفت  وإن  فحتى  واإلعالم؛  الصحافة  مهنة 
ثمة  فإّنه  العمل،  وبيئات  اإلعالمية  السياسات 
أخالقي  تصور  من  تنطلق  ومعايير  مبادئ  هنالك 
حتظى باإلجماع يف ممارسة العمل الصحفي. لكن 
هل تغّير ذلك اإلجماع ؟ أم هل تغّيرت تلك املبادئ 
يف عقول الصحفيني املتأثرين بالعصر الرقمي ؟ أم 

هل أصبحت األخالق الصحفية وجهة نظر ؟ 

د. حسينة بوشيخ 	15 أقالم

16
أويحيـــَى ُيـحّمــِل 

َة  بوتفليـقَة الَمسؤوليـّ
وْســـاّلل َيعتــــرُف!

أحمد  األسبق  األول  الوزير  حّمل 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  أويحيى 
يف  »الفساد«  مسؤولية  بوتفليقة 
الكبرى،   واملشاريع  العمومية  الصفقات 
غرب«   – »شرق  السّيار  الطريق  وأهمها 

وميترو األنفاق.
للقاضي  الثالثاء،  أمس  أويحيى،  وقال 
الصفقات  منح  صالحياته  من  ليس  إنه 
الطريق  مشروع  يف  بالتراضي  متت  التي 
»إشراف  مؤكًدا  غرب«،   – »شرق  الّسيار 
رئيس اجلمهورية على املشروع باعتباره 
قال  املقابل،  يف  وطني«.  مشروع  أهم 
سالل  املالك  عبد  األسبق  األول  الوزير 
انسحاب  بعد  األمور  يسّير  كان  من  إنه 

بوتفليقة من املشهد.

ريع  اخِتناٌق، َتاوزاٌت، اعتداءاٌت َلفِظّيٌة وَجسِدّيٌة على الّطريِق السَّ

العطراوي: العطراوي: ُنـراهن علـى ُنـراهن علـى 
ســنِّ  ُنصـــوٍص  َكفيــــلٍة ســنِّ  ُنصـــوٍص  َكفيــــلٍة 
المِة امُلرورّيِة المِة امُلرورّيِةبحفِظ السَّ بحفِظ السَّ

بوشهيـــدة:بوشهيـــدة:  9898  %% مــن  مــن 
رقاِت َسبُبها  رقاِت َسبُبها َحوادِث الطُّ َحوادِث الطُّ

الَعاِمــــل  الَبشــــريُّ الَعاِمــــل  الَبشــــريُّ 

بوشريــط:بوشريــط:  َمركبـــاُت الـــوزِن َمركبـــاُت الـــوزِن 
ًبا يف َحوادِث  ًبا يف َحوادِث الّثقيِل األقلُّ تسبُّ الّثقيِل األقلُّ تسبُّ

يـــِر وأضـــراُرها َجسيـــمٌة يـــِر وأضـــراُرها َجسيـــمٌةالسَّ السَّ

 بلحــــاج: بلحــــاج: عــلى  عــلى 
امَلسؤوِلني َتوفيُر امَلسؤوِلني َتوفيُر 

دِع  دِع آليــاِت الــــرَّ آليــاِت الــــرَّ

َقضيــُة رجــِل 
األعمـاِل علـــي  

حـــــّداد 
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اعتبرتها ممهدة لتعّدد التأويالت واختالف التطبيق 

َرابطُة حقوِق اإلنَساِن َتدُعو لَحذِف 
دة الَمواِد الُمبهَمة من الُمسوَّ

صفية. ن 

 وحددت الرابطة الوطنية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان مجموعة من التحفظات 
على بعض املواد؛ بداية من املادة )16( 
البلديات  بعض  تتعلق بخص  التي 
هذه  أن  مشيرة إلى  خاص،  بنظام 
خصوصية  نوع  حيث  من  مبهمة  املادة 
البلدية، وميكن تفسيرها بعدة تفسيرات 
من شأنها خلق التفرقة بني البلديات يف 
يصنع  »االستثناء«  كون  الوطن؛  ربوع 
مباشرة  غير  بطريقة  وميّهد  »التمييز« 
كل  وإلغاء  بإلغائها  مطالبة  للتقسيم، 
املواد غير الواضحة والتي ميكن تفسيرها 
وثيقة  الدستور  كون  األهواء  حسب 
بالرئيس  بالبالد وليست خاصة  خاصة 
اجليش  مشاركة  عن  بالنظام.أما  أو 
اجلزائري خارج أرض الوطن، التي أُِشير 
إليها يف املادة )31(، وذلك يف إطار األمم 
املتحدة واالحتاد اإلفريقي وجامعة الدول 
ملبادئها  التام  االمتثال  ظل  يف  العربية 
وأهدافها كأن تشارك يف عمليات حفظ 
اعتبرت  السالم،  واستعادة  السالم 
حلفظ  املتحدة  األمم  أن عمليات  الرابطة 
الظروف  تهيئة  على  تساعد  السالم 
املناسبة لتحقيق السالم الدائم يف الدول 
التي مزقتها الصراعات، إال أنها تستمد 
شرعيتها عن طريق التوازنات اإلقليمية 

الشعوب  إرادة  عن  تعبر  وال  واألممية 
املتقدم  الدفاع  إلى  بالنسبة  أما  دائما. 
احلاالت  بعض  يف  يستدعي  الذي 
فهو  احلدود،  خارج  العسكري  التدخل 
الرابطة  بحسب  دسترة،  إلى  يحتاج  ال 

كونه مبنيا على شرعية الدفاع.
أما املادة )95( يف جزئها )7( التي 
بعد  يعنّي  رئيس احلكومة  أن  إلى  تشير 
وينهي  البرملانية  األغلبية  استشارة 
ما  بسؤالها  الرابطة  علقت  مهامه، 
البرملانية  اجلدوى من استشارة األغلبية 
رئيس  كان  إذا  النواب  استشارة  أو 
األغلبية  إلى  ينتمي  ال  املعني  احلكومة 
املادة صماء  إن  البرملان، حيث  إلى  وال 
باملوافقة؛  مرتبطة  ليست  واالستشارة 
اجلزئية  تعدل  أن  الرابطة  ترى  وعليه 
من  احلكومة  رئيس  لتصبح يعني   )7(

األغلبية البرملانية وينهي مهامه.
العدالة،  قطاع  يخص  فيما  أما 
باملسّودة  هكذا  تسميته  اعتمدت  الذي 
السلطة  أن  إال  القضائية،  السلطة  بدل 
تعتبر  إذ  الدولة،  يف  احلكم  سيادة  هي 
الوحيدة  السلطة  بأنها  القضائية  الُسلْطة 
التي تنفصل يف مسؤوليتها وال تتدّخل 
بها أّي من السلطات األخرى، والسلطة 
يف  القضاء  متثل  التي  هي  القضائّية 
الدولة، وتختّص هذه السلطة يف فصل 
خالل  من  العدالة  وحتقيق  النزاعات 

وكذلك  القضاء،  ومجلس  احملاكم 
القوانني  مصداقية  عن  املسؤولة  هي 
من  جتريدها  وأن  الدولة  يف  ُتطّبق  التي 
اختالل  أمام  يضعنا  السلطة  مصطلح 
يقسم  الذي  احلكم  نظام  يف  واضح 
السلطات يف البالد إلى قطبني: السلطة 
بإعادة  مطالبة  والتشريعية،  التنفيذية 
القضائية.  بالسلطة  الفصل  تسمية 
 )183( املادة  أنه يف  الرابطة  أبرزت  كما 
بحقوقه  يطالب  أن  للمتقاضي  يحق 
يستعني  أن  وله  القضائية  اجلهات  لدى 
القضائية،  اإلجراءات  كل  يف  مبحاٍم 
هو  الفقه  مبفهوم  التقاضي  أن  مضيفة 
كالتحقيق  القضائية  اإلجراءات  مرحلة 
التي  اإلجراءات  من  وغيرها  واحملاكمة 
قبل  ومن  احملكمة،  هياكل  داخل  تتم 
األولية  التحريات  مرحلة  أن  إلى  قضاة 
تستبق  التي  املراحل  أهم  من  تعد 
يكلف  التي  املرحلة  وهي  التقاضي 
مبهمة  القضائي  الضبط  رجال  فيها 
وهي  األفراد  وسماع  املعلومات  جمع 
املرحلة األساسية التي تتطلب ضمانات 
قانونية أهمها إمكانية حضور محاٍم أثناء 
أن  اقترحت  وقد  والسماع.  التحريات 
»حق  التالي:  الصيغة  إلى  املادة  حتول 
املشتبه  ضمانات  من  مبحاٍم  االستعانة 
فيه واملتهم واملتقاضي يف كل اإلجراءات 

السيما التحريات األولية«. 

النهضة  حركة  أمس،  ردت،يوم 
التمهيدي  املشروع  مسّودة  على 
بإعطائها مالحظات  الدستور  لتعديل 
تقييما  مقدمة  ومنهجا  شكال  عنه 
صاحلة  تراها  التي  واألولوية  للمسّودة 
لهذه املرحلة، يف بطاقة تقنية وجهتها 
العام،  والرأي  اجلمهورية  لرئيس 

معتبرة املّوسدة مخيبة لآلمال.
من  أنه  النهضة  حركة  وترى 
هي  الدستور  تعديل  دواعي  أهم 
السياسي  للنظام  املتتالية  اإلخفاقات 
القائم يف تسيير الشأن العام، والفشل 
الشعبية  املطالب  جل  تلبية  يف 
إلى   - بذلك   - مشيرة  املشروعة، 
 ،2019 فيفري   22 حراك  مطالب 

شّكل   - احلركة  حسب  والذي   
مطلب تكريس حق الشعب يف ممارسة 
اختيار  يف  الفعلية  واملشاركة  سيادته 
من يحكمه ومحاسبتهم وعزلهم عند 
أن  النهضة  االقتضاء.  وأوضحت 
االنطالق يف تعديل الدستور تبدأ من 
اختالالت  أهم  ال  معاجلة  يف  الرغبة 
املعبر  اجلزائريني  تطلعات  ومن 
واألزمات  املراحل  مختلف  يف  عنها 
ضرورة  على  مشددة  واملنعطفات، 
فتح نقاش معمق وموسع حول الوثيقة 
يلعب  أن  يجب  إقصاء، حيث  ودون 
ومؤسسات  العمومي  اإلعالم  فيه 
السياسية  والطبقة  املختلفة  الدولة 
األدوار  املدني  املجتمع  ومكونات 

إعدادها  أمر  وإسناد  بهم،  املنوطة 
أطيافهم،  مبختلف  السياسيني  إلى 
يدعمهم اخلبراء والتقنيون يف مختلف 
املجاالت ذات الصلة، وتوفير الشروط 
الوثيقة يف مؤسسات  ملناقشة  املالئمة 

أكثر شرعية ومصداقية.
أن  النهضة  حركة  واعتبرت 
إذ  لآلمال،  مخيبة  جاءت  الوثيقة 
إنها لم تستجب للحد األدنى املنتظر 
منها، مبينة أن األولوية تكون للسياق 
يبرز  أن  شأنه  من  الذي  االنتخابي 
ومتثيل  أكثر  بشرعية  يحظى  برملان 
أكثر  مصداقية  يعطي  مما  أشمل، 

للدستور والقوانني املرتبطة به.
أحمد بوكليوة

قالت إن استعادة شرعية العملية االنتخابية أولوية
الّنهضُة تعتِبُر ُمسّوَدة تعديِل الّدستوِر ُمخّيبًة لآلماِل

اعتبار مشروع قانون تجريم االستعمار مطلبا شعبيا
َترسيُم 8 ماي يوًما وطِنًيا للّذاكرِة 

على  أمس،  يوم  باألغلبية،  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب  صادق 
مشروع القانون املتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.

ثّمن رئيس املجلس الشعبي الوطني، سليمان شنني، اعتماد 8 ماي 
يوما وطنيا للذاكرة، وأشاد بهذا االعتماد كونه خطوة تهم كل اجلزائريني، 
وأن الثورة فوق اجلميع، مشيرا إلى أن مشروع قانون جترمي االستعمار مطلب 

شعبي، وليس مطلب النواب فقط.
باملوازاة مع هذا، قال وزير املجاهدين الطيب زيتوني، يف تصريحات 
أدلى بها على هامش املصادقة على مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا 
جماجم  من  جسورا  وفرنسا  اجلزائر  بني  إن  الوطني،  الشعبي  باملجلس 

الشهداء باإلضافة على األرشيف.
كما أّكد أن مشروع قانون جترمي االستعمار قريب، وسيكون يف أوانه، 
الشعبي  املجلس  أو مطلب  أنه مطلب شعبي وليس مطلبه  مشددا على 

الوطني فقط.
محمد رضوان

ركزت على مساهمة المواطنين 
ُم أكبَر عمليِة   وكالُة »عدل« ُتنظِّ

َتنظيٍف ألحياِئها 
أطلقت الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره  عدل  أكبر عملية 
بلعريبي،  للوكالة طارق  العام  املدير  تنظيف ألحياء عدل، حتت إشراف 
داعية كل املواطنني املستفيدين من سكنات »عدل« إلى االنخراط بقوة 

يف احملافظة على أحيائهم.
أعلنت، يوم أمس، الوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره »عدل«، 
يف بيان لها، عن إطالق أكبر عملية تنظيف متس أحياء »عدل«، حيث 
بدأت من مدينة سيدي عبد اهلل باجلزائر العاصمة لتعم أرجاء الوالية، 
واضعة بذلك إستراتيجية مستدامة للحفاظ على السكنات، من خالل 
تراعي  مثلما  واملشتركة،  الداخلية  لألجزاء  املستمر  والتنظيف  الصيانة 

معايير اجلودة والنوعية يف إجنازها، بحسب تعبير البيان.
وتندرج هذه العملية يف إطار احلرص على جعل أحياء عدل األفضل 
على املستوى الوطني، وفق ما شدد عليه املدير العام يف أكثر من مناسبة، 
وتشمل العملية الكبرى تنظيف مداخل العمارات، والساللم واملصاعد 
لكل  واجلمالي  احلضاري  الوجه  يحفظ  ما  وكل  واحلدائق  الكهربائية 

األحياء على املستوى الوطني.
 ودعا مدير فرع التسيير العقاري بوكالة »عدل« محمد كمال بن علي 
بقوة يف جهد  االنخراط  إلى  »عدل«  من سكنات  املستفيدين  املواطنني 
احملافظة عليها، مؤكدا أن جناح املهمة مرتبط أكثر بسلوك املواطن احلسن 
واحلضاري. وحسب ما أورده البيان، فإنه ستجرى عملية التنظيف املقبلة 

مبوقع بوينان، على أن متتد لكافة املواقع عبر التراب الوطني. 
أحمد بوكليوة

المسيلة
َسائُقو األجرِة ُيطالبوَن بإعادة فتِح 

َمحّطِة الُمسافِرين الَقديمِة 
باملسيلة  والناقلني  األجرة  سيارات  سائقي  ممثلي  تنسيقية  ناشدت 

الوالي إعادَة النظر يف قرار غلق محطة نقل املسافرين القدمية.
نسخة  على  الوطن«  »أخبار  حتصلت  رسالة  يف  التنسيقية،  طالبت 
منها، والي املسيلة بإعادة النظر يف قراره الذي ينّص على غلق محطة نقل 
الذي قوبل بتذمر ورفض سائقي سيارات  القرار  القدمية، وهو  املسافرين 
يف  شركاء  بصفتهم  فيه  يستشاروا  لم  وأنهم  خاصة  والناقلني،  األجرة 

القطاع.
وأشارت التنسيقية إلى ضرورة فتح املسالك قبل قرار الغلق، كما جاء 
نتوجه  القطاع  يف  كشركاء  نحن  الوالي  »السيد  السابقة:  مراسالتها  يف 
وفتح  القدمية  احملطة  غلق  قرار  إلغاء  يف  واملتمثل  نفسه  باالقتراح  إليكم 
املسالك املذكورة، وتبقى احملطتان القدمية واجلديدة يف اخلدمة وهذا متاشيا 
فاقت  ملدة  نشاطنا  توقف  إلى  نظرا  واالقتصادية  الصحية  األوضاع  مع 
إلى  مشيرة  مداخيل«،  بدون  السائقني  أغلب  بقي  أشهر، حيث  ثالث 
أن االقتراحات كانت نتيجة استشارة خبراء وناقلني أكادمييني وفعاليات 

املجتمع املدني.
كما شددت التنسيقية ذاتها على ضرورة برمجة لقاء لشرح تداعيات 

القرار، والجتناب أي احتجاجات عشوائية، خاصة يف الوقت الراهن.
محمد رضوان

قامت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان بتوزيع المسّودة المقترحة على اللجان الوطنية المشكلة لغرض تقديم 
االقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، حيث كشفت عن عدد من المواد التي اعتبرتها مبهمة تحتاج إلى توضيح مستقبال.

شنقريحة  السعيد  الّلواء  شرع 
الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس 
غاية  وإلى  أمس  من  ابتداء  بالنيابة، 
موسكو  إلى  زيارة  يف  املقبل،  اخلميس 
بدعوة من الفريق أّول »شويغو سيرغي 
فدرالية  دفاع  وزير  كوجوغيفيتش«، 
الدفاع  وزارة  بيان  وأوضح  روسيا. 
بدعوة   « أنه  أمس،  يوم  الوطني، 

سيرغي  »شويغو  أّول  الفريق  من 
فدرالية  دفاع  وزير  كوجوغيفيتش«، 
السعيد  اللواء  السيد  يشرع  روسيا، 
شنقريحة، رئيس أركان اجليش الوطني 
 23 اليوم  من  ابتداء  بالنيابة،  الشعبي 
موسكو،  إلى  زيارة  يف   ،2020 جوان 
مبناسبة  الرسمية  النشاطات  حلضور 
النصر  لعيد   75 الـ  الذكرى  إحياء 

 1941-( الكبرى  الوطنية  احلرب  يف 
1945(.« وأوضح املصدر ذاته أن »هذه 
الزيارة التي تندرج يف إطار تعزيز أواصر 
الوطني  اجليش  بني  والتعاون  الصداقة 
لفدرالية  املسلحة  والقوات  الشعبي 
من  للطرفني  سانحة  ستكون  روسيا، 
أجل تباحث املسائل ذات االهتمام ال
مشترك«.                              ق.و

بدعوة من وزير الّدفاع الّروسي 
اللِّواُء سعيد شنقريحة في زيارٍة إلى ُروسيا منُذ أمٍس



عّمـــار قـــردود

حوادث  تواصل  ذلك  وبفعل 
يف  األرواح  من  املزيد  حصد  الطرقات 
املشاكل  أكثر  قائمة  متصدرة  اجلزائر، 
على  واملسؤولني  املواطنني  تؤرق  التي 
السلطات  ُتسابق  فيما  سواء،  حّد 
آليات أكثر جناعة للحد  لتفعيل  الزمن 
لـ«مجازر  الكارثية  التداعيات  من 

املرور« أو »إرهاب الطرقات«.
على  القتلى  عدد  ارتفاع  ودفع 
بلجود  كمال  الداخلية  وزير  الطرقات 
فيفري  مطلع  الوزراء  مجلس  خالل 
التدابير  كل  أن  العتبار  املاضي 
املتخذة للحد من تنامي الظاهرة أثبتت 
إلى  اللجوء  توجب  ما  محدوديتها، 

وقال الوزير  جذرية.  تعديالت  إقرار 
مرور  حادث   22500 تسجيل  مت  إنه 
بحياة  أودت   ،2019 يف  جسماني 
3200 مواطن وجرح 31000 آخرين. 
سنويًا  للحوادث  املالية  وتبلغ التكلفة 
يفوق  ما  )أي  دينار  مليار   100 نحو 

800 مليون دوالر(.

 العامل البشري السبب األول في 
ارتفاع عدد حوادث المرور

للوقاية  الوطني  املركز   وأعلن 
البشري  العامل  الطرق أن  واألمن عبر 
املرور  حوادث  عدد  ارتفاع  سبب  هو 
يف  املسجلة  احلوادث  من   96% إلى 
املرور  حوادث  حيث تبقى   ،2020
أعلى  متثل  البشري  اخلطأ  عن  الناجتة 

حادث   6974 بـ   )  96.65  ( نسبة 
عن  الناجتة  املرور  حوادث  تليها  مرور 
حالة السّيارة بنسبة %1.77 بـ 128 

حادث مرور.
، ويف األخير حوادث املرور الناجتة 
الطريق  وحالة  خارجية  عوامل  عن 
حادث   114 بـ   1.58% بنسبة 
السائقني  إفراط  جانب  إلى  مرور، 
 22% يف  تسبب  الذي  السرعة  يف 
تركيز  قلة  إلى  إضافة  احلوادث،  من 
السكنية  التجمعات  داخل  السائقني 
من   13.15% يف  تسببت  التي 
احلوادث. أما التجاوزات اخلطرة، فقد 
شكلت %6.37 من نسبة احلوادث 

اإلجمالية.
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السائقني  من  كثيرًا  أن  غير 
الوالئية  الطرقات  من  »يشتكون 
والتي  بعضها«،  املهترئة  والوطنية 
»ارتفاع  أسباب  من  يعتبرونها 
اجلزائر.  يف  املرور«  حوادث  عدد 
وأوضح البعض أن محاوالت البعض 
جتاوز السّيارات يؤدي يف بعض األحيان 
سائقي  بني  مشاداة  حدوث  إلى 
احتكاكات  حتدث  ورمبا  السّيارات، 
نتيجة  السّيارات،  بني  ومصادمات 
للتعليمات واإلرشادات  البعض  جتاوز 
مخارج  أن  إلى  منوهني  املرورية، 
وضع  إلى  حتتاج  السريع  الطريق 
كاميرات مراقبة لرصد املخالفات التي 

بوقوع  وتهدد  جهارًا،  نهارًا  ترتكب 
إلى  االنتباه  ملفتني  حوادث خطيرة، 
عملية  سيسهل  الكاميرات  وضع  أن 
والتجاوزات  املرورية  املخالفات  رصد 
وقد  الطرق،  مستخدمي  تهدد  التي 
مشاداة  وقوع  فى  رئيسيًا  سببًا  تكون 
السّيارات  سائقي  بني  كالمية  ولو 

»امللتزمني واملخالفني«.
وأكد البعض على أهمية وضرورة 
املخارج  على  السير  مبسارات  االلتزام 
احليوية  الطرق  طول  على  الواقعة 
السّيار  الطريق  خاصة  والرئيسة، 
الذي  الطريق  ذلك  »شرق-غرب«، 
يشهد يوميًا جتاوزات خطيرة على كافة 

إلى  االنتباه  ملفتني  تقريبًا،  مخارجه 
جتاوز  حتاول  التي  السّيارات  بعض  أن 
السّيارات تؤدي يف كثير من األحيان 
على  مسارات  يف  السير  عرقلة  إلى 
الطرق، وهو ما ينذر بعرقلة السير على 
تلك املسارات، أو وقوع حوادث تصادم 
قد تسفر عن وقوع مصابني أو موتى، 
مطالبني اجلميع بضرورة احلرص على 
املرور،  وتعليمات  بقواعد  االلتزام 
وضع  املتخصصة  اجلهات  مناشدين 
تلك  من  للحد  مراقبة  كاميرات 

التجاوزات املرورية اليومية.
عّمـــار قـــردود

ريع  اخِتناٌق، َتجاوزاٌت، اعتداءاٌت َلفِظّيٌة وَجسِدّيٌة على الّطريِق السَّ

يُر على َخطِّ الَموت! ُطرقات الَجزائِر.. السَّ

كاميراٌت لرصِد الُمخالَفات

رئيس الفدرالية الجزائرية لنقل المسافرين عبد القادر بوشريط:

 َمركباُت الوزِن الّثقيِل األقلُّ تسبًُّبا في 
يِر وأضراُرها َجسيمٌة  َحوادِث السَّ

لنقل  اجلزائرية  الفدرالية  رئيس  بوشريط،  القادر  عبد    كشف 
الثقيل-الشاحنات  الوزن  »مركبات  أن  الوطن«  لــ«أخبار  املسافرين، 
احلوادث  إجمالي عدد  أقل )٪7.54 من  متثل يف حوادث  واحلافالت- 
يف 2019(، إال أنها تسبب أضراًرا مادية أكبر وعدًدا أكبر من الضحايا. 

ويعود ذلك - يف تقدير بوشريط - إلى عدة عوامل. أولها نوعية تكوين 
السائقني،  على  تطبق  أن  يجب  التي  القواعد  احترام  ويليها  السائقني، 
ورداءة املركبات )وخاصة احلافالت( وال حل لهذا الوضع إال يف »رقمنة« 
جميع اإلدارات املرتبطة باألمن عبر الطرق.  وأعرب بوشريط عن أسفه 
التي  املرور  حوادث  نسب  متثل  التي  املهولة  واألرقام  الثقيلة  للحصيلة 
تسجلها مصالح احلماية املدنية واألسالك األمنية األخرى، عبر طرقاتنا 
أنه »على سائقي  بوشريط  ويرى  يومي.  السّيارة بشكل  والطرق  الوطنية 
سياقة،  رخص  فقط  وليس  شهادات  يحملوا  أن  والشاحنات  احلافالت 
مرتكبي  على  ُتطبق  ردعية  قوانني  وضع  املختصة  السلطات  على  كما 

التجاوزات اخلطيرة فعلًيا وليس إبقائها حبًرا على ورق«.
ع.ق

رئيس المدير العام لـ »سوغرال« عز الدين بوشهيدة:
رقات َسبُبها  98 % من َحوادِث الطُّ

العاِمُل  الَبشري
أرجع رئيس املدير العام لشركة تسيير واستغالل احملطة البرية خروبة، 
حوادث  أسباب  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  بوشهيدة،  الدين  عز 
الطرقات إلى العامل البشري بالدرجة األولى، وبنسبة ما بني 98 و99 
إلى ضرورة  امليكانيكي، داعًيا  التقني  العنصر  إلى  يعود  والباقي  باملائة، 
التصدي لهذه املجازر، وأفاد بأن بعض السلوكات املتهورة والطائشة التي 
إلى  تفضي  ما  كثيًرا  الشباب  فئة  من  خاصة  السائقني  بعض  بها  يقوم 
حوادث مرور قاتلة - لألسف - بسبب تركيزهم على استعمال الهواتف 

النقالة دون االهتمام بخطورة ذلك خاصة يف الطرق السريعة.         ع.ق

عالوة بن سبتي عضو جمعية طريق السالمة: 
أقترح تقنين السير علىالمسار األيسر في 

الطرق السريعة
لــ«أخبار  السالمة،  طريق  بجمعية  عضو  سبتي  بن  عالوة  أوضح 
سببها  اجلزائر  يف  املرور  حوادث  وقوع  يف  الرئيس  السبب  أن  الوطن«، 
لغياب  وذلك  املرور،  بإشارات  املبالني  غير  السائقني  وتهور  التجاوزات 
الثقافة املرورية لدى الكثيرين، كما حّمل مسؤولية وقوع احلوادث لبعض 

مدارس السياقة التي متنح الرخصة ألشخاص غير مؤهلني لذلك متاًما. 
واقترح بن سبتي »عدم السير على املسار األيسر يف الطرق السريعة 
إطالًقا إال يف حالة التجاوز فقط، وبعد التجاوز يقوم سائق السّيارة بالرجوع 
املسار  عبر  ببطء  السير   - نعلم  كما   - ألنه  السابق؛  ملساره  أخرى  مرة 
األيسر هو أحد العوامل الرئيسة يف كثرة االزدحام، وقد يكون هو السبب 
األول؛ إذ جتد بعض سائقي السّيارات يسلكون املسار األيسر، ويسيرون 
ببطء يف هذا املسار بسرعة ال تتجاوز 80 كيلومتًرا يف الساعة )مع العلم 
بأن السرعة املسموح بها عبر هذا املسار 120 كيلومتًرا(. وإذا قلت املسافة 
وقد  متر،   900 إلى   700 نحو  أمامه فستجدها  التي  السّيارة  وبني  بينه 
املجال  يفتح  وال  األيسر،  باملسار  متمسًكا  جتده  ذلك  ومع  أكثر،  تكون 
لآلخرين؛ وهو ما يعطل احلركة ويربك اآلخرين، ويضطر سائق السّيارة 
الذي خلفه إلى ارتكاب اخلطأ عن طريق التجاوز من خالل املسار األمين؛ 
وهو ما يسبب ازدحاًما وارتباًكا وتعطياًل حلركة السّيارات يف هذا الطريق، 

وتنتج منه بعد ذلك حوادث ال حُتمد عقباها.                            ع.ق

الرئيس السابق للفيدرالية الجزائرية للطرقات يحيى بلحاج أمزيان:

 على المسؤولين توفيُر آلياِت َتنفيِذ الّردِع 
 تأسف الرئيس السابق للفيدرالية اجلزائرية للطرقات وضحاياها يحيى 
بلحاج أمزيان، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، كثيًرا عن استمرار تسجيل 
من  بالرغم  املواطنني  أرواح  من  الكثير  وحصد  املرور  حوادث  من  املزيد 
كورونا وإجراءات احلجر الصحي واملنزلي واللذان-لألسف-لم يساهما يف 
تقليص عدد حوادث الطرقات. مشيًرا إلى أن اجلزائر فقدت ما بني 50 

و70 ألف جزائري راحوا ضحايا مجازر الطرقات يف العقدين األخيرين.
وأضاف أمزيان أنه ال يعتقد« أن املشكل يكمن يف غياب النصوص 
جعل  ُسبل  يف  البحث  املسؤولني  على  يتعني  أنه  إلى  مشيرًا  القانونية، 

آليات تنفيذ القوانني أكثر جناعة وردًعا يف التنفيذ«.                    ع.ق

تشهد غالبية طرق الجزائر، والسيما الطرق السريعة والرئيسة والحيوية كالطريق السّيار »شرق-غرب«، اختناقات 
وصراعات مرورية يومية، وتجاوزات خطيرة تهدد بوقوع حوادث كثيًرا ما تكون مميتة فى أغلب األحيان.

للنقل  البرملانية  اللجنة  رئيس  قال 
السلكية  واالتصاالت  واملواصالت 
لعطراوي،  بلقاسم  والالسلكية، 
 26 »بتاريخ  إنه  الوطن«،  لــ«أخبار 
دراسي  يوم  تنظيم  مت   ،2020 فيفري 
من  والوقاية  املرورية  »السالمة  حول 
الشعبي  املجلس  مبقر  املرور«،  حوادث 
اجلميع  واجهت  ويومذاك  الوطني، 
بخطورة تفاقم ظاهرة حوادث املرور املروعة 
العشرات  ضحيتها  راح  والتي  بالطرقات 
أصبحت  حتى  البريئة،  األرواح  من 
الطرقات«،  »بإرهاب  يسمى  مبا  تعّرف 
استفحلت بشكل كبير ويف  وهي ظاهرة 
تزداد  خطورتها  جعل  مما  قياسي،  ظرف 
ضحاياها  بات  حتى  يوم،  بعد  يوًما 
ومن  يتطّلب  مما  ثانية  بعد  ثانية  يعدون 
اجلميع،  على  امللقاة  املسؤوليات  منطلق 
واملال،  النفس  على  احلفاظ  باب  ومن 
للحد  اخلطر  ناقوس  ودّق  قوية،  التفاتة 

منها ودرء مخاطرها«.   
الهيئة  إن  لعطراوي«   وأضاف 
القانونية  النصوص  سنت  قد  التشريعية 
الطرق  عبر  املرور  حركة  تنظم  التي 
السالمة  حلفظ  قواعد  بذلك  ووضعت 

رقم  القانون  منها  الطرق،  عبر  واألمن 
وسيما  قوانني  من  يليه  وما   )01-14(
املعدل   05 ـ   17 رقم  القانون  منها 
املتعلق   )14 ـ   01( رقم  للقانون  واملتمم 
بتنظيم حركة املرور عبر الطرق وسالمتها 
وأمنها«. مشيًرا إلى أنه »على اعتبار أن 
العامل البشري يعد سبًبا رئيًسا يف وقوع 
حوادث السير، فإن تطبيق ما مت إدراجه 
من أحكام وما تضمنه من تدابير، ميكن 
اإلرهاب  هذا  من  املجتمع  حماية  من 
هي  ما  التساؤل:  يطرح  وهنا  اجلديد، 
وما هي  ذلك؟  دون  التي حتول  املعوقات 
الظاهرة؟  هذه  لتفاقم  اجلوهرية  األسباب 

وُسبل احلل الشامل لهذه الظاهرة؟«.
»مداخالت  أن  لعطراوي  وأوضح 
رجال امليدان من الدرك الوطني، الشرطة 
وأهل  اخلبراء  وكذا  املدنية،  واحلماية 
الدراسي  اليوم  خالل  االختصاص، 
األسباب  أن  على  أجمعوا  البرملاني 
السرعة  هي  املرور  حلوادث  املباشرة 
وكذا  السائق  انتباه  عدم  الفائقة، 
األطر  وانفجار  ثقب  إلى  إضافة  املشاة، 
واالختالالت  الفرامل  فعالية  وعدم 
امليكانيكية، دون إغفال حالة الطريق«. 

على  اتفاق املتخصصني  إلى  مشيًرا 
للتقليص  عاجلة  تدابير  اتخاذ  ضرورة 
برامج  انتهاج  عبر  املروري  الالأمن  من 
يف  النظر  إعادة  مع  وحتسيسية،  توعوية 
أسس  على  السياقة  مدارس  اعتماد 
نظام  تعتمد  عصرية  تكوينية  وبرامج 
إعادة  وكذا  املتربصني،  لتلقني  احملاكاة 
الشاحنات  سائقي  تكوين  يف  النظر 
اإلشارات  وتكثيف  وجتديد  واحلافالت 
والسهر  الدولية  للمعايير  وفقا  املرورية 
كما  اإلشارات.  وجود  مراقبة  على 
على  االعتماد  ضرورة  إلى  البعض  نوه 
الوسائل  باستعمال  العلمية  الرقابة 
التكنولوجية احلديثة بدل االعتماد على 
الضمير اإلنساني، وكذا تطبيق األحكام 
القانونية بعد مراجعة اآلليات التشريعية 
السارية املفعول ومراجعة قيمة املخالفات 
مؤكدين  السياقة،  رخص  وأصناف 
سائقي  على  التكوين  اشتراط  ضرورة 
راحة  بأوقات  والزامهم  والنقل  البضائع 
ووضع أجهزة تتحكم يف سرعة مركباتهم 

ومراقبتهم بواسطة شرائح الكترونية.
ع.ق

بلقاسم لعطراوي، رئيس اللجنة البرلمانية للنقل:
المة الُمروريِة نراهُن على سنِّ نصوٍص َكفيلٍة بحفِظ السَّ

100 مليار دينار التكلفة المالية للحوادث سنويًا 	
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راهن على بلوغ 100 مستثمرة مائيات 

فروخــي يحــّذر مـــن خــطر 
صيــد األسمـاك  غيـــر المنظـــم 

أحمد  بوكليوة
فروخي  أحمد  سيد  الثالثاء،  أمس   كشف، 
لإلذاعة الوطنية، أن الثروة السمكية يف اجلزائر تبلغ 
350 ألف طن، موضحا أنه ال ميكن أن تستغل كلها 
ألنها ستندثر يف هذه احلالة، بل يجب استغالل الثلث 
قائال:  أضاف  كما  التكاثر،  أجل  من  الثلثني  وترك 
»يوجد لدينا مناطق يف أعالي البحار تتوفر على ثروة 
سمكية عابرة مثل سمكة أبو سيف والتونة السمني 
 18 خالل  من  الستغاللها  نسعى  ونحن  والبونيط 

سفينة مخصصة لهذا الغرض«. 
وبخصوص شعبة تربية املائيات، أكد املتحدث 
اجلزائر  تتوفر  حيث  اقتصاديّة،  ظاهرة  ستصبح  أنها 
على 30 مستثمرة يف هذا املجال، آمال أن يصل عدد 
قوله -  إلى 100 مستثمرة - على حد  املستثمرات 
للوصول إلى سقف كمي معتبر، مشيرا إلى أن هذه 

الوفرة ستؤثر بدورها على األسعار املتداولة يف السوق.

 دعا وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي إلى ضرورة االلتزام بالصيد العقالني من أجل 
الحفاظ على الثروة السمكية في الجزائر، مؤكدا على أن هذه الثروة محدودة وتخضع لفصل بيولوجي.

زيارة وزير الموارد المائية للوالية تتكلل بقرارات هامة 
براقــي يمّهـــد لتوسيـــع استغــــالل   

ميــاه ســّد »سكــــالفة« باألغـــواط
 تكللت زيارة وزير املوارد املائية أرزقي براقي لوالية األغواط باتخاذ جملة من القرارات، بداية 
من الشروع يف حتيني الدراسة الستغالل مياه سد سكالفة ببلدية وادي مزي، الذي ستنتهي 
األشغال به نهاية شهر سبتمبر، للنهوض بالقطاع الفالحي وحل مشكل التزود باملاء يف بعض 
البلديات، وكذا توسعته ليشمل بلديات أخرى. كما سيتم إعداد دراسة أخرى لتهيئة 1400 

هكتار الستغاللها يف النشاط الفالحي. 
وقرر الوزير إسناد السد الباطني بتاجموت، الذي يعد األول إفريقيا من حيث تقنية إجنازه 
سنة 1949، إلى الوكالة الوطنية للسدود لتسييره وصيانته وهو مؤهل لسقي 8 آالف هكتار، ومت 
منح الوالية غالف مالي إلعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي وشبكة صرف مياه األمطار مبدينة 

األغواط. 
وعن مشروع محطة تصفية املياه املستعملة بآفلو، أعلن الوزير عن إسناد املشروع ملؤسسة 
عمومية تابعة للوزارة الستكمال أشغاله قبل نهاية السنة اجلارية وتسليمه لوضعه يف اخلدمة 
لسقي احملاصيل، لكن يبقى املشكل املطروح أمام املؤسسة التي أسندت إليها األشغال هو وضعية 
التجهيزات التي مت اقتناؤها منذ سنوات وبقيت مكدسة وال تستبعد مصادر أنها تعرضت للتلف. 
وخصص الوزير 10.4 مليار سنتيم إلجناز 6 أبار واقتناء خمسة صهاريج تستفيد منها مناطق 

الظل.
مستحقات الزبائن ستحّصل تدريجيا 

 أفاد وزير املوارد املائية بأنه لم يتم جتميد االتفاقية اجلماعية بني الوزارة والشريك االجتماعي 
ملؤسسة اجلزائرية للمياه، لكنه استبعد الزيادة يف أجور العمال حاليا بسبب الديوان املتراكمة على 
املؤسسة، والتي فاقت 3000 مليار سنتيم حيث سيزيد ذلك يف عجزها وال تستطيع مواصلة 

تقدمي خدماتها، إذ يكلف املتر املكعب للمواطن 54 دينارا ويحسب للمواطن بـ 16 دينارا.
 وأكد املتحدث أنه سيتم مع الشريك االجتماعي دراسة املشاكل املطروحة ومحاولة تسويتها 

يف حدود اإلمكانات املتوفرة قبل نهاية السنة.
وبخصوص املستحقات املترتبة على املواطنني خالل فترة احلجر الصحي، كشف الوزير أنها 
ارتفعت إلى أكثر من 10 ماليير سنتيم، ومكنت عملية عودة املواطنني للتسديد إلى حتصيل 
ثالث ماليير سنتيم موضحا أن املستحقات املترتبة على الزبائن سيتم حتصيلها تدريجيا عن طرق 

جدول ال يتجاوز 1000 دينار يف كل دفعة. 
نورين عبد القادر 

تفاديا لتفّشي وباء كورونا
 تعليـق حـج  2020 وتأجيله  إلى 2021

 أُلغَي حج 2020 بعد قرار اململكة العربية السعودية القاضي بإقامة حج هذا العام بأعداد 
محدودة جدا للراغبني يف أداء مناسك احلج ملختلف اجلنسيات من املوجودين داخل اململكة، 

وتأجيل حج الفائزين يف القرعة لهذه السنة إلى السنة املقبلة.
أعلن، أمس، املدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، عن إلغاء حج 
2020 بالنسبة إلى اجلزائريني، بعد قرار اململكة العربية السعودية القاضي بإقامة حج هذا العام 
بأعداد محدودة جدا للراغبني يف أداء مناسك احلج ملختلف اجلنسيات من املوجودين داخل 
اململكة، مؤكدا أن احلجاج الذين فازوا يف القرعة لسنة 2020 سيؤدون مناسك احلج املوسم 
املقبل. ويف السياق ذاته، قال املتحدث »إن اجلزائر تتفهم قرار اململكة السعودية القاضي بحصر 
احلج على مختلف اجلنسيات من املوجودين داخل اململكة بسبب تفشي وباء كورونا«، مشيرا 

إلى أن اجلالية اجلزائرية يف اململكة هي من متثل اجلزائر يف احلج.
أحمد بوكليوة

 جدد دعوته المواطنين للتقّيد باإلجراءات الوقائية 
والـــي تبـــسة يرجــــح  إمكانــــية   

غلـــق األحيـــــاء الموبـــوءة 
التحلي  بضرورة  يفيد  للمواطنني  نداًء  أمس،  يوم  عطاهلل«،  »موالتي  تبسة  والي  وّجه 
بأكثر جدية من ذي قبل، مع احترام جميع اإلجراءات  وباء كورونا  باملسؤولية وأخذ خطر 
االحترازية والوقائية ملنع تفشي الفيروس، بعد وصفه الوضعية الوبائية باملقلقة واخلطيرة، خاصة 
بعد حتول بلدية بكارية إلى بؤرة وبائية، وهذا يف ظل تهور واستهتار املواطنني وعدم االلتزام 

مبختلف التدابير الوقائية على غرار ارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد االجتماعي. 
وقد أشار الوالي إلى أن الوضع ميكن أن يؤدي إلى توقف احلياة العادية واللجوء إلى غلق 

بعض األحياء املوبوءة يف مختلف البلديات حسب ما هو مسجل لدى مديرية الصحة.
و جاء هذا التصريح خالل إشراف الوالي على عملية تسلم 11 ألف كمامة منجزة من طرف 
جمعيتي »نينة« و«الوفاء« بعد تقدمي مؤسسة أمني قارد لصاحبها بوجابر خالد للمادة األولية، 
حيث عاين الوالي الكمامات ومناقشة بعض النقاط اخلاصة بطريقة توزيعها على املواطنني يف 
منازلهم مبساعدة رؤساء األحياء. وأضاف املتحدث ذاته أن الوالية أوشكت على غلق مديرية 
البناء والتعمير بعد تسجيل حاالت إصابة بها لوال التفطن املبكر للوضع والتحكم فيه. كما أن 
معظم حاالت اإلصابة بالفيروس يف تبسة كانت نتيجة حضور اجلنائز واألفراح وكذا زيارة العديد 

من الواليات املوبوءة. 
الصحة،  ومديرية  املشتركة  األمنية  اللجنة  اجتماع  خالل  أنه  نفسه  املصدر  وأضاف 
سيتم مناقشة إمكانية تعليق بعض النشاطات حسب ما تثبته التحقيقات الوبائية، مشيرا 
إلى أن احلل األمثل والوحيد يكمن يف التزام املواطنني بجميع اإلجراءات والتدابير الوقائية 
واالبتعاد عن الزيارات العائلية واملناسبات من أجل العودة إلى احلياة الطبيعية، وعدم تطبيق 

احلجر اجلزئي على الوالية.
فيروز رحال 

تتواصل موجة احتجاجات الشباب البطال 
يف املدة األخيرة بسكيكدة، بقريتي »مكاسة« 
و»حجار السود« يف بلدية بكوش خلضر جنوبي 
مبحاجر  بالتوظيف  للمطالبة  سكيكدة،  والية 
مصنع حجار الّسود لالسمنت، وتخليصهم من 
سنوات،  منذ  طالهم  الذي  والتهميش  البطالة 
ألوامر  املعنية  اجلهات  امتثال  بعدم  منددين 
أولوية  منح  بضرورة  وتعليماتها  العليا  السلطات 
التوظيف ألبناء املنطقة التي باتت على استعداد 

لثورة البطالني.
املجتمع  جمعيات  أمس،  يوم  متسكت، 
سكيكدة،  يف  خلضر  بكوش  بلدية  يف  املدني 

قصد  العمل  ووزير  الوالي  حترك  ضرورة  مبطلب 
حجار  مبصنع  التوظيف  ظروف  يف  حتقيق  فتح 
السود لإلسمنت، الذي يعد املصدر الوحيد لليد 
العاملة يف كامل املنطقة بعد املركبات البترولية. 
االحتجاحات جاءت عقب رفع العشرات شباب 
باستقدام  خاللها  من  نددوا  شكاوى  املنطقة 

العمال من خارج الوالية.
يف  املجاورة،  احلامة  قرية  شهدت  كما 
فيها  خرج  واسعة  احتجاجات  املاضية،  األيام 
العشرات من الشباب عن صمتهم بعد أن قاموا 
بقطع الطرقات لعدة أيام متتالية، تنديدا بالبطالة 
باملركب،  بالتوظيف  مطالبني  والتهميش، 

رافضني حتمل اآلثار السلبية للمصنع من الغبار 
الوقت الذي يحصل غيرهم على  واألتربة، يف 
الوظائف واالمتيازات األخرى من وجود املصنع 

يف منطقتهم.
أمر مفتشية العمل  الوالية قد  والي   وكان 
يف  للتحقيق  جلنة  بتشكيل  التشغيل  ومديرية 
االتهامات التي أطلقها شباب املنطقة، والتدخل 
توظيف  أجل  من  املصنع  مديرية  مستوى  على 
شباب من املنطقة، خاصة بالنسبة إلى املناصب 
التي ال حتتاج تأهيال كبيرا ومستوى علميا، بعد 
احملجرة  على  القائمني  أن  إلى  السكان  أشار  أن 
غرباء  ألشخاص  التوظيف  يف  األولوية  مينحون 
عن املنطقة، بعضهم قدم من واليات بعيدة. يف 
املقابل، يتم إقصاء شباب القرية رغم أن احملجرة 
توجد خطوات عن مقر سكناتهم، متسائلني يف 
السياق ذاته عن املعايير التي يعتمدها املسؤولون 
عن احملجرة يف انتقاء العمال، وأبدوا استياءهم 
هذه  بوعودهم يف حل  املسؤولني  وفاء  عدم  من 
املشكلة التي سبق وأن مت طرحها يف العديد من 

املرات.
جمال بوالديس

دعوا وزير العمل للتحقيق في التوظيف بمصنع اإلسمنت 

بطالــو سكيــكدة يلــّوحـون  بالتصعيـــد

ببلدية  املدني  املجتمع  فعاليات  أوضحت 
األول  للقاضي  موجهة  رسالة  الريش، يف  عني 
للبالد، أن رد والي الوالية الشيخ العرجا خالل 
الندوة الصحفية التي نشطها مبقر الوالية، والتي 
الريش  عني  بلدية  عاشته  ما  حول  متحورت 
لطموحات  يرق  لم  السابقة،  القليلة  األيام  يف 
مفتعلة(.  األحداث  إن  قال  )خاصة  السكان 
نسخة  على  نحوز  التي  الرسالة  أصحاب  وأكد 
متثل  جمعيات  عدة  قبل  من  واملوقعة  منها 
املجتمع املدني على أن عني الريش منطقة فقيرة 
حتصي نحو 25 ألف نسمة موزعة على جتمعات 
سكانية، كما حتوي 20 منطقة ظل. ومتحورت 
مطالب سكانها حول النقائص التنموية املسجلة 
على غرار الكهرباء ورخص حفر اآلبار واملرافق 

واحلواجز  السدود  إجناز  عن  فضال  اخلدماتية 
املائية بالنظر للطابع الفالحي الذي مييز املنطقة 
أصحاب  وأضاف  الشباب.  فئة  إهمال  دون 
الرسالة أنهم علقوا آماال على الزيارة التي قادت 
مسؤول الهيئة التنفيذية إلى منطقة قمرة، حيث 
انتظر السكان الوالي مبقر البلدية إال أن الوفد غّير 
مساره وعاد ملقر الوالية وهي القطرة التي أفاضت 
ببناء  املواطنون  وأقدم  هذا،  الكأس، حسبهم. 
واإلسمنت  باآلجر  للبلدية  الرئيس  املدخل 
منتظرين زيارة مسؤول من الوالية للمنطقة بهدف 
االستماع جلملة االنشغاالت التي تخصهم إال 
أنهم تفاجأوا بقوات مكافحة الشغب تتصدى 
واعتقال  جرحى  تسجيل  السكان  وأكد  لهم. 
العشرات، وهي األحداث التي دفعت باستقالة 

املجلس  ميثلون  عضوا   19 أصل  من  عضوا   18
البلدي.

وأضافت الرسالة أن تدخل عقالء املنطقة 
وأعيانها هّدأ الوضع وأسفر عن استقبال الوالي 
أن  إال  الريش،  بلدية عني  ممثلي  من  مجموعًة 
تصريحات الوالي جاءت مخّيبة آلمال السكان 
وتطلعاتهم، ناهيك عن عدم قيامه بزيارة للمنطقة 

بهدف احتواء الوضع وطمأنة النفوس.
وأكد املوقعون على الرسالة متسكهم بضرورة 
التي  إيفاد جلان وزارية حتقق يف هذه األحداث 
خلفت آثارا سلبية، خاصة وأن املنطقة لم تشهد 
أن  مؤكدين  األحداث،  هذه  مثل  تاريخها  يف 

مطالبهم تبقى اجتماعية تنموية بحتة.
جمال أبو أشرف

في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية

سكان عين الريش: مطالبنا تنموية وال تحركها أجندات



ف سليم

 ويأتي هذا تواصال لبرنامج احلمالت 
قبل  من  املسطرة  اإلعالمية  اإلرشادية 
عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية 
لوالية  للمواشي  األسبوعية  األسواق  عبر 

عنابة.
امليدانية  اخلرجات  تتواصل   
بسوق  غرار  على  والتوعوية  التحسيسية 
الديس  حلجر  والقنطرة  ببرحال  املواشي 
البيطريني  املفتشني  إشراف  واحلجار حتت 
مستوى  على  الفالحية  الفرعية  لألقسام 
املشترك  املهني  املجلس  ورئيس  الدوائر 
تلك  وخالل  احلمراء  اللحوم  لشعبة 
مسؤولي  وحسب  امليدانية  اخلرجات 
عيد  حلول  الفالحةومعإقتراب  مديرية 
وتوعية  حتسيس  يتم  املبارك  األضحى 
بإتخاذ  السوق  على  والوافدين  املوالني 
هذا  من  للوقاية  اإلحترازية  اإلجراءات 
الوباء اخلطير على غرار إرتداء الكمامات، 
املطهر  إستعمال  اجلسدي،  التباعد 
وتطهير مكان البيع يف كل وقت مع التقيد 
جتنب  وكذلك  الضرورية  النظافة  بقواعد 

األشخاص،  بني  والتقبيل  املصافحة 
مبراقبة  البيطريني  املفتشني  يقوم  كما 
واألغنام  املاعز  قطعان  ومعاينة 
أنها  من  للتأكد  املعروضة  واألبقار 
املشاركني  وحسب  جيدة.  بصحة 
فقد  التفقدية  اخلرجات  هاته  يف 
بتواجد كثيف  املواشي  أسواق  متيزت 
من  القادمني  واملوالني  للمواطنني 
، سكيكدة،  قاملة  الطارف،  واليات 
يتم  وباملوازاة  سطيف.  قسنطينة، 
توزيع مطويات حول دليل اإلجراءات 
الوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19 

استحسنوا  والذين  والباعة  املواطنني  على 
متصل  سياق  ويف  الطيبة.  املبادرة  هاته 
تقوم مصالح مديرية الفالحة لوالية عنابة 
لغرف  ومراقبة  تفتيش  حمالت  بشن 
البيضاء على مستوى عدة  للحوم  التبريد 
ما  على  ميدانيا  للوقوف  بالوالية  مناطق 
يدور بداخلها من شروط التخزين والتبريد 
من  املخزنة  للكميات  الصحيح  والتقييم 
مديرية  منشور  وحسب  املنتوج.  هذا 
فأنه  عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح 

إستجابة إلرسالية وزارة الفالحة والتنمية 
جتميد  غرف  بتفتيش  املتعلقة  الريفية 
خرجة  تنظيم  مت  البيضاء  اللحوم  مادة 
إطارات  قبل  من  نظمت  تفقدية  ميدانية 
باملفتشة  األمر  ويتعلق  الفالحة  مديرية 
تنظيم  مصلحة  ورئيس  الوالئية  البيطرية 
مصلحة  وممثلة  التقني  والدعم  اإلنتاج 
اإلقتصادية  والتحقيقات  اإلحصائيات 
وذلك من أجل تقييم الكمية املوجودة من 
هاته املادة )اللحوم البيضاء( على مستوى 

القطاع اخلاص.

التابعة  املزارة  قرية  سكان  يشتكي 
جنوب  الوسرى  صفصاف  لبلية  إقليميا 
والية تبسة، من تشقق وتصدع سكناتهم 
التي بنيت منذ أكثر من 40 سنة وسلمتها 
لها البلدية بعد سنوات من البناء، حيث 
من  جدا  القدمية  السكنات  هذه  تعاني 

تدهور جدرانها وتشققها.
من  الشديد  تخوفهم  قاطنوها  أبدى   
ذات  أشار  كما  األنقاض.  حتت  املوت 
املتحدثني إلى معاناتهم خالل تسرب مياه 
الكثيرون  يلجأ  أين  منازلهم  إلى  األمطار 
الذي  األمر  وهو  اجليران،  عند  النوم  من 

أرهقهم وجعلهم يف موقف محرج.
وأضاف السكان، أن وعود املسؤولني 
يجّدد  أين  بعد،  تطبق  لم  بتعويضهم 
احمللية  السلطات  من  مطالبهم  السكان 
لهذه  ترميم  عملية  ببرمجة  باإلستعجال 
ريفية  بسكنات  استبدالها  أو  السكنات 

الئقة حتفظ كرامتهم.
الشعبي  املجلس  رئيس  حديث  ويف 
على  ردا  الوسرى،  صفصاف  لبلدية 
سكنات  عاين  أنه  املواطنني،  انشغاالت 
نسبة  على  ووقف  شخصيا  القرية  هذه 
االهتراء فيها، كما مت نقل هذا االشكال 

مديرية  مراسلة  مع  الوالي  السيد  إلى 
ترميم  برنامج  وجود  حالة  ويف  السكن، 
هذا  من  للمتضررين  األولوية  فستكون 
فقد  الريفي  للبناء  بالنسبة  أما  املشكل، 
حوالي  من  استفادت  املزارة  قرية  أن  أكد 
مستعدة  والسلطات  ريفي  بناء   35
لتعويض املتضررين من االهتراء بسكنات 
وأن  البناء  مكان  توفر  أن  شريطة  ريفية 
يكون خارج النطاق العمراني ، كما يجب 
أن يتوفر مكان ملمارسة النشاط الفالحي.
فيروز رحال

عنابة
تعافي 16 شخصا من فيروس كورونا

ما  حسبما  املستجد  كورونا  فيروس  من  الشفاء  من  شخصا   16 متاثل 
والتحق   « الناصر  محمد  دعماش  عنابة«  لوالية  الصحة  مدير  به  صرح 
املتعافون مبقر سكناهم إلمتام ما تبقى من تدابير بعد جاءات نتائج التحاليل 

الطبية )سلبية (. 
 وكان مدير الصحة قد حذر من خطورة الوضع الوبائي بكورونا بالوالية 
، وبلغة االرقام صرح )دعماش( إلذاعة اجلهوية بعنابة بان جميع األسرة 
بها  سرير   200 من  أكثر  أن  أكد  مملوءة حيث  احلكيم ضربان  باملستشفى 
باإلستنجاد مبستشفيات كل من  أدى  ما  بفيروس كورونا  مرضى مصابني 
 7 يترواح  حيث  إليهم  بالفيروس  املرضى  لتحويل  الباردة  وعني  احلجار 
مصابني يف اإلنعاش منهم 2 حتت العناية املركزة. مؤكدا بإن هناك دراسة 
إلعادة النظر يف احلجر الصحي بالوالية بسبب تزايظ عدد حاالت اإلصابة 
بالفيروس بسبب تهاون املواطن وشكوك البعض يف وجود كورونا يف اجلزائر.

اقتراحات هامة لتجنيب مؤسسات« 
أونساج« اإلفالس

نظمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لفرع عنابة لقاء مع ممثلي 
املناقشات  إطار  يف   ، املصغرة  املؤسسات  أصحاب  واملنظمات  اجلمعيات 
الواجب إتخاذها فيما يخص تطوير املؤسسات  اجلارية حول اإلصالحات 

املصغرة الناجحة ، وكذا إعادة بعث املؤسسات املتعثرة

من  أحمد كحلوش« حضره كل  الوكالة  مدير  ترأسه  الذي  االجتماع 
جمعية  ممثل   ، عنابة  لوالية  الشباب  للمقاولني  الوطنية  الفيديرالية  ممثل 
مستفيدين كناك وانساج والشباب املستثمر ورئيس جلنة املؤسسات املصغرة 

والناشئة ) غرفة التجارة عنابة(، 
انتهى مبجموعة من االقتراحات نذكر منها تفعيل قانون 20 باملائة من 
ميزانية املشاريع وليس من عدد املشاريع وادراج عضوية شباب اجلمعيات يف 
الصفقات العمومية ويف االدارات العموميةو إحصاء كل املؤسسات املصغرة 
املمكنة  احللول  ايجاد  مع  املشاكل  كل  يف  والنظر  بحالة  حالة  ودراستها 
وبعث االتفاقيات مع املؤسسات العامة ، مع إلزام هذه املؤسسات العمومية 
الشباب  ومساعدة  االتفاقيات  هذه  تطبيق  محتوى  حول  حوصلة  باعطاء 
على احلصول على قروض اخر ى وتخفيف االجراءات للمؤسسات التي 
بامكانية  التي  الصغرى  املشاريع  واما  ديونها  تسديد  يف  صعوبات  تعرف 
املصغرة عن طريق  للمؤسسات  املصغرة جتسيدها يجب منحها  املؤسسات 
دفتر شروط خاص بها ، باالضافة الى الزامية املؤسسات العمومية بإقتناء 
وشبه  جبائية  اعفاءات  تقدمي  الى  باالضافة  املصغرة  املؤسسات  منتجات 

جبائية وضريبة حتفز صاحب املؤسسة املصغرة للعمل اكثر وزيادة انتاجه.
ف سليم

جيجل
إصابة 04 أشخاص إثر اصطدام 

سيارتين  ببورمل
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية جيجل من أجل حادث مرور 

على مستوى الطريق الوطني رقم 43 _بوالرمل ببلدية جيجل. 
احلادث متثل يف اصطدام بني سيارتني سياحيتني خلف احلادث احلادث 
4 ضحايا لهم اصابات متعددة ، مت التكفل بالضحايا وتقدمي اإلسعافات 

األولية لهم ونقلهم إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل.
سهام عاشور

قسنطينة 
مكتتبو 284 مسكنا باتيجاك يحتجون 
والي  مقر  أمام  االحتجاج  على  باتيجاك  مسكنا   284 مكتتبو  أقدم 
للنظر  االول  التمفيذي  املسؤول  تدخل  بضرورة  مطالبني  قسنطينة،  والية 
قامت  والتي  باتيجاك  العقارية  الترقية  مقاضاة  قرروا  أن  بعد  قضيتهم  يف 

بالنصب عليهم وسلبهم مبلغ 13 مليار سنتيم.
املكتتبني قاموابدفع  الوطن«إن جل  لـ«أخبار  وقال احملتجون يف تصريح 
84 مليون دون أن تنطلق األشغال مبختلف الورشات، وظلت القضية بني 
أخد ورد بني املسؤولني وذهبت االموال يف مهب الريح ويف محاولة احلصول 
على ارضية مناسبة للمشروع، وهو ما دفع باملكتتبني بإحالة القضية على 

العدالة من أجل استرجاع أموالهم. 
خديجة بن دالي
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لتوعية  موالي عنابة والزبائن بمخاطر الجائحة

مديرية الفالحة ُتجري مراقبة 
بيطرية بأسواق المواشي

تبسة
سكان »المزارة« يطالبون بترميم سكناتهم

شهد سواق المواشي بالحجار، أمس اإلثنين، إنزاال كبيرا للفرق البيطرية التابعة لمديرية الفالحة بدائرة الحجار ، وذلك 
حفاظا على سالمة الموالين والوافدين على السوق من انتشار فيروس كورونا.

بلدية  سكان  من  العشرات  انتفاض 
مطالبني  سكيكدة،  يف  مايون  أخناق 
والي الوالية والنائب العام فتح حتقيق يف 
مشروع شبكة املاء الشروب الدي إستفادة 
منه البلدية يف العهدة املاضية وإتضح بأنه 
لم  حيث  العيوب،  من  العديد  يشوبه 

يوضع رهن االستغالل إلى اليوم. 
احملتجون أقدموا على غلق مقر البلدية 
من  واملوظفني  العمال  مانعني  باالقفال 
بفتح حتقيق يف  أداء مهامهم ،متمسكني 

مند  منه  يستفيدوا  لم  الدي  املاء  مشروع 
من  أزيد  اللتهامه  رغم  املاضية،  العهدة 
مليار سنتيم واستفادة املقاول املكلف من 
إنحاز  يف  بالتواطؤ  البلدية  واتهم  األموال 
بتحريك حتقيق  مشروع فاشل متمسكني 
دقيق يف املشروع برمته خاصة وأن البلدية 

يف عطش وميزانية املاء أثقلت جيوبهم. 
رئيس الدائرة سارع إلى تشكيل جلنة 
والعقالء  الرأي  التقنني يف  بعض  ضمت 
احملتجني  عن  ممثلني  مع  االجتماع  وسارع 

املجلس  فر  أعضاء  بينهم  من  كان  الدين 
التفاصيل  كل  شرح  مت  حيث  البلدي، 
احتحاج  محل  املاء  مشروع  بخصوص 
وأكد لهم بأن الوالية خصصت مبلغ مالي 
جديد  خزان  واجناز  املشروع  لدعم  اضايف 
قصد تزويد السكان باملاء من املنبع مباشرة 
أن  على  املشروع  يف  بالتعجيل  ووعدهم 
تتكفل البلدية لتوزيع املاء للمواطنني عن 

طريق الصهاريج مؤقت.
جمال بوالديس

سكيكدة
العطش يخرج مواطني«أخناق مايون« للشارع

المسيلة
بلدية المطارفة تعاني أزمة ماء حادة 

دق املواطنون بلدية املطارفة حوالي 6كم باملخرج الشرقي لعاصمة الوالية املسيلة ناقوس اخلطر جراء معاناتهم اليومية التي رسمها 
النقص الفادح يف املاء الشروب األمر الذي أحبرهم للخروج للشارع قصد حسبهم إيصال صوتهم للسلطات الوالئية حيث تعرف البلدية 
شحا كبيرا يف هذه املادة احليوية خاصة ونحن حسب الكثير من املواطنني مع بداية أشهر الصيف حيث يزداد الطلب على هذه املادة 
احليوية أين جلأ املواطن لالستعانة بالصهاريج التي جتاوز سعرها ال1000دج وهي التي تبقى مياهها مجهولة املصدر حيث طالبوا اجلهات 
الوصية باتخاذ تدابير استعجاليه من شأنها أن توفر املاء لسكان هذه البلدية حيث لم يشفع لها موقعها القريب من عاصمة الوالية 

من التوفر على املاء وبقيت معاناة املواطن متواصلة لغاية اليوم.                                                             جمال أبو أشرف
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 بومرداس

ياحة  المحاِجر تتربص بالسِّ
الجبلية ببلدية »عمال«

سميرة مزاري

احملاجر  أصحاب  عاث  أن  بعد 
قدارة  بوزقزة  ببلدية  فسادا  لسنوات 
الشهيرة مبناطقها السياحية وما شكلته 
نتيجة  السكان،  على صحة  من خطر 
تفجير  ودوي  منها  املتطاير  للغبار 
يعود  احملاجر  شبح  هو  ها  الصخور، 
عمال  ببلدية  ليتربص  مجددا  للظهور 
التي تتوفر هي األخرى على إمكانيات 

ضخمة يف مجال السياحة اجلبلية.
املوافقة  من  البلدية  سكان  حذر 
على مشاريع إقامة محاجر بجبال جراح 
حتوي  التي  السلطان  عني  منطقة  أو 
طبيعة عذراء ومقومات سياحية هائلة، 
ملا تشكله من خطر على املنطقة بداية 
بصحة السكان والبيئة وصوال إلى هدم 
اجلبلية،  بالسياحة  للدفع  إمكانية  كل 
التي باتت تلوح بوادرها يف األفق خالل 

السنوات األخيرة.
ويف هذا السياق، أوضح السكان أن 

بالدرجة  تعتبر سياحية  البلدية  مناطق 
الوصية  باجلهات  أحرى  وكان  األولى 
حتويل  احملاجر  إقامة  نحو  التوجه  بدل 
املنطقة إلى قطب سياحي بامتياز، يدر 

مداخيل ضخمة خلزينة الدولة.
من جهة أخرى، أكد املتحدثون أن 
بلدية عمال قد شهدت خالل العشرية 
السوداء هجرة كبيرة للسكان، السيما 
الذين  واملداشر  القرى  بأهالي  تعلق  ما 
تردي  بسبب  املنطقة  ملغادرة  اضطروا 
غير  احلقبة،  تلك  يف  األمني  الوضع 
الستتباب  ونتيجة  منهم  الكثيرين  أن 
مناطقهم  إلى  مؤخرا  عادوا  قد  األمن 
يتوجب  الذي  األمر  أراضيهم،  خلدمة 
شروط  توفير  احمللية  السلطات  على 
من  املزيد  لتشجيع  الكرمية  احلياة 
السكان على العودة، بدل إنشاء احملاجر 
التي سترهب السكان من الرجوع إلى 

قراهم األصلية.
ثافاث  جمعية  حذرت  باملقابل 
منح  مغبة  من  ثيزة  بقرية  الناشطة 

أن  مشيرة  احملاجر،  إلنشاء  رخصة  أي 
عمال  ببلدية  املشاريع  هاته  مثل  قبول 
اجلبلية  للثروة  صريحا  استنزافا  يعد 
والباطنية للمنطقة، خاصة وأن البلدية 
النقية  وينابيعها  اجلوفية  مبياهها  تشتهر 
باملياه  القرى  من  العديد  متون  التي 
إلى  احمللية  السلطات  داعية  الشروب، 
منع كل محاولة إلقامة محاجر باملنطقة 
القطاع  يف  االستثمار  على  والتركيز 
السياحي الذي تعّول عليه الدولة كثيرا 
من  وحتريره  الوطني  االقتصاد  ترقية  يف 
استغالل  عبر  للمحروقات،  التبعية 
اإلمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها 

بلدية عمال يف هذا املجال.
قد  والئية  جلنة  أن  اإلشارة  وجتدر 
املاضي،  اخلميس  عمال  بلدية  زارت 
السلطان  منطقتي جراح وعني  وحتديدا 
محاجر  إقامة  إمكانية  دراسة  قصد 
لقيت  التي  الزيارة  وهي  باملنطقتني، 
املواطنني  لدى  واسعا  استنكارا 

واجلمعيات احمللية.

أعرب مواطنو بلدية »عمال« ببومرداس عن رفضهم القاطع لمسعى إقامة محاجر بالمنطقة، لما تشكله المحاجر من تهديد 
للسياحة الجبلية، محذرين السلطات المحلية من مغبة الموافقة على هذا المشروع »المدمر« على كل األصعدة.

مستغانم
 مغادرة 116 جزائريا قدموا من 

المغرب الحجر الصحي
السياحي  التوسع  مبنطقة  االحترازي  الصحي  احلجر  شخصا   116 غادر 
إطار  يف  الشقيق  املغرب  من  إجالؤهم  مت  الذين  مستغامن،  بوالية  بصابالت 

تنفيذ التدابير االحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا كوفيج 19. 
و كان قد مت رفع احلجر الصحي الوقائي عن الدفعة األولى املكونة من 45 
املخصصة  املدة  انتهاء  بعد  بالبرتغال.  ليشبونة  العاصمة  من  قادمة  شخصا 
للحجر الصحي االحترازي. والذي مكنهم من التكفل الطبي والنفسي طيلة 
مدة احلجر املقدرة بــ 14 يوما. كما مت تخصيص حافالت لنقل األشخاص 
الذين خضعوا للحجر الصحي من العودة إلى منازلهم مبختلف واليات الوطن. 
فيما  الرعايا.  بالفيروس يف صفوف هؤالء  أية حالة إصابة  يتم تسجيل  ولم 

بلغت عدد اإلصابات املؤكدة بالوالية 121 حالة.
بن سعدية. ن

العاصمة
تخصيص 174 مليار دينار لمناطق الظل

لتحضير  أعماله  العاصمة،  للجزائر  الوالئي  الشعبي  املجلس  استأنف 
امليزانية اإلضافية لسنة 2020، والتي خصصت لبرامج بعث التنمية احمللية 

يف مناطق الظل ببلديات اجلهة الغربية واجلهة الشرقية من العاصمة
التنمية  إنعاش  أجل  من  دج،  مليار   174 بقيمة  مبلغ  خصص  حيث 
احمللية، وحسب عضو باملجلس الشعبي الوالئي للعاصمة، أن التركيز يكون 
على مشاريع التنمية باألحواش والتجمعات السكنية اجلديدة، والتي مازالت 
ويتم  العيش،  ظروف  لتحسني  الضرورية  واملرافق  التحتية  البنية  إلى  تفتقر 
دور  من  االجتماعية  احلماية  مراكز  وترميم  الشبانية،  املرافق  على  التركيز 
املسنني والطفولة املسعفة، والتي تعاني تدهورا كبيرا، حيث يعود الكثير منها 

إلى الفترة االستعمارية. 
أيوب بن تامون

الشلف
هالك 4 أشخاص إثر الربط العشوائي 

بشبكات الكهرباء
أحصت مصالح » سونالغاز« بالشلف عدة حاالت للتعدي على الشبكة 
الكهربائية عبر بلديات الوالية سواء عن طريق التوصيالت العشوائية للتيار 
التوتر  ذات  الهوائية  الكهرباء  شبكة  حتت  البناء  طريق  عن  او  الكهربائي 
الكثير من  املقدرة ب30 الف فولط وهو ما اودى بحياة  املنخفض واملتوسط 
يتعدى  مميتة يف ظرف ال  04 حاالت  اآلونة االخيرة  بغلت يف  األشخاص 

العشرة ايام فقط.
الشبكة  طول  بالشطة  والغاز  الكهرباء  توزيع  مؤسسة  مصالح  قدرت 
الكهربائية التي مت التعدي عليها مبا يصل الى 110 كلم موزعة على عدد من 
بلديات الوالية تتصدرها بلديات »بوقادير«،«وادي الفضة« و«الزبوجة« والتي 
سجلت بها عدة حاالت للتعدي على الشبكة الكهربائية رغم خطورة االمر 
على حياة هؤالء املعتدين وعلى حياة عائالتهم اال ان الالمباالة وعدم تقدير 
287 محضر  السائد يف مثل هذه احلاالت. حيث مت إعداد وحترير  ذلك هو 

معاينة قصد مقاضاة هؤالء االشخاص املعتدين على الشبكة الكهربائية.
طه األمني 

تيارت
إيداع المدير الوالئي للوكالة العقارية 

و3 موظفين الحبس 
اودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت املدير الوالئي للوكالة العقارية 
إلى موظف آخر احلبس  السابق ورئيس مصلحة باإلضافة  العقاري  واحملافظ 
االحتياطي مع وضع عدد آخر من املوظفني حتت الرقابة الفضائية يف قضية 
تتعلق بالعقار. وعلم من مصدر مطلع ان القضية تعود قبل فترة حيث فتحت 
مصالح األمن حتقيقا يف قضية توزيع قطع اراض بطريقة مشبوهة وأستمتعت 
الى  امللف  يحال  أن  قبل  واملوظفني  املسؤولني  لعدد من  املصالح  ذات  حينها 
العدالة ومت تقدمي املتهمني امام قاضي التحقيق الذي استمع مطوال لهم قبل 
أن يقرر يف ساعة متأخرة من ليلة أمس بايداع املدير الوالئي للوكالة ورئيس 
الرقابة يف  اخرين حتت  اثنني احلبس ووضع  إلى موظفني  باإلضافة  مصلحة 

انتظار محاكمتهم.
م ج

الفالحية  املصالح  مديرية  شرعت 
الدعم  ملفات  دراسة  يف  تيارت  لوالية 
بأنواعه  بالعتاد  اخلاصة  الفالحي 
الستغالله يف موسم احلصاد والدرس.و 
ان  الوطن  ألخبار  مسؤول  مصدر  قال 
العتاد يخص جميع لوازم الفالحة وال 
سيما ما تعلق باجلرارات واالت احلصاد 
منها  سيستفيد  التي  احلظيرة  لتدعيم 

الجتماع  ترأسه  وخالل  الفالحون. 
مبتابعة حملتي  املكلفة  الوالئية  اللجنة 
املصالح  مدير  استمع  والدرس  احلصاد 
لتقارير  امحمد  امحمد يحي  الفالحية 
ومديري  الفالحية  الفروع  رؤوساء 
التعاوتيات اخلاصة بسير حملة احلصاد 
والتخزين  التجميع  عمليتي  وكذا 
التجميع  ونقاط  محطات  كل  عبر 

الى  الوالئي  املدير  دعا  تيارت  لوالية 
احلصاد  موسم  الجناح  اجلهود  تظافر 
التسهيالت  والدرس وشدد على تقدمي 
تعلق  ما  خاصة  وتأطيرهم  للفالحني 
جميع  على  ملحا  محاصيلهم  دفع  يف 
املعنيني بأخذ كل التدابير الوقائية ضد 

فيروس كورونا.
م ج

تيارت
دعم الحظيرة بعتاد استعدادا لموسم الحصاد

احلضري  األمن  مصالح  متكنت 
توقيف  من  تيارت  والية  بأمن  األول 
من  الثالثينيات  يف  أشخاص  ثالث 
العمر لتورطهم يف تكوين جمعية أشرار 
بالكسر  السرقة  جلناية  اإلعداد  لغرض 

باستحضار مركبة.
بحر  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
شكوى  على  وبناء  الفارط  األسبوع 

من  األربعينيات  يف  بها شخص  تقدم 
احلضري  األمن  مصالح  إلى  العمر 
من  للسرقة  تعرضه  بخصوص  األول، 
من  بالكسر  السياحية  مركبته  داخل 
تيارت  مبدينة  هويتهم  يجهل  أشخاص 
قدره  مالي  مبلغ  إستهدفت  والتي 
300 الف دج، بناء على ذلك مت فتح 
التحريات  واسفرت  القضية  يف  حتقيق 

املصالح  ذات  باشرتها  التي  واألبحاث 
وتوقيفهم.  الفاعلني  هوية  حتديد  من 
قدم  القانونية  اإلجراءات  إمتام  بعد 
املشتبه فيهم أمام وكيل اجلمهورية لدى 
احلبس  اودعهم  الذي  تيارت  محكمة 

يف انتظار محاكمنهم.
م ج

توقيف مجرمين سرقوا 3 ماليين سنتيم
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أخبار السر ايا

التلفزيون الجزائري ينشط في زمن 
الجائحة بشكل ملفت لالنتباه؛ فبعد 
ر بالدك« التي أطلقها  مسابقة »صوَّ
قبل يوَمين، هاهو ُيعلن عن إطالق 

مسابقة أخرى خاّصة بالفيلم القصير 
بعنوان »فيلمي ْبالدك«، موّجهة 
للمخرجين الهواة الذين تتراوه 
أعمارهم بين 15 و18 سنة.

وهي خطوة في اتجاه التركيز على 
جلب المشاهدين من جهة، ودفعهم 
للتفاعل مع المؤسسة، من جهة 

ثانية.

عرضت صفحة المبيعات الخاصة ببيع المالبس »قريغا شيرت«  قمصانا 
جددا مطبوع عليها شكل جواز السفر الجزائري بلونه األخضر، وهي 

موجهة لكل من يفتخر بالجنسية والهوية الجزائرية.
وكانت هذه القمصان قد راجت كثيرا خالل انطالق الحراك الشعبي.

ذكرت وكالة »فرانس برس«، في تقرير لها، أن »زهرة 
النيل« تهدد مياه العراق، إذ تمتص كل زهرة يوميا بين 
4 و5 ليترات من الماء، ويمكنها أن تجفف موارد البالد 

المائية.
وتقول الوكالة، التي أعدت التقرير من العراق، إن »هذه 

الزهرة ال توفر شيئا، من مياه األهوار المدرجة على 
الئحة التراث العالمي لليونيسكو إلى األسماك والصيادين 
والمزارعين وحتى مياه الشرب«. وأضاف التقرير يقول: 
»خصوصا في زمن وباء )كوفيد- 19(، وفي ظل الحظر 

التام في العراق، لم يتبق الكثير من األيدي العاملة لمحاولة 
وقف انتشار هذه الزهرة«.

وتنقل الوكالة الفرنسية، أن »الصيادين فقدوا مصادر رزقهم 
في جنوب العراق، الذي يرزح تحت وطأة الجفاف واستنزاف 

السدود التركية واإليرانية له .

الّتلفزيوُن الَجزائريُّ في َزمِن الَجاِئحة

هلل ِفي َخلِقه ُشؤون! 

الهوّيُة الَجزائرّيُة على الُقمَصان  »َزهرُة النِّيل« َتستنِزُف مياَه الِعراق 

تفاجأ، يوم أمس، فالح ببلدية سيدي مزغيش بسكيكدة 
بقطة يملكها وقد وضعت على مستوى بيته العائلي هرة برأسين . 
هذا، وتحول بيت الفالح إلى مزار للفضوليين الذين التقطوا صورا 

لهذه القطة، ولسان حالهم يقول »إن هلل في خلقه شؤون«.

أثار تداول صور الوزير األول 
األسبق أحمد أويحيى خالل 
تشييعه جنازة أخيه العيفة 

أويحيى جدال واسعا، سواء ما 
تعلق بطريقة إحضاره أو من 

ناحية التغطية اإلعالمية للحدث، 
في حين اتفق الجميع على أنه 

ال شماتة في األمر كله.
باختالف طريقة التعاطي مع 
الموضوع، يكون أويحيى قد 

حافظ على ميزته وهي صناعة 
الجدل سواء وهو في موضع 

قوة أو في موضع ضعف.

أوَيحيى محلَّ جدٍل 
َمسؤوًل وَمسجوًنا! 

نفوُق ِقرش بَشواطِئ ْسِكيكَدةنفوُق ِقرش بَشواطِئ ْسِكيكَدة
خلّف، أول أمس، نفوق سمكة قرش بشواطئ سكيكدة وبالتحديد 

بمنطقة قرباز في عزابة حالة من الرعب والفزع بين الوافدين على 
تلك الشواطئ رغم قرار السلطات القاضي بمنع السباحة، حيث 
تدخلت المصالح المختصة على جناح السرعة لمعالجة الحدث.
ورجحت مصادرنا أن ظهور هذه السمكة في هذا الوقت ناتج 

عن التطامها بسفينة ضخمة في عرض البحر األبيض المتوسط، 
فقذفت بها أمواج البحر إلى الشواطئ الشرقية. نشير إلى أن بعض 
المصطافين فضلوا الفرار أثناء مشاهدتهم القرش الجانح الذي زاد 

طوله عن 3 أمتار وفاق وزنه 180 كلغ.
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رشيد شويخ

وحسب ذات املصادر فإن بلديتي 
بن قشة و الطالب العربي تتقاسمان 
الغالبية العظمى من احلاالت يف حني 
بلدية  يف  واحدة  حالة  إال  توجد  ال 
دوار املاء، من بني احلاالت الثالثني 
املصابة والتي سجلت منذ بداية شهر 
جوان اجلاري، وعزا عدد من سكان 
تزايد  سبب  العربي  الطالب  بلدية 
إلى  بلديتهم  يف  اإلصابة  حاالت 
الصحي  الصرف  ملياه  مصب  تواجد 

أحياء  أحد  من  قليلة  أمتار  بعد  على 
طالب  السياق  ذات  ويف  املدينة. 
توفير  بضرورة  احلدودية  الدائرة  سكان 
على  الكاملة  الطبية  الرعاية  و  الدواء 
اجلوارية  الصحة  مؤسسات  مستوى 

أهالي  يلجأ  إذ  العربي،  بالطالب 
املرضى إلى نقلهم نحو عاصمة الوالية 
من  للعالج  هناك  الرعاية  تتوفر  حيث 
يكلفهم  ما  الليشمنيوزاجللدي،وهو 
أعباءا مالية ال يستطيع أغلبهم حتملها 
هذا  رزقهم،  موارد  ضعف  بحكم 

لعالج  يلزم  ما  بتوفير  السكان  وطالب 
العالجات  املتعددة  العيادة  يف  املرض 
بالطالب العربي، وكذا القيام مبضاعفة 
حملة الرش اخلاصة مبادة الديلتاميترين 
املسببة  احلشرة  على  تقضي  التي 

لليشمانيوز اجللدي.

برج باجي مختار
 األوضاع االجتماعية المتردية تخرج 

الّسكان للشارع
احتجاجات  األيام  هذه  مختار  باجي  برج  املنتدبة  الوالية  تشهد 
باالضافة  التشغيل  فرص  وانعدام  املعيشية  األوضاع  تردي  بسبب  يومية 
أن  يرون  احلدود إلنهم  فتح  النظر يف  بإعادة  تتعلق  اجتماعية  مطالب  الى 
األزمةطالت وانقطعت معها سبل عيشهم. جل مواطني هذه املناطق كانوا 
يعتمدون على جتارة املقايضة وجلب رؤوس األغنام من دول املجاورة فضال 
كما  مالي.  بعوائالهم يف شمال  تربطهم  التي  االجتماعيه  العالقات  عن 
طالبوا املسؤولني التنفيذين بالنزول إلى هذه املناطق إلطالع عن كثب عما 
الصحة  وزير  املعيش على غرار  بواقعهم  لها صلة  التي  امليادين  يحصل يف 
ووزير النقل إلن األمر حسبهم أصبح اليطاقإلن املآسي والفاجعات زادت 
املناطق  هذا  يف  رخيصة  املواطن  حياة  أصبحت  الدرجة  ألهذا  متسائلني 
مختار تزايد  باجي  برج  املنتدبة  بالوالية  الصحة  مصالح  ؟حيث سجلت 
عدد حاالت وفيات احلوامل واألجنة مؤخرا وذلك بسبب عدم تعيني أطباء 
مختصني يف التوليد وقابالت باملستشفى املختلط ببرج باجي مختار طاتي 
أغالي كماأن صعوبة نقل احلوامل عبر طريق املوت كمايسمونه أهل املنطقة 
وذلك لتوحشه وصعوبة مسالكه على مسافة اكثر من 600كلم عبر صحراء 
تنزروفت باجتاه مستشفى رقان أزم من وضعية احلاالت احلرجة التي تصل 
املؤسسة االستشفائيه برقان يف حالة يرثى لها وقالت مصادر عاملة بالقطاع 
اللجوء  الكارثية وعدم  الطريق ووضعيته  بالوالية املذكورة أن طول  الصحي 
باجي  ببرج  حوامل  نساء  وفاة  الى  غالبا  يؤدي  احلوامل  لنقل  ملروحيات 
مختار او مبستشفى رقان سيما اللواتي يعانني من أمراض مزمنة مجددين 
الوالية  زيارة  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  والسكان  الصحة  لوزير  مناشدتهم 
للوقوف على حجم معاناة الساكنة واملرضى ومدى حاجة املستشفى املختلط 
والهياكل الصحية ببلديتي الوالية للتجهيز واألدوية واألطباء االخصائيني 
والقابالت. كما طالبوا السلطات املركزية بضرورة توفر اإلرادة السياسية حلل 
أزمة طريق الوئام ومواصلة إجنازه إلنه يبقى إلى حد اآلن مشروع اللغز الذي 
ألتهم ماليير من طرف املقاولني وأصحاب الشركات منذ السبعينات و لم 
ينجز ومازال يحصد األرواح من املواطنني املني من والي ادرار التدخل ايضا 

حلل املشكالت املطروحة.
عبداهلل مجبري

بسكرة 
انطالق الحملة الوطنية للوقاية من 

أخطار حرائق النخيل

أطلقت املديرية العامة للحماية املدنية من والية بسكرة احلملة الرسمية 
الوطنية للوقاية من أخطار حرائق النخيل واألشجار املثمرة  حسب ما افاد 
أنه مت تسجيل ماال يقل عن  به بيان لنفس املديرية. واوضح املصدر ذاته 
8035 نخلة دمرتها ألسنة النار خالل موسم 2019، بتسجيل إرتفاع طفيف 
مقارنة بسنة 2018 أين سجلت وحدات احلماية املدنية خسائر مقدرة بـ 
7861 نخلة إحترقت.وتعود االسباب الرئيسية الندالع هذه احلرائق لعدة 
عوامل مختلفة مبا يف ذلك عدم االمتثال لقواعد السالمة والوقاية من حرائق 
املزارعني احليطة واحلذر وكذا عوامل مناخية  اتخاذ  النخيل وعدم  بساتني 
)احلرارة(. ونظرا لألخطار التي متثلها هذه احلرائق وما ينجر عنها من تبعيات 
اقتصادية، وحفاظا على املنتوج الوطني واألمن الغذائي-- أكد البيان-- 
أنه مت إعطاء تعليمات لكل وحدات احلماية املدنية للقيام بحمالت توعية 
وحتسيس محلية، »إلبالغ مستغلي مزارع النخيل والسكان احملليني بأخطار 
احلرائق واإلجراءات الواجب اتخاذها لتفادي نشوب احلرائق وكيفية حماية 
تطبيق  املساهمة يف  على  وحثهم  احلريق  نشوب  و يف حالة  قبل  البساتني 
التدابير الوقائية«. وباإلضافة الى العمل الوقائي، وضعت املديرية العامة 
على  ترتكز  النخيل  حرائق  مكافحة  مجال  يف  إستراجتية  املدنية  للحماية 
تخصيص جهاز عملياتي يتمثل يف األرتال املتنقلة، مت تنصيبها حديثا على 

مستوى كل الواليات السيما الواليات اجلنوبية الغنية بواحات النخيل
ق.م

إليزي 
مهاجرو دول الّساحل يتجهون نحو ورقلة مشيا

 03 رقم  الوطني  الطريق  يعرف 
الرابط بني والية اليزي و ورقلة وعلى 
من  أفواجا  تواجد  كلم   1065 مسافة 
شيوخ  الساحل  دول  من  املهاجرين 
الى  متوجهون  صغار  وأطفال  ونساء 
ورقلة مشيا على اإلقدام بعدما متكنوا 
غير  بطريقة  اجلزائر  ارض  بلوغ  من 
احملدقة  باملخاطر  أبهني  غير  و  شرعية 
الكبير  االرتفاع  عن  فضال  بهم 
التي  و  باملنطقة  احلرارة  لدرجات 
األحيان  غالب  يف  درجة   55 تالمس 
احململة  املوسمية  الرياح  وموجات 
حياتهم  يعرض  الذي  األمر  بالغبار 
من  الدولة  توفره  ما  رغم  وهذا  للخطر 
مأوى لهم وكذا املساعدات اإلنسانية 

باملنطقة.
الذين  املركبات  سائقي  وحسب 
يتم  ما  كثيرا  الوطن  أخبار  صادفتهم 
توقيفهم من اجل احلصول على شربة 
مواصلني  رمقهم  يسد  مأكل  آو  ماء 
أقدامهم  على  سيرا  اخلطر  رحلت 

ملسافات متتد ملئات الكيلومترات يف 
املخاطر  حلقيقة  إدراكهم  عدم  ظل 
بهم  وتعصف  تعترضهم  قد  التي 
الوردية  أحالمهم  حتقيق  عن  بحثا 
والقارة  األخرى  الضفة  بلوغ  يف 
املهربون  لهم  يرسمها  التي  العجوز 
قبل  حجر  مرمي  على  بانها 
حسب  وهذا  املنطقة  إلى  وصولهم 
القاطن  ابراهيمو  لنا  وصفه  ما 

سبع  منذ  باليزي  الكورس  عني  بحي 
أن  ويقول  مالية  أصول  ومن  سنوات 
هؤالئي كثيرا ما جتدهم من جنسيات 
نبة  و مير كا و ا ية نيجير و ا لية سينيغا
فهم  ابنمباراناواهتان  قبائل  ومن 
مرورا  اروبا  إلى  للوصول  هوسا  األكثر 
امن  مكان  يعتبرونها  والتي  باجلزائر 
توصلهم  التي  املالية  السيولة  لتوفير 
ابراهيمو  ويضيف  األخيرة  الضفة  الى 
واملعانات  والفقر  القاسية  الظروف  ان 
من  هي  باملنطقة  السياسية  والتوترات 
فالقليل  بلدانهم  من  يهربون  جعلتهم 

اجلزائر  يف  يستقرون  من  فقط  منهم 
لغرض االسترزاق وجمع املال ملساعدة 

عائالتهم يف بلدانهم االصلية. 
مرتادي  من  العديد  اعتبر  وكما 
هذه  مثل  ان   03 رقم  الوطني  الطريق 
مهاجرو  على  تعد خطرا  التي  الظاهرة 
دول الساحل ومغامرة بحياتهم يف ظل 
رغم  الكبرى  الصحراء  خلبايا  جهلهم 
وتعاطفهم  وتضامنهم  بحالهم  رأفتهم 
بإمدادهم  يقومون  ما  فكثيرا  معهم 
باملاء واملأكل مطالبني يف ذات السياق 

إليجاد حل ملثل هكذا معاناة. 
براهيم مالك

عمار  جامعة  من  إطارات  ناشد 
املجتمع  باألغواط وجمعيات  ثاليجي 
العليا  السلطات  ومنتخبون  املدني 
للغاز  عالي  معهد  بإنشاء  البالد  يف 
والنظافة واألمن الصناعي يف األغواط

مطلبهم  تبرير  يف  هؤالء  واستند 
اجلمهورية  لرئيس  موجهة  رسالة  يف 
وعلمية  اقتصادية  معطيات  عدة  إلى 
أن  منها  واستراتيجية  وجغرافية 
الرئيسية  الرافعة  هما  والغاز  النفط 
االغواط  ووالية  الوطني،  لإلقتصادي 
يضم إقليمها حقول الغاز مبدينة حاسي 

الرمل الصناعية، وتقع يف قلب اجلزائر 
للوطن،  األربع  اجلهات  وتتوسط 
هامة  طاقوية  استثمار  مشاريع  وبها 
املتجددة  للطاقة  الهجينة  احملطة  منها 
مستوى  رفع  يتطلب  مما  بتلغيمت 
قصد  العاملة  لليد  والتأطير  التأهيل 
بعض  يف  الشغل  سوق  طلبات  تلبية 
تتطلبها  أصبحت  التي  التخصصات 
الصناعية  االقتصادية  املؤسسات 
يف  االستثمارية  واملشاريع  والغازية 
تعول  التي  املتجددة  الطاقات  مجال 
للنهوض  طاقوي  كبديل  الدولة  عليها 

باالقتصاد الوطني وحسب البروفيسور 
شقنان علي الذي كان وراء هذا املطلب 
سيغذي  للغاز  عالي  معهد  إنشاء  أن 
التقنية  بالقوة  االفريقية  املنطقة 
واألكادميية التي من شأنها خلق تنمية 
إلى  برمتها  املنطقة  تؤهل  مستدامة 
املنافسة  قوة  ميتلك  اقتصادي  قطب 

الدولة ألن البديل الطاقوي
يف مجال الطاقات املتجددة يراهن 
علميا  البشري  العنصر  تأهيل  على 

وتقنيا. 
نورين عبدالقادر

األغواط
مطالب بإنشاء معهد عاٍل للغاز والنظافة واألمن الصناعي

كشفت مصادر صحية بدائرة الطالب العربي الحدودية بوالية الوادي عن تسجيل 30 حالة إصابة بذاء الليشمانيوز الجلدي 
عبر المؤسسات الصحية التي تتبع المؤسسات الصحية الجوارية في كل من بلديات دوار الماء وبن قشة، باإلضافة إلى عاصمة 

الدائرة.

منذ بداية شهر جوان المنقضي 

 الوادي ُتحصي 30 إصابة 
بـ »الليشمانيوز« الجلدي
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نورين عبدالقادر

باملنطقة،  االستراجتية  املشاريع  بني  من  و 
مشروع محطة تصفية املياه املستعملة بآفلو الذي 
أعطى إشارة انطالقه وزير املوارد املائية آنذاك عبد 
املالك سالل يف ديسمبر 2011بشراكة جزائرية 
فرنسية لم تنطلق أشغاله إال يف 26 أفريل 2012 
وحددت آجال اإلجناز ب18 شهرا، وعرف أربع 
زيارات وزارية ناهيك عن املتابعة املستمرة للوالة 
املتعاقبني على الوالية ورغم التعليمات وعبارات 
الغضب والتوعد التي أطلقها الوزراء والوالة غير 
تتجاوز  ولم  متعثرة  بقيت  األشغال  وتيرة  أن 
باملائة   62 املدنية  الهندسة  يف  االشغال  نسبة 
الصعبة  بالعملة  التجهيزات  اقتناء  مت  حني  يف 
بنسبة 55 باملئة وبقي مصيرها مجهوال معرضة 
للتلف، وزاره يف جويلية الفارط وزير املوارد علي 
حمام ووعد بإعادة انطالق أشغاله ومت االعالن 
لكن  األشغال  تفعيل  العادة  مناقصتني  عن 
الوضع على  وبقي  نتائجها غير مجدية  جاءت 
مت  أنه   « الوطن  »أخبار  مصادر  وحسب  حاله، 
منذ أكثر سنة فسخ العقد مع املؤسسة املكلفة 
تسريح  ومت  نهائيا  األشغال  وتوقفت  باإلجناز 
العمال وإخضاع املشروع للتحكيم الدولي، مع 
العلم أن قيمة املشروع فاقت 240 مليار سنتيم 
ألشغال الهندسة املدنية استهلكت منها 140 

مليار سنتيم و6ماليني أورو للتجهيزات. 
املياه  لتصفية  موجه  املشروع  هذا  وكان 
املدسوس  الواد  مجرى  عبر  املتدفقة  املستعملة 
السقي  يف  الستغاللها  آفلو  بلدية  أحياء  من 
الفالحي وللحفاظ على البيئة غير أن هذه املياه 
من  جدا  كبيرة  مساحات  عبر  حاليا  تتسرب 
ملسافة  حوافه  على  الواقعة  الفالحية  األراضي 
تزيد على 40كلم وأدت إلى تلويث نقاط املياه 
يف  وتسبب  للشرب  املواطنون  يستغلها  التي 

هالك العشرات من رؤوس املواشي سنويا. 
وأفاد السكان القاطنون بالتجمعات القريبة 
من مجرى الواد أن هذه املياه أحلقت بهم أضرارا 
احملاصيل  أو يف  املواشي  رؤوس  كبيرة سواءا يف 
الفالحية وتشكل خطرا حتى على صحتهم. 

محطات تصفية المياه ولدت ميتة
منها مشروع محطة تصفية املياه املستعملة 
وابتلع  املشري  احلاج  ببلدية   2014 أجنز  الذي 
ربطها  مت  أحواض  به ست  مليارا   14 من  أكثر 
استغالل  قصد  بالستيكية  وأنابيب  بالكهرباء 
األراضي  سقي  يف  تصفيتها  بعد  مياهها 
غير  أخطارها،  من  البيئة  وحماية  الفالحية 
وتدهورت  الرمال  بها  تراكمت  األحواض  أن 
من  تصب  التي  القذرة  املياه  وحتولت  وضعيتها 
أحياء املدينة إلى نقمة على السكان واألراضي 
باحملاصيل  بليغة  أضرارا  مخلفة  الفالحية 
بعض  وكشف  املثمرة  واألشجار  الفالحية 
السكان أنها تسربت حتى لآلبار التي يتزودون 

منها وأصبحت تشكل خطرا على صحتهم. 
املياه  تصفية  محطة  تعرفها  الوضعية  نفس 
1كلم  بعد  على  حجرية  مبنطقة  إجنازها  مت  التي 
غالف  لها  رصد  حيث  بريدة  بلدية  مقر  من 
عبارة  بقيت  لكن  مليار سنتيم   14 يفوق  مالي 
املبرمجة  األشغال  كل  تنجز  ولم  هيكل  عن 

الوادي  مجرى  عبر  تتدفق  القذرة  املياه  وبقيت 
للسكان  كبيرة  مشاكل  لها،وسببت  احملاذي 
وانتشار  الكريهة  بالروائح  الفارطة  السنة 
السكان  بعض  وحسب  والناموس،  احلشرات 
احملطة  هذه  تنجز  أن  أنذاك  اقترحوا  أنهم 
أكثر  على  يتوفر  الذي  القدمية  بريدة  بتجمع 
200هكتار من األراضي الفالحية دمرتها  من 
وعزوف  األشجار  موت  إلى  وأدت  القذرة  املياه 
الفالحني على النشاط الفالحي خوفا من خطر 

املنتجات الفالحية على صحة املواطن. 
وعلى بعد 10كلم من مقر البلدية بريدة مت 
إجناز محطة أخرى بتفس الغالف املالي بتجمع 
املياه  لتصفية  سبقاق  لبلدية  التابع  بوزرطالة 
السياحية  باملنطقة  أضرارا  أحلقت  التي  القذرة 
ونقاط املياه والشالالت مبنطقة غرسة بتاويالة، 
لكن أحواضها بقيت فارغة تتراكم بها األتربة، 
وببلدية البيضاء يعاني السكان من مياه احملطة 
الواد الطويل  التي مت إجنازها غير بعيد عن مياه 
تنبعث منها  الشلف حيث  واد  التي تصب يف 
مسببة  احلشرات  بها  وتتجمع  الكريهة  الروائح 
لهم مشاكل كبيرة خاصة يف فصل الصيف.، 
أخرة  تصفية  محطات  تعرفه  املصير  ونفس 

أجنزت ببعض بلديات الوالية. 
سد »خنق سيدي إبراهيم« الَتهم 50 

مليار سنتيم
ببلدية  إبراهيم  سيدي  خنق  سد  يعاني 
أكثر من  الذي كلف خزينة  قلتة سيدي سعد 
مؤسسة  بإجنازه  تكلفت  سنتيم حيث  50مليار 
بتقنيات عالية دشنه عبداملالك سالل  أجنبية 
سنة 2011 للردم بالطمي والرمال بسبب غياب 
القوية  املياه  سيول  وأحلقت  واملتابعة  الصيانة 
يتستفد  ولم  مرافقه،  ببعض  كبيرة  أضرارا 
فالحو محيط الشمرة الذي يتربع على مساحة 
لتجنيد  يتسع  حيث  مياهه  من  هكتار   600

4ماليني متر مكعب سنويا.
سدود مغشوشة استنزفت الماليير 

بطرق  سدود  إجناز  يف  املاليير  استنزاف  ومت 
محت  ما  سرعان  املراقبة  عن  بعيدا  مغشوشة 
أثارها سيول األودية ولم ينتفع بها املواطن منها 
سد مائي مبنطقة أقناب 6ماليير سنتيم، حيث 
أكوام  من  به  اخلفيفة  األشغال  بعض  إجناز  مت 
التراب واحلجارة سرعان ما مسحتها فيضانات 
إلى  وحتولت  الواقع  يف  لها  أثر  ال  وأصبح  الواد 
يف  السيول  تسببت  حيث  السكان  على  نقمة 
عزل  إلى  أدى  مما  وتعميقه  الواد  مجرى  توسع 
السكان عن الطريق الذي يربطهم مبقر البلدية. 
مرافق  املياه  جرفت  بوزيد  سيدي  وببلدية 
سنتيم  6ماليير  استنزف  الذي  مروان  سد 
على  خطرا  اليوم  تشكل  مياهه  وأصبحت 
النسيج العمراني للمدينة الذي يخترقه الوادي 
مشاريع  من  عينة  هذه  الشرق  إلى  الغرب  من 
ضمن  ضخمة  أموال  لها  وجهت  التي  الري 
أعظم  خفي  وما  التنموية  املخططات  مختلف 
يتم  ولم  األدراج  يف  محفوظا  امللف  هذا  وبقي 
املتعاقبة  الوالئي  املجلس  دورات  يف  فتحه 
لتقييمه واتخاذ إجراءات حلماية املال العام من 

التبذير.

سد »سكالفة« مشروع إستراتيجي لم يَر 
النور

مشروعا  سكالفة  سد  مشروع  يعد 
البرامج  ضمن  يندرج  باجلنوب  استراتيجيا 
تصل  للسدود  الوطنية  احلظيرة  لدعم  املمركزة 
مكعب  متر  مليون   45 إلى  استيعابه  طاقة 
سنويا أسندت أشغاله للشركة الوطنية كوسيدار 
ويتوخى  دينار،  مليار   5 قيمتها  مالية  بتكلفة 
مزي  وادي  فيضانات  من  املنطقة  حماية  منه 
واستغالل موارده املائية يف إنعاش الري الفالحي 
كونه النشاط الرئيسي باجلهة ويف تزويد سكان 
للشرب  الصاحلة  باملياه  البلديات  من  العديد 
وسيتم  اخلنق  تاجموت،  مزي  واد  كبلديات، 
مستقبال حتويل مياهه لبعض واليات الهضاب 

لسد احتياجاتها من ماء الشرب.
وبالقرب منه يتواجد سد تاجموت الباطني 

الذي أجنز سنة 1949 الذي يعد األول إفريقيا 
من الناحية التقنية ومؤهل لسقي 300 هكتار 
من األراضي الفالحية لكنه يعاني من مشاكل 
السدان  هذان  بهوسيمكن  املياه  جتنيد  تعيق 
ل  االعتبار  وإعادة  هكتار   2750 سقي  من 
جراء  اجنرفت  التي  األراضي  من  هكتار   800

الفيضانات.

 ِقطاع الّري باألغواط 
الَمالييُر ُأهِدرْت إلنجاِز َمشاريَع َمغشوُشٍة وأخَرى غيِر ُمثمرٍة

وزير الموارد المائية من األغواط:
 تخصيص 700 مليار لدعم قطاع الّري وتوفير الماء

قام يوم أمس اإلثنني وزير املوارد املائية أرزقي براقي بزيارة عمل وتفقد جلملة من مشاريع قطاعه التي تعززت 
إلى  بأفلو واستمع  املستعملة  املياه  بتاجموت ومحطة تصفية  الباطني  والسد  الوالية على غرار سد سكالفة  بها 
عرض حول وضعية مختلف مشاريع القطاع بالوالية واملشاكل التي تعاني منها، كما استمع إلى انشغاالت بعض 
املواطنني باحملطات التي زارها مبشروع محطة تصفية املياه املستعملة بأفلو التي انطلقت أشغالها يف 26أفريل 2012، 
املدنية  الهندسة  األشغال  مجال  يف  باملائة   62 تتجاوز  ولم  أورو  و06ماليني  سنتيم  240مليار  بلغ  مالي  بغالف 
و60باملائة يف مجال التجهيز أعلن الوزير عن إسناد املشروع ملؤسسة عمومية تابعة للوزارة الستكمال أشغال املشروع 
قبل نهاية السنة اجلارية وتسليمه لوضعه يف اخلدمة لسقي احملاصيل الفالحية والقضاء على اخلطر الذي تشكله 
املياه املستعملة على الصحة العمومية، لكن يبقى املشكل املطروح أمام املؤسسة التي أسندت لها األشغال هو 
وأمر  للتلف،  تعرضت  أنها  والتستبعد مصادر  وبقيت مكدسة  منذ سنوات  إقتناءها  مت  التي  التجهيزات  وضعية 
الوزير بتوظيف اليد العاملة احمللية وإدماج العمال الذين كانوا يشتغلون باحملطة كما عاين الوزير كل من مشروع سد 
سكالفة ببلدية واد مزي الذي انتهت أشغاله وسيتم استغالله للنهوض بالقطاع الفالحي وتزويد بعض البلديات 
مبياه الشرب والسد الباطني بتاجموت الذي يعاني من مشاكل يف جتنيد املياه، وقد مت منح الوالية 700مليار سنتيم 

لدعم القطاع والتكفل ببعض املشاكل التي تعاني منها بعض املشاريع وتغطية احتياجات املواطنني. 
نورين عبدالقادر

الماليير من الدينارات خصصتها الدولة، منذ 8 سنوات، إلنجاز مشاريع هامة في 
قطاع الّري بوالية األغواط، غير أن أغلبها لم تنطلق األشغال به بعد، وبقيت 

مشاريع أخرى على حالها، بينها محطات تصفية المياه المستعملة والسدود المائية، 
حيث مر على بعضها 8 سنوات دون أن تنتهي األشغال بها.



10
اخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 220 -االربعاء  03 ذو القعدة 1441  هـ  - 24  جوان  2020م

فيورنتينا تنفي 
اهتمامها بتياغو سيلفا

اإليطالي،  فيورنتينا  نادي  حسم 
تردد يف وسائل اإلعالم خالل  حقيقة ما 
الفترة األخيرة، بشأن اهتمام اإلدارة بضم 
جيرمان  سان  باريس  مدافع  سيلفا  تياغو 

الفرنسي.
وقال جو باروني، املدير العام التنفيذي 
للنادي: »اهتمامنا بضم تياغو سيلفا؟ هي 

أخبار تتداول فقط يف الصحف«.
كانال  شبكة  عبر  باروني،  وأضاف 
يوميا  والتنسيق  العمل  »جاري  سابورتر: 
مع املدير الرياضي للنادي، تتبقى لنا عدة 
ميكن  بعدها  القادمة،  الفترة  يف  مباريات 
الصيفية«.  االنتقاالت  موسم  التفكير يف 
وشدد: »تياغو سيلفا اسم كبير ومعروف، 
يف  ولكن  مستوى،  أعلى  على  والعب 

الوقت احلالي ال يزال العبا يف فريقه«.
وينتهي تعاقد تياغو سيلفا )35 عاما( 
اجلاري،  الشهر  بانتهاء  جي  إس  بي  مع 
الالعب  موافقة  حول  أنباء  وترددت 
لشهرين  تعاقده  متديد  على  البرازيلي 
مع  أوروبا  أبطال  دوري  مشوار  الستكمال 

فريقه.
املدير  ليوناردو،  البرازيلي  وكان 
الباريسي، أكد أن تياغو  الرياضي للنادي 
املوسم  يف  الفريق  مع  يستمر  لن  سيلفا 

املقبل 2021/2020.

سان جيرمان يعلن القطيعة مع كافاني
تسبب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي.  النادي  أروقة  داخل  شديدة  غضب  حالة  يف 
أن  إلى  لها  تقرير  يف  كارلو  مونت  راديو  شبكة  وأشارت 
رفض كافاني االستمرار مع الفريق ومتديد تعاقده لشهرين 
إضافيني، أشعل غضب املدير الفني توماس توخيل وإدارة 

النادي.
يف  املهمة  الركائز  من  األوروغوياني  الالعب  ويعتبر 
مباراة  آخر  يف  أساسيا  توخيل  أشركه  إذ  الفريق،  هجوم 

ضد بوروسيا دورمتوند بإياب دور الـ16 لدوري األبطال.
أن  كافاني  من  مقرب  مصدر  لسان  على  وأضافت 

الالعب رفض العرض الباريسي بداعي جتنب أي مخاطرة قد تعرضه لإلصابة وتضعف 
فرص انتقاله لفريق جديد خالل أوت املقبل. كما نقلت أيضا على لسان مصدر مسؤول 
بالنادي الباريسي أن تخوف كافاني غير مفهوم أو مبرر، خاصة أنه يحظى بدعم شديد 
كافاني  على  رئيس سان جيرمان عرض  أن  وبّينت  النادي.  رئيس  اخلليفي  ناصر  من 
أبطال  دوري  استكمال  فرصة  إلى  إضافة  احلالي،  راتبه  بنفس  لشهرين  االستمرار 
أوروبا مع الفريق، مضيفا »ما فعله كافاني يقلل من شأنه«. وقال مسؤول آخر بالنادي 
الباريسي: »كان بإمكان كافاني الرحيل بعد فترة وجيزة واالنتقال لناد آخر مجانا، ما 
يقال بشأن خوفه من أي مخاطر أو إصابة محض هراء«. وأردف: »يبدو أنها مسألة مبدأ، 

ألنه كان يريد جتديد تعاقده بالكامل وليس متديده لشهرين فقط«.
ولفتت مونت كارلو إلى أن العبي باريس سان جيرمان لم يقبلوا ما فعله كافاني، بل 
فضل أغلبهم اإلشادة مبوقف تياغو سيلفا قائد الفريق الذي أظهر الوالء للنادي رغم أنه مير 

بنفس املوقف، لكنه قرر البقاء شهرين دون النظر العتبارات أخرى.
لفترة  الستدعائه  كافاني  مع  التواصل  عدم  قررت  جي  إس  بي  إدارة  بأن  وتابعت 
اإلعداد رغم أنها كانت متفائلة بشأن استمراره، بعدما تغير موقفه. وأشارت إلى أن ما 
فعله كافاني أثار االرتباك خاصة بعدما أبلغ مسؤولو النادي الفرنسي املهاجم الكاميروني 

تشوبو موتينغ بالرحيل عن النادي.

رئيس رين يحرم ريال مدريد من خدمات كامافينغا
أعلن نيكوال هولفيك، الرئيس اجلديد لرين الفرنسي، أنه توصل التفاق مع الالعب 

الشاب، إدواردو كامافينغا، للبقاء ضمن صفوف الفريق.
وقال هولفيك، خالل مؤمتر صحفي تزامن مع عودة رين إلى التدريبات، بعد التوقف 

املؤقت بسبب فيروس كورونا، إنه مت االتفاق بالفعل مع كامافينغا على االستمرار.
ريال  رأسها  على  مؤخرا،  الكبرى  أوروبا  أندية  من  العديد  أنظار  كامافينغا  وجذب 
هولفيك:  وأضاف  كاسيميرو.  البرازيلي  لالعبه  خليفة  أفضل  يراه  الذي  مدريد، 
»كامافينغا ال يزال شاًبا، وهو فتى لديه نضج ال ُيصدق، ويعرف اهتمامه الرياضي، على 

األقل يف الوقت احلالي«.
وسلط هولفيك الضوء على حالة القرب، بني الالعب ومدرب رين، جوليان ستيفان، 
الذي قاد الفريق الحتالل املركز الثالث بالدوري الفرنسي، يف املوسم امللغي. وسيشارك 

رين يف دوري أبطال أوروبا، املوسم املقبل.

برشلونة ويوفنتوس ينجزان 
صفقتهما  التبادلية

تغير  حدوث  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة  بني  إبرامها  احملتمل  التبادلية  الصفقة  يف  طارئ 
ويوفنتوس، خالل االنتقاالت الصيفية. وبحسب صحيفة 
»ال ريبوبليكا« اإليطالية، فإن برشلونة ويوفنتوس اتفقا على 
رحيل بيانيتش للبارسا، مقابل قدوم آرثر إلى البيانكونيري.
محادثات  يف  كانا  »الناديان  الصحيفة:  وأضافت 
وافق  بيانيتش  أن  الصحفية  التقارير  وأفادت  وقت،  منذ 
يوفنتوس  كان  بينما  برشلونة،  مع  الشروط  على  بالفعل 
مع  البقاء  يف  رغبته  أبدى  األخير  لكن  آرثر،  إقناع  يحاول 
تقريًبا،  مت  الصفقة  يخص  »كل شيء  وتابعت:  البارسا«. 
بعد أن تراجع آرثر عن موقفه يف األيام األخيرة«. وأفادت 
الصحيفة، أن الصفقة ستتم قبل 30 جوان اجلاري، حيث 

يتبقى فقط االتفاق على القيمة املالية لالعبني.

مدرب أستون فيال يطالب 
بحماية جاك غريليش  

قال دين سميث مدرب أستون فيال إن جاك غريليش 
قائد فريقه بحاجة ملزيد من احلماية من احلكام بعدما أصبح 
العب الوسط األكثر تعرضا ملخالفات يف الدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وأظهرت إحصاءات شبكة »أوبتا« أن غريليش تعرض 
أمام   2-1 فيال  أستون  هزمية  خالل  مخالفات  تسع  إلى 
الفارط، وهو أكبر عدد من املخالفات  تشيلسي يوم األحد 

ضد العب واحد يف مباراة واحدة هذا املوسم.
املوسم  هذا  لها  تعرض  التي  املخالفات  إجمالي  ويبلغ 
140، ويأتي ويلفريد زاها جناح كريستال باالس يف املركز 

الثاني وتعرض إلى 98 مخالفة.
وأبلغ سميث الصحفيني قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد 
الدوري هذا األربعاء: »كانت هناك عالمة على اسمه  يف 
أن  هي  للدهشة  إثارة  األكثر  اإلحصائية  املوسم..  طيلة 
فقط«.  إنذارات  خمسة  عن  أسفرت  املخالفات  هذه  كل 
له  احلماية  من  مزيد  توفير  إلى  احلكام  »يحتاج  وأضاف: 
ويحتل  ساقه«.  يف  جزء  كل  يف  جروح  هناك  بالتأكيد. 
على  مباريات  ثماني  قبل  األخير  قبل  املركز  فيال  أستون 

نهاية املوسم.

بايرن يستعيد تياغو ألكانتارا 
قبل نهائي الكأس

كأس  نهائي  مباراة  يف  للمشاركة  ميونخ  بايرن  يستعد 
أملانيا أمام باير ليفركوزن يوم 4 جويلية املقبل بقوته الضاربة.
اإلسباني  العبه  مشاركة  يف  البافاري  الفريق  ويأمل 
تياغو ألكانتارا يف املباراة، وذلك بعدما بدأ الالعب الركض 
حول امللعب للمرة األولى منذ تعافيه من اإلصابة والعملية 

اجلراحية التي خضع لها.
من  راحة  لبايرن العبيه  الفني  املدير  فليك  هانز  ومنح 
اخلفيفة  التدريبات  بعض  أدى  تياغو  لكن  التدريبات، 
بالركض حول امللعب للمرة األولى منذ تعافيه من اإلصابة.
وكان تياغو »29 عاما« خضع جلراحة أعلى الفخذ بعد 
الذهبي  املربع  يف  فرانكفورت  أنتراخت  أمام  الفريق  مباراة 
يغيب  أن  متوقعا  كان  وفيما  أسبوعني.  قبل  أملانيا  لكأس 
الالعب عن املالعب 3 أسابيع بعد هذه اجلراحة، عاد تياغو 
امس للتدريبات اخلفيفة ما يعني أن فليك قد يعتمد عليه 

يف نهائي كأس أملانيا.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو:

»الشفافية جزء من هويتنا الجديدة«
أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم، أن الشفافية تشكل جزءا 
من هوية الفيفا الجديدة، وهو ما لم يكن 

موجودا في الماضي.

القسم الرياضي

وقال إنفانتينو يف تصريحات خالل افتتاح 
القدم  كرة  قانون  مجلة  من  الثانية  النسخة 
املستجدات  كل  لكم  تقدمي  »نريد  السنوية: 
القانونية، ومشاريع القواعد اجلديدة، بشكل 
»الشفافية  وواصل:  وشفاف«.  مفتوح، 
الفيفا  هذا  يف  هويتنا  يف  موجود  مفهوم  هي 
اجلديد، وهو ما لم يكن موجودا يف السابق. 
خالل  من  هنا  نفعله  ما  تعرفون  أصبحتم 
أيضا  نستقبل  ولكننا  املعلومات،  مشاركة 

معلومات منكم تساعدنا على التقدم«.
يف  األكبر  الكروية  املنظومة  رئيس  ودعا 
بحرية  تساؤالتهم  بعرض  املشاركني  العالم 
كاملة، ألنه ال توجد قضايا محظورة، بينما 
والتحديثات  القدم،  كرة  قانون  أهمية  أبرز 

انتقاالت  مثل  اجلوانب  بعض  يف  اجلديدة 
يف  العمل  وحقوق  والعقود،  الالعبني، 
البطوالت،  وحقوق  العالم،  أنحاء  كل 
واإلجراءات التأديبية، أو القضايا األخالقية.
وأضاف الرجل السويسري: »ما تعلمناه 
أهم  الصحة  أن  هو  املاضية  األشهر  خالل 

شيء، ثم تأتي بعدها كرة القدم، ثم قانون 
الكرة، وهي أيضا وظيفتي، وعندما بدأت يف 
هذا، تفرغت متاما له«. وختم: »من املهم أن 
القدم، وأحيانا محام  ندافع جميعا عن كرة 
جيد يعد يف نفس أهمية املهاجم اجليد للفوز 

مبباراة«.
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 وحول مخاوفه بشأن مهمته اجلديدة، 
صرح بوقرة »من الواضح أنني سعيد وفخور 
بأنه مت اختياري لتولي هذه املسؤولية. أشعر 
الصبر  نفاد  من  ونوع  معينة  بإثارة  دائًما 
ال  الوطني،  بالفريق  األمر  يتعلق  عندما 
ميكنني االنتظار حتى أبدأ العمل. املعرفة 
بالبيئة ستكون رصيدا حقيقيا لتنفيذ هذا 

املشروع، الذي يتمتع بإمكانات هائلة«.
إليه  املسندة  باألهداف  يتعلق  وفيما 
للمنتخب  الوطني  املدرب  مع  وعالقاته 
''الهدف  جدًا  واثقًا  بوقرة  يبقى  األول، 
توفير  هو  واملفترض،  املعروض  األول، 
ستكون  األول.  الوطني  للفريق  املواهب 
اجلديدة  الوجوه  ومرافقة  اكتشاف  مسألة 
سوداني،  عطال،  يوسف  ستخلف  التي 
»نحن  أضاف  كما  وسليماني«.  بلعمري 
على   2022 شان  لتنظيم  محظوظون 
إلعدادها،  لنا  متروك  واألمر  أراضينا، 
كما يجب أن تكون لدينا مجموعة ناجحة 
الدولية.  الساحة  على  أخرى  مرة  لنتألق 
بلماضي،  مع  للعمل  محظوًظا  كنت  لقد 
وسنعمل  وأساليبه،  الرجل  أعرف  وأنا 
سويا للسماح لالعبني احملليني بالتعبير عن 
لتدعيم  وحتضيرهم  الكاملة،  إمكاناتهم 
كثيرا  اشكر  األخير  ويف  األول.  املنتخب 
محبي اخلضر الذين شجعوني برسائلهم«.
اجلزائرية  االحتادية   أن  بالذكر  جدير 
الدولي  امس  أول  عينت  القدم  لكرة 
مدربا   بوقرة،  مجيد  السابق،  اجلزائري 
جديدا للمنتخب الوطني لالعبني احملليني 
هذا  أن  الفاف   وأوضحت  القدم،  لكرة 
خير  الرئيس  مع  بالتشاور  أتخذ  القرار 

الدين زطشي واملكتب الفيدرالي وبتزكية 
الناخب الوطني جمال بلماضي.

سنة،   37 صاحب  بوقرة  والتحق 
يف  كالعب  الوطني  املنتخب  بصفوف 
حتى  تدريجيا  ليتقدم   »اآلمال«،  فئة 
أصبح قائدا للمنتخب األول. كما شارك 
 2014 و   2010 مونديالي  يف  »املاجيك« 
عالوة على كأسي افريقيا 2010 و2015.
صخرة  خاضها  مباراة  آخر  وكانت 
نهائيات  يف  »اخلضر«  مع  اجلزائر  دفاع 
بغينيا  جرت  التي   2015 إفريقيا  كأس  

االستوائية، أمام كوت ديفوار.
املدرب  مهمة  تتمثل  الفاف  وحسب 
االستعداد   يف  »اخلضر«  حملليي  اجلديد 
تنتظر  التي  املقبلة  الرسمية  للمنافسات 

 ،2022 االفريقية  البطولة  الفريق، سيما 
التي  احملليني،  لالعبني  املخصصة 
مبعاينة  سيقوم  كما  اجلزائر.  ستحتضنها 
الوطنية  البطولة  يف  الناشطني  الالعبني 
واألول  احمللي  املنتخبني  لصالح  قرب  عن 
يف نفس الوقت، حيث سيعمل بالتنسيق 

مع جمال بلماضي.
وبدأ بوقرة مسيرته التدريبية يف 2017 
للدحيل  الرديف  الفريق  بدالء  دكة  يف 
على  باللقب  معه  توج  والذي  القطري 
موسم  يف  له  جتربة  آخر  وكانت  مرتني. 
2020-2019 مع الفريق األول للفجيرة، 
القسم االول االماراتي، قبل ان تتم اقالته 

يف فيفري املاضي.

من  ثنائية  على  محرز  رياض  وقع 
اخلمسة  سيتي  مانشستر  فريقه  أهداف 
األسبوع  يف  أمس  أول   5-0 بيرنلي  أمام 
اإلجنليزي  الدوري  مسابقة  من  الثالثني 

املمتاز.
وأثبت مانشستر سيتي تعافيه الكامل 
بعد فترة التوقف الطويلة التي دامت قرابة 
ثالثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، 
عريضة  بنتيجة  الثانية  للمرة  انتصر  إذ 

عقب فوزه على أرسنال 0-3 منذ أيام.
مانشستر  أهداف  على  وتناوب 
الذي لعب بتشكيلة شبه أساسية  سيتي 
باملجمل كّل من فودين يف الدقيقتني 22 
و45+3   43 الدقيقة  يف  و63،  ومحرز 
سيلفا  دافيد  واإلسباني  جزاء،  ركلة  من 
بالتالي  مانشستر  ليرفع   ،51 الدقيقة  يف 
يف  موقعه  معزًزا  نقطة   63 إلى  رصيده 
بينما  الترتيب،  جدول  يف  الثاني  املركز 
جتمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة يف املركز 

الـ11.
الثانية لرياض محرز يف  الثنائية  وهذه 
الدوري هذا املوسم بعد األولى أمام أستون 
كما   ،6-1 الفارط  جانفي   12 يف  فيال 
بوصوله  سيتي  مع  السابق  رقمه  كسر  أّنه 
للهدف التاسع بعدما سّجل سبعة أهداف 

فقط املوسم املاضي.
بتسجيله  سعادته  عن  محرز  وأعرب 
كتب  حيث  بيرنلي،  مباراة  يف  ثنائية 
بشبكة  الرسمية  صفحته  على  تعليقا 
فيه  قال  أنستغرام  اإلجتماعي  التواصل 
»فوز عظيم مرة أخرى، يسعدني التسجيل 

سنواصل«.
بهذا  سعادته  عن  محرز،  عبر  كما 
الفريق  لقناة  تصريحاته  يف  وقال  اإلجناز 
نفعل  مثلما  بيرنلي  أمام  جيدا  »لعبنا 
من  كبير  عدد  بصناعة  قمنا  أين  دائما، 
نستحق  لذلك  األحسن  وكنا  الفرص 
يف  أفضل  أنني  »أشعر  وأضاف  الفوز«، 

كل مباراة، واللياقة تكون أفضل مع توالي 
بالنسبة  وهذا  احلال،  بطبيعة  املباريات 
وتابع  فقط«،  لي  وليس  كله  للفريق 
»استمتعت كثيرا باملباراة، أين طبقنا كرة 
القدم التي يريدها املدرب، ونحن سعداء 

بالعودة ملمارسة كرة القدم مجددا«.
املنتخب  جنم  أشاد  جهته  من 
السابق،  وتوتنهام  وبرشلونة  اإلجنليزي، 
مانشستر  مع  محرز،  بأداء  لينيكر،  غاري 
عبر  تغريدة  يف  لينيكر  وقال  سيتي، 
»بإمكانك  تويتر  على  الرسمي  حسابه 
لم  ما  الليل،  طوال  محرز  رياض  مشاهدة 
التشكيلة  عن  إبعاده  غوارديوال  بيب  يقرر 
خاصة  ملسة  »لديه  وأضاف  األساسية«، 
ومن  بالكرة،  يتحرك  رائع حني  وإحساس 
ستذهب  الذي  االجتاه  معرفة  املستحيل 
إليه الكرة بني قدميه، ببساطة إنه كابوس 

لكل املدافعني«.
م.هشام

محرز يتألق ويسجل ثنائية أمام بيرنلي
»أشعر أنني أفضل في كل مباراة«

اتحاد الجزائر يخفض رواتب العبيه
الالعبني،  مع  اتفاق  إلى  توصله  عن  اجلزائر،  احتاد  نادي  أعلن 
لتخفيض رواتب شهري أفريل وماي املاضيني. وذكر النادي، يف بيان 
نشره عبر »فيسبوك«، إن إدارة الفريق بقيادة املدير العام، عبد الغاني 
هادي، اجتمعت بالالعبني، وبعد ساعة كاملة من املفاوضات، مت 

االتفاق بالتراضي على تخفيض رواتب الشهرين املذكورين.
ولم يكشف احتاد اجلزائر عن تفاصيل أخرى، بشأن هذا االتفاق 
على  كورونا،  جلائحة  السلبية  التداعيات  خلفية  على  جاء  الذي 
ثاني  العاصمة  احتاد  بات  وبذلك،  عام.  بوجه  الوطني  االقتصاد 
متصدر  بلوزداد  شباب  بعد  العبيه،  أجور  تخفيض  يعلن  فريق، 

الرابطة األولى احملترفة.

مولودية الجزائر يقطع أولى خطوات االحتراف
بني  ثالثية  اتفاقية  توقيع  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أعلن 
ونادي  للمعايير،  اجلزائري  واملعهد  املالي،  والتسيير  املراقبة  مديرية 
مولودية اجلزائر، تنفيذا لإلجراءات التي أقرتها الهيئة ملرافقة األندية 
محمد  للفاف،  العام  األمني  التوقيع، حضور  حفل  وشهد  احملترفة. 
ساعد، ورئيس مديرية املراقبة والتسيير، رضا عبدوش، إلى جانب 

رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس.
إطار  »يف  الرسمي  موقعه  عبر  بيان،  يف  اجلزائري  االحتاد  وقال 
تنفيذ اإلجراءات التي قررها االحتاد اجلزائري لدعم األندية احملترفة، 
االتفاقية  على  التوقيع  حفل  إبراهيم،  بدالي  الهيئة  مقر  استضاف 
وتابع  إيانور«،  ومعهد  املراقبة،  ومديرية  املولودية،  إدارة  الثالثية بني 
»يجب التذكير بأن هذه االتفاقية، هي شرط أساسي للحصول على 
رخصة النادي االحترافية، ملوسم 2020/2021«. وأضاف: »مبجرد 
اكتمال إجراءات ترقية اإلدارة، سيصبح املولودية يف طريقه للحصول 
األندية  أكثر  إليها  تسعى  والتي   ،9001 إيزو  أ«  »أن  شهادة  على 
املرموقة يف العالم، حيث ستكون ضماًنا لإلدارة اجليدة لألندية، يف 

انتظار بقية األندية اجلزائرية األخرى«.

كشف الالعب الدولي السابق، مجيد بوقرة، أنه جد فخور بالعودة إلى الجزائر للعمل من بوابة المنتخب الوطني المحلي، وصرح 
بوقرة  أمس للموقع الرسمي للفاف قائال »لقد لبيت نداء الجزائر بنعم كبير«، وواصل »أشكر رئيس اإلتحاد الجزائري لكرة القدم 

والناخب الوطني على الثقة التي وضعاها في شخصي«، وأردف »األمور سارت بشكل بسيط، لقد إتصل بي زطشي، وقام بلماضي بعرض 
برنامجه علي، ولمست في كليهما الرغبة والسعي نحو التفوق«، وأضاف في نفس السياق »أنا أشاطر الرجلين نفس أفكارهما، خاصة فيما 

تعلق بخدمة البالد«.

في أول تصريح له بوقرة يكشف

»لبيت نداء الجزائر بنعم كبير وأنا 
فخور بهذا المنصب«

بن شيخة يتجه لمغادرة مولودية وجدة
بعد  يحسم  لم  زال  ما  إنه  شيخة،  بن  احلق  عبد  املدرب  قال 
مستقبله مع مولودية وجدة، حيث سينتهي عقده الصيف اجلاري.

ومن  الدوري،  على  أركز  »حاليا  مارس  لراديو  تصريح  وتابع يف 
اآلن  حلد  ألننا  وجدة،  مولودية  مع  مستقبلي  أمر  حسم  الصعب 
جنهل مصير املسابقة، وال نعرف القرار األخير«. ورغم ذلك، وضع 
املدرب اجلزائري موعدا نهائيا حلسم مصيره مع الفريق، مشيرا إلى 
أن شهر أوت املقبل، رمبا يكون مناسبا وأكمل »ال أخفي عليكم أنني 
أمتلك عددا من العروض، ورئيس الفريق على علم بذلك، حيث 
حتدثنا كثيرا يف هذا الشأن، لكننا لم نقرر أي شيء«، وختم »أشعر 
املنتمني  كل  من  دعما  وجدت  ألنني  وجدة،  مولودية  مع  بالراحة 
املستوى  فريق يف  بناء  مما ساعدنا على  له، من جمهور ومسيرين، 
مبجموعة شابة، لذلك أنا متفائل بالبقاء، وسنتخذ القرار يف الوقت 

املناسب«.

غزال وفيورنتينا يواصالن السقوط
يف  فيرونتينا  فريقه  رفقة  غزال  رشيد  اجلزائري  الدولي  سقط 
ترتيب دوري  بريشيا متذيل  أمام ضيفه   1-1 التعادل اإليجابي  فخ 

الدرجة األولى االيطالي يف إطار اجلولة 27 من الكالتشو.
من  ريبيري  فرانك  الفرنسي  الالعب  عودة  املباراة  وشهدت 
بالوتيلي  جانب فيورنتينا، فيما مت إستبعاد الالعب اإليطالي ماريو 
من جانب بريشيا. وتقدم بريشيا بهدف من ركلة جزاء، يف الدقيقة 
15، سجلها ألفريدو دوناروما، قبل أن يدرك املدافع جيرمان بيتزيال 
التعادل للفيوال برأسية، من ركلة ركنية، يف الدقيقة 30. وشارك 
مهاجم اخلضر رشيد غزال بديال لزميله ألفريد دونكان عند الدقيقة 

67 من عمر املباراة.

بن ناصر يسحق ليتشي برباعية
اجلزائري  الدولي  له  يلعب  الذي  اإليطالي  ميالن  فريق  حقق 
إسماعيل بن ناصر فوزا عريضا اول أمس، أمام فريق ليتشي يف إطار 
مقابل  برباعية  الروسونيري  فريق  وفاز  الكالتشو.  من  الـ27  اجلولة 
من  كل  سجل  حيث  ماري«،  دل  »فيا  ملعب  على  واحد  هدف 
صامويل كاستييخو يف الدقيقة 26 وجياكومو بونافينتورا يف الدقيقة 
 .72 الدقيقة  يف  لياو  ورافائيل   57 الدقيقة  يف  ريبيتش  وأنتي   55
ألصحاب  الوحيد  الهدف  مانكوسو  ماركو  الالعب  سّجل  بينما 

األرض يف الدقيقة 54 من ركلة جزاء.
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لنا النص بداهة كأنه مسعى  يبدو 
يروم حتديد هوية القصيدة ويرسم بنيانها 
وعواملها  مناخاتها  ويحدد  ومعمارها 
وتخومها وفضاءاتها، وهي مقاربة حتاول 
الرؤية  طريق  عن  القصيدة  كيان  ضبط 
االنطولوجية )الوجودية( الداخلية التي 
النص  بني  فارقا  جوهريا  متييزا  تقيم  ال 
أساسها  القصيدة يف  ليست  أو  وقائله، 

أنثى ضوئية؟ 
بلى هي امرأة تنير الدرب مبسلكيتها 
وشجونها واستبصارها وبحروف ضوئها، 
وهي تعبير قوي عن وجع الروح، عالوة 
إطالق  ألنها  وانعتاق  حرية  أنها  على 
لسراح السجني: الشخص/ الكلمات، 
متعددة  خريطة  مبثابة  هي  والقصيدة 
مشموالتها  ومن  والتضاريس،  األقاليم 
املوت،  الشوق،  احلزن،  التعبيرية: 

الغربة، األفراح، الصمت، الذهول.
من  وتتغذى  تقتات  مفردات  وهي 
وبإمكاننا  وعنائه،  اإلنسان  حياة  قاموس 
هذا  أن  قائلني  جنهر  أن  السياق  هذا  يف 
فنية-جمالية  استجابات  هو  النص 
ميتافيزيقية متس حياة  فلسفية  ملساءالت 
وضياعه  وغربته  ومصيره  وعنائه  اإلنسان 
املعتم  العالم  هذا  يف  به  يحف  ما  إزاء 

الغريب.
ميكن  التي   - القصيدة  هذه  تعتمد 
تسعى  والتي  بالقصيدة-البيان  وسمها 
للنص وتأسيسه فكريا وجماليا- للتنظير 
الثنائية  املتسلسالت  من  مجموعة  على 
قمر/شمس،  ريح/عصف،  املتفارقة: 

ظالل/عتمة، يقظة/غفوة، والدة/كبوة.

صلب  يف  الثنائيات  هذه  وتدخل 
منطق بناء النص وتأثيث معماره، وعالوة 
البناء  مستوى  على  )أي  كله  هذا  على 
الفكري ومنطق التعبير النصي( فان جوهر 
يتعذر  بل  منا  يفلت  وتشييده  النص  بناء 
اإلمساك به أو حتديد هويته على نحو جلي 
تخضع  القصيدة  ذلك ألن  ونهائي،  وتام 
التحول  من  لنوع  إنشائها  حركية  يف  هنا 
مزيدا  تتطلب  تعبيرية  ولسيرورة  الدائم 
من التمرس استجابة للذهول الذي ينشد 
اليقني من خالل توسط ضوء املعنى الذي 

يشي ببالغة خافتة وخاصة.
هو  النص  فإن  ثانية  جهة  ومن 
شيفرتها  فك  يتعني  طالسم  مجموعة 
يتأتى  وال  وشتاتها  عمائها  وتبديد  وإزالة 

التي  اللغة  مغافلة  خالل  من  إال  ذلك 
/مراوغة/  نزقة  أداة  طواعيتها  رغم  هي 
لتقصي  وتستنفرنا  تستفزنا  مستعصية 
META- وراء-القصيدة،  ما  وحتري 
ما  حيادية  عن  بحثا   POEME
متعذرة نستانس بها ملعرفة كنه وهوية هذه 
والبعيدة  منا  القريبة  األنثى   / القصيدة 

عنا. 
للقصيدة  يؤسس  هام  شعري  نص 
تتوجه  للطريق  خارطة  ويقترح  -البرنامج 
ذاته  عن  بحثا  يسلكها  كي  للشاعر 
التعبيرية، وتذكرنا هذه القصيدة اجلميلة 
شعرائنا  كبار  أحد  بتنظيرات  املرجعية 
ونقادنا املنسيني املرحوم جمال الدين بن 

الشيخ.
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تحت شعار »وطني المستقل«
مؤسسة »فنون وثقافة« تطلق مسابقة الكتابة األدبية لألطفال

أعلنت مؤسسة »فنون وثقافة« لوالية اجلزائر 
األدبية  للكتابة  وطنية  مسابقة  انطالق  عن 
لألطفال يف مجال نص شعري أو نثري، حتت 
 25 من  ابتداء  وذلك  املستقل«،  »وطني  شعار 

جوان إلى غاية 01 أوت 2020.
ويف إطار االحتفاالت السنوية املخلّدة لثورتنا 
املجيدة واستقالل اجلزائر ولكي تتخذ األجيال 
بالتضحيات  املفعم  اليوم  هذا  من  الصاعدة 
فنون  مؤسسة  خصصت  لهم،  عيدا  اجلسام 
وثقافة مبسابقة الكتابة األدبية لألطفال »وطني 
الشباب  ونضال  بتضحيات  اعترافا  املستقل« 
قدموه  وما  اجلزائر،  حترير  صنع  الذي  اجلزائري 
بالنفس والنفيس السترجاع هذا الوطن الغالي. 
تشجيع  يف  املسابقة  من  الهدف  ويكمن 
وخللق  املتميز،  واإلبداع  الكتابة  على  األطفال 
مكتبات  وإثراء  لديهم  والوطني  األدبي  الوعي 

مؤسسة فنون وثقافة باألعمال األدبية اخلاصة باألطفال.
 ومن أجل حتفيز املواهب الشعرية واألدبية يف أوساط سن 
املبكر الذين تتراوح أعمارهم ما بني 10 سنوات إلى 14 سنة، 
ويتم   2020 أوت   01 غاية  إلى  جوان   25 من  املسابقة  وتفتح 
أو األمازيغية.  العربية  باللغة  النثرية  والنصوص  القصائد  تقدمي 
املشاركة  وميكن  سنة،   14 إلى   10 بني  املشاركة  سن  ويتراوح 
بأكثر من قصيدة واحدة أو نص واحد، يف حني تتراوح القصيدة 
موضوع يخص  20 سطر يف  النثري  النص  أما  بيت،   70 بني 
مشاركة  أي  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  حيث  املستقل«،  »وطني 

خارجة عن هذا املوضوع.
من  متكونة  مختصة  جلنة  طرف  من  األعمال  تقييم  ويتم 
شخصيات أدبية ذات خبرة وأساتذة جامعيني، وقراراها نهائي 
غير قابل للطعن، كما اتخذت إدارة املسابقة بأن يحرر تصريح 
أي  عن  للتنازل  وليه  أو  املعني  طرف  من  عليه  مصادق  شريف 
مقابل مادي يف حالة الطبع والتوزيع املجاني من طرف املؤسسة.
بعدما  وتشجيعية  معتبرة  بجوائز  األوائل  الفائزون  ويكرم 
لترسل  الالزمة  باملعلومات  املشاركة  النصوص  إرفاق  يستوجب 

إلى البريد االلكتروني اخلاص باملسابقة.
صارة بوعياد

قصة قصيرة
 جـــنــــون   العــــاقـــل 

هاتفتك  قائال:  صديق  المني 
ويف  ترد،  لم  ولكنك  مرة  من  أكثر 
يرد علي طفل صغير  األحيان  أغلب 

ليخبرني بأنك نائم.
هو  الطفل  صحيح  له:  قلت 
مدلل  أنه  وتعرف  أبنائي  أصغر 
مزود  ألنه  بالهاتف،  اللعب  ويعشق 

باالنترنيت، وأنا ال أرفض.
أبناؤك  اصغر  أن  :اعلم  لي  قال 
اسمه »النيمرو »وآخر مرة طلبتك، رد 
طلبت  نائم  انك  وأعلمني  فيها  علي 
غير  أنت  لي:  فقال  ايقاضك،  منه 

موجود وأغلق الهاتف يف وجهي.
اسمه  أن  تقل  ألم  له  قلت 

»النيمرو« كان يريد مواصلة اللعب بالهاتف فقط دون إزعاج.
أعماقي  من  خرجت  أسرارك،  على  يطلع  أن  تخاف  أال  لي  فقال   
ضحكة وأردفتها بقهقهة صاخبة قائال »فات عرسي« وهل تعتقد أن يف 
التي  أسناني  إخفاء  املستطاع  قدر  حاولت  أخفيه؟  ما  عندي  هذا  سني 
سقطت فأصبحت يف نظر الناس أبكم حاولت أن أخفي ظرويف املعيشية 
وأصفق  واصفق  أشاء  ال  وحيت  أشاء  حيث  من  مع  أجلس  فشاهدوني 
انقلبت نظرتي لألشياء فأصبحالظلم عدل والصدق  للعابر واملستقر، وأن 
جنب وكثرت العجائب فصار غضبان مكان عثمان فهل بقيت أسرار بعد 

هذا. 
أصبحت  واليوم  أجدادك  عصر  تعيش  أنت  ولكن  صحيح  لي  قال 
وتختار  املستقبل  تعيش  أحفادك،  بعصر  وتستمتع  تعيش  التقنية جتعلك 
منه ما تريد لهذا ومن األحسن واألفضل أنك تفعل »رمز« هاتفك وقتها 

حتافظ على أسرارك وترتاح من عبث أوالدك.
قلت له احلقيقة أنني ال أعرف كيف أبرمج السر وحتى كلمة » الكود« 
بالرغم أنها تذكرني بالكدية وهي املكان املرتفع الذي يتجمع فوقه أجدادي 
»أش  »اخلربقة  بلعب  والتمتع  املاشية  قطعان  ملراقبة  وأخوالي  وأعمامي 

كلبك مات«. 
حتاشى كالمي وقال: بسيطة أنا أبرمج لك الكود وتنتهي املشكلة.

 فقلت له كيف ذلك قال لنضع ستة أرقام وحتتفظ بهم يف رأسك هم 
مفتاح هاتفك.  قلت له صعب أن أحفظ حتى رقم واحد ما بالك ستة 
أرقام أنا نساي انسى بسرعة واحلمد هلل أن النسيان نعمة لوال النسيان ملا 
نسينا أشياء، كثيرة مخيفة ألم ننسى أننا سنموت أجال أو عاجال أليس 
هذه نعمة.  قال: نعم، ثم أضاف بسيطة اكتب الكود يف ورقة وضعها يف 

جيبك للعودة إليها متى كان ذلك ضروري.
قلت له ليس املشكلة يف الورقة وال حتى يف الكود أنني انسى بسرعة 
فالهاتف بذاته أنساه ولوال »النيمرو« ما تذكرت أنني أملك هاتف ألم أقل 

لك أنني انسى بسرعة.
 قال لي يبدو أنني أجادل شخصا مجنونا.

ضحكت فتعجب لألمر وقال: كيف أصفك بأنك مجنون وتضحك، 
وكأنك يف قمة السعادة.

الهاتف  ونسيت  الكود  نسيت  لقد  نساي  أني  لك  أقل  ألم  له  قلت 
ونسيتك أنت أيضا ألن األصدقاء مثلك أنساهم بسرعة، وحتى هذا الزمن 

الذي تعيش فيه أنت وأمثالك نسيته فاحلمد هلل على نعمة النسيان. 
بقلم: م. شلويف

للشاعرة المتألقة نادية نواصر

هوية الّنص ووجع الفعل اإلبداعي 
في بيان الشعر

يمثل نص »القصيدة أنثى ضوئية« للشاعرة المتألقة نادية نواصر، والذي وّشحته بلوحة الفنان التشكيلي الكبير مصطفى 
بوسنة )روسيكادا( في مسعى لقرن اإلبداع الشعري بالتشكيل الفني - وهو أمر نراه ضروريا وهاما- نصا مرجعيا مفصليا 
ينبغي التوقف عند إحداثياته واستنطاق مفاصله جماليا من أجل استكشاف معادالت بنائه وتحسس رسالته الظاهرة والثانوية.

اشــهــــار

 Akhbar El waten 24/06/2020
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 كرزيكة أحمد

80 كلم  الواقعة على بعد  التقى مبنطقة ترهنانت 
األسبوع،  هذا  نهاية  متنراست  والية  شرق  شمال 
أو  األمنوكال  ومحبي  أحفاد  يومني،  مدى  وعلى 
البكري   بن  أحمد  احلاج  ألهقار  السادس  السلطان 
وهو املوعد الذي يضربه كل سنة يف مثل هذه األيام، 
الضيوف  من  وغيرهم  وتاظروك  ترهنانت  سكان 
ربوع  من  وصوب  حدب  كل  من  القادمني  املدعوين 
إلقامة  قراها   وبعض  متنراست  غرار  الوالية،على 
الفذة  الشخصية  هذه  مناقب  وذكر  الديني  امللتقى 
التي غيرت مسارعيش كيل أهقار من نظام الرعي إلى 

نظام الفالحة.
على  ترهنانت  أهالي  بعض  لي  أكد  ما  وحسب 
هذا  أن  باملنطقة  جمعوي  ناشط  موسى  اخلاه  لسان 
أو  األمنوكال  لهذا  سنة  كل  تقام  الصدقة  أو  امللتقى 
املقام  به  إستقر  الذي  البكري  أحمد  احلاج  السلطان 
بقريتهم ودفن هناك  حيث تنظم مناصفة مع أهالي 
تاظروك وبعض أحفاده ومحبيه من والية متنراست.

أحفاد  الوعدة  هذه  إقامة  خالل  يتكفل  حيث 
 ، البكري  بن  أحمد  احلاج  السلطان  أو  األمنوكال 
اجلميع،  لتالقي  املخصص  املكان  يف  اخليم  بنصب 
مع ضمان املبيت يف هذه املنطقة، إضافة إلى تنظيم 

مأدبتي الغداء والعشاء على شرف القاصدين إليها، 
حسان  ولد  و  محمد  بكري  السيد  أكد  ما  وحسب 
محمد أعلي وجبور عبد الرحمان من بلدية تاظروك 
و بعض القائمني على الصدقة جلريدة أخبار الوطن  
أنها سنوية وال يستطيعون إلغائها مهما كانت الظروف 
وتنظم لهذا السلطان الذي جاهد وكافح من اجل تغيير 
نظام حياة أهالي متنراست حيث تقام عدة نشاطات 
اخليمة  اجلميع يف  إجتماع  وبعد  الصباح  ففي  دينية 
ضريح  لزيارة  هؤالء  ينهض  احلديث  أطراف  وتبادل 
معلمه  رفقة  صغيرة  هضبة  يعلوا  والذي  األمنوكال 
لقراءة سورة يس وامللك ورفع األكف بالدعاء أن يرحمه 
ويرحم جميع املسلمني والدعاء بأن يحفظ اجلزائر من 
شمالها جلنوبها ومن شرقها لغربها.بعد الدعاء وقراءة 
الفاحتة يلتقي اجلمع مجددا يف اخليمة لقراءة القراءن 
للبوصيري.بعد  البردة  مدائح  اخلتمة  وتتلوا  وختمه 
إذن فتح املجال للمحاضرات أين ألقى األستاذ أوزيق 
أبراهيم محاضرة حول حياة ومناقب السلطان خامتني 
الشيوخ  بعض  بشهادات  املوضوع  بإثراء  اللقاء  هذا 
حول شخصية السلطان أو األمنوكال احلاج أحمد بن 
البكري أين أجمع اجلميع بأنه جمع ما بني السلطان 
أكد  حيث  واملعرفة  للعلم  حبه  وبني  األمنوكال  أو 
هذه  أن  الوطن  أخبار  أبراهيم جلريدة  أورزيق  األستاذ 
الشخصية هي من حولت أهقار من منطقة رعوية إلى 

منطقة فالحية بوضعه اللبنات األولى للفالحة بقرية 
إنتشرت  إذن  وبعد  وتاظروك  أدلس  وبعدها  مرتوتك 
يف باقي منطقة متنراست حيث كانت متنراست قدميا 
الفالحية  املنتوجات  جتلب  أين  بحته  رعوية  منطقة 
من توات ومالي والنيجير عبر قوافل وكان هذا العمل 
يستغرق وقت طويل  وأهتدى هذا السلطان إلى فكرة 
أهل  بجلب  وبدأ  املنطقة  يف  املنتوجات  هذه  إنتاج 
خدمة  ومت  توات  من  الفقارات  ألجناز  اإلختصاص 
األرض وزرعها ووجد األراضي خصبة ينتج فيها كل 
شئ وأن مقولة أن هذه األراضي ال يصلح فيها شئ 
سقطت يف املاء. وأضاف احملاضر األستاذ أبراهيم أن 
احلاج أحمد بن البكري كان مميزا حكمه  فقد جمع 
الدينية  العلوم  بني متنوكال أي السلطان  وبني ناصية 
التي ميتلكها ألنه من عائلة معروفة يف الفقه والدين 
ولهذا كان سلطانا وعاملا وناصحا خاصة فيما يتعلق 
يإصالح ذات البني وفض اخلصومات وإرجاع احلقوق 
هاما  جزءا  امللتقى  أو  املوعد  هذا  ميثل   . ألصحابها 
يستدعي  إذ  للمنطقة  املادي  وغير  املادي  التراث  من 
السنة  هذه  نظم  والذي  وترقيته   عليه  احملافظة  األمر 
يف ظروف خاصة بسبب إنتشار وباء كورونا أين دعى 
الوقائية حتى يزول  إتباع اإلجراءات  اجلميع بضرورة 
هذا الوباء رافعني أكفهم للمولى بأن يرفع  عنهم هذا 

الوباء وأن يحفظ اجلزائر من املتربصني بها .

األمنوكال أو السلطان السادس لألهقار

المرحوم الحاج أحمد ٌأق البكري 
شخصية جمعت بين تمنوكال وبين العلم



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

فلسفيا  موضوعا  األخالق  اعُتبرت  لطاملا 
ليس من السهل اخلوض فيه أو فرض ااّلتفاق 
حوله، ومع ذلك فإّن هنالك دائما حد فاصل 
بني املرفوض واملقبول إنسانيا، وكذلك األمر مع 
أخالقيات مهنة الصحافة واإلعالم، فحتى وإن 
اختلفت السياسات اإلعالمية وبيئات العمل، 
فإّنه ثمة هنالك مبادئ ومعايير تنطلق من تصور 
العمل  ممارسة  يف  باإلجماع  حتظى  أخالقي 
أم  ؟  اإلجماع  ذلك  تغّير  لكن هل  الصحفي. 
الصحفيني  عقول  يف  املبادئ  تلك  تغّيرت  هل 
أصبحت  هل  أم  ؟  الرقمي  بالعصر  املتأثرين 

األخالق الصحفية وجهة نظر ؟ 
رفاهية األخالق !

  ال ُننكر اليوم الصعوبات والّتعقيدات التي 
وقاعات  العمل  ميادين  يف  الصحفيني  تواجه 
اإلعالمية  بالسياسات  واصطدامهم  التحرير، 
اخلاضعة للضغوط من خارج املؤّسسة اإلعالمية 
ومديري  الّتحرير  لرؤساء  الشخصّية  ولألمزجة 
وانتمائه،  حاجته  أو  رؤيته  حسب  كل  الّنشر 
حُتِل  ال  والصعوبات  الّتعقيدات  هذه  ولكن 
مبهنتهم  يربطهم  أخالقي  عقد  من  الصحفيني 
واإلنسانية  املهنية  وبضمائرهم  وبجمهورهم 

أيضا . 
املادية  املشكالت  عن  احلديث  أصبح  لقد 
واالجتماعية والقانونية للصحفيني يف بلد مثل 
التزامهم  ضرورة  عن  احلديث  يسبق  اجلزائر، 
أصبح  البعض  أّن  حتى  املهنة،  بأخالقيات 
عن  حديث  أّي  يسّفه  أو  ذلك  من  يتوّجس 
األخالقيات يف ظل الوضع املادي واالجتماعي 
املزري للصحفيني، فتصبح هذه األخيرة رفاهّية 
لم يحن وقتها بعد !. وبالطبع فإّن عدم حتصيل 
احلقوق املشروعة يؤدي بالصحفي إلى االنتكاس 
أال  لكن  ينبغي،  كما  دوره  أداء  عن  والتراجع 
الوضعية  أسباب  عن  أيضا  الّتساؤل  بنا  يجدر 
آخر،  جانب  من  الصحفيون  إليها  آل  التي 
انحدار  يساهم  ألم  ؟  املهنية  األخالق  وهو  أال 
األخالقيات يف غزو املهنة من الدخالء الذين 
والدارسني؟  املكّونني  الصحفيني  محّل  حلوا 
مقابل  حتى،  أجر  دون  العمل  يرضون  ألنهم 
طريق  عن  عليها  يحصلون  أخرى  مكاسب 

الذي  والنفوذ  االجتماعية  العالقات  شبكات 
هذا  يؤدي  ألم  الصحفي؟  العمل  لهم  يتيحه 
الوضع إلى استحالة تكتل وتضامن الصحفيني 
يف نقابة جتمهم وتدافع عن حقوقهم؟ إلى درجة 
الصحفيني  تشتت  تعتبر  أصبحت  السلطة  أّن 
املهنة  تنظيم  عدم  يف  رئيسا  سببا  وضعفهم 
األخالقي  االنهيار  يؤدي  ألم  احلقوق؟  ونيل 
على مستوى الصحفيني كأفراد إلى بلوغ عناصر 
املؤّسسات  يف  القرار  سّدة  إلى  املهنة  حتترم  ال 
يف  اإلعالمية  املمارسة  واقع  إّن   اإلعالمية؟ 
الّتساؤالت  هذه  كل  بأّن  يقول  اليوم،   اجلزائر 
ُتفضي إلى أجوبة باإليجاب عّما يحصل، وأّنه 
يجب أن ُيوجد ذلك احلد الفاصل بني ما يجوز 
أخالقيا وما ال يجوز، وبني ما ميكن أن ننسبه 
الصحافة  على  وتغُوله  وحتكمه  الّنظام  لسيطرة 
منظومة  انهيار  يندرج ضمن  ما  وبني  واإلعالم 
األخالق الصحفّية أو اعتبارها شيئا من املاضي 
داسه قطار املعلومات الفائق السرعة الذي حتّول 
واإلعالم  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف عصر 

الشبكي إلى مكوك فضائي. 
معايير ال تقبل المساومة

منّسق  قول  حد  على  اليوم  نعلم  نحن    
الكاتب  األخالقية،  للصحافة  الدولية  املبادرة 
..األمناط  أّن  وايت«  إيدن   « والصحفي 
يف  الصحافة  متويل  تؤّمن  التي  االقتصادية 
من  كثير  ويف  معّطلة،  أصبحت  قد  املاضي 
هل  لكن  لإلصالح..،  قابلة  غير  األحيان 
جعلها  أو  األمناط  لهذه  االستسالم  ينبغي 
فشلهم  الصحفيون  عليها  يعّلق  شّماعة 
األخالقي؟ أم هل ينبغي على الصحفيني رفع 
الّتحدي األخالقي لكسب أكثر من معركة، يف 
عالم لم تعد األخبار تنقُصه ولكن تنقُصه الدقة 

واألمانة والّنزاهة. 
املقِترنة  اجلودة  حتّدي  هو  اليوم  الّتحدي  إّن 
بالرغم  األولى  بالدرجة  اإلعالمية  باألخالق 
من صعوبة احلفاظ على القواعد واملعايير حتت 
السائدة  االجتاهات  أو  السياسي  الّتحيز  ضغط 
والعجز  املصالح  وتضارب  الّنمطية  والصور 
االقتصادي من خالل حتكم األنظمة يف موارد 
اإلشهار،  رأسها  وعلى  اإلعالمية  املؤّسسات 

الّتمسك  أّن  غير  اجلزائر.  يف  حاصل  هو  كما 
الشرف  مواثيق  مختلف  تقّرها  التي  باملبادئ 
املهني للمؤّسسات اإلعالمية عبر العالم يبقى 
طوق النجاة أمام الصحافة والصحفيني يف كل 
مكان، على حد ما تذهب إليه مبادرة الصحافة 
الّتمسك  أّن  ترى  التي  األخالقية،  الدولية 
اآلخرين  واحترام  اإلنسانية  والروح  باحلقائق 
والشفافّية واإلقرار باألخطاء هي مبادئ أساسّية 

ينبغي أن يتقّيد بها اجلميع. 
املعايير األخالقية، هي  فإّن  ويف احلقيقة، 
أيضا مبادئ أساسية يف العمل اإلعالمي مثل 
املهارات  تعلم  من  تبتدأ  التي  الـــــِدقــــــة 
احلقائق  على  واحلصول  اخلبر  لنقل  األساسّية 
بطريقة صحيحة وتقدميها يف سياقها الصحيح، 
وتنتهي إلى الصدق واملصداقية يف القول. وهي 
تعني  التي  األمانة  عن   كثيرا  تبتعد  ال  أيضا 
ابتزازها  ثم  املصادر..،  ُمراوغة  أو  ِخداع  عدم 
وحق  الرد  حق  احترام  كذلك  ومساومتها.. 
واالبتعاد  اخلطأ  بتصحيح  والّتعجيل  الّتصحيح 
اخلدمة  بتوفير  وااللتزاُم  الّتعصب؛   عن 
املفيدة  املعلومات  تقدمي  خالل  من  العمومية 
التغطية  يف  والّتنوع  والّتوازن  املجتمع،  ألفراد 
اإلعالمية مبا يشمل جميع املجاالت والفئات، 
وعدم  والتعليق  والرأي  اخلبر  بني  والفصل 
مجال  والعمل يف  الصحفي  العمل  بني  اجلمع 
إال  لألفراد،  اخلاصة  احلياة  واحترام  اإلعالن؛ 
إذا توّفر للصحيفة مبّرر يتعّلق باملصلحة العامة.
ابتزاز  وعدم  مثال  واحملاكم  اجلرائم  قضايا  )يف 
أماكن  يف  لتصويرهم  األشخاص  مالحقة  أو 
املسبقة؛  موافقتهم  على  احلصول  دون  خاصة 
واحترام املعايير املتعّلقة بتغطية قضايا األطفال 
قبل  أوليائهم  من  واالستئذان  واملراهقني 
تصويرهم أو محاورتهم. ونبذ الّتمييز العنصري 
وعدم  املواقع؛  أو  لألحداث  الّنمطية  والّتغطية 
يعرفها  معلومات  أّي  من  الشخصية  االستفادة 
من  آخرين  ألشخاص  تسليمها  أو  الصحفي 
شأنهم استغاللها بعيدا عن األهداف السامية 
هو  اليوم  األخالقية  باملعايير  فااللتزام  لعمله. 
الضمان اجلوهري للحفاظ على مكانة الصحافة 

والصحفيني .

األخالق الصحفية في مواجهة تحدي اإلنترنيت
ال شك أّن كثيرا من املمارسات التي بات 
اليوم  أنفسهم  يعتبرون  صحفيون  يستهِجُنها 
مخضرمون- عملوا بني عصرين- ، قد تعّمقت 
على  الرقمي  للمحتوى  الكبير  االنتشار  بفعل 
شبكة اإلنترنيت، وأصبح الصحفي متأثرا أكثر 
من أّي وقت مضى باألساليب اجلديدة يف املواقع 
اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعي، فقد 
يهتم  ال  الذي  الرديء  احملتوى  انتشار  تفاقم 
باملعايير املهنّية وال يعيُرها أدنى اهتمام، وانبرى 
والتأهيل  واملعرفة  للّتكوين  يفتقدون  أشخاص 
الكايف للكتابة من خلف الشاشات الذكية، بل 
إنك جتدهم يكتبون يف كل شأن وُينجزون عدة 
مسؤوليات أكبر من قدراتهم. ناهيك عن تراكم 
الضغوط املهنّية على من يعملون يف مثل تلك 
املواقع اإلخبارية التي ال تهتم كثيرا مبستوى من 
يكتب، فتجد تداخال وتراكما يف املهام يؤدي 
على  الدقة  مراعاة  وعدم  اجلودة  انخفاض  إلى 
وجه اخلصوص. كما أّن غياب العمل املؤّسسي 
أيضا له دور كبير يف تلك النقائص التي تستمر 
وتتكّرس أكثر فأكثر بفعل استنساخ منط العمل 
توّظف  التي  املواقع  تلك  يف  واملتشابه  اخلاطئ 
الّتصادم  إلى  إضافة  احملّررين.  من  قليال  عددا 
العمل،  الدقة يف  السرعة وضرورة  بني حتمية 
فسباق املواقع اإلخبارية عبر الشبكة ال يتوّقف 
ال  ونشرها  األخبار  ُصنع  ودوامة  واحدة  حلظة 
يسابق  الصحفي  أو  احملّرر  يجعل  مما  تتوّقف، 
كبيرا  اهتماما  يعير  ال  لكنه  والزمن،  نفسه 
للدقة مثال، فتجد أنه ال يهتم لدقة األسماء، 
األحداث،  سيرورة  أو  والتواريخ،  األماكن  أو 
يف  لكنها  مهم.  غير  تفصيل  له  بالنسبة  ألنها 
والرداءة  االستسهال  تكّرس  ممارسات  احلقيقة 
يوما بعد آخر، أما انتهاك احلياة اخلاصة وتصوير 
الناس يف أوضاع غير مقبولة فأصبح من »تقاليد 
يشجعها  من  جتد  التي  الصحفي«  العمل 
اإلعالم  براغماتية  أو  السبق  بحجة  ويدعمها 
اإلعالم،  يف  املواطن  حق  خلف  تتخّفى  التي 
وبهذا تصبح األخالق الصحفية  وجهات نظر 

أكثر منها مبادئ ومعايير ال تقبل املساومة. 
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بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
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عندما تصبح المهنّية وجهة نظر .. 

األخالق الصحفية » رفاهية« 
أدركها  العصر الرقمي
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بقلم:  عبد العزيز تويقر

ُمحاكَمة َمرحلٍة!

قضية رجل األعمال علي حدادقضية رجل األعمال علي حداد

 أويحيــــَى  ُيحّمــــِل  بوتفليقـــَة أويحيــــَى  ُيحّمــــِل  بوتفليقـــَة 
َة وســــّلل َيعتـــــرُف!َيعتـــــرُف! َة وســــّلل الَمسؤوليـــّ الَمسؤوليـــّ

قال إن الشركات املنتجة للقاح كورونا متتلك فروعا باجلزائر

بن باحمــد يعتــرُف بتسجيــِل ُنقـٍص 
فـــي األدوَيــــة 

قال الوزير املنتدب املكلف بالصناعة الصيدالنية، لطفي بن باحمد، إن لقاح كورونا لم تعلن عنه 
أي شركة يف العالم بشكل رسمي، وأن كل هذه الشركات العاملية لديها فروع هنا يف اجلزائر.

أكد، يوم أمس، بن باحمد يف تصريح له خالل زيارة قادته إلى األخضرية بوالية البويرة، أنه 
لم يحدث أن أعلنت أي شركة مصنعة للدواء عن اكتشاف لقاح بشكل رسمي، موضحا أن كل 
الشركات املصدرة للقاحات املضادة للفيروسات ومنها فيروس كورونا متتلك فروعا يف اجلزائر. 
من جهة أخرى، اعترف بن باحمد بوجود نقص يف بعض أنواع األدوية، مطمئنا بأنه مت تسطير 
تنظيم جديد يف املستقبل القريب للتكفل بهذا النقص املسجل يف السوق الوطنية، مشيرا إلى 
أن مركز )CPCM( باألخضرية وفر 130 ألف علبة »هيدروكسي كلوروكني« منذ بداية اعتماد 
برتوكول العالج باجلزائر، وأن 180 ألف علبة دواء »هيدروكسي كلوركني« متوفرة من خالل هذا 

املركز وستوضع حتت تصرف الصيدليات املركزية هذه األيام.
أحمد بوكليوة

الوزير املنتدب املكلف بالبيئة الصحراوية:

نحَو تعويِض أصحاِب اإلبِل الّنافَقة في برِك الّنفِط 
كشف الوزير املنتدب املكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيدي الشيخ عن إجراءات جديدة سيستفيد 

منها مربو اإلبل التي نفقت بسبب مخلفات الشركات البترولية يف واليات اجلنوب. 
وأوضح الوزير املنتدب املكلف بالبيئة الصحراوية، أمس يف رده عن سؤال طرحته عليه »أخبار الوطن« 
أن جلسة عقدت األحد املاضي بني الوزير ومسؤولي سونطراك يف وزارة الطاقة واملناجم حول املوضوع، 
مؤكدا يف هذا السياق أن سونطراك وبصفتها الشركة املشرفة على النشاط البترولي والغازي، وبحكم 
القوانني املنظمة لعمليات التنقيب واالستكشاف، هي من تقبض التعويضات من الشركات األجنبية التي 
قامت بتلويث الواليات اجلنوبية التي تكبد مربو اإلبل فيها خسائر جمة نتيجة نفوق أعداد كبيرة من 
اجلمال يف البرك اآلسنة. وأضاف املسوؤل احلكومي أن مصالح الوزارة املنتدبة للبيئة الصحراوية هي 

من ستنسق مع وزارة الفالحة لتحديد التعويضات التي ستصرفها سونطراك لفائدة املربني. 
رشيد شويخ

أحمد  األسبق  األول  الوزير  حّمل 
عبد  السابق  الرئيس  أويحيى 
»الفساد«  مسؤولية  بوتفليقة  العزيز 
واملشاريع  العمومية  الصفقات  يف 
السّيار  الطريق  وأهمها  الكبرى، 

»شرق – غرب« وميترو األنفاق.
أحمد  األسبق،  األول  الوزير  حّمل 
أويحيى، الرئيس السابق عبد العزيز 
يف  »الفساد«  عن  املسؤولية  بوتفليقة 
الصفقات العمومية واملشاريع الكبرى 
 - »شرق  السيار  الطريق  وأهمها 

غرب« وميترو األنفاق.
الثالثاء،  أمس  أويحيى،  وقال 
صالحياته  من  ليس  إنه  للقاضي 
منح الصفقات، التي متت بالتراضي، 
»شرق  السيار  الطريق  مشروع  يف 
رئيس  »إشراف  مؤكًدا  غرب«،   -
أهم  باعتباره  عليه  اجلمهورية 
»القرارات  أن  وأفاد  وطني«.  مشروع 
تصدر  كانت  العمومية  الصفقات  يف 
مجلس  من  أو  مباشرة  بوتفليقة  من 

الوزراء ولم تكن قراراتي«.
عن  له  مسؤولية  أي  أويحيى  ونفى 
استجوابه  خالل  العام،  املال  تبديد 
سيدي  محاكمة  قاضي  قبل  من 
التي  العاصمة  باجلزائر  أمحمد 
»تهم  عن  حداد  اإلخوة  ملف  تعالج 
تبديد املال العام«. وأضاف »بالنسبة 
للمشاريع كنت أرسل كل التقارير إلى 
وصفقات  السابق،  اجلمهورية  رئيس 
والطريق  تنس  ميناء  بني  الطريق 

السّيار منحت يف 2014، وأنا لم أكن 
قانون  أن  إلى  مشيًرا  احلكومة«.  يف 
مبرسوم  مرات   4 تعدل  الصفقات 
رئاسي وليس له صالحية يف تعديله 

كوزير أّول.
منحت  التي  املشاريع  وبخصوص 
الرئيس  »إن  أويحيى  بالتراضي، قال 
السابق بوتفليقة هو من أمر بالتكفل 
وضعيتها  وتسوية  باملشاريع  العاجل 

القانونية الحقا«.
التهم  أويحيى  نفى  أخرى،  جهة  من 
التي وجهها له القاضي حول أمالك 
التهم  كل  »أنفي  قائاًل  لعائلته،  تعود 
باستفادة  يتعلق  فيما  وخاصة 
من  وأبنائي(  )زوجتي  عائلتي  أفراد 
امتيازات، زوجتي لم متلك يف حياتها 
أي شركة وأبنائي لم يستفيدوا من أي 

مشاريع يف القطاع العمومي«.
 

سلل: أَنا من َسّيَر الِبلد 
بعَد انسحاِب ُبوتفليقة 

 
األول  دافع الوزير  أخرى،  جهة  من 
بطريقة  سالل  املالك  عبد  األسبق 
املخلوع  الرئيس  عن  مباشرة  غير 
عندما  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
اعترف بأنه هو من كان يسير البالد 
بعد   « قال  حيث  وليس بوتفليقة، 
يف  بوتفليقة  السابق  الرئيس  مرض 
وأنا  روحو  جبد  تقريبا   2013 أفريل 

من كنت أسير البالد«.
وأضاف سالل أن البالد مرت بفترة 
أسعار  انخفاض  بعد  خاصة  صعبة 
جعل  ما  وهو   ،2014 يف  البترول 
االعتبار  إعادة  على  تعمل  احلكومة 
احمللي.  لإلنتاج  القاعدية  للهياكل 
البالد  تواجه  كانت  ما  أبرز  أن  ولعل 
عدة  يف  الشروب  املياه  مشاكل  هي 
ووهران  متنراست  غرار  على  مدن 
الفترة  خالل  مشاريع  إجناز  ومت 
قطاع  يف  و2013   2011 بني  املمتدة 
للجزائر  مفخرة  تعد  املائية  املوارد 

وللجزائريني.
يقول:«  األسبق  األول  الوزير  وتابع 
هناك  القرار،  يصدر  من  أنا  لست 
مساهمة  مجلس  يف  سيادة  وزير   12
الدولة، ويف 2013 ملا مت اإلعالن عن 
اإلسمنت،  ملصنع  »جيكا«  مناقصة 
أقل  قدمت  التي  هي  حداد  شركة 
حيث  انزالقات  وقعت  بعدها  عرض 
ومنحوه  حداد  من  املشروع  نزع  مت 
لسوناطراك، قبل أن تنسحب األخيرة 

.«
إليه  املوجهة  االتهامات  سالل  ونفى 
األعمال علي حداد.  رجل  يف قضية 
القاضي  أسئلة  على  رده  يف  وقال 
خالل جلسة احملاكمة إنه ملا كان يف 
يف  صالحيات  لديه  تكن  لم  منصبه 
هذه القضية اخلاصة برجل األعمال 

علي حداد.
موفق رباح

ورقلةورقلة

را بَلسعــِة َعقــرب وفــاُة طفــٍل متأّثــِ
تويف الطفل » س. خليل » ذو 3 سنوات، يوم أمس مبستشفى محمد بوضياف بورقلة بعد مكوثه عدة 
أيام يف مصلحة اإلنعاش مثأترا بلسعة عقرب، حيث تعرف والية ورقلة خاصة يف فترة الصيف انتشارا 

رهيبا للعقارب.
زاهية سعاد

َبدأْت محاكمُة ُوزراِء 
ُبوتفليَقة، وعلى َرأِسهم 
أويحَيى وْسّلل، َتكِشُف 

عن حجِم وَمسؤوِليِة 
ُمختلِف األطراِف الَفاعلِة 

يف الّزمن الُبوتفليقيِّ 
ي أرَساُه  ظاِم الذِّ والنِّ

امَلخلوُع وَساهَم يف بقاِئه  
اجَلميُع. َبْدًءا ِبهيئاِت 
شريِع وخاصًة ِمنها  التَّ

ُغرفَتي الَبرملاِن ُوصواًل إلى 
َمجلِس ُمساهماِت الّدولِة 
؛ وُهو َهيئٌة ُحكوِمّيٌة َتّ 
َتأِسيُسها من خلِل األمِر 

َرقم )04-01( امُلؤّرِخ يف 20 
نظيِم  أوت 2001،  بشأِن التَّ

سييِر وَخوَصصِة  والتَّ
امُلؤّسساِت الُعموِمّيِة 

االقِتَصادّية.  هَذا األخيُر 
الّذي كاَنت ُتّتخُذ عبَرُه 

كلَّ الَقراراِت اخَلاصَة بنهِب 
امَلاِل العاِم. َفحجُم الَفساِد 

كاَن َمُهوال والّتلعُب 
بامُلناقصاِت وامَلشاريِع 
كان ِبدورِه َواِسعا، وَقد 

جاَء يف ِسياٍق َسَعى َعبَره 
ُبوتفليقة إلى َتفِخيِخ 
امَلشهِد وَجعِل اجَلميِع 

َشريًكا يف الفساِد ؛ وُهو 
ما كاَن ِفعًل ؛ َفُمحاكمُة 
ي َقبَلها  الّيوَم وتلَك التِّ

ي َستِليها، والتي  والتِّ
سَتفتُح ِملّفاِت الّطريِق 

الَسّياِر وَتخوُض يف 
كِك احَلديدّيِة  َمشاريِع السِّ

ياراِت  وَتركيِب السَّ
وامُلنشآِت الَقاعِدّية وَكثيٍر 
من امَلشاريِع االقِتَصادّية 
ا هَي ُمحاكمٌة  األخَرى إنَّ

مَلرحلٍة كامَلٍة،  َيحضُر ِفيها 
بعُض األْطراِف وَيغيُب 

عنها الَكثيُر أيًضا، وَعلى 
َرأِسهم َعّراُبها. 

إّن ُمحاكمَة الُبوتفِليقّيِة 
َكمرحلٍة أصَبحْت أكثَر 
من َضرورّيٍة،  بعَد أن 
ي  َفضحْت امِللّفاُت التِّ
َكشفْت َعنها الَعدالُة 

ي َحّقَقت ِفيها  والَهيئاُت التِّ
َحجَم الَفساِد الَقانونيِّ 

ي مسَّ يف  ، والذِّ واألخَلقيِّ
ولِة  ميِم ُمقّدراِت الدَّ الصَّ
اجَلزائرّيِة ورهَن َتطّوَر 

الَبلِد ُعقوًدا ُأخَرى،  بعَد 
أن كاَنْت إمكاَنُات إحراِز 
ة ُمتاحًة  َوثبٍة اقِتصاِديَّ

ي  بفعِل َملييِر البتُروِل التِّ
َتراكَمْت َكما لْم َتتراَكم 
من َقبُل! وهَي الَوثبُة 
ي ُأجِهَضْت بَتواُطِؤ  التِّ

ُكّل الَفاعلنَي يف َمرحلِة 
ُبوتفِليَقة.

هلك 9 مصابني خلل 24 ساعة األخيرة 
الَجزائــر ُتحصــــِي 157 حالــَة
 »كوفيــد 19« يـــوَم أمـــٍس 

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس القالثاء، عن تسجيل 157 
حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

جمال  كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  بإسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
فورار، أّن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 12077 إصابة. ومن 
مستشفيات  املركز مبختلف  العناية  مريضا حتت   37 يوجد  بالفيروس  املصابني  بني 

الوطن، وفًقا للمتحدث ذاته.
وحسب املتحّدث، فقد ُسجل خالل آخر الـ 24 ساعة، 9 وفاة بني املصابني، ليرتفع 
115 حالة شفاء  861 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل  إلى  الوفيات  إجمالي عدد 

جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 8674 حالة.
.خالد دحماني 

على إثر وفاة املرحوم »نصر الدين بوتشباك« صهر زميلنا مدير اإلدارة واملالية، نور الدين 
نورالدين، يتقدم املدير العام املسير عبد العزيز تويقر واملدير التنفيذي مسؤول النشر 

رياض هويلي وكل طاقم شبكة »أخبار الوطن« بتعازيهم اخلالصة للزميل نور الدين ولكل 
أفراد عائلته، راجني من املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذوييه 

الصبر والسلوان.

» إنا هلل وإنا اليه راجعون«



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 
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