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أعلن الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس الثالثاء، عن إنشاء منطقة حرة بتندوف لتسهيل التبادل التجاري 
لسكان  كبشرى  جاءت  اخلطوة  أن  تندوف  إلى  أمٍس  يوم  قادته  زيارة  خالل  جراد،  املجاورة.وأوضح  الدول  مع 
الوالية، حيث إنهم يحضرون خلطة عمل إلنشاء منطقة حرة بني اجلزائر وموريتانيا عبر تندوف، موضحا 
أن نشاط املنطقة احلرة لن ينحصر فقط على احلدود اجلزائرية مع موريتانيا، لكنه سيشمل احلدود مع مالي 

والنيجر.

بل بسبِب اجَلاِئحة بعدَما َضاقْت بِهُم السُّ
05
قاملة

َفّلحـُو بلـِدّية »ِعيـن 
ــون رّقــــادة« َيحتجُّ

06
البيض 

الَوالــي يأمـُر بغـلِق 
أسـَواِق الَماشـيِة ُمجـّدًدا

04
وادي سوف 

جـاٌت  َجزاِئريـاٌت متـزوِّ
بُتوِنسّييَن يحَتِججَن بَمعبِر 
»الّطالــب الَعرِبــي «

َشــوارُع إليـِزي َتـرُســم َشــوارُع إليـِزي َتـرُســم 
معانـاَة الُمهاجريـن األفارَقـة معانـاَة الُمهاجريـن األفارَقـة 

انتشرت، يف الفترة األخيرة، ظاهرة تسّول املهاجرين األفارقة يف مختلف أحياء وشوارع مدينة إليزي بشكل ملفت 
األحياء  من  العديد  عبر  الظاهرة  وانتشار  تنامي  بسبب  املواطنني  من  العديد  استياء  أثار  الذي  األمر  لالنتباه؛ 
اإلجراءات  بسبب  السبل  بهم  ضاقت  بعدما  والطرقات،  التجارية  واحملالت  العمومية  الساحات  وأمام  السكنية، 

الصحية فيما باتت الظاهرة تهّدد بتفشي الوباء.
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02
ُخبــراء َيدُعــون لَتشــديِد التَّداِبيــر 
دعيــِة للــحدِّ مــن العـــــَدَوى  الرَّ

قررت احلكومة، عشّية يوم األحد املنقضي، متديد إجراءات احلجر املنزلي املتخذة يف إطار محاربة 
فيروس كورونا إلى غاية 13 جويلية املقبل، وهي اإلجراءات التي تنص على رفع احلجر املنزلي كامال عن 

19 والية، وفرضه من الساعة الثامنة ليال إلى غاية اخلامسة صباحا من اليوم املوالي على 29 والية.

ورتاج
روب

ورتاج
روب

أقلم
ناِهبو الّثروِة اخَلضراِء َيستغّلون الوضَع الّصحَي للَعودِة بُقّوٍة 

اعِتــــداٌء وَنــصــــُب احَلـــواجـِز الْعتراِض أعواَن حرِس الَغاباِت اعِتــــداٌء وَنــصــــُب احَلـــواجـِز الْعتراِض أعواَن حرِس الَغاباِت 

األكبــــــر  الَغائـــُب  ـَِة  يئـــ ـِ البـ ـّاُت  األكبــــــر َجـمعيــ الَغائـــُب  ـَِة  يئـــ ـِ البـ ـّاُت  َجـمعيــ
ـٌّة ـٌّةَتفـعيـُل امَلنظـومِة الـَقانـونّيِة ضَد امُلخاِلفنَي َضـرورٌة وَحتمي َتفـعيـُل امَلنظـومِة الـَقانـونّيِة ضَد امُلخاِلفنَي َضـرورٌة وَحتمي

 بعَد أن َشِهد عدُد اإلَصاباِت بُكورونا ارتفاًعا َمحُسوًسا

  ماِفيـا الَغابـاِتماِفيـا الَغابـاِت تخنـُق رئـَة الَجزائـر! تخنـُق رئـَة الَجزائـر!

الَبشُر  واألوِبئة

 ِمــن الَمــوت األســــود
 إلـى الَحرب البيولوجيَّة 

ويل،   على َمدى َتاريِخ الَبشرّيِة الطَّ
َظهرت األوِبئُة واألمراُض الّتي 

قت الَبشَر، وكادت أن َتقضيَّ على  أرَّ
وجوِدهم يف مناِطق َعديدة؛ فكاَن 

ظهوُر تلك األوِبَئة مصدَر هلِع 
وخوِف الّناِس من ِجهة، وسبًبا يف 

كان  وقِف احُلروِب أو تراُجِع عدِد السُّ
من جهٍة أخَرى.  

 د.حسينة بوشيخ  	

راهَن على األْلواِح اإلِلكتُروِنّية لَتخفيِف ِثقل احملَفظِة 
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أخبار السياسة
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بعد أن شهد عدد اإلصابة بكورونا ارتفاعا محسوسا

ُخبراء َيدُعون لَتشديِد التَّداِبير 
دعيِة للحدِّ من الَعدَوى الرَّ

صفية نسناس

عبد  األول  للوزير  بيان  وبحسب 
العزيز جراد، فإن الواليات الـ 29 املعنية 
باحلجر املنزلي، هي كل من: بومرداس 
واجللفة  وتيسمسيلت  أهراس  وسوق 
والبويرة  وباتنة  البواقي  وام  ومعسكر 
واملسيلة  وخنشلة  وبسكرة  وغليزان 
واملدية  بلعباس  وسيدي  والشلف 
وورقلة  وتيبازة  بوعريريج  وبرج  والبليدة 
وقسنطينة  العاصمة  واجلزائر  وبشار 
وأدرار  وبجاية  وعنابة  وسطيف  ووهران 

واألغواط والوادي.
مطالبون  الواّلة  أن  البيان  وأوضح 
وبعد  الصحية  الوضعية  تقتضي  حني 
بفرض  للبالد،  العليا  السلطات  موافقة 
عن  كامل  أو  جزئي  صحي  حجر 
بؤرا  تعرف  أحياء  أو  بلديات  مناطق، 

النتشار الفيروس.
من  سلسلة  الوزارة  أصدر  كما 
التدابير التي تعزز عملية املراقبة الوبائية 
حيث  العدوى،  انتشار  سلسلة  لكسر 
بإجراء  الصحية  املصالح  تكليف  مت 
الوسائل  وتوفير   ، معمقة  حتقيقات 
البشرية والـمادية الضرورية لتنفيذ هذه 
وسائل  وضع  خالل  من  التحقيقات، 
وزارة  البري واجلوي حتت تصرف  النقل 
التدخل  من  متكينها  قصد  الصحة، 
الـمشاكل  لتسوية  وفعال  سريع  بشكل 

الـمطروحة عبر كل واليات البالد.

األسواُق واألعراُس بؤُر انتشاِر 
الَوباء

دخول  من  أسابيع  مرور   بعد 
وإعادة  املنزلي  العزل  تخفيف  إجراءات 
االقتصادية  النشاطات  مختلف  بعث 
منها،  االجتماعية  وحتى  والتجارية 
محسوسا  ارتفاعا  اجلزائر  سجلت 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  يف 
 .»19 »كوفيد  لوباء  املسبب  املستجد 
الوزارة  ارتأت  الوضعية،  هذه  إثر  وعلى 
املعنية  اللجنة  مع  بالتشاور  األولى 
النشاط  تعليق  الفيروس  مبكافحة 
التجاري باألسواق واألسواق األسبوعية 

وكذا بأسواق املواشي.
مت  األولى،  الوزارة  مصالح  وفق 
بكل  النشاط  بتعليق  أوامر  إصدار 
الكبير  التجمع  ذات  التجارية  األماكن 
الواليات  اإلجراءات  هذه  وتخص 
لفيروس  كبيرا  انتشارا  تشهد  التي 
ملصالح  أوامر  أصدرت  كورونا. كما 
األمن والسلطات احمللية لتطبيق عقوبات 
تعليمات  املخالفني، ووجهت  ضد 
العقوبات  بفرض  املختصة  للمصالح 
التجارة  لوزارة  وكذا  وحزم  صرامة  بكل 

بالقيام بدوريات تفتيش ومراقبة.
تدابير  من  تقدم  ما  إلى  باإلضافة 
تقضي  تعليمات  أصدرت  احترازية، 
والوالئم  مبنع األعراس وحفالت اخلتان 
األماكن  مستوى  على  العزاء  ومجالس 

لتفشي  عامال  تشكل  التي  اخلاصة 
مراسم  حضور  حيث يقتصر  الوباء، 
العزاء على حضور أصول املتوفى وفروعه 
منعا  سواهم، ومينع  دون  املباشرين 
بالنسبة  السيارات  مواكب  تنظيم  باتا 
حلفالت الزفاف، ويتعرض كل مخالف 
لهذا القرار لسحب رخصة السياقة ووضع 
بالنسبة لألشخاص  املركبات يف احملشر 

املشاركني يف مواكب حفالت الزفاف.

درار: 17 % من اإلَصاباِت َسبُبها 
األعراُس والَوالِئُم

اجلزائر،  باستور  معهد  مدير   أرجع 
بـ  اإلصابات  تزايد  درار،  فوزي 
التزام  »كوفيد19-« يف اجلزائر إلى عدم 
التباعد  مسافة  باحترام  األشخاص 
القناع  ارتداء  وعدم  االجتماعي، 
الواقي، حيث دعا املواطنني إلى التحلي 
باملزيد من اليقظة واحلذر ما دام فيروس 
كورونا لم يتالش متاما، ومازالت تسجل 

حاالت يوما بعد يوم.
تسجيل  إلى  املتحدث  أشار  كما 
 16 بني  تتراوح  عائلية  عدوى  حاالت 
احلاالت  مجموع  من  املائة  يف   17 إلى 
املعلن عنها، وذلك نتيجة تنظيم بعض 
التجمعات واألعراس، رغم التحذيرات 
العمومية  السلطات  وجهتها  التي 
واخلبراء حول خطر وباء كورونا، مشددا 
واحلذر  احليطة  ضرورة توخي  على 
للتدابير  الصارم  التطبيق  مع  واليقظة، 
الوقائية التي تبقى من العوامل الرئيسة 

التي تساعد على حماية املجتمع.

مرابط: الُبدَّ من الَعمِل على َتطبيِق 
إْجراءاِت الوَقايِة 

نقابة  رئيس  مرابط  إلياس   ثّمن 
والناطق  العمومية  الصحة  ممارسي 
الوطنية  التنسيقية  باسم  الرسمي 
لنقابات الصحة اإلجراءات املتخذة من 
قبل احلكومة، داعيا إلى توفير الظروف 

املناسبة لتطبيقها على أرض امليدان.
مع  اتصال  يف  مرابط،  وأوضح 
القانون،  أن  الوطن«  »أخبار  أجرته معه 
املواطنني  على  يلزم   ، معلوم  هو  وكما 
العمومية،  األماكن  يف  الكمامة  ارتداء 

حيث مت تسجيل خروق عديدة يف هذا 
اخلصوص، فالبد على املواطن أن يرفع 
عبر  بالوعي  واالتصاف  املدني  حّسه 
التباعد االجتماعي يف األماكن  تطبيق 
الكمامة،  ووضع  والتجارية  العمومية 
عليه  ستسهل  اإلجراءات  هذه  كون 
الطبيعية،  للحياة  السريعة  العودة 
مشيرا إلى أن املواطن ال يتحمل وحده 
املسؤولية يف التراخي بل حتى اإلدارات 
توفر  أن  البد  التي  املعنية  واجلهات 

الكمامة ووسائل احلماية.
من  استغرابه  مرابط  أبدى  وقد 
إجراء إجبارية ارتداء الكمامات بالنسبة 
وهو  ومرافقيهم،  السيارات  لسائقي 
املفهوم«،  بـ »غير  الذي وصفه  اإلجراء 
قطاع  يف  وممارس  كمواطن  أنه  مبرزا 

الصحة يعتبر اإلجراء بال فائدة. 

 بركاني: ِمن الُمنتظِر َتشِديُد 
دِعّيِة  اإلجراءاِت الرَّ

ملتابعة  الوطنية  اللجنة   أرجع عضو 
بقاط  البروفيسور  كورونا  وباء  ورصد 
يف  مؤخرا  املسجل  االرتفاع  بركاني 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا إلى ما 
وعدم  املواطنني،  بعض  تراخي  أسماه 
والسالمة،  الوقاية  إجراءات  احترامهم 
وبعث  احلظر  رفع  قرار  أن  إلى  مشيرا 
ال  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 

يعني أن اجلزائر جتاوزت مرحلة اخلطر.
أجرته  اتصال  يف  بركاني،  وقال 
قرارات  إن  الوطن«،  أخبار   « معه 
والتي  منتظرة  كانت  األخيرة  احلكومة 
اإلجراءات  تشديد  باألساس يف  تتعلق 
بحيث  الكمامة،  كارتداء  الردعية 
تسامح  وال  بحذافيره  القانون  سيطبق 
اللجنة  وأن  خاصة  ذلك،  يف  وتساهل 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  تكن تتوقع  لم 
أن  إلى  مشيرا  الشكل،  بهذا  اليومية 
تشديد اإلجراءات لكسر سلسلة انتشار 
بعض  يف  وضروري  »محتملة«  الوباء 
فيها  انتشر  التي  خصوصا  الواليات، 
توجد  أنه  غير  بشكل خطير،  الفيروس 
واجتماعية،  اقتصادية  أخرى  عوامل 
للسلطات  النهائي  القرار  يبقى  فيما 

العليا يف البالد.

وزارة البريد:
األشخاُص الَمعنِوّيوَن يسَحُبون أمواَلهم 

عبر َوسائِل الّدفِع الِكتابّيِة 
سحب  كيفية  والالسلكية  السلكية  واملواصالت  البريد  وزارة  كشفت 

األشخاص املعنويني األموال من مراكز البريد.
املعنويني  لألشخاص  ميكن  بأنه  الثالثاء،  أمس  للوزارة،  بيان  وأفاد 
الصكوك  استعمال  بواسطة  املتاحة،  الكتابية  الدفع  وسائل  من  االستفادة 
املُصادق عليها أو التحويالت من حساب إلى حساب أو تقدمي صك بريدي 

للتحصيل، من خالل نظام املقاصة اإللكترونية مع املنظومة املصرفية.
ونص البيان على أن اإلجراء ظريف وقد فرضته أزمة السيولة التي تشهدها 
بعض مراكز البريد، جّراء نقص تداول السيولة يف ظّل األزمة الصحية لوباء 
األشخاص  للمواطنني   األولوية  إعطاء  اإلجراء  ويتضّمن  »كوفيد19-«، 
املؤقت  التعليق  وكذا  ومعاشاتهم،  أجورهم  عمليات سحب  الطبيعيني  يف 
حسابات  على  احلائزين  املعنويني  لألشخاص  األموال  سحب  لعمليات 

بريدية جارية  املؤسسات والشركات .
محمد رضوان

راهن على األلواح اإللكترونية لتخفيف ثقل المحفظة 
جّراد ُيعِلن إنشاَء مناِطَق للّتباُدل الُحرِّ 

على الُحدوِد الَجنوبّيِة
 أعلن الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس الثالثاء، عن إنشاء منطقة 

حرة بتندوف لتسهيل التبادل التجاري مع الدول املجاورة.
وأوضح جراد، خالل الزيارة التي قادته إلى تندوف يوم أمس، أن اخلطوة 
إلنشاء  عمل  يحضرون خلطة  إنهم  الوالية، حيث  لسكان  كبشرى  جاءت 
املنطقة  نشاط  أن  موضحا  تندوف،  عبر  وموريتانيا  اجلزائر  بني  حرة  منطقة 
احلرة لن ينحصر فقط مع احلدود اجلزائرية مع موريتانيا لكنه سيشمل احلدود 

مع مالي والنيجر.
بإرسال  والعمران  السكن  وزير  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  أمر  كما 
التراب  مستوى  على  السكنية  املشاريع  سير  مدى  ملتابعة  تفتيش  جلان 
سياسة  على  والقضاء  العقاري  املشكل  حل  ضرورة  على  مشددا  الوطني، 
شيء  كل  يتابع  بأنه  اخلاصة  املشاريع  مسؤولي  محذرا  والوعود،  التسويف 
عبر التكنولوجيا املتوفرة، حيث وقف على مختلف املشاريع املنجزة واألخرى 
املوجودة يف إطار اإلجناز، واشترط جراد جتسيد اجلزائر اجلديدة بتوفر عقلية 
جديدة ووطنية باالستناد إلى تعليمات رئيس اجلمهورية، مركزا على ضرورة 
التخلص من البيروقراطية، مبينا أن املقاوالت يجب أن تتناسب مع حجم 
املشاريع، مذكرا بضرورة حل مشكل العقار والقضاء على سياسة التسويف 

والوعود.
استغالل  األول يف حديثه على ضرورة  الوزير  عّرج  ذاته،  السياق   ويف 
باالستعانة  الطاقات،  بهذه  لتميزها  اجلنوب  مساكن  يف  املتجددة  الطاقات 
أن  إلى  مشيرا  واملدينة،  السكنية  املخططات  بناء  يف  للمساعدة  بخبراء 
استعمالها ال يجب أن يقتصر على السكن بل يجب استغاللها يف جميع 

املجاالت.
وحّذر املتحدث مسؤولي املشاريع اخلاصة مبناطق الظل يف تندوف أنه يتابع 
كل شيء عبر التكنولوجيا املتوفرة، مخاطبا إياهم بالقول: »أنا أتابع املشاريع 
عبر التكنولوجيا املتوفرة وال أريد االستماع لنسبة 90 و95 باملائة، أريد موعد 
التسليم«، موضحا أن مناطق الظل لها األولوية وأن مصاحله ستعمل على 
مناطق  ظاهرة  من  نهائيا  التخلص  على  مراهنا  نور،  مناطق  إلى  إرجاعها 
الوالة  منهم  خاصة  احملليني  املسؤولني  كافة  داعيا  اآلجال،  أقرب  يف  الظل 
إلى إيالء األولوية للمناطق التي حتتاج إلى تنمية. وأكد جراد لدى تفقده 
وترقية  تشجيع  على  عازمة  احلكومة  أن  التبريد  مخازن  مجمع  إجناز  مشروع 
االستثمار ودعم الصناعة التحويلية، قائال: »سنعمل من أجل مرافقة هذا 
املجمع الذي سيساهم يف دعم إستراتيجية الدولة لضبط املنتجات الفالحية 
وتشجيع الفالحني والرفع من قدرات التخزين«، مضيفا أن السلطات عازمة 
على العمل إلحياء املنطقة لتكون زراعية الحتوائها على اإلمكانات الالزمّة، 
وبلغت نسبة تقدم األشغال بهذا املشروع 95 باملائة، فيما تبلغ طاقة التخزين 
به 5.000 متر مكعب، يف حني سيوفر 25 منصب شغل مباشر بعد دخوله 

حيز اخلدمة، حسب اإلحصاءات املقدمة للوزير األول.
وعلى هامش هذه الزيارة، أكد جراد أن من أهداف احلكومة تعميم لوحة 
إلكترونية جلميع التالميذ، مضيفا أنه يجب توفير سبورات ذكية يف املدارس 

التربوية، بهدف دعم التلميذ وتكوينه.
 أحمد بوكليوة

قررت الحكومة، عشية يوم األحد المنصرم، تمديد إجراءات الحجر المنزلي المتخذة في إطار محاربة فيروس كورونا إلى 
غاية 13 جويلية المقبل، والتي تنص على رفع الحجر المنزلي الكامل عن 19 والية وفرضه من الساعة الثامنة ليال إلى 
غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي على 29 والية أخرى، مع تشديد الرقابة فيما يخص احترام اإلجراءات الوقائية، 

حيث تأتي هذه اإلجراءات بعد االرتفاع المحسوس في عدد اإلصابة بفيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني.



خديجة بن دالي 

حرُق 15 عجلًة َمّطاطيًة بجَبل »بن عربة« بواِدي ْزَناتي 
حادثة  يف  جاري  التحقيق  بأن  قاملة  لوالية  الغابات  محافظ   أفاد 
خطيرة بعد قيام مجهولني بحرق 15 عجلة سيارة داخل جبل بن عربة، 
وتسببوا يف حرق مساحات هامة من  الغابة من أجل استغاللها يف إنتاج 
املبارك على األبواب. وصرح  أن عيد األضحى  الفحم، خصوصا  مادة 
محافظ الغابات بأن التحقيق جاٍر حتت إشراف وكيل اجلمهورية ومصالح 
الدرك الوطني، ويف حالة ثبت اجلرم على أصحابه سيتم اتخاذ عقوبات 

صارمة ضدهم. 
إطالق  إشرافه على  الوالية خالل  والي  استنكر  أخرى،  من جهة 
موسم احلصاد والدرس األفعال اإلجرامية التي استهدفت الثروة الغابية،  
والتي تعتبر متنفسا للعديد من العائالت بوالية قاملة، معربا عن أسفه 
لتسجيل مثل هذه األفعال، مذكرا بأن الشجرة تستغرق سنوات عديدة 
وإتالف  فقط  دقائق   5 خالل  حرقها  يتم  اجلهل  وبفعل  تنمو،   لكي 

اآلالف من الهكتارات. 

 إتالُف أزيَد من 1000 هكتاٍر من َغاباِت قالمة في 2019 
أفاد مصدر من مديرية احلماية املدنية بأنه مت، خالل سنة 2019،  
الذي  احلريق  إليها  يضاف  الغابات،  من  هكتار   1000 من  أزيد  حرق 
محمية  تعتبر  والتي  هكتار  آالف   5 على  أتى  والذي   2017 سنة  وقع 
تتسبب  إيكولوجية  وكارثة  طبيعي  غير  احلريق  بحيث صنف  طبيعية، 

يف والتصحر.

95 % من الَحرائِق َسبُبها اإلنَسان! 
إتالف  يف  تساهم  التي  األسباب  أهم  من  البشري  العامل  يعتبر 
أسباب  من  باملائة   95 يشكل  بحيث  احلرائق،  الهكتارات جراء  آالف 
احلرائق  غياب ثقافة احملافظة على البيئة وجشع بعض املواطنني الذين 
ميتهنون جتارة اخلشب والفحم والفلني، ناهيك عن مخلفات اإلنسان التي 
تتسبب يف 95 باملائة يف حريق احملاصيل الزراعية والغابات،  منها أعقاب 

السجائر، الرمي العشوائي للزجاج واملفارغ العشوائية.

. .. الُفرَصة المواِتيُة   الَحجُر الُجزئيُّ
محافظة  خصوصا  املديريات،  بعض  انشغال  مجهولون  يستغل 
مع  كورونا،  فيروس  بخطورة  والتحسيس  التعقيم  بعمليات  الغابات 
استغالل فترة احلجر اجلزئي املطبق على الوالية سابقا،  من أجل تنفيذ 
مخططاتهم التي تستهدف الغابات، وهذا بحرق األشجار وحتويلها إلى 
ناهيك عن استغالل  املبارك،  لبيعها خالل عيد األضحى  الفحم  مادة 
أشجار الفلني للحصول على هذه املادة الهامة التي تدخل يف تكوين عديد 
األدوات واملكونات، ناهيك عن مادة اخلشب التي تستعمل كمادة أولية 

يف مهنة النجارة. 

ٌك في الُمواجهِة  َرتٌل متحرِّ
ومحافظة  قاملة  لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  نصبت  وقد   هذا، 
الفاحت  جويلية،  وهو  اليوم  الغابات رتال متحركا سيدخل حيز اخلدمة 
جتهيزات  على  حتوز  قوة  وهو    ،2018 سنة  املديرية  عليه  حتصلت  رتل 
عديدة من شأنها أن تصنع الفارق يف مختلف التدخالت التي تسجلها 
مختلف املصالح. ومن املنتظر أن تتدعم محافظة الغابات بالوالية برتل 
متحرك آخر خالل هذه السنة يحتوي على 8 شاحنات بالنظر إلى أهمية 

املساحة الغابية بوالية قاملة ومساهمتها بفعالية يف االقتصاد الوطني. 
وقد سخرت مصالح احلماية املدنية لوالية قاملة مراكز تقدم ضمانا 
لسرعة التدخل بكل من بلديات عني بن بيضاء، عني العربي، تاملوكة 
الركنية ووادي الشحم. وحسب املكلف  الزناتي،  بني مزلني،   وادي 
باإلعالم على مستوى احلماية املدنية بقاملة، فإن احلرائق هذا العام بدأت 
مبكرا بأسبوع مقارنة مع العام املنصرم؛ حيث كان أول حريق هذه السنة 
يف الثاني من شهر جوان اجلاري، وذلك راجع باألساس إلى استغالل 

أعداء الغابات التدابير الوقائية من فيروس كورونا. 

َخنادُق الّنار في ُمواجهِة الَكاِرثة
العام  النار هذا  توسيع خنادق  إلى  بقاملة  الغابات   عمدت محافظة 
بـ 50 هكتارا تضاف للمساحة املوجودة واملقدرة بـ 1600 هكتار ككتل 

غابية مهمة، وتخصيص 15 كلم من املسالك باإلضافة إلى تسخير 179 
للجزائرية  تابعة  آبار   8 تسخير  مع  الغابية  الكتل  عبر  موزعة  ماء  نقطة 

للمياه.
وخالل سنة 2020،  مت إجناز 39 كلم من املسالك يف إطار برنامج 
قطاعي مع وجود 50 هكتارا من خنادق النار يف طور اإلجناز على مستوى 
غابة موبية، ناهيك عن رصد برنامجي إلصالح القطاع من طرف والي 
الغابات  محافظ  حسب  احلرائق،  مكافحة  جهاز  وتقوية  لتدعيم  قاملة 
من  كلم   100 تهيئة  أجل  من  للتنمية  قطاعي  برنامج  منه  بالوالية، 
الغابات وبرنامج صندوق التضامن للجماعات احمللية، بحيث مت برمجة 
عمليات على مستوى غابة بني صالح لتهيئة مسالك بـ 50 كلم وتهيئة 
النار بـ 200 هكتار، إضافة إلى تسييج احملمية بنحو 18 كلم،  خنادق 
كما ستتدعم احلظيرة الوالئية بعتاد متمثل يف 15 شاحنة ذات صهريج 

بسعة 6500 لتر لكل شاحنة ذات صهريج.

 َماِفيا الَفحم َتعتِرُض أعواَن الَغاباِت بأم الَبواِقي 
 شهدت والية أم البواقي حادثة قيام مجهولني بوضع حاجز حجري 
ملنع وصول أعوان الغابات إليهم للعمل على نهب الثروات الطبيعية دون 
وعيهم بخطورة ما يقومون به على البيئة، خصوصا وأنها تسبب مشاكل 
حيث  للمنطقة،   اإليكولوجي  بالنظام  واإلخالل  والفياضات  التصحر 
أفادت محافظة الغابات لوالية أم البواقي بتعرض أعوانها لغلق الطريق 
باملكان املسمى عمامة كبيرة على مستوى غابة الدولة،  خالل تنفيذهم 
دورية عمل ملراقبة مختلف املخالفات واجلنح املرتكبة يف الوسط الغابي، 
ما  مسلحني  غير  وأنهم  خصوصا  للخطر  األعوان  هؤالء  يعرض  ما  وهو 
يحتم على الدولة إعادة التفكير يف تخصيص قانون ألعوان الغابات من 

أجل حمايتهم وحماية الثروة الغابية.

اِعي   َحمالٌت َتحِسيسّيٌة وَتوعوّيٌة. . الَجدوى والدَّ
بحرائق  وتوعوية  حتسيسية  حمالت  الواليات  مختلف   نظمت 
بالرغم من  الفاعلني وذلك  الزراعية، مبشاركة عديد  الغابات واحملاصيل 
هذه  أهمية  إلى  وبالنظر  البالد،  تعيشه  الذي  الصعب  الصحي  الوضع 
احلمالت إال أن تأثيرها يبقى ضعيفا، بحيث تنظم كل سنة ومع ذلك 
قاملة  بوالية  الواليات، خصوصا  مبختلف  احلرائق  نسبة  وتزداد  تتواصل 
الذي  االمر  صيفا؛  مئوية  درجة   48 إلى  بها  احلرارة  درجة  تصل  التي 
املنظومة  يف  النظر  وإعادة  بها،   خاصة  إستراتيجية  إعداد  يستدعي 
القانونية ألعوان  ناهيك عن احلماية  الغابات،  بقطاع  القانونية اخلاصة 
الغابات وأعوان احلماية املدنية الذين هم يف مواجهة إعصار احلرائق من 

جهة، وأعداء الغابات من جهة أخرى. 

ياِر  َجمعّياُت ِبيئّية. . مع التَّ
 تعتبر اجلمعيات البيئية عني املسؤولني وواسطة بينهم وبني املواطنني 
الواسع  االنتشار  ملنع  مقترحات  ووضع  االنشغاالت  مختلف  إليصال 
آليات  الغابات عن طريق إيجاد  الغابات، وكذا وضع حد ملافيا  حلرائق 
أو اقتراحها على السلطات احمللية،  بحيث نسجل أن معظم اجلمعيات 
البيئية تنشط بصفة موسمية،  لتشارك يف حمالت التحسيس والتوعية 
التي تنظمها السلطات احمللية؛ األمر الذي جعل بعضها ميشي مع التيار،  
ويتناسى أهداف اجلمعية التي باألساس تتوقف على ضرورة احملافظة على 

البيئة والثروة الغابية التي تزخر بها اجلزائر. 
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ناِهبو الّثروِة الَخضراِء َيستغّلون الوضَع الّصحَي للَعودِة بُقّوٍة 

حيُّ يفتُح شهّيَة ماِفيا الَغابات الَحجُر الصِّ
تحّدت أعوان الغابات وحاصرت السكان بسكيكدة

َماِفيا الَفّلين َتغتاُل آالَف الِهكتاراِت 
وَتخُنق رئَة الَجزاِئر 

مادة  جني  عملية  السنة،  هذه  سكيكدة،  يف   انطلقت 
الفلني يف كامل ربوع الوالية الغابية باميتاز، وخاصة يف اجلهة 
لألسف  التي  السوداء  للثروة  الرئيس  اخلزان  تعد  التي  الغربية 
مصالح  قبل  من  تبذل  التي  اجلهود  رغم  بالزوال  مهددة  باتت 
الغابات قصد حمايتها ومكافحة املافيا التي عبثت حتى بأرواح 
املواطنني يف غابات املصيف القلي، حيث شهدت الوالية مجازر 
خاصة  األرواح  إلزهاق  حتى  وامتدت  املادة  هذا  بحق  كبيرة 
ما  الفحم، حيث  ومافيا  الفلني  مافيا  تكالب كل من  يف ظل  
تزال مجزرة بوسحابة يف عني قشرة يف األذهان بعد ما اشتعلت 
النيران يف أزيد من 200 هكتار من الفلني وحاصرت التجمعات 
السكنية باملنطقة،  وتسببت يف إزهاق روح 3 أشخاص وإصابة 
العديدين بحروق،  وهو  السيناريو نفسه الذي طبقته املافيا يف 
غابات الفلني مبنطقة قرقورة وقنواع الصائفة املاضية، مما تسبب 
يف إتالف أزيد من 157 هكتارا من الفلني، الذي بات ثروة مهدد 
بالزوال يف الوالية التي كانت حتتل مراتبه األولى يف ما يخص 

هذه املادة على مدار السنوات املاضية.
يف  الوالية  يف  الغابات  مصالح  شرعت  السياق،  هذا  ويف 
هذه  حلماية  ومراقبة  النطاق  واسعة  تشجير  عمليات  تنظيم 
تقوم  التي  املداهمات  من  العشرات  من خالل  خاصة  الثروة، 
بها، والتي مكنتها من توجيه سلسلة من الضربات للعصابات 
التي تتوزع يف مسالك غابية وعرة بغرب الوالية، ما مّكن من 
شبكات  بيد  كان  الذي  اخلام  الفلني  من  القناطير  استرجاع 
العصابات وأعوانهم، والذين ينشطون  عبر شبكات االجتار غير 
يف  اخلاصة  اإلنتاجية  الوحدات  ناحية  الفلني،  مبادة  الشرعي 

شرق الوطن وحتى يف الواليات األخرى.

 نجاُة أعواِن الَغاباِت من الَموِت في كَماِئن الَمافيا
يف  الغابات  أعوان  يوجهها  التي  املتتالية  الضربات   وأمام 
يف  احملترفة  النهب  شبكات  فضلت  املافيا،  ألفراد  سكيكدة 
حدود واليتي جيجل وسكيكدة التطوير من أساليب مواجهتها 
التي  اخلطيرة،  الكمائن  العديد من  لألعوان من خالل نصب 
استهدفت رجال الغابات والرتل املتحرك، حيث مت تسجيل عدد 
من االعتداءات التي أوقعت لألسف ضحايا بني رجال الغابات 
أقصى  اعطية وحتى يف  وأوالد  قنواع  إقليم  على مستوى  وهذا 
جنوب الوالية بأوالد أحبابة، حيث يتم وضع متاريس حديدية 
على  البيضاء  باألسلحة  والهجوم  السيارات  عجالت  لتفجير 
أعوان الغابات، الذين طالبوا بضرورة تسليحهم قصد الدفاع عن 

أنفسهم من املافيا التي باتت تهديد حتى أرواحهم.

دعوٌة إلنقاِذ َمصنِع َتحويِل الَفّلين بالقّل من اإلفالِس
يف  الفلني  حتويل  مصنع  نقابة  أعضاء  طالب  املقابل،   يف 
بالتدخل عاجال من أجل  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  القل 
الفترة االشتراكية يف والية سكيكدة، ممثال  إنقاذ آخر رمز من 
الذي بات مهددا باإلفالس، معتبرين  الفلني  يف مصنع حتويل 
والعصابات  التسيير  يف  الفاشلة  اإلدارات  لتحامل  تعرض  أنه 
على  األولية  املادة  قطع  تعمدت  التي  الفلني  بنهب  اخلاصة 
لدى  بالفلني  والبزنسة  مراحل،  وعلى  طويلة  لسنوات  املصنع 
اخلواص الذين أرهقوا املصنع يف منافسة غير شريفة أفلسته يف 

العديد من املرات.
جمال بوالديس

مع بداية فصل الصيف، تزداد شهية مافيا الغابات لنهب كل ما يصادفهم من ثروات طبيعية مستغلين فترة الحجر الصحي وانشغال المصالح 
األمنية ومصالح الغابات بحمالت التحسيس والتوعية بخطورة وباء كورونا، ناهيك عن عمليات التعقيم التي شاركت فيها محافظة الغابات، 
مديرية البيئة والمصالح الفالحية لتنفيذ مخططاتهم لتصبح الغابة مكبلة في يد أعدائها،  ممن يحاولون الحصول على ثروات وحجتهم في 

ذلك أنها ثروات عامة ومن حق المواطن االستفادة منها.

 َتفعيُل الَمنظومِة الَقانونّيِة ضَد الُمخاِلفيَن َضرورٌة وَحتمّيٌة 	
َماِفيا الَغابة َتنِصُب الَحواجِز لعرقلِة أعواِن َحرِس الَغاباِت بأم الَبواقي 	
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مستشفــى العوينــات يفنـّد  خبــر 
استقــالة الطاقــم الطبي

الثالثاء،  أمس  احتجت،   
العشرات من أفراد العائالت املختلطة 
»اجلزائرية – التونسية« على مستوى 
املعبر احلدودي الطالب العربي بوالية 
احلدودي  للمعبر  واملتاخم  الوادي، 
التونسي حزوة، وكذا أمام مقر والية 
بااللتحاق  للمطالبة  وذلك  الوادي 

بذويهم يف تونس. 
من  العشرات  وجتمعت   
ساعات  منذ  املختلطة  العائالت 
احلدودي  املعبر  أمام  األولى  الصباح 

الوادي  بوالية  العربي  الطالب 
اجلانب  من  احلدود  بفتح  للمطالبة 
آخر  عدد  اعتصم  كما  اجلزائري، 
الوادي،  والية  مقر  أمام  منهم 
الذين  احملتجني،  من  العديد  وصرح 
جزائريات  أنهن  نسوة،  أغلبهم  كان 
تونسيني وميلكن  مبواطنني  متزوجات 
أن  كما  إقامة دائمة.  بطاقات 
بأبناء  رزقن  منهن  العظمى  الغالبية 
يحملون اجلنسية التونسية. وأضافن 
يأملن  كن  أنهن  الوطن«  »أخبار  لـ 

املشتركة بني  فتح احلدود  يتم  أن  يف 
املاضي،  جوان  من   27 يف  البلدين 
التونسية  السلطات  قرار  على  عطفا 
والبحرية  البرية  حدودها  كل  بفتح 
واجلوية، والتي أغلقت منذ منتصف 
إطار  يف  املاضي،  مارس  شهر 
كورونا  فيروس  من  التوقي  إجراءات 
املستجد لكنهن صدمن بقرار رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، الصادر 
غلق  باستمرار  القاضي  يومني،  قبل 
احلدود حتى إشعار آخر وغير محدد.

ليندة  السيدة  وأوضحت 
املنحدرة من مدينة بسكرة لـ »أخبار 
الوطن« أنها متزوجة بتونسي وتقطن 
حتملن  بنتان  ولديها  سوسة،  مبدينة 
متحصلة  وهي  التونسية  اجلنسية 
اجلارة  يف  دائمة  إقامة  بطاقة  على 
زيارتها  أن  تدري  تكن  لم  الشرقية، 
أن  املفترض  من  كان  التي  ألهلها 
04 شهور  لـ  تكون خاطفة ستستمر 
الغلق  بقرار  تفاجأت  حيث  كاملة، 
أن  تظن  وكانت  للحدود.  الكامل 

هذا الغلق سوف لن يدوم لفترة طويلة 
كما حصل، وهو ما زاد من معاناتها 
النفسية وهي وبنتاها االثنتني واللتان 
والديهما.  فراق  تطيقان  تعودان  لم 
الوضعية  هذه  أن  محدثتنا  وأضافت 
تنسحب  بل  فقط،  هي  تخصها  ال 
على بقية العائالت احملتجة يف املعبر 

احلدودي الطالب العربي. 
من  احملتجات  وطالبت   هذا، 
السلطات اجلزائرية والتونسية، وعلى 
تبون  املجيد  عبد  الرئيس  رأسهما 

سعيد،  قيس  التونسي  والرئيس 
يف  السلطات  بني  اجلهود  بتنسيق 
البلدين من أجل متكينهن من العودة 
وقت  أقرب  يف  التونسي  التراب  إلى 
احلدودي  املعبر  وأن  خاصة  ممكن، 
للتراب  املتاخم  حزوة  التونسي 
الوطني عبر والية الوادي مفتوح منذ 

يوم السبت املاضي.
رشيد شويخ

فيروز رحال 
وجاء هذا الرد بعد تداول صفحات مواقع 
متثل  وثيقة  فايسبوك  االجتماعي  التواصل 
يعملون  أطباء   10 قدمها  جماعية  استقالة 
ألسباب  العوينات،  مستشفى  مستوى  على 
الظروف  انعدام  منها  حسبهم-   – عديدة 
وسائل  توفر  عدم  غرار  على  للعمل  املالئمة 
جميع  باعتبار  النقل،  وسائل  وكذا  الوقاية 
األطباء يقيمون خارج بلدية العوينات، وجاء 

24 ساعة  املناوب ملدة  الطبيب  أن  الوثيقة  يف 
املصلحة  وكذا  االستعجاالت  مبصلحة  يعمل 
اخلاصة بـ »كوفيد 19«، يف الوقت نفسه وهو 
ما يشكل خطورة على جميع املرضى، حيث 
للبحث عن  بإيفاد جلنة حتقيق  طالب األطباء 

حلول استعجالية لهذه االنشغاالت.
نشرته  الذي  التكذيب  بيان  وحسب 
املؤسسة االستشفائية بالعوينات، فإن مديرية 
الصحة والسكان قد وفرت حافلة لنقل عمال 

الصحي  للحجر  إعالن  أول  منذ  املستشفى 
جميع  توفير  مع  النقل،  وسائل  وتوقف 
بعد  فيروس كورونا خاصة  الوقاية من  وسائل 
تخصيص مصلحة خاصة باألمراض التنفسية 
للفرق  عمل  برنامج  وضع  مت  كما  املستجدة، 
 19 الطبية خاصة مبرضى كوفيد  الطبية وشبه 

فقط.

سهام عاشور 
تسهيل  ضرورة  على  مؤكدا 
طريق  عن  للمواطن  اإلجراءات 
التقليص  مع  االلكترونية  التقنيات 
التجاري،  السجل  القيد يف  من مدة 
التجارة  على  املواطن  تشجيع  بهدف 
باعتبارها قطاع خالق ملناصب العمل 

سيما التجارة املتنقلة.
اجلديد  املقر  رزيق  دشن  كما 
بالكلم  الكائن  التجارة  ملديرية 
االطالع  مت  حيث  بجيجل،  الثالث 
وتدخالت  نشاطات  مختلف  على 
مصالح التجارة، مشددا على ضرورة 
بغرض  الغش  وقمع  الرقابة  تكثيف 
اعتمادا على  وهذا  املستهلك  حماية 
وزارة  تتبعها  التي  اجلديدة  املنهجية 
القطاع  موظفي  توجيه  قصد  التجارة 

ليتم  امليدانية،  والرقابة  للمعاينة 
بعدها تدشني مقر مخبر جديد ملراقبة 
الثالث،  بالكلم  النوعية وقمع الغش 
مشيرا إلى إمكانية جعله مستقبال ذا 

بعد جهوي. 
جن«  »جن  ميناء  عاين  كما 
مستوى  على  احلدود  مفتشية  ومقر 
امليناء حيث مت االطالع على حصيلة 
نشاط  وكذا  املستوردة  املنتوجات 
التصدير. ويف هذا الصدد، ألح الوزير 
املنتوج  على  احملافظة  ضرورة  على 
على  شدد  كما  املستطاع  قدر  احمللي 
املواد  مختلف  حاويات  فتح  إجبارية 

املستوردة كإجراء رقابي.
إشارة  إعطاء  باملناسبة  مت  كما 
انطالق لعملية تصدير 400 ألف طن 

من مادة اإلسمنت إلى كل من مالي 
والنيجر وكذا 20 ألف طن من حديد 
 ،)Rond à Béton( التسليح 
قبل أن يتم توقيع اتفاقية بني مؤسسة 
القطرية  اجلزائرية  والشركة  سواكري 
من  طن  ألف   20 لتصدير  للحديد 

االسمنت املقوى.
ويف هذا اإلطار، أكد رزيق على 
سيساهم  مما  التصدير  عملية  تسهيل 
يف تقليص فاتورة الواردات، مع إنشاء 
الوزارة  مستوى  على  لإلصغاء  خلية 
املصدرين  ملشاكل  االستماع  قصد 
املرافقة  مع  لها  سريعة  حلول  وإيجاد 
هذه  لدعم  الدولة  طرف  من  الدائمة 
الفئة بهدف الوصول إلى أرقام تصدير 

عالية، بحسبه.

ناشدن الرئيسين تبون وقيس سعيد التدخل

جزائريات متزوجات بتونسيين يطالبن بفتح معبر »الطالب العربي« جزائريات متزوجات بتونسيين يطالبن بفتح معبر »الطالب العربي« 

ف سليم
 وأوضح بيان أصدره مجمع »إمييتال« 
متتد  التي  املذكرة  هذه  أن  الثالثاء  أمس 
للتجديد،  قابلة  واحدة  سنة  مدار  على 
القطرية  اجلزائرية  الشركة  بني  وقعت  قد 
سيدار،  مجموعة  مع  بالشراكة  للصلب 
وشركة  »إمييتال«،  ملجمع  تابع  فرع  وهي 
»تاماغا« )شركة ذات مسؤولية محدودة(، 
اجلزائري،  للقانون  خاضعة  شركة  وهي 
املسير  بصفته  عزالدين،  بسواكري  ممثلة 
طريق  عن  التصدير  أجل  من  الشريك، 
 20 لـ  )جيجل(  جنجن  ميناء  عبر  البحر 
اخلرسانية  التسليح  قضبان  من  طن  ألف 
نقلها  ليتم  وبنني،  السنغال  مينائي  نحو 

فيما بعد إلى مالي والنيجر. 
خالل  من  بأنه  ذاته  البيان  وأفاد 
العام  املدير  الرئيس  يتبناها  التي  السياسة 
والتي  بوسالمة،«  »إمييتال« »طارق  ملجمع 
تسعى إلى تشجيع عملية تصدير منتجات 

حصص  على  للحصول  والصلب  احلديد 
عملية  فإن  اإلفريقية،  السوق  يف  جديدة 
التصدير هذه ستساعد - بال شك - على 
للبالد.  األجنبي  النقد  احتياطي  زيادة 
التوقيع  هذا  أن  »إمييتال«  مجمع  وأضاف 
اجلمهورية  رئيس  لتوجيهات  تطبيقا  يأتي 
رغم  الوطني  االقتصاد  تنشيط  أجل  من 

وباء »كوفيد- 19«. 
 ويذكر أن مركب سيدار احلجار كان 
يف  الشروع   ،2018 سنة  يف  أعلن،  قد 
معلنا  الهند،  نحو  الصلب  احلديد  تصدير 
 10 الهند منذ  أول شحنة نحو موانئ  عن 
الهند  نحو  تصدير  عملية  وأول  سنوات، 
)وقتها ( متثلت يف شحنة من 16 ألف طن 
من السبائك اخلشنة، مت شحنها نحو ميناء 
بومباي يف الهند، وهذا يف الوقت الذي مت 
 ،2017 سنة  طن  ألف   127 نحو  تصدير 

بقيمة مالية جتاوزت 56 مليون دوالر.

 كشف مدير المؤسسة العمومية االستشفائية العوينات بوالية تبسة، في بيان رسمي، عن عدم تسّلمه أيّ استقالة 
جماعية أو فردية من طرف األطباء العاملين في مؤسسته عقب تخصيص مصلحة جديدة بالمؤسسة ذاتها للتكفل 

بمرضى كورونا، وهذا لعدم قدرة مستشفى »بوقرة بولعراس« ببكارية على التكفل بعدد المرضى الهائل.

قام وزير التجارة كمال رزيق، أول أمس، بزيارة عمل وتفقد إلى والية جيجل حيث 
كانت أولى محطاته معاينة مقر المركز الوطني للسجل التجاري بحي موسى ببلدية 

جيجل، حيث أسدى تعليمة لمصالح التجارة إلنشاء لجان مختلطة قصد تحسيس التجار 
المتوقفين عن النشاط قبل شطبهم من السجل التجاري،

انطالقا من ميناء »جن جن«
تصدير 40 ألف طن من اإلسمنت إلى الكاميرون 

وقع مجمع« إيميتال« 
على مذكرة تفاهم بين 

الشركة الجزائرية القطرية 
للصلب بالشراكة مع مجمع 

سيدار للحديد بالحجار 
)عنابة( فرع المجمع 

العمومي للحديد والصلب 
»إيميتال« وشركة »تاماغا«، 

لتصدير 20 ألف طن من 
حديد البناء إلى كل من مالي 

والنيجر.

وّقع  مذكرة تفاهم مّدتها سنة قابلة للتجديد

 مـجمـــــّع  » إيـميتـــال «
 يصــّدر 20 ألـف طـن مـن الحديــد 



سليم ن
أمس  أول  عشية  كانوا  املضربني 
بوابة  عند  خيام  عدة  نصبوا  اإلثنني 
لألسمدة  )فرتيال(  ملجمع  الرئيسية 
األزوتية بخي سيبوس جوانوا سابقا يف 
خطوة للفثإنتباه السلطات احمللية لوالية 
اجلهات  لدى  التدخل  أجل  من  عنابة 
املهنية  املركزية إليجاد حال لوضعيتهم 
بعد  طالهم  الذي  الطرد  جراء  الصعبة 
املذكورة  بالشركة  العمل  من  سنوات 
تبني  والفتات  شعارات  رفعوا  كما 
أساسا  املتمثلة  املشروعة  مطالبهم 
عملهم  مناصب  الى  عودتهم  يف 
املالية  حقوقهم  جميع  من  واالستفادة 
أن  ويجدر  التعسفي.  الطرد  هذا  بعد 
الوهاب«  عبد  دايرة   « بالبرملان  النائب 
الطاقة مت  لوزير  ويف سؤال كتابي موجه 
نشره عبر الصفحة الرسمية للنائب أكد 
بعنابة  )صومياص(  مؤسسة  عمال  أن 
املالكة 55 باملائة من أسهم مجمع »وود 

كانت  التي  سابقا،  اسميدال  غروب« 
عنابة  واليتى  من  عامل   160 توظف 
وإيجاد  بإنصافهم،  يطالبون  ووهران، 
حل سريع لهم لوضعيتهم اإلجتماعية 
يتخبطون  باتوا  التي  الكارثية  واملهنية 
فيها مند عدة أشهر بعد إعالمهم دون 
سابق إنذار بقرار طردهم وغلق املؤسسة 
األجنبية  اإلدارة  قبل  من  املذكورة 
املالكة. شددا على أنهم يؤكدون على 

حوالي  مند  كان  باملؤسسة  إلتحاقهم 
10 سنوات، ملا كانت الشركة جزائرية 
100 باملئة ». كما تساءل ذات النائب 
عن القرارات املستعجلة التي ستتخدها 
الوزارة إلنصافهم من خالل فتح حتقيق 
العمال  هؤالء  طرد  اسباب  يف  معمق 
اجلزائريني من طرف الشريك األجنبي 

بدون وجه حق.

والية  أمن  أمس مصالح  يوم  قدمت 
شخصني  قاملة،  محكمة  أمام  قاملة، 
سنة  40و59  بني  ما  أعمارهم  تتراوح 
ذخيرة  حيازة  قضايا  عن  بقاملة،  مقيمن 
لغرض  الرابع،  الصنف  من  حربية 
الصنف  من  نارية  بأسلحة  املتاجرة 
اخلامس ) بنادق صيد(، صناعة وتهريب 
من  احلية  بالذخيرة  املتاجرة  لغرض 
حساسة  مواد  حيازة  اخلامس،  الصنف 
)منظار ميداني ( دون رخصة من السلطة 
من  أبيض  سالح  حيازة  قانونا،  املؤهلة 

بحرية  صيد  )بندقية  اخلامس  الصنف 
غير  بطريقة  عسكري(  رسمي  ولباس 
دون  بيضاء  أسلحة  حمل  مع  مشروعة 
حسب  القضية  حيثيات  شرعي.  مبرر 
ما جاء يف بيان مصالح امن والية قاملة، 
فقد متكنت قوات الشرطة القضائية بعد 
اإلستغالل اجليد للمعلومات التي مفادها 
النارية  باألسلحة  يتاجر  شخص  وجود 
والذخيرة مبقر إقامته بقاملة، بعد تفتيش 
مسكنه مت ضبط وحجز 4 بنادق صيد عيار 
12 ملم و16 ملم، بندقية صيد بحرية، 

واألجنبية  الوطنية  بالعملة  مالية  مبالغ 
و379  باألسلحة،  اإلجتار  عائدات  من 
خرطوشة معبأة أجنبية الصنع، باالضافة 
الى خراطيش فارغة مهيأة لإلستعمال، 
الرش  من  كلغ   5.61 ميداني،  منظار 
البارود،02  من  غرام   365 )صاشم(، 
أسلحة بيضاء )سكاكني(، 03 سيارات 
استغلت يف املتاجرة و هواتف نقالة. ومت 
حتويل املشتبه فيهما الى املصلحة، وحجز 

ما مت العثور عليه.
خديجة بن دالي

جيجل
وفاة عون حماية مدنية في حريق نشب 

ببالرة
اليوم  صبيحة  شب  حريق  يف  عريف  برتبة  مدنية  حماية  عون  تويف 
لنشوب  يعود  األليم  احلادث  وقائع  امليلية  ببلدية  بالرة  الصناعية  باملنطقة 
حريق باملنطقة الصناعية يف حدود العاشرة صباحا حيث تدخلت مصالح 
املولدات  بحراسة  العون  تكليف  مت  فيما  إطفاءه  أجل  من  املدنية  احلماية 
الكهربائية واحلرص على عدم وصول ألسنة اللهب لها تفاديا لوقوع كارثة 
غير أنه ولضخامة احلريق وتصاعد الدخان سقط الضحية صاحب 43سنة 
مغشيا على األرض وبعد تقدمي االسعافات األولية مت نقله ملستشفى البشير 

منثوري بامليلية أين لفظ أنفاسه هناك.

سطيف
سكان منطقة النواصر يطالبون بفتح 

قاعة عالج
ناشد سكان منطقة النواصر والتي تعتبر أكبر منطقة ببلدية بازر سكرة 
الوالية  والي  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات  سطيف،  والية  شرق  الواقعة 
انشغالهم  وأخذ  التدخل  أجل  من  بالوالية  الصحة  قطاع  على  والقائمني 

بعني االعتبار وفاحت قاعة العالج املوجودة باملنطقة.
اعادة  أشغال  انتهت  الطبي  الهيكل  هذا  فإن  املنطقة  سكان  وحسب 
أنهم  مضيفني  هذا،  ليومنا  مستغال  غير  وبقي   2018 سنة  منذ  ترميمه 
يضطرون  حيث  مبنطقتهم،  صحي  مرفق  غياب  جراء  األمرين  يعانون 
التوجه إلى مركز البلدية من أجل تلقي عالج أو حتى أخذ حقنة أو تغيير 
ضمادة،وهو ما أثقل كاهلهم خاصة ذوي الدخل الضعيف الذي يلجئون 
إلى سيارات الكلوندستان من أجل الوصل إلى مركز البلدية، من جهتهم 
أن  فأكدت  االنشغال  هذا  على  وردا  الصحة  قطاع  على  القائمة  اجلهات 
هناك نقص كبير يف الطواقم الطبية، خاصة يف الوقت احلالي يف ظل انتشار 
مما  استثنائية  عطلة  يف  واملمرضني  األطباء  بعض  وخروج  كورونا،  فيروس 
جهته  من  طبي،  وشبه  طبي  فريق  نقص  من  تعاني  املستشفيات  جعل 
أن  فأكد  بازر سكرة  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  مومني  السيد 
العالج  قاعة  فتح  بإعادة  التكفل  أجل  من  النقل  بتوفير  وعدت  مصاحله 
خاصة وان املرضى ومن أجل حقنة يجبرون على التنقل ملسافات طويلة وما 
يترتب عن ذلك من معاناة، يف انتظار ان تنتهي أزمة الفيروس ويبدأ التفكير 

يف فتح هذا املرفق الطبي الهام.
آسيا.ع
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نصبوا خياما أمام مؤسسة »فرتيال » بسيبوس في عنابة

عمال شركة »صومياص« المطرودون 
يضربون عن الطعام

قالمة 
توقيف المتورطين في صناعة وتهريب األسلحة الحربية

دخل العشرات من عمال شركة )صومياص( بعنابة في إضراب عن الطعام تنديدا بالطرد التعسفي الذي طالهم من قبل مسؤولي 
الشركة، حيث قضوا ليلة اإلثنين إلى الثالثاء في العراء داخل الخيام. مهددين بمواصلة إضرابهم إلى غاية االستجابة لعريضة 

المطالب المرفوعة.

150 فالح  يوم أمس حوالي  أقدم 
وادي  لدائرة  التابعة  رقادة  ببلدية عني 
الزناتي بوالية قاملة، على تنظيم وقفة 
مخازن  بتوفير  للمطالبة  احتجاجية 
إضافية للحبوب وإيجاد حلول جدرية 
فيها  تتخبط  التي  التخزين  ملشاكل 
بحيث  عموما،  قاملة  ووالية  املنطقة 
واقع  أمام  أنفسهم  الفالحون  يجد 
وجتميع  احلصاد  عملية  بداية  مع  مرير 
بغلق  ليصطدموا  الزراعي  احملصول 
امتالء  والذي  بالبلدية  الوحيد  املخزن 
تسليم  استكمال  دون  آخره،  عن 
جلريدة  تصريحهم  ويف  محاصيلهم. 
»أخبار الوطن« أكد الفالحون احملتجون 
الكاذبة  الوعود  من  ذرعا  ضاقوا  أنهم 
للسلطات احمللية بحيث ال يزال مشكل 
التخزين يطرح نفسه كل سنة يف ظل 
بلدية  كمخزن  املخازن  بعض  غلق 
استيعابه  طاقة  يصل  الذي  بلخير 
104 آالف قنطار من احلبوب. ويضطر 
تصل  وقد  أيام  املكوث  الى  الفالحون 
طويلة  طوابير  يف  كامل  اسبوع  الى 

حني  يف  محاصيلهم  تسليم  أجل  من 
اضطر العديد منهم إلى االحتفاظ بها 
املخازن  امتالء  الى  بالنظر  منازلهم  يف 
بوعودها  احمللية  السلطات  وفاء  وعدم 
القاضية بتحويل احملاصيل الى مخازن 
الواليات املجاورة كواليات سكيكدة، 
عنابة وتبسة. كما كشف احملتجون عن 
السبب الرئيسي لتشبع املخازن بحيث 
احلصاد،  موسم  بداية  قبل  امتألت 
بعض  تستورده  الذي  املستورد  بالقمح 
السميد  مبادتي  اخلاصة  املطاحن 
أثار  ما  وهو  العجائن،  وحتى  والفرينة 
حفيظة احملتجني وطالبوا بتنظيم شعبة 
وأمام  التخزين.  حيث  من  احلبوب 
يشرف  ال  الذي  املخزي  الوضع  هذا 
قاملة،  والية  بحجم  فالحية  والية 
تخصيص  بضرورة  الفالحون  طالب 
الستقبال  إضافية  عمل  ساعات 
والعمل  العاملة  اليد  وتدعيم  احملصول 
بنظام التناوب، مع توفير العتاد الالزم 
بشاحنات  الوحدات  مختلف  وتدعيم 
حتتوي  التي  املجاورة  للواليات  حتويل 

على مخازن كبرى.
وجتدر اإلشارة إلى انه توجد بوالية 
موزعة  للحبوب  جتميع  نقطة   14 قاملة 
االربعة  الوالية  بلديات  مختلف  عبر 
استيعاب  طاقة  وتقدر  والثالثون، 
حني  قنطاريف  ألف   933 احلبوب 
بقدرة  تبريد  غرفة   21 بالوالية  توجد 
مكعب،  متر  تصل 52.250  تخزين 
أماكن  فادحا يف  نقصا  يشكل  ما  وهو 
املرتقب  االنتاج  الى  بالنظر  التخزين 
قدرته  بحيث  الفالحي  املوسم  خالل 
 2.777.470 ب  الفالحية  املصالح 
قنطار من احلبوب اما الكمية املرتقب 
جمعها هي 1.615294 قنطار، وتقدر 
بـ  الشعبة  هاته  يف  املزروعة  املساحة 
الكمية  نفس  وهي  هكتار   90.675
تخصيص  ومت  حصدها،  املرتقب 
استغاللها  يف  االولوية  حاصدة   29
برنامج  من  استفادوا  الذين  للفالحني 
عنه  كشف  ما  حسب  البذور،  اكثار 
مدير تعاونية احلبوب والبقول اجلافة. 
خديجة بن دالي

فالحوا بلدية عين رقادة يحتجون

سكيكدة
سكان حي البناء الذاتي يستغيثون 

المسؤولين
يشتكي، قاطنو حي البناء الذاتي يف والية سكيكدة، من حالة مزرية 
لقنوات  اإلنفجاراملتكرر  السيما  باحلي،  املتواجدة  املشاكل  جراء  وذلك 

الصرف الصحي باالضافة الى التذبذب احلاصل يف توزيع مياه الشرب. 
أبدى السكان تخوفهم من انتشار األوبئة واألمراض وسط السكان سيما 
األطفال األكثر عرضة للمرض ناهيك عن تلك الروائح الكريهة التي تسد 
وقد  إلنشغاالتهم،  احمللية  السلطات  جتاهل  ظل  يف  هذا  يحدث  األنفاس، 
أعرب العديد من سكان احلي وأصحاب احملالت عن استيائهم الشديد من 
تردي الوضع بسبب تسرب املياه القذرة، ناهيك عن الروائح الكريهة التي 
طالت بيوتهم وهو ما بات يهدد ويشكل خطرا كبيرا على صحتهم وصحة 

أطفالهم.
ومساء  ميرون صباحا  أنهم  احلي  قاطني  أحد  يقول  ذاته  السياق،  ويف   
على هذه املستنقعات التي تزداد سوءا وصارت معروفة لدى العام واخلاص 
التي  الكريهة  الروائح  استنشاق  إلى  مضطرين  أصبحوا  حيث  املنطقة،  يف 
املياه  أمام هذه  يلعبون  الذين أصبحوا  األطفال  بالضرر السيما  تعود عليهم 
تنتهجها  التي  التجاهل  سياسة  هو  تذمرهم  زاد  وما  فوقها  والقفز  القذرة 
السلطات احمللية وعدم اكتراثها للمعاناة اليومية التي يصارعونها جراء تلوث 
احمليط والروائح النتنة التي تتقزز لها األنفس متسائلني كيف سيكون مصير 
السكان واألطفال الذين ليس لهم مساحات خضراء أو مكان يذهبون إليه 
غير املكوث يف حيهم. وأمام هذه الوضعية املزرية يناشد سكان هذا احلي 
انسداد  جراء  املشكل  هذا  حل  يف  املتكررة  مطالبهم  تلبية  املعنية  املصالح 
وانفجار هذه البالوعات التي قد تؤدي إلى غلق الطريق والتسبب يف كارثة 
بيئية خطيرة قد ال حتمد عقباها، إلى جانب تزويدهم مبياه الشروب، حيث 
أكدوا أنهم ال يشربون خوفا من إصابتهم بأمراض تنجم عن اختالط مياه 

الشرب بالصرف الصحي.
جمال بوالديس
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للحد من انتشار وباء كورونا

والي البيض يأمر بغلق أسواق الماشية مجددا

نورالدين رحماني

القرار كان منتظرا بالنظر إلى تزايد 
بوالية  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد 
اجلمعيات  من  الكثير  ومطالبة  البيض 
والناشطني بضرورة غلق األسواق محليا 
خاصة  اجلميع  سالمة  على  حفاظا 
البيض هاته  املاشية بوالية  وان اسواق 
األيام نعرف إقبال آالف املوالني والتجار 
نقل  وإحتمال  الوطن  واليات  كل  من 
كبير.  بشكل  وارد  وإنتشارها  العدوى 
بوالية  املوالون  تأسف  أخرى  جهة  من 
قاضية  ضربة  وإعتبروه  للقرار  البيض 
كونهم  الى  بالنظر  املاشية  من  لثروتهم 

املاشية  رؤوس  آالف  بتسمني  قاموا 
عليها  أنفقوا  والتي  األضحى  لعيد 
امواال طائلة على أمل استرجاعها بعد 
بيعها هاته األيام اال ان امالهم خابت. 
االمني الوالئي الحتاد الفالحني بوالية 
حل  إيجاد  بضرورة  طالب  البيض 
ملشكل تسويق أضاحي العيد التي قام 
السنة  إمتداد  على  املوالون  بتسمينها 
املاضية خاصة وان والية البيض تعرف 
سنويا  اضاحي  آالف  بتوفير  وطنيا 
الواليات  كل  من  التجار  ويقصدها 
بالنظر إلى منتوجها الوفير واجليد. احتاد 
الفالحني بالبيض اشار من جهة أخرى 
للموال  الدولة  إلتفاتة  ضرورة  أن  إلى 

خالل  إهتماماتها  من  غيب  والذي 
األسواق  غلق  فبعد  احلالية  اجلائحة 
من  القل  وفتحها  شهرين  من  الزيد 
شهر يتم غلقها من جديد دون مراعاة 
ظروف املوالني الذين يعانون من جفاف 
وعلى  األعالف  أسعار  وإرتفاع  املراعي 
الدولة على األقل إعادة النظر يف أسعار 
األعالف التي تقارب حاليا 3000 دج 
املطاحن  عديد  أن  إلى  نشير  حاليا. 
جتد  بالبيض  باألعالف  اخلاصة 
صعوبات كبيرة يف توفير احلبوب بالنظر 
ان  كما  احلبوب  بدواوين  افتقادها  الى 
ما  مرتفعة  السوداء  بالسوق  اسعارها 

ينعكس على اسعار االعالف. 

أصدر والي والية البيض قرارا يقضي بغلق أسواق الماشية الموجودة بتراب الوالية، مرجعا سبب القرار الذي تحوز الجريدة 
على نسخة منه إلى مسعى الوالية للحد من انتشار وباء كورونا، بعد أن وصل عدد اإلصابات اإلثنين الماضي إلى 84 إصابة.

بومرداس
مكتتبو LPA مطالبون بتحيين ملفاتهم 
دعت مديرية السكن لوالية بومرداس املستفيدين من املشاريع السكنية 
يف صيغة الترقوي املدعم اجلاري اجنازها بعدة بلديات من الوالية، إلى حتيني 

ملفاتهم خالل 10 أيام.
أوضحت مديرية السكن لبومرداس يف بيان لها، أمس، أن املستفيدين 
من هاته املشاريع مطالبون بتسوية وضعيتهم اإلدارية، عبر التقرب من املرقني 
املقبلة  العشرة  األيام  بهم خالل  اخلاصة  امللفات  حتيني  أو  وإيداع  العقاريني 

اعتبارا من 30 جوان 2020.
ويتعلق األمر، حسب البيان ذاته، باملستفيدين من مشروع 100 مسكن 
ترقوي مدعم ببلدية أوالد موسى، للمرقي العقاري مراد حسني، 100/50 
نور  العقاري حصرومي  للمرقي  ببلدية خميس اخلشنة  ترقوي مدعم  سكن 
الدين، باإلضافة إلى املستفيدين من حصة 100 مسكن يف نفس الصيغة 
100 مسكن  العرب،  للمرقي قبة  التي جتري بها األشغال ببلدية بومرداس 
ترقوي مدعم احملولة إلى الصيغة اجلديدة بحي الصغيرات بلدية الثنية للمرقي 
برج  العقاري  للمرقي  بومرداس  ببلدية  سكن   50 وكذا  ميليسام  العقاري 

تاغاست.

تيزي وزو
سكان بومعدن بأزفون يغلقون مقّر 

الجزائرية  للمياه
اقدم العشرات من سكان قرية بومعدن بودة يف بلدية ازفون يف والية تيزي 
وزو، على شن حركة احتجاجية واسعة النطاق من خالل إقدامهم على غلق 
مقر اجلزائرية للمياه. وقد جاءت هذه احلركة االحتجاجية حسب تصريحات 
بعض السكان من أجل مطالبة السلطات احمللية وعلى رأسها مديرية اجلزائرية 
للمياه بضرورة التدخل السريع والعاجل لوضع حد ملشكلة املاء الشروب التي 

لم تزور حنفياتهم منذ أشهر عديدة
احمد - اليان

سيدي بلعباس
صندوق التعاون الفالحي يخفض 

اشتراكات التأمين بـ 40 %

من  العديد  بلعباس  بسيدي  الفالحي  للتعاون  اجلهوي  الصندوق  قدم 
املزروعة  املساحات  تأمني  على  تشجيعهم  اجل  من  للفالحني  التسهيالت 
مبختلف أنواع احلبوب وتأتي هذه اإلجراءات تزامنا مع انطالق موسم احلصاد 
والدرس يف ظل االرتفاع الكبير لدرجات احلرارة سيما باملناطق الواقعة جنوب 

الوالية ما يزيد من خطر اندالع النيران يف هذه احملاصيل الزراعية
التي  التحفيزية  القرارات  الصندوق اجلهوي عن جملة من  كشف مدير 
منتوجاتهم  التامني عن  العازفني عن خطوة  الفالحني  استقطاب  من شأنها 
الزراعية، حيث جلأ الصندوق إلى خفض نسبة التأمني إلى 40 % إضافة 
إلى السماح للفالحني بعدم تسديد مبالغ التامني إلى غاية دفع احملاصيل إلى 
تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة مراعاة مع ظروفهم املادية الصعبة، وساهمت 
هذه اإلجراءات يف الرفع من عدد امللفات التي استقبلها الصندوق يف الفترة 
املاضية منذ اإلعالن عنها، حيث استلم 40 ملف من الفالحني الراغبني يف 
تأمني محاصيلهم الزراعية، وهو رقم بالرغم من قلته مقارنة بعدد الفالحني 
إال أن اجلهات املعنية تراه مرتفع عن ذلك املسجل يف السنوات املاضية التي 
لم يتعدى فيها عدد املؤمنني العشرين فالح. وُترجع ذات املصالح هذا التواني 
يف تامني احملاصيل الزراعية رغم خطر التهامها من قبل النيران بسبب احلرارة 
املرتفعة سيما يف املناطق التي تقع يف اجلنوب الوالئي إلى رواج أفكار خاطئة 
حول ماهية التأمني ناهيك عن عدم امتالك هؤالء الفالحني لثقافة كبيرة حول 
أهمية التامني عن احملاصيل الزراعية وباملوازاة مع هذا تشير األرقام املستقاة من 
مديرية الفالحة إلى جتاوز املساحة املزروعة مبختلف أنواع احلبوب الـ 174 ألف 
احلبوب حيث يسجل  أنواع  قنطار ونص مبختلف  بنحو  يقدر  وبإنتاج  هكتار 
خالل هذا املوسم انخفاض يف املنتوج مقارنة بالعام املاضي بسبب اجلفاف 
الذي ضرب املنطقة خالل فصل الشتاء املاضي.                         رفيق.ف

الواقعة  سكاكة  قرية  سكان  ناشد 
القادر يف  بلدية برج األمير عبد  بإقليم 
الوالئية  السلطات  تيسمسيلت،  والية 
التدخل  الوالية،  والي  راسها،  وعلى 
إيجاد حلول مناسبة  العاجل من اجل 
على  كثب  عن  والوقوف  النشغاالتهم 
من  تعتبر  التي  بالقرية  املزري  وضعهم 

القرى األهلة بالسكان
النظر  الساكنة  مطالب  ابرز  ومن 
الكائنة  األراضي  جتزئة  قضية  يف 
التي  األراضي  وهي  بشموم،  بدوار، 
كانت محل نزاع قضائي وصدر بحقها 
الغريب  لكن  البلدية،  لصالح  حكم 
كثيرا  متاطلت  األخيرة  ان  األمر  يف 
يف  بالكرة  وترمي  املشكلة  معاجلة  يف 

الى  األراضي،  مسح  مصالح  مرمى 
الكهربائي  اخلط  يشكل  ذلك  جانب 
فولط،   30.000 العالي  الضغط  ذو 
املار فوق مباني القرية خطرا كبيرا على 
امام من  عائقا  ميثل  حياة سكانها كما 
دفعهم  ما  وهو  منازلهم  توسعة  يردون 
بتحويل  املعنية  املصالح  مطالبهم  الى 

هذا اخلط الى جهة اخرى،
غياب  من  أيضا  اشتكوا  السكان، 
وحتى  اخلدماتي،  الطابع  ذات  املرافق 
مجرد  او  مغلقة  فهي  وجدت  وان 
القرية  هياكل بال روح، كمكتب بريد 
منذ  املواطنني  وجوه  يف  أبوابه  املوصدة 
حال  حاله  السوداء،  العشرية  سنوات 
اما  للشباب،  ومركز  البلدي  الفرع 

يقولون،  الصحي  املركز  بخصوص 
يزوره الطبيب مرة او مرتني يف األسبوع 
األمر  فقط  الصباحية  الفترة  يف  ولكن 
الذي يدفع السكان على قطع عشرات 
املجاورة  البلديات  نحو  الكيلومترات 
معاناة  تنتهي  ولم  التداوي،  عن  بحثا 
سكان القرية عند هذا احلد بل امتدت 
للتعليم  مؤسسة  جتد  لن  حيث  الى 
تلميذ   200 ازيد من  املتوسط مما يجبر 
عدة  وقطع  يوميا  التنقل  على  وتلميذة 
برج  بلدية  متوسطة  باجتاه  كيلومترات 

األمير عبد القادر من اجل الدراسة.
عبد القادر.ت

تيسمسيلت
سكان قرية سكاكة يطالبون بمشاريع تنموية

املدنية  احلماية  مصالح  سجلت 
لوالية بجاية،خالل اليومني األخيرين 
اندالع 18 حريقا عبر مختلف بلديات 
بوخليفة،  غرار  على  بجاية،  والية 
والتي  وغيرها  أكفادو،درقينة،أدكار 
الثروة  من  شاسعة  مساحات  أتلفت 
الغابية واألشجار املثمرة، فيما قامت 
محافظة  بالتنسيق  املصالح  ذات 
من  احلرائق  هذه  بإخماد  الغابات 
املادية  الوسائل  كل  جتنيد  خالل 
التحكم  أجل  من  الالزمة  والبشرية 
تخلف  لم  التي  النيران  ألسنة  يف 

خسائر بشرية، حسبما ما اكده امللف 
املدنية  احلماية  باالعالمبمديؤية 
وأضاف  صويف«  ببجاية،الرائد«فاحت 
احملافظ أنه مت السيطرة عليها بالرغم من 
شراهة ألسنة اللهب، بحكم األدغال 
الغابية وتضاريس املنطقة اجلبلية التي 
موجة  وملواجهة  اقتحامها،  يصعب 
سكان  إلى  زحفها  ومخاطر  احلرائق 
محيطها يف األرياف اجلبلية، مت تسخير 
الرتل  وحدات  من  كبيرة  إمكانيات 
احلرائق،  توسع  من  للحد  املتحرك 
إلى  األعوان  من  العديد  جتنيد  حيث 

صعوبة  من  بالرغم  النيران،  إخماد 
الوعرة،  اجلبلية  والتضاريس  املسالك 
الغابات،  بالتنسيق مع مديرية  وذلك 
الفالحية،  واملصالح  املدنية  احلماية 
واسع  وبرنامج  للرقابة  آلية  وفق 
وهي  محاور  ثالث  تضمن  للوقاية، 
واحملور  الوقائي  واحملور  العملي  احملور 
أن  اإلشارة،  جتدر  وكما  التنظيمي. 
جتندت  قد.  كانت  الغابات  محافظة 
مواجهة  أجل  من  أسابيع  عدة  منذ 

حرائق الغابات خالل هذه الصائفة.
بـــلقاسم.ج

بجاية
الحرائق تلتهم الثروة الغابية
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أخبار السر ايا

لم يخف الكثير من متتبعي الشأن السياسي 
واالجتماعي امتعاضهم من ممارسات أحد رؤساء 

البلديات الشرقية لعاصمة الحضنة، الذي أراد 
مناصروه وممن لهم مصالح شخصية مع هذا 

المير تبييض صورته، خاصة في ظل ولعه الدائم 
بالتقاط الصور أثناء كل عمل يقوم به وفي كل 
جزء من تراب البلدية، بحمله المكنسة مرة 

والفأس مرة أخرى.
بالمقابل، دعا المتابعون المعنَي إلى النظر 

للمشكالت األخرى التي تغرق وسطها البلدية، على 
رأسها أزمة العطش الخانقة، مؤكدين أن الماء ال 

يزور حنفياتهم إال مرتين في الشهر.

اتهمت الشبكة الجزائرية لحقوق اإلنسان وحدة سونلغاز الواقعة ببلدية برج منايل 
شرقي بومرداس بإهانة أعضاء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ويتعلق األمر، حسب ما أورده مكتب الشبكة الجزائرية لحقوق اإلنسان برج منايل، 
على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، بأعضاء مكتب منظمة حماية المستهلك ببرج 
منايل الذين قاموا بزيارة لمقر وحدة توزيع الكهرباء والغاز بالمدينة ذاتها ، من أجل 

إخطار رئيس الوحدة بتأسيس مكتب للمنظمة بالبلدية، غير أن أعضاء المكتب تفاجؤوا 
بمعاملة »سيئة ومهينة« من قبل موظفة االستقبال. األمر الذي جعل كال من أعضاء 
مكتب المنظمة والشبكة الجزائرية لحقوق اإلنسان يقومون بإعداد تقرير وإرساله 
إلى المديرية العامة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، باإلضافة إلى مديرية سونلغاز 
ببومرداس. وأشارت الشبكة الجزائرية لحقوق اإلنسان في منشور ثان أتاحته على 
الصفحة ذاتها إلى أن مدير وحدة سونلغاز ببرج منايل، وفور إعالمه بالحادثة، قام 
باالتصال بأعضاء المكتب لتوضيح األمور ورفع اللبس عن اإلهانة التي تعرضوا لها.

كتب األكاديمي عمر بوساحة في منشور له على 
الفايسبوك »كان من المفترض أن يصدر هذا 

العدد )14( من مجلة دراسات فلسفية في شهر 
أفريل المنقضي، ولكن وباء كورونا حال دون 

ذلك، بحيث أغلقت المطبعة التي كانت تطبع فيها 
المجلة. وها قد تَم اإلفراج عنه اليوم بعد أن 

عادت المطبعة إلى العمل«.
ويعتبر هذا تحديا آخر لالستمرار في الكتابة في 

زمن كورونا فيروس.

ِميــر الَفــأِس والِمكــنَسة نســَي الَعـــطش! 

َدوُر محمد َعلي كالي ُمنتَهى التَّمثيِل!

ُحقــوُق اإلنَســان ُمستــاءٌة النَّشــُر تحـٍد فـي زمـِن ُكــورونا 
من »ُســـونــلـغاز«! 

يحلم الممثل والمخرج المسرحي عقباوي الشيخ ابن مدينة أدرار 
بتقمص دور المالكم العالمي محمد علي كالي، حيث كتب في منشور له 
على الفايسبوك: »محمد علي كالي.. الدور الحلم..يوما ما تأتي فرصة 
تأدية دور هذه الشخصية األسطورة.. وأكتفي بذلك في التمثيل«، فهل 

سيتحقق حلم عقباوي الشيخ يوما ما ؟«.

نقلت صفحة منظمة حماية المستهلك خبر ا عن عودة أزمة الحليب ، لكن 
بنكهة مختلفة هذه المرة، ناقلة أن أحد موزعي الحليب ببلدية بني حميدان 
بقسنطينة يعمل بشروطه الخاصة، حيث يشترط على صاحب المحل كيس 

حليب بقرة مقابل كل كيس حليب مدعم. 
وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل يشترط على صاحب المحل الدفع مسبقا 

بثالثة أيام ، في حين أن التوزيع يكون كل أربعة أيام ومن يشتري أكبر كمية 
من حليب البقر يتحصل على أكبر قدر من الحليب المدعم.

ُموّزع َحليٍب 
ُشروُطه 
َصعبة!

الَتعايُش مع كورونا شرٌّ ال ُبّد ِمنهالَتعايُش مع كورونا شرٌّ ال ُبّد ِمنه
على هامش زيارة قادت وزير الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، إلحدى 

المصالح المخصصة لمرضى »كوفيد 19-« بالمستشفى الجامعي »فرانس فانون« بالبليدة، أّكد المسؤول األول على 
جهاز الصحة في الجزائر أن الوضع الوبائي في العالم وفي الجزائر يجعل من التعايش مع فيروس كورونا المستجد 
)NCorV( حتمية ال مفّر منها. كما أكد أن المستشفى محّل الزيارة قد تدعم بجهاز تحليل )PCR( ، ما يغني أهل 
البليدة عن االنتظار طويال كي يتحققوا من إصابتهم بالمرض من عدمها. هذا، وطمأن البروفسور الجزائريين بأن 

الدولة لن تّدخر جهدا لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا.
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نورين عبدالقادر

النقابي  الفرع  ممثل  كشف 
العمومية  االستشفائية  باملؤسسة 
القادر عن محضر  الشهيد بجرة عبد 
بني   2018 من  أوت  شهر  يف  موقع 
الذي  والسكان  الصحة  مديرية  مدير 
والفرع  أسابيع  منذ  مهامه  أنهيت 
الوعود  من  العديد  يتضمن  النقابي 
التي مت تقدميها آنذاك من طرف املدير 
االحتجاجات  موجة  بعد  الوالئي 
التي عرفها القطاع للتكفل بالنقائص 
املطروحة لعل أبرزها تخصيص أغلفة 
لتجهيز  باملاليير  تقدر  معتبرة  مالية 
لتحسني  الصحية  املرافق  وتهيئة 
 3.5 منها  للمرضى  الصحية  اخلدمة 
لكن  طبية  معدات  القتناء  مليار 

أثر  ال  النقابي  الفرع  ممثل  وحسب 
جهاز  مصير  بقي  كما  الواقع،  يف  لها 
القطاع  وزير  به  وعد  الذي  السكانير 
السكان  بوضياف  عبداملالك  السابق 
منذ سنوات مجهوال حلد اآلن، ووعد 
املؤسسة  بفتح  أنذاك  الوالئي  املدير 
قبل  والطفل  لألمومة  اإلستشفائية 
مدير  تنصيب  مت  لكن   2019 سنة 
لها منذ أشهر وبقيت مغلقة رغم أنها 
إقتناء  ومت  ضخمة  أمواال  استهلكت 

جتهيزات لها بالعملة الصعبة، ومت وعد 
مبستشفى   2011 سنة  منذ  السكان 
الصحة  وزير  طرف  من  سرير   240
بلدية   12 مبرضى  للتكفل  عباس  ولد 
لكن الزال املشروع حلما يرواد السكان 
كما  مناسبة،  كل  يف  مطلبه  ويرفعون 
يعاني القطاع الصحي من نقص فادح 
الوعود  رغم  األخصائئني  األطباء  يف 
احملضر  يف  السابق  املدير  قدمها  التي 
ب30  القطاع  بدعم  الذكر  السالف 
طبيبا يف 16 تخصصا، والزال حوالي 

الوالية  مقر  يف  يعملون  ممرضا   60
املؤسسة  من  مرتباتهم  ويتقاضون 
من  تعاني  التي  بأفلو  االستشفائية 

نقص فادح يف املمرضني.
يقومون  الذين  السكان  وينتظر 
من  األيام  هذه  احتجاجية  بحركات 
للغرف  تنزل  حتقيق  جلنة  القطاع  وزير 
واملصالح الصحية للوقوف على حقيقة 
األوضاع وتفتح حتقيقا دقيقا يف مصير 
األموال املوجهة للقطاع منذ سنوات.  

األغواط
 ذوو االحتياجات الخاصة دون منح منذ 7 أشهر

مرتباتهم  صب  ينتظرون  االحتياجات  ذوو  والزال  أشهر  سبعة  متر 
املدير  وحسب  منها،  استفادوا  التي  الزيادة  بعد  دينار  ب10أالف  املقدرة 
الوالئي ملديرية النشاط السيد بوعالم حمادي أن ذوو االحتياجات عبر 23 
ذوو  ماعدا  عادي  بشكل  اجلارية  السنة  بداية  منذ  مرتباتهم  تقاضوا  بلدية 
االحتياجات ببلدية االغواط فقد مت صب مرتباتهم يف ميزانية البلدية وتبقى 
يقضي  إجراء  اتخاذ  أن  املالي، وكشف  املراقب  وبني  بينها  عالقة  املشكلة 
بصب مرتبات هذه الفئة يف حساباتهم البريدية مباشرة بعد ما كانت تصب 
حاليا  يوجد  أنه  مفيدا  أشهر  لعدة  أحيان  وتتعطل  البلديات  ميزانيات  يف 

1032 معاق استفادوا من 10 أالف دينار يف انتظار دراسة باقي امللفات. 
نورين عبدالقادر

عين صالح
غاضبون يحتجون تنديدا بتدني 

الخدمات  الصحية 

مقر  مبدخل  احتجاجية  وقفة  صالح  عني  مواطني  من  العشرات  نظم 
املقاطعة اإلدارية عني صالح.

ويأتي االحتجاج حسب تصريحات احملتجني، بسبب تردي اخلدمات 
الصحية كحالة املؤسسة اإلستشفائية املتواجدة باملنطقة التي تكاد أن تتحول 
والضغط  املرفق  هذا  يعيشها  التي  النقائص  بسبب  روح،  بال  هيكل  إلى 
الكبير خاصة مع اإلنتشار الكبير لوباء كورونا حسب اإلحصائيات الرسمية 

املصرح بها يف هذه الناحية.
كما أضاف أحد احملتجني الذي صرح جلريدة أخبار الوطن ان املقاطعة 
اإلدارية عني صالح تعتبر من أغنى مدن اجلزائر، لكونها قطبا غازيا تساهم 
يف مداخيل معتبرة يف ميزانية الدولة سنويا، غير أن هذا، لم يكن له أي أثر 

على ساكنة املنطقة يف اجلانب الصحي وفق تصريح هؤالء.
مرفقا  لكونه  املرفق  يف  بنيويا  ترديا  اإلستشفائية  املؤسسة  وكما تعرف 
قدميا منجزا بنمط البناء اجلاهز، حيث أصبحت بعض احلاالت واألمراض، 
يتنقل أصحابها إلى مستشفىيات نحو ورقلة وغرداية والوادي أين يتكبدون 

مسافات كبيرة برا من اجل الوصول لها.
اإلدارية  باملقاطعة  عرفته  الذي  واإلنتشار  كورونا  جائحة  تفشي  ومع 
عني صالح أين مت تسجيل عدد من احلاالت املؤكدة باإلضافة إلى املشبوهة 
حسب اإلحصائيات الرسمية  أضحى املستشفى ال يستوعب هذه احلاالت 
الشئ  للمؤسسة  التابعة  اإلستعجاالت  إلى غلق مصلحة  باإلدارة  أدى  مما 
الذي سبب معاناة كبيرة للمرضى مع إفتقار للمؤسسة لإلمكانيات الالزمة 
ءاخر  مرفق  تخصيص  هؤالء  طالب  حيث  املستعجلة  احلاالت  إلستقبال 
لباقي  العدوى  تنتقل  ال  حتى  املؤكدة  واحلاالت  بالوباء  املصابني  لعزل 
لعني صالح  للقادمني  الصحية  للمراقبة  نقاط  إلى وضع  إضافة  املواطنني. 
باملقاطعة  يربطها  والذي  أدرار  بأولف  يربطها  الذي  الوطني  الطريق  على 

اإلدارية املنيعة غرداية
مصغرا  منطا  يشكل  بعني صالح،  الصحي  القطاع  فإن  احملصلة،  -ويف 
املقاطعة  وقرى  الزوى  وفقارة  إينغر  وبلدياتها  دوائرها  بباقي  حاصل  هو  ملا 
االختصاصات،  بعض  وتوفر  اخلدمات  نوعية  يف  بتفاوت  لكن  اإلدارية، 
حيث يبقى القطاع يف حاجة إلى دعم جدي وكبير من الدولة سواء تعلق 
األمر بتوفير التخصصات، التي أصبحت مشكال حقيقيا رغم الوعود التي 
أعطيت يف العديد من مناسبات زيارة وزراء الصحة إلى الوالية، أو يف جانب 
توفير مستلزمات العمل والتجهيزات الطبية التي كانت دوما سببا يف حرمان 
املواطنني من العديد من الفحوص، فضال عن تردي الوضع البنيوي للمرافق 
املؤسسة اإلستشفائية عني صالح،  والهياكل الصحية، على غرار وضعية 

التي أجنزت بنمط البناء اجلاهز، وجتاوزت زمنها االفتراضي لالستغالل..
كرزيكة أحمد

الوادي
احتجاجات مطالبة بالقضاء على باعة الخمور والممنوعات

مطلع  ومنذ  الوادي  والية  شهدت 
ملواطنني  احتجاجات  اجلاري  األسبوع 
يف مناطق متفرقة للمطالبة بطرد باعة 
من  واملخدرات،  واملهلوسات  اخلمور 
أن  بعد  السكانية  وجتمعاتهم  أحيائهم 
الصحن  حي  ففي  بهم.  ذرعا  ضاقوا 
أحياء  أكبر  يعدان  اللذان  والقواطني 
الوادي  ملدينة  اجلنوبية  الضاحية 
العشرات  خرج  سكانية،  كثافة 
احتجاجية  حركة  يف  سكانهما  من 
الذي  الطريق  خاللها  قطعوا  عارمة، 
الوادي  مدينة  ويربط  احلي  يقطع 
للمطالبة  وذلك  اجلنوبية،  بالبلديات 
سطوة  جلم  ألجل  السلطات  بتدخل 
واملهلوسات  واملخدرات  اخلمور  باعة 
العريق،  احلي  يف  املناطق  عديد  على 
ملناطق  منه  عدة  مناطق  حولوا  والذي 
محرمة على األهالي بحسب عدد من 

على  يخشون  باتوا  إذا  الصحن  سكان 
املرور يف تلك  أرواحهم وممتلكات عند 
القيلولة،  املناطق، خاصة يف ساعات 
من  واألكثر  املنزلي،  احلجر  وقبيل 
باتوا  الذين  أبنائهم  ذلك على أخالق 
املنحرفني.  هؤالء  يد  لقمة صائغة يف 
أصحاب  عدد  طرد  يف  احملتجون  وجنح 
احلي  على  يترددون  الذين  السيارات 
ألجل عرض هذه املمنوعات، والغرباء 
على الصحن والذين يقصدونه ألجل 
شراء اخلمور واملهلوسات واملخدرات. 

العشرات  خرج  قمار،  مدينة  ويف 
احملرمات  باعة  طرد  ألجل  أمس  أول 
مدينة  يف  العريق  احلي  حول  ومن 
املوبقات  أنواع  لشتى  بؤرة  إلى  قمار 
دعارة،  وحتى  ومخدرات  خمور  من 
من  للضرب  األمنية  السلطات  ودعوا 
املنازل وبساتني  أتخذ  حديد على من 

لتعاطي شتى  املهجورة ألوكار  النخيل 
املمنوعات حسب وصف احملتجني، و 
الذين قطعوا الطريق الرابط بني بلدتي 

قمار وحساني عبد الكرمي لساعات. 
البياضة  بلدية  عرفت  كما 
عديد  سكان  شنها  ممثلة  احتجاجات 
السلطات  مطالبة  أجل  من  األحياء، 
املنحرفني  طرد  احلازم ألجل  بالتدخل 
الذين اتخذوا من زوايا األحياء موقعا 
املمنوعات من خمور  أنواع  لبيع شتى 
عن  وعبروا  ومخدرات،  ومهلوسات 
تخوفهم من جر هؤالء أبنائهم لدخول 

عالم اإلنحراف. 
صادر  سابق  والئيا  قرارا  أن  يذكر 
قبل  السابق،  الوادي  والية  والي  عن 
سنوات مينع فيه بيع اخلمور يف احلانات 

أو احملالت بالتجزئة. 
رشيد شويخ

أدرار
المجلس الوالئي يعقد أولى دوراته للمصادقة على الميزانية 

يعقد املجلس الشعبي الوالئي لوالية أدرار هذا االثنني أولى دوراته العادية لهذه السنة بحضور كافة أعضائه ووالي والية 
أدرار العربي بهلول وذلك بعد تأجيل دورة شهر مارس على خلفية تفشي وباء كورونا   الدورة ستنعقد يف ظل إجراءات 
اإلضافية  امليزانية  مشروع  على  واملصادقة  ومناقشة  عرض  األعمال  جدول  سيتضمن  حيث  كورونا  فيروس  من  وقائية 
لسنة2020 واحلساب اإلداري لسنة2019 إلى جانب تقدمي عرض حول الوضعية الوبائية بالوالية تقدمه مديرية الصحة 
والسكان وعرض اخر حول العملية التضامنية املنظمة خالل شهر رمضان املعظم من تقدمي مديرية النشاط االجتماعي 
لوالية ادرار اما آخر عرض فيتعلق مبساهمة قطاع التكوين املهني يف مكافحة جائحة كورونا تقدمه مديرية التكوين والتعليم 
واقع  وتساؤالت حول  وأسئلة  املواطنني  انشغاالت  املجلس طرح  تتيح ألعضاء  والتي  نقطة مختلف  املهنيني فضال عن 

التنمية ببرامجها املختلفة.
عبداهلل مجبري

أموال ضخمة جرى توجيهها للقطاع الصحي بأفلو خالل السنوات الخمسة األخيرة، لكن بقي مصيرها وطريقة صرفها مجهولين؛ 
ما انعكس سلبا على الخدمات الصحية بالمنطقة وتسبب في حدوث اختالل كبير في تسيير القطاع؛ كل هذه المشاكل جعلت 

الشارع يطالب إيفاد لجنة تحقيق عاجال. 

مطالب بالتحقيق في وضع القطاع بأفلو في األغواط

ماليير مشاريع قطاع الّصحة ُوجهُتها مجهولة



09 السنة 01 - العدد 226 -االربعاء 10 ذو القعدة 1441  هـ  - 01  جويلية  2020م
روبورتاج

براهيم مالك 

التسول. .تعددت طرقه والهدف واحد
 أخبار الوطن تتقصى احلقيقة وتختار احد اكبر معتقالت الفئة 
املتواجدة  العائالت  اليزي على غرار  بلدية  التسول يف  التي متتهن 
متام  ويف  القدمي.  جبريل  وحي  الوادي  حافة  على  الوسط  بحي 
الساعة السابعة والنصف صباحا كانت الوجهة نحوى نقطة مفترق 
الطرق من جهة سد الوادي وعلى قارعة طريق حي جبريل القدمي 
اين تقابلك سكنات قدمية مبنية من الطوب سقفها صفائح ومن 
امتحن  وعائالت  نساء  ومعقل  مأوى  هي  واحلديد  اخلشب  بقايا 
مهنة التسول أين يخرجن تباعا على شكل أفواج منهن من يحملن 
أطفاال رضع وصغار تراهم يركضن مسرعات نحوى نقاط محددة 
العمومية  الساحات  واهم  السكنية  األحياء  مختلف  على  تتوزع 
ادريسو  رواية  بينهن.  وحسب  أنفا  تعدوكأنها جمهوريات قسمة 
اخلمسيني من دولة النيجر الذي يشتغل دهان وطالء املنازل الذي 
يقطن بذات املكان منذ مدة ال تقل عن سبع سنوات حول وجهتهن 
يقول اختيار املكان من من ميتهن مهنة التسول يكون بعناية كبيرة 
خاصة ايام شهر رمضان اين يتم تقسيم أهم النقاط التي يتمركز 
واحملالت  األسواق  بهم خاصة  وتعج  السكان  من  كبير  عدد  فيها 
تلك  ادريسوأن  وبضيف  لديهن  أفضالألماكن  فهي  البريد  ومراكز 
النقاط تعتبر حدود لكل عائلة متتهن مهنة التسول الميكن جتاوزها 
العائالت  الكثير من  لكون احلرفة أصبحت صنعة واحتراف عند 
خاصة السينغاليني والغانيني الذين توارثوها اب عن جد حتى يف 

بلدانهم يقول. 
وكما يلجا العديد منهم إلى التسول مؤخرا يقول ادريسو وهذا 
نظرا لألرباح التي يجنوها خالل يوم واحد والتي تالمس يف بعض 
األحيان يقول املتحدث 30 الف دج. نظرا لتعدد الطرق التي بات 
واستعطافهم خاصة  الساكنة ودغدغت مشاعرهم  بها  يستدرجون 
انتمائهم  احلنيف وإبراز  اإلسالمي  الدين  وتر  على  يلعبون  حني 
إليه نهيك عن الطقوس التي يظهرونها من على ألبستهم وحملهم 
القران وسجادة الصالة وارتداء عمامات وتقصير  لتسابيح وكتاب 
سهل  طريق  فيها  وجد  التي  االحائية  الرموز  من  وغيرها  الثوب 

للحصول على قوت يومهم ولقمة عيش ابنائهم. 

 تفاقم الظاهرة يستفز السكان 
طريق  عن  األفارقة  املهاجرين  عند  املال  جلب  أساليب  تطور 
حتمل  قد  باملنطقة  مؤخرا  استفحلت  والتي  التسول  ظاهرة  امتهان 
ردات فعل عدوانية خاصة أنهاأضحت يومية لنفس األشخاص يف 
نفس املكان يقول األخصائي النفساني العيادي األستاذأمني بورية 

يف حديثه ل أخبار الوطن. 
املجتمع يف  الظاهرة هي دخيلة على  إن  املتحدث  يؤكد  وكما 
املنطقة واستفحالها يعود أساسا حسبه إلى معرفة اإلنسان اجلزائري 
جيدا عند هؤالء املمتهنني للظاهرة الدخيلة وإدراكهمكل اإلدراك 
لطيبته وإنسانيته وتعاطفه مع الضعيف أين كان ومهما كان لذالك 
جندهم بكثرة من أمام احملالت التجارية أين يصبح اإلنسان محتار 
هذا  يف  خاصة  الغير  ومساعدة  اخلاص  ظرفه  معايشة  بني  نفسيا 
بهذا  الصورة  استمرار  أن  بورية  األستاذ  ويضيف  بذات.   الوقت 
الشكل حتما مع مرور الوقت تعطي اشمئزاز من هؤالئي ومحاولة 
عدواني  وردود  بسلوك  تبعث  وقد  يومية  لكونها  منهم  الهروب 
مكان خاص حتى  ووضعهم يف  عزلهم  من  البد  لذالك  اجتاههم 

لكون  وخيمة  لعواقب  نصل  ال 
االجتماعية  الناحية  من  النتيجة 
قد  فهي  وسلبية  وخيمة  والنفسية 
القيم  كل  معها  التعايش  مع  جترف 
األسرة  داخل  النبيلة  االجتماعية 
وقد تكسر حاجز االحترام أين يصبح 
املنطقة  لألبناء  تتسلل  عادة  األمر 
يف  التكاليف  إلرباحهابأقل  نظرا 
يقول  خطير  شيء  وهذا  وجيز  وقت 
الظرف  مع  خاصة  بورية  األخصائي 
بداء  الذي  السيئ  االجتماعي 
بسبب  األسر  من  الكثير  على  يظهر 
اجلائحة  من  الوقائية  اإلجراءات 
وحاجتها  األسر  جيوب  ضربة  التي 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  الى 
واملادي يف أن واحد.  ولهذا يضيف 

االجتماعي  الترابط  على  احلفاظ  وجب  العيادي  األخصائي 
ومحاربة كل تصرف دخيل سلبي عليه. 

 ترصد المحسنين يكسر إجراءات الوقاية 
كافة  واتخاذ  بإتباع  باملنطقة  الساكنة  من  العديد  التزام 
يف  الضرورية  حاجياتهم  قضاء  أثناء  اجلائحة  ملواجهة  اإلجراءات 
بالالمباالة من فيئه  التجارية كثيرا ما تصطدم  األسواق واحملالت 
املتسولني األفارقة بسبب إصرارهم على نيل مطلبهم حتى داخل 
وأصحاب  العائالت  من  الكثير  استياء  اثأر  الذي  األمر  املتاجر 
تنبيههم اال أن إصرارهم شكل موقف حرج  احملالت والسلع رغم 
أمام زبائنهم مفضلني ممارسة مهنتهم رغم انف التجار والباعة وهذا 
ما اعتبره العديد من الساكنة ضربا لكل اجلهود املبذولة من طرف 
 19 كوفيد  اجلائحة  ظل  يف  الصحية  اإلجراءات  لفرض  الدولة 
طالبني من اجلهات الوصية بضرورة تخصيص آماكن تؤويهم جتنبا 
إلصاباتهم بهذا الداء الفتاك ألنهمفيئه ال تولي أي اهتمام لألمر 

مقابل احلصول على مبتغاهم على حساب صحة املواطن البسيط. 

 جمعيات تدق ناقوس الخطر 
رغم مساعي الدولة يف ترحيل أعداد كبيرة من املهاجرين غير 
جديد  من  واستفحلت  عادة  الظاهرة  إالأن  بلدانهم  الشرعينإلى 
احلياة  على  سلبا  انعكس  والذي  املؤقت  لتوقفها  نظرا  باملنطقة 
ز.   - يقول  التسول  ظاهرة  استفحال  أين شهدت  باملنطقة  العامة 
ع - الناشط يف جمعية الشاي األخضر لترقية الصحة واملساعدات 
اإلنسانية ويضيف أناألمر بات مقلق جدا خاصة من ناحية عواقبها 
االجتماعية لكونها غير منظمةأين بات يلجاإليها العديد منهم رغم 
ما يتلقونه من مساعدات سواء من هبات املواطنني أو من اجلهات 
وال  تدعو  ال  أضحى سمة  املواقف  واستغالل  اجلشع  إال  املسئولة 
تبشر باخلير خاصة من الناحية األمنية والصحية يف املجتمع مطالبا 
الوضعية  دراسة  بضرورة  املختصة  اجلهات  من  السياق  ذات  يف 
وسط  بهم  التكفل  اجل  من  بها  معمول  قاونية  اجراءات  واتخاذ 

محيط يضمن سالمة وامن اجلميع. 

بل بسبِب الَجاِئحة بعدَما َضاقْت بِهُم السُّ

َشوارُع إليِزي َترُسم معاناَة 
الُمهاِجرين األفارَقِة

انتشرت في الفترة األخيرة ظاهرة تسول المهاجرين  األفارقة في مختلف أحياء وشوارع مدينة إليزي بشكل ملفت 
لالنتباه؛  األمر الذي أثار استياء العديد من المواطنين بسبب تنامي وانتشار الظاهرة عبر العديد من األحياء السكنية،  

وأمام الساحات العمومية والمحالت التجارية والطرقات، بعدما ضاقت بهم السبل بسبب اإلجراءات الصحية فيما باتت 
الظاهرة تهدد بتفشي الوباء.
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االتحاد اإلسباني يحديد مواعيد انتقاالت الصيف والشتاء  
حدد االحتاد اإلسباني لكرة القدم مواعيد فترة االنتقاالت األولى للموسم اجلديد، 
سوق  أن  الثالثاء  أمس  رياضية  تقارير  وأكدت  للعبة.  األوروبي  االحتاد  تعليمات  وفق 
االنتقاالت الصيفية يف إسبانيا سيبدأ يف 4 أوت املقبل، وسينتهي يف 5 أكتوبر، نظرا 
الكرة  احتاد  من  إخطارا  القدم  كرة  أندية  وتلقت  املستجد.  كورونا  فيروس  لتداعيات 
اإلسباني بهذا الشأن، وفقا ملا نشرته صحيفة )ماركا( الرياضية، التي أوضحت أن سوق 
وأوضحت  فيفري.  من  األول  يف  وسينتهي  جانفي،   4 يف  سيبدأ  الشتوية  االنتقاالت 
الصحيفة أن هذا التغيير بخصوص سوق االنتقاالت الصيفية سيكون للعام اجلاري فقط، 
حيث أنه من املعتاد أن يبدأ سوق االنتقاالت يف أول أوت، وينتهي يف آخره. وجاءت 
هذه التغييرات جراء توقف النشاط الرياضي يف أوروبا ملدة جتاوزت 3 أشهر بسبب فيروس 

كورونا، ما أدى الستئناف العديد من الدوريات ملبارياتها بشكل متأخر.

كوكوريا ينتقل نهائيا إلى خيتافي
إلى  الوسط مارك كوكوريا  انتقال العب خط  الثالثاء  أعلن نادي برشلونة اإلسباني امس 
عاما(،   21 )حتت  للشباب  اإلسباني  املنتخب  كوكوريا، العب  ويلعب  نهائي.  بعقد  خيتايف 
ضمن صفوف خيتايف على سبيل اإلعارة، وقام األخير بتفعيل بند الشراء ليضم الالعب بعقد 

نهائي مقابل عشرة ماليني يورو.
وأوضح برشلونة يف بيان أنه »يحتفظ بحق احلصول على نسبة 10 باملائة من أي صفقة لبيع 

الالعب يف املستقبل.«
وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعالن برشلونة عن انتقال العب خط الوسط آرثر ميلو إلى 

يوفنتوس، وكذلك التعاقد مع ميراليم بيانيتش من النادي اإليطالي.
ولن يتمكن الالعبون من املشاركة مع فرقهم اجلديدة حتى بداية املوسم املقبل، لكن العديد 
الكثير من عقود  انتهاء  الذي ميثل  30 جوان،  اليوم  العقود قبل  من األندية سعت إلى حسم 
اإلعارة وكذلك العقود النهائية. وكان فابيان أوريالنا العب خط وسط إيبار قد أعلن بالفعل أنه سيرحل عن الفريق، ويتوقع انضمامه 

إلى بلد الوليد.

مدرب بنفيكا الجي يتقدم باستقالته
قال لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا إن املدرب برونو الجي 

قدم استقالته عقب استمرار النتائج السلبية مؤخرا.
وخسر بنفيكا 0-2 أمام ماريتيمو بالدوري البرتغالي اول أمس.

وقال فييرا للصحفيني امس الثالثاء: »مدربنا جاء لي عقب نهاية 
املباراة وقال بوقار شديد: »سيدي الرئيس أضع نفسي حتت تصرفك 
ألني أفهم أن األمور ال تسير بشكل جيد يف بنفيكا«. ونقل فييرا عن 
الجي قوله: »يف الوقت احلالي الوضع ال ميكن الدفاع عنه ألنه يبدو 
أن اجلميع يريد رحيلي. من الغد لن أكون مدربا لبنفيكا بعد اآلن«. 
ولم يؤكد فييرا، الذي لم يتلق أسئلة، ما إذا كان قبل االستقالة، ولم 
يصدر أي تعليق آخر عن النادي. وأجرى الجي نفسه مقابلة منفصلة 

عقب املباراة ولم يذكر فيها أي شيء عن استقالته. وفاز بنفيكا، صاحب املركز الثاني، يف مباراة واحدة بني 5 خاضها منذ استئناف 
الدوري عقب توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا. ويتأخر بنفيكا بفارق 6 نقاط عن بورتو منافسه التقليدي واملتصدر احلالي. وتعرض 
بنفيكا خلسارة مفاجئة على أرضه 3-4 يف املباراة السابقة أمام سانتا كالرا. وتولى الجي املسؤولية خلفا لروي فيتوريا، مدرب النصر 

السعودي احلالي، يف جانفي من العام املاضي.

إدارة الريال تعرض على راموس 
التجديد لمدة موسم واحد

كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن تطور جديد 
بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد. وينتهي عقد 
الطرفان حتى  يتوصل  ولم   ،2021 امليرنغي يف صيف  راموس مع 
اآلن التفاق بشأن التجديد. ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، 
فإن ريال مدريد إذا عرض على راموس التجديد ملدة موسم واحد، 

فإنهم سيقدمون لالعب راتًبا سنوًيا يبلغ 18 مليون أورو.
وأشار إلى أنه يف حالة تقدمي عقد جديد لراموس حتى 2023، 
فإن املدافع اإلسباني سيستمر يف تقاضي راتبه احلالي )13 مليون 
راموس  أن  الصحفية  التقارير  العديد من  أن ذكرت  أورو(. وسبق 

يريد التجديد مع ريال مدريد ألكثر من موسم.

انتهاء موسم العب ليفربول جويل ماتيب
الفريق سيغيب  أن أحد العبي  ليفربول  الرسمي  املوقع  أعلن 
للموقع  ووفًقا  احلالي.  املوسم  نهاية  حتى  الريدز  مباريات  عن 
من  يعاني  الفريق،  مدافع  ماتيب،  جويل  فإن  للريدز،  الرسمي 

إصابة يف القدم، ولن يشارك مجدًدا هذا املوسم.
وقال ماتيب: »هذا املوسم لن أعود إلى أرض امللعب، ولكن 
ملساعدة  املقبل  املوسم  مبكر جًدا خالل  أتواجد يف وقت  أن  آمل 
الفريق«. يذكر أن ليفربول حسم بشكل رسمي فوزه بلقب الدوري 
 .1990 منذ  واألولى  النادي،  تاريخ  يف  الـ19  للمرة  اإلجنليزي 
وشارك ماتيب مع الريدز هذا املوسم يف 13 مباراة مبختلف البطوالت 

وأحرز هدفني.

يوفنتوس ينافس ريال مدريد على 
صفقة توريس

دخول  عن  الثالثاء،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
يوفنتوس يف صراع قوي مع ريال مدريد على صفقة صيفية.

كثف  يوفنتوس  فإن  اإلسبانية،  سيرو«  »أوندا  إلذاعة  ووفًقا 
لضمه  فالنسيا،  العب  توريس،  فيران  مع  مؤخًرا  مفاوضاته 
إلى أن عقد توريس مع  املقبل. وأشارت  امليركاتو الصيفي  خالل 
التفاق  الطرفان  يصل  لم  وإذا   ،2021 جوان  يف  ينتهي  فالنسيا 
الصيف.  هذا  الالعب  لبيع  اخلفافيش  سيضطر  التجديد،  بشأن 
وأوضحت أن فالنسيا يعيش حالة من الفوضى، عقب إقالة املدرب 
ألبرت سيالديس، بعد حتقيقه فوزين فقط يف آخر 13 مباراة. ويعد 
مدريد.  لريال  الصيفي  امليركاتو  يف  البارزة  األهداف  أحد  توريس 
التي  العروض  لقبول  مستعد  فالنسيا  أن  تقارير  ذكرت  أن  وسبق 
سراح  إلطالق  اورو،  مليون   30 إلى   20 بني  ما  قيمتها  تتراوح 

توريس هذا الصيف.

زيدان يقاطع بيل
وصل الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال مدريد، 
إلى طريق مسدود يف عالقته مع الويلزي غاريث بيل جنم امليرنغي. 
ووفًقا لبرنامج »الشيرجنيتو« اإلسباني، فإن زيدان لم يعد يتحدث 
أنباء  على  مؤخًرا  زيدان  علق  أن  وسبق  بيل.  غاريث  مع  مطلًقا 
وحني  دائًما،  جيدة  غاريث  مع  »عالقتي  قائاًل:  بيل  مع  خالفه 
السيئة، لكني أعرف  ال يلعب تعتقدون أن ذلك بسبب عالقتنا 
وال  قدمه  ما  وأحترم  حققها،  التي  واإلجنازات  كالعب  قدراته 

ميكنني السيطرة على ما تكتبونه، وعالقتنا طبيعية«.
يذكر أن زيدان صرح يف الصيف املاضي أن من األفضل لبيل 
الرحيل عن ريال مدريد، لكن الالعب الويلزي رفض ضغط إدارة 

امليرنغي للتخلي عن خدماته.

كومان مستعد لإلشراف على برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن تطور جديد 

بشأن مقعد املدير الفني لبرشلونة خالل املوسم املقبل.
كومان،  رونالد  فإن  اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
املدير الفني ملنتخب هولندا، مستعد للتوقيع على عقد مع برشلونة 
اآلن وملدة عام فقط. وسبق أن صرح كومان أنه تلقى مفاوضات 
من برشلونة لتولي القيادة الفني للفريق خلًفا إلرنستو فالفيردي، 
أنه رفض عرض برشلونة بسبب  السابق. وأوضح كومان  املدرب 
رغبته يف خوض كأس األمم األوروبية 2020 مع منتخب الطواحني.
إلى  العام  هذا  تأجيلها من صيف  مت  قد   2020 يورو  وكانت 
صيف 2021، ما منح كومان فرصة للتفكير مرة أخرى يف عرض 
برشلونة. يذكر أن كيكي سيتني، املدير الفني لبرشلونة، معرض 
لإلقالة من قيادة الفريق بسبب تراجع النتائج، وتدهور عالقته مع 

غرفة املالبس.

القسم الرياضي

اإلسباني،  »الشيرجنيتو«  لبرنامج  ووفًقا 
خدمات  عن  للتخلي  مستعد  ميسي  فإن 
ثالثي هجوم برشلونة أنطوان غريزمان ومارتن 
إعادة  أجل  من  دميبلي،  وعثمان  برايثوايت 

أشارت  أن  وسبق  نو«.  »كامب  إلى  نيمار 
يضغط  كان  ميسي  أن  إلى  صحفية  تقارير 
املاضي،  الصيف  برشلونة خالل  إدارة  على 

للتوقيع مع نيمار مرة أخرى.
مع  البرازيلي  الالعب  عقد  أن  يذكر 
صيف  حتى  ميتد  جيرمان  سان  باريس 

2022، لكن ميكن فسخه هذا الصيف نظير 
تعويض يقترب من 170 مليون أورو.

قوية  صداقة  بعالقة  ميسي  ويرتبط 
مًعا  يتحدث  الثنائي  يزال  وال  نيمار،  مع 
البرازيلي عن  الالعب  رحيل  رغم  باستمرار 

برشلونة.

إلعادة نيمار إلى »الكامب نو«

ميسي يضحي 
بغريزمان، برايثوايت 

وعثمان ديمبلي  
كشف تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن تطور جديد بشأن 
ارتباط البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، 

بالعودة إلى برشلونة.
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محمد هشام

اللجنة  اجتماع  أمس  وجرى 
ملناقشة  اإلفريقي،  باالحتاد  التنفيذية 
فيروس  انتشار  ظل  يف  بطوالته  مصير 
كورونا، وتأجيل البطوالت يف كل الدول 

األفريقية وإغالق حركة الطيران.
إن  الكاف  داخل  مصدر  وقال 
املناقشات صبت جميعها يف صالح قرار 
رفضت  عام، حيث  ملدة  البطولة  تأجيل 
 ،2021 لصيف  تأجيلها  الكاميرون 
بسبب الطقس السيء يف البالد. كما أن 
إلغاء البطولة مت رفضه متاًما بسبب اخلسائر 
يف  الكاف  سيتكبدها  التي  التسويقية 

حالة اإللغاء.
تستضيف  أن  املقرر  من  وكان 

جانفي  يف  أفريقيا  أمم  بطولة  الكاميرون 
توج  الوطني  املنتخب  بأن  علًما   ،2021
بآخر نسخة للبطولة العام املاضي يف مصر.
يف  بقوة  النية  تتجه  أخر،  جانب  من 

لكرة  األفريقي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب 
أبطال  دوري  بطولة  الستكمال  القدم، 
سبتمبر  يف  واحدة  مباراة  بنظام  أفريقيا، 

املقبل بالكاميرون.

وعلم من مصدر موثوق داخل االحتاد، 
أن الكاميرون اقتربت بالفعل من استضافة 
مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 

وأيضا اللقاء النهائي.

استقر مسؤولو اللجنة التنفيذية باالتحاد األفريقي على تأجيل بطولة أمم أفريقيا لمدة عام لتقام في جانفي 2022.

في ظل انتشار فيروس كورونا

»الكاف« يستقر على تأجيل كأس أمم 
أفريقيا إلى 2022

طالب بإلغاء البطولة، ألماس:
»نحن غير قادرون على تطبيق 

البروتوكول الصحي«
 دعا رئيس مجلس إدارة مولودية اجلزائر، عبد الناصر أملاس، 
املوسم.  هذا  البطولة  بإلغاء  نهائي  قرار  اتخاذ  إلى  بالده  سلطات 
وقال أملاس »يجب أن نفكر بعقالنية، ونقدم املصلحة العامة على 
املوسم،  البطولة هذا  فالتفكير يف استكمال  الشخصية،  املصلحة 
»أعتقد  وأضاف  القادم«،  املوسم  يف  البطولة  مصير  على  يؤثر  قد 
الوقائية،  أن األندية ستواجه صعوبات كبيرة لتطبيق اإلجراءات 
توفير ثالث غرف مالبس،  قادر على  فريق يف اجلزائر  يوجد  فال 
وحافلتني أو ثالث على األقل«، وتابع »نحن لم نرفض أبدا مقترح 
االستمرار، لكن إذا أردنا استكمال املوسم يجب توفير الكثير من 
تطبيق  على  قادر  ناٍد  يوجد  ال  احلاضر  الوقت  ويف  اإلمكانيات، 
عن  التحدث  ميكننا  ال  »صراحة  وأردف  الصحي«،  البروتوكول 
استكمال املوسم، والبطولة متوقفة منذ شهر مارس، وهو ما يعني 

أن الفرق ستكون بحاجة لفترة إعداد طويلة الستئناف النشاط«.
م.هشام

رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان:
»منافسة كأس الجزائر ال زالت في 

الرزنامة ولم يتم إلغاؤها«
كشف رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، 
رزنامة  يف  زالت  ال   2019-2020 اجلزائر  كأس  منافسة  ان 
عن  ايام  بعد  الساعة،  حلد  إلغاؤها  يتم  ولم  احلالي  املوسم 

اقتراح توقيفها بسبب جائحة فيروس  كورونا.
اآلن  »لغاية  قائال  الفدرالية  للهيئة  االول  املسؤول  وأكد 
املتبقي  الوقت  كأس اجلزائر ستتواصل، لكن هذا يرجع الى 
لنا إلكمال املوسم، مبجرد رفع احلجر الصحي وفتح القاعات 
الرياضية.« واقترح لعبان خالل اجتماع عقده يف 6 جوان مع 
رؤساء االندية بواسطة تقنية التحاضر املرئي عن بعد، الغاء 
كأس اجلزائر بسبب االكتظاظ يف الرزنامة، قائال »اذا أوقفنا يف 
الوقت احلالي البطولة، فستكون هناك حتضيرات ملدة شهرين 
حتسبا للموسم املقبل، متبوعة بأسبوع أو أسبوعني لالستئناف 
الوطني  الفريق  ان حتضيرات  ايضا  نعلم  ان  ينبغي  االداري. 
التضحية  باإلمكان  انه  أعتبر  ولهذا  املقبل  اوت  ستبدأ شهر 

بكأس اجلزائر.«
موسم  فكرة  ايضا،  الفدرالية  الهيئة  رئيس  واستبعد 
الى  تقليص  على  تعمل  االحتادية  ان  الى  مشيرا  أبيض، 
انهاء  لها  يتسنى  حتى  البطولة،  مباريات  عدد  حد،  اقصى 
املاضي  مارس  شهر  منتصف  منذ  املعلق  الرياضي،  املوسم 
اتبعنا  ما  »اذا  ايضا  وأوضح  كورونا.  فيروس  جائحة  بسبب 
البطولة  إنهاء  توقيت  يف  مشكال  فسنواجه  احلالية،  الرزنامة 
املتعلقة  املهمة  اللقاءات  فقط  برمجة  قررنا  املنظور  هذا  ومن 
تعيني  بهدف  الترتيب،  مقدمة  يف  املوجودة  باألندية  خاصة 

الفرق البطلة.«
االحتادية  سلمت  املنافسة،  استئناف  الحتمال  وحتسبا 
الشباب  وزارة  مصالح  الفارط،  السبت  اليد  لكرة  اجلزائرية 
اعدته  الذي  الصحي  بالبروتوكول  املتعلق  مقترحها  والرياضة 

األطقم الطبية للهيئة الفدرالية.
الدولية  ويتعلق االمر »ببروتوكول صحي أعدته االحتادية 
القاعات  وتعقيم  مخبرية  حتاليل  بإجراء  مثال  يقضي  للعبة، 
مرتدين  املباراة  يوم  احلضور  على  الالعبني  وإجبار  باستمرار 
تغيير  قاعات  داخل  االحتكاك  لتجنب  الرسمي  اللباس 

املالبس، كما قال لعبان يف ختام حديثه.
وتصطدم أمنية االحتادية اجلزائرية للكرة الصغيرة باستئناف 
املنافسة مبوقف اخصائيي الصحة، منهم الدكتور محمد بقاط 
بركاني، عضو جلنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الذي اكد 
ان الوضع الوبائي احلالي ال يسمح بعد بتجمعات الالعبني.

وأضاف »لم يحن الوقت بعد للتفكير يف استئناف كامل 
اجلميع.  على  خطرا  سيشكل  ذلك  ألن  الرياضية  لألنشطة 
لذا، ومن حيث اجلانب الصحي، فإن استئناف املنافسة غير 

ممكن«.

بنادي  التنافسي  القطب  مدير  أكد 
فريقه  أن  قريشي،  توفيق  بلوزداد،  شباب 
إلى  بالنظر  املوسم،  إلغاء  قرار  مع  يزال  ال 
بالتفكير  أبدا  الظرف احلالي ال يسمح  أن 

يف كرة القدم.
نحتل صدارة  أننا  »رغم  قريشي  وقال 
البطولة،  إلغاء  قرار  نؤيد  أننا  إال  الترتيب 
لعب  من  أولى  لنا  بالنسبة  الناس  فحياة 
فريق  أول  »كنا  وأضاف  القدم«،  كرة 
يف  والتفكير  املوسم،  بإلغاء  يطالب 
املوسم املقبل، والزلنا عند قرارنا، خاصة 
الناحية  من  تعاني  األندية  غالبية  أن 
املادية، وستواجه صعوبات كبيرة لتطبيق 

البروتوكول الصحي«، وتابع »يف حال إلغاء 
البطولة، أعتقد أن شباب بلوزداد سيكون 
األحق بالتتويج باللقب، خاصة أنه تصدر 

املشهد منذ اجلولة األولى«.
مجمع  يواصل  منفصل،  سياق  يف 
بلوزداد،  شباب  لنادي  املالك  »مادار« 
املستشفيات  ملساعدة  التطوعية،  حمالته 
فيروس  جلائحة  التصدي  على  اجلزائرية 

كورونا املستجد.
احلساب  أبرزه  بيان  يف  املجمع  وأعلن 
الرسمي للنادي البلوزدادي على فيسبوك، 
املعدات  من  بعدد  تبرعه  الثالثاء،  امس 
للمستشفيات،  املركزية  للصيدلية  الطبية 

كورونا  وباء  انتشار  مكافحة  جهود  لدعم 
يف اجلزائر.

أجهزة  يف  الطبية  املعدات  ومتثلت 
وأجهزة  الضغط،  قياس  وأجهزة  مراقبة، 
تخطيط القلب، وأجهزة تنفس اصطناعي، 
ومضخات حقن كهربائية، وأسرة إنعاش.
من  املزيد  بتقدمي  املجمع  تعهد  كما 
املقبلة،  األيام  يف  للمستشفيات،  الدعم 
حيث  لألزمة،  التصدي  يف  للمساعدة 
باملساهمة  مشروط  الال  التزامه  أكدت 
وتخفيف  لالزمة،  حد  لوضع  امليدانية 

العبء عن وزارة الصحة.
محمد هشام

مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، قريشي:

»الظرف الحالي ال يسمح لنا بالتفكير في كرة القدم«

حتصني  على  سطيف،  وفاق  يعمل 
فتح  قبل  الشبان،  العبيه  من  العديد 
نافذة التحويالت الصيفية، وسط تهافت 
احلصول  على  احمللية  األندية  من  العديد 

على خدماتهم.
بيان  يف  السطايفي  النادي  وأعلن 
الرسمي على »فيس بوك«،  عبر حسابه 

صحراوي،  سراج  الرديف،  ثنائي  توقيع 
ومرتضى براتشة، على أول عقد احترايف 

يف مسيرتهما، ميتد إلى صيف 2025.
وتسعى املديرية الفنية للوفاق، بقيادة 
توقيع  إلى  بوحلجيالت،  سليم  املدرب 
لالعبي  االحترافية  العقود  من  املزيد 
الرديف، الذين أثبتوا هذا املوسم قدرتهم 

على تقدمي اإلضافة للفريق األول.
يف  أعلنت  قد  الوفاق  إدارة  وكانت 
احترافية  عقود  عدة  توقيعها  سابق  وقت 
املدافع  غرار،  على  النادي  شبان  مع 
ميهادة،  الصمد  عبد  الباسط  عبد 
والظهير األمين أمين بلباي، واحلارس أمين 

بوضياف.

وفاق سطيف يواصل تحصين مواهبه الشابة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة 
القبائل، شريف مالل، أن فريقه ال يزال 
يف  مشيرا  املوسم،  استكمال  قرار  مع 
الوقت ذاته إلى أن القرار األول واألخير، 
واملكتب  املختصة  السلطات  بيد  يبقى 

الفيدرالي.
لسنا  صراحة،  »بكل  مالل  وقال 

نقرر  أو  البطولة  سنوقف  من  نحن 
استئنافه، فنحن فقط مطالبون مبنح رأينا 
وتابع  املوسم«،  استكمال  من  وموقفنا 
اآلن،  وأعيدها  السابق  يف  قلتها  »لقد 
شبيبة القبائل مع قرار االستئناف اليوم، 
أو بعد شهر، أو بعد ثالثة أشهر، فنحن 
حتقيق  وبإمكاننا  متقدما،  مركزا  نحتل 

»رغم  وختم  املوسم«،  نهاية  املفاجأة يف 
أننا نريد استكمال املوسم، والدفاع عن 
كامل حظوظنا يف الـ8 مباريات املتبقية، 
الصحية،  السلطات  قرار  نحترم  أننا  إال 
من  واحدا  باعتباره  الفيدرالي  واملكتب 

املعنيني باتخاذ القرار«.
م.هشام

رئيس شبيبة القبائل، مالل:

»القرار بيد السلطات المختصة والمكتب الفيدرالي«
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حاوره: خلضر بن يوسف 

حدثنا عن بداياتك اإلبداعية؟

البدايات دائًما تشبه الفجر اجلديد، يرى فيها املرء نوًرا عظيًما، 
ويلتمس إليها سماء مملوءة بالّشموس، يرى ذلك حّتى وإن كانت 
أمسيته مظلمة خالية من أدنى ومضة، كذلك كانت بدايتي مع 
الكتابة، تشبه الفجر يف نوره والنجم يف بزوغه، هي بداية كاتب 
املنير،  املشرق  اليوم  إلى  املظلم  املغرب  القلم من األمس  به  سرى 
اكتشاف  وراء  أحد  يكن  لم  نثًرا،  تكن  ولم  شعًرا  البداية  كانت 
موهبتي ولألسف جاءت هذه األخيرة ضحية محيط ال يقّدر األدب 

واألدباء.

هل خضت جتارب الكتابة الفاشلة، وإن كان كذلك كيف 
استطعت التخلص منها وحتويل الفشل والهواية إلى واقع؟

يؤسفني التصريح بأّن كل الّتجارب الفاشلة كانت يف املدرسة، 
وأنا ساعتها أكتب خفية  اللغة األجنبية  يلقي  حني كان األستاذ 
ملّا  العلوم  مواد  يف  أو  الكاتب،  أو  الّشاعر  القاص  العربي  الّنص 
الّنص  ذلك  مّني  فينهب  األدبي،  احلرف  أخط  األستاذ  يلقاني 
العلوم، فيجعلني  ويرميه عقاًبا لي ألنني كتبت األدب يف ساعة 
أشعر أّنه ال إبداع أحمله، املدرس الصارم جعلني أرى أّن ال إبداع 

سوى يف اإلتباع والّتقليد.

وكيف واجهت كل ذاك اإلحباط يف املدرسة؟

وبالقراءة  بكثرة،  واملطالعة  بالقراءة  احمليط  ذلك  على  تغلبت 
النافعة استطعت سحر الهواية املهمومة، وجعلها واقًعا فرًحا يرقص، 
فأصبحت موهبتي يف الكتابة شبيهة بالعرس اجلميل، فليس من 
أن ال  والتفكير،  الفكر  طالًبا يف  الثالثون  نتشابه نحن  أن  املعقول 
نختلف، أن ال نخرج عن املألوف، إّن عدم خروج املرء عن املألوف 
يجعله يغرق يف غمرات اإلّتباع، كما أّنه ال إبداع يف الّتشابه، إّن 
من الفشل أن تعيش بأفكار تقليدية، أفكار جتعل من أفكارك عبدة 
ألفكار غيرك، أن ال جتد الّدافع إلى الّشروق، الفشل األّول كان يف 
الطاولة الّدراسية التي ُنهبت من فوقها مسوّداتي األدبية، ومت رميها 
باعتباري خالفت قواعد العلوم، اإلبداع هو أن تكسر القواعد، ال 

إبداع يف اإلتباع. 

ملاذا كان ولوجك عالم األدب من بوابة اجلنس األدبي السردي، 
وحتديدا الرواية؟

األدبي  اجلنس  سبيل  عن  التأليف  عالم  ولوجي  يف  السبب 
االجتماعية،  بالقضية  اهتمامي  هو  الّرواية،  وفن  الّسردي 
اإلصالح ما استطعنا إلى ذلك، وكان اختياري »اآللهة اخلرقاء«، 
و«الشياطني«، عناوين توحي من خالل عتبات العنوان وسيمائيته 

إلى الغرائبية وأدب الغرابة.

ملاذا هذا االختيار بالضبط وما املغزى منه؟

بعيدة  رواية  هي  اخلرقاء«  »اآللهة  بـ  املعنونة  األولى  روايتي 
كل البعد عن الديانات واملعتقدات، غرائبيُتها ال تتجاوز أحداَث 
واقعها غير العادي، فحني ُيعتاد على احلياة الغرائبية، سُترى واقًعا 
النظر  من  الشيء  على  أن ال حتكم  هو  العنوان  من  املغزى  عادًيا، 
بـ  املعنونة  الثانية  روايتي  أما  أغرب،  الّداخل  من  األشياء  إليه، 
فيها  الغريب  االجتماعي،  الواقعي  األدب  من  هي  »الّشياطني« 
بالّدعاء  وينصحك  عبادتك،  عن  فيسألك  الّشيطاَن  ُتصادف  أن 
والّصالة، أن تتجّلى لك األشياء بنقيضها، فتعيش األّيام ضحية 
قراءات عكسية، تائًها بني املعاني واألفعال الغريبة عنها، فتلقى 
نفسك تائًها يف مساحة ال يوجد بها متاهة، يف قّمة سامقة ورغم 
ذلك ال ميكنك رؤية الّشمس، فاملغزى من احملتوى هو إدراك احلق 

من الباطل، وإّن الباطل كان زهوقا.

وما هي األفكار واملواضيع التي رّكزت على معاجلتها يف نصوصك؟

و«الّشياطني«  اخلرقاء«  الّروايتني »اآللهة  املُقدمة داخل  الفكرة 
لبعض  هوية  أزمة  يف  الّسقوط  من  وإنذار  اجتماعية،  فكرة  هي 
املجتمعات العربية بسبب الفكرة الغربية، نظرة عن االنسالخ من 
العلم واحلكمة اللذان قد ال يقبالن االنتقاد، وارتداء اإليديولوجيات 

املتبوعة بالنقد واالنتقاد، إشكالية الّتبعية والعقل اإلّمعه.

هل لديك طموح لتقتحم وتخوض مغامرات إبداعية يف جنس 
أدبي غير الرواية؟

هو  الهادفة  القصيرة  والقّصة  املسرح  يف  الكتابة  إلى  الّطموح 
اختياري الثاني بعد كتابة الرواية.

أنت كاتب ومدير دار نشر ما هي أبرز املعوقات التي واجهت بالل ؟

األدبية  حياته  بداية  يف  كاتب  أي  منها  يعاني  التي  املشاكل 
قد تكون معنوية ومادية، مثال ذلك أّن يكون الّطموح يف الكتابة 
يعيش يف محيط ال يقرأ وال ُيقّدر األدب واألدباء، فهذا األخير ال 
يف  يعيش  كاتب  عند  يكون  الذي  األدبي  املنتوج  نفس  له  يكون 
محيط يقرأ ويعطي لألديب حّق قدره، أّما بالنسبة للجانب املاّدي، 
فيوجد ُكّتاب لديهم القدرة اللغوية واملعرفية والّثقافية التي جتعلهم 
إذا كانت جيوبهم  إلى احلياة، ولكن  الّنصوص مشتعلة  ُيخرجون 

فارغة يخبئ كّل شيء.

هل تعتقد أن الكتابة رديف للواقع وأّن الهامش منبت 
للمبدعني؟

الّطارح  الواقعي  االجتماعي  الّنص  يف  للواقع  رديف  الكتابة 
قاحلة،  جرداء  إاّل  ليس  والهامش  احلل،  عن  الباحث  للمشكلة 
على الكاتب أن يترك الهوامش ويسعى إلى أن ينبت يف احلدائق.

بالنسبة إليك ما هي إشكاليات الكتابة الروائية اجلزائرية 
خاصة والعربية عامة؟

إشكالية الكتابة الّرواية اجلزائرية هي الكتابة من أجل الكتابة 
ال من أجل التغيير واإلصالح، كما أّن الّنص الّتافه قد ُيلغي الّنص 
الهادف بسبب السوشل ميديا، أّما الّرواية العربية بحاجة إلى إعادة 

االعتبار للهوية العربية، وخاّصة الّلغة واملبادئ.

سيرورة الرواية اجلزائرية هل ميكن القول إنها تعرف االختالف 
والتجاوز واإلضافة؟

الّرواية اجلزائرية تعرف االختالف يف كثرة الّنصوص وأنواعها 
واإلضافة املتمثلة يف الّنص الّتاريخي.

املنتوج األدبي يحتاج متلقيا يبعثه من صمته، لكن اجلزائري 
والعربي عامة ال يقرأ، كيف جنعل املعادلة تستقيم؟

الكتب  قليلة،  العربية  املجتمعات  بعض  يف  املقروئية  نسبة 
البيوت  يف  العناكب  عيش  من  أكثر  الّرفوف  يف  تعيش  صارت 
يجب  القراءة،  بثقافة  الكتاب  إحياء  إلى  بحاجة  نحن  املهجورة، 
على املناهج التربوية إيجاد حل لنشر ثقافة القراءة وجعلها وسيلة 
حياة ال هواية أو مطلبا دراسيا، وكذلك بالّنسبة للجهات املسئولة 

عن الّثقافة، نحن أّمة اقرأ، املعادلة يجب أن تستقيم.

هل النقد العربي يف أزمة بسبب تأخره عن املواكبة ودائمًا هو 
قابع يف ظالل الترجمة ملا يحدث؟

على  ويرّكز  باحليادية  الّنص  يأخذ  ال  أن  يلزم  العربي  الّنقد 
اجلانب الفّني فقط، إّن الهوية واملبادئ أولى من الفّن فالّرواية مثال 
هي صورة حلياٍة ومكاٍن وزماٍن، إّنها تشبه احلياة اليومية، والشيء 
اجلميل فيها هي املعاني املرسلة بداخلها، سواء املعاني السطحية 
للمعنى  احلاملة  الّروايات  تلك  هي  الّروايات  أعظم  العميقة،  أو 
إبكاء  مُيكنها  كما  البعض،  إضحاك  مُيكُنها  التي  تلك  العميق، 

اآلخرين، إّنها اجلمال اإلنساني.

ما هي آفاقك ومشاريعك املستقبلية على الصعيد الشخصي 
واإلبداعي؟

إليه سبيال،  استطعت  ما  وإصالح  عائلة  تأسيس  إلى  أطمح 
وأن أكون ذا خيٍر لبلدي احلبيب اجلزائر، واألوطان العربية والعالم.

كلمة أخيرة لقراء اجلريدة

أنصح بالقراءة الّنافعة كلَّ من يقبل الّنصح، القراءة هي العيش 
يف عوالم مختلفة، زيارة أماكن مختلفة، احلياة يف أزمنة مختلفة، 
القراءة هي إرسال الّنفس يف رحلة ال ُتشبه األخرى، إّنها احلّرية، 

إّنها احلياة البعيدة عن املألوف.
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الكاتب والناشر بالل سرير الِحرتسي لـ »أخبار الوطن«:

 الكتابة في الجزائر بال هدف وعلى الّرواية العربية استعادة هويتها 
قال الكاتب والناشر بالل سرير الِحرتسي، صاحب رواية »اآللهة الخرقاء« ورواية »الّشياطين«، وناشر أكثر من 15 كتابا، لـ 
»أخبار الوطن«، إن إشكالية الكتابة في الّرواية الجزائرية هي الكتابة من أجل الكتابة ال من أجل التغيير واإلصالح، أّما الّرواية 

العربية فهي بحاجة - حسبه - إلى إعادة االعتبار للهوية العربية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

والية  مستغامن 
مديرية املوارد املائية 

الرقم اجلبائي : 098027019000436

إعالن عن إلغاء املنح املؤقت للمشروع :

تطبيقا ألحكام املادة 73من املرسوم الرئاسي رقم 15-247 املؤرخ يف 16 
سبتمبر  2015املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق 

العام ، يعلن السيد  مدير املوارد املائية لوالية مستغامن جميع املتعهدين 
املشاركني يف طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الصادرة 

باجلريدتني الوطنيتني  باللغة العربية » أخبار الوطن « بتاريخ -04-23
2020 و باللغة الفرنسية »EL CLASICO« بتاريخ 23-04-2020 و 

املتعلقة بالعملية التزويد باملياه الصاحلة للشرب األقطاب احلضرية 
اجلديدة للحشم »مستغامن « ، عني النويصي ، حاسي ماماش ، قطب 

اإلمتياز و اسفل مزغران . إلجناز أشغال املشروع : احلصة رقم 15: ما تبقى 
من إجناز أشغال اخلزان املائي بسعة 500م3 مرتفع )القطب احلضري 

اجلديد حاسي ماماش ( ، بلدية حاسي ماماش ،و التي منحت للمؤسسة 
كياري توفيق  أنه قد مت إلغاء إجراءات هذا املنح املؤقت.

تعلن مديرية التربية لوالية بومرداس

حسب طبيعة التجهيز التالية:
الثانوي علىمستوى الوالية. 

التجاري فيما  يخص موضوع الصفقة ،املؤسسات  التي 

من طرف  هيئة عمومية )شهادة حسن التنفيذ ممضاة

واحدة أو عدة حصص
البرمجة و 
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 زاهية سعاد
الهيموفيليا  مرضى  جمعية  تبذل   
بوالية ورقلة جهودا متواصلة  حيث كثفت 
من نشاطها من أجل تقدمي املساعدة لهذه 
وإخالص«  »تفان  بكل  املرضى  من  الفئة 
رغم نقص املوارد املالية حسبما أكد أعضاء 
من هذه اجلمعية حيث ُتعد مرافقة املرضى 
تأسست  التي  األساسية  املبادئ  إحدى 
اجلزائرية  للجمعية  التابعة  اجلمعية  عليها 
للهيموفيليا رغم غياب الوسائل اللوجستية 
الدولة  تخصصه  الذي  املالي  والدعم 
املجال  هذا  يف  الناشطة  للجمعيات  سنويا 
نشذاء  من  بعض  اوضح  حيث   احلساس 
هته اجلمعية انهم يقومون بتسخير وسائلهم 
من  يقتطعون  كما  املرضى  اخلاصة الغاثة 
رسم  بهدف  حصة   اخلاصة  أموالهم 

ومساعدتهم  املرضى  وجوه  على  البسمة 
كما  الطبيعية  من  قريبة  حياة  عيش  على 
وتعكف هذه اجلمعية التي تضم حاليا ما 
ال يقل عن خمسني  مسجال معظمهم من 
مختلف  ومن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
نشاطاتها  تكثيف  على  العمرية   الفئات 
املرضى  هؤالء  لصالح  واإلنسانية  اخليرية 
يف  سيما  مرافقتهم،  ضمان  خالل  من 
الهيموفيليا  يف  العالج  مركز  نحو  التنقل 
مسوس  ببني  اجلامعي  للمستشفى  التابع 
اجلزائر العاصمة من أجل تلقي الفحوصات 
انتظار  يف  الدورية  الطبية  واملتابعة  الالزمة 
متخصص  مركز  إنشاء  ملطلب  االستجابة 
تخفيف  يف  يساهم  الوطن،  جنوب  يف 
معاناة هذه الشريحة االجتماعية من حيث  

السفر املكلف مسافات طويلة...

رغم غياب الوسائل اللوجستية والدعم المالي

 جمعية مرضى الهيموفيليا  بورقلة جهود 
متواصلة مع المصابين

بجاية

ميالد ثالثة توائم إناث بمستشفى أقبو
مبدينة  علي  أقلول  مستشفى  عرف 
االسبوع  بجاية،بحر  بوالية  أقبو 
أن  بعد  عادي  غير  الفارط،حدثا 
وضعت امرأة يف الثالثينات من العمر 
ثالثة توائم إناث يف عملية قيصرية على 
مستوى هذه املؤسسة االستشفائية وهو 
ما أدخل الفرحة لدى الزوجني خاصة 
الصبر هذا احلدث  بفارغ  انتظروا  أنهم 
حيث أكد األطباء الذين أشرفوا على 
أن  على  الثالث  التوائم  والدة  عملية 
من  جيدة  ظروف  يف  جرت  العملية 
احترام  ظل  يف  العملية  إجراء  خالل 
الشروط الوقائية.كما أن احلالة الصحية 
صحة  يف  يتواجدون  والتوائم  للمرأة 

أن  كثيرا،علما  له  ارتاح  ما  وهو  جيدة 
توائم  ميالد  يحدث  التي  الثانية  املرة 
وضع  مت  أن  بعد  علي  أقلول  مبستشفى 
أربع توائم من طرف امرأة خالل شهر 
رمضان املاضي.وجتدر اإلشارة إلى أنه 
مت استئناف إجراء العمليات اجلراحية 
بشكل عادي بعد أن مت جتميدها بسبب 
هذه  تعتبر  و   ، كورونا.  وباء  تفشي 
عّمت  حيث  للسيدة،  األولى  الوالدة 
منزل  يف  البهجة  و  الفرحة  من  أجواء 
العائلة، و قالت نفس املصادر بأن مثل 
ال  و  مميزا  حدثا  تعتبر  الوالدات  هذه 

يحصل إال نادرا.
بـــلقاسم.ج
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مساهمة

الطاعون .. حرب خاسرة بال معارك 
مثل  أمراض  أعاقت  كيف  عديدة  تاريخية  مصادر  تذكر 
عام  الهند  يف  الكبير  اإلسكندر  حملة  تقدم  واملالريا  اجلذام 
327 قبل امليالد، فقد أعاقته الطبيعة واألمطار املوسمية التي 
تفاجأ بها، لكن األمراض سرعان ما هاجمت جنود وقادة ذلك 
اجليش األسطوري الذي غزا العالم القدمي وأخضع أجزاء واسعة 
منه، فوقع اإلسكندر نفسه طريح الفراش إلى أن مات يف ريعان 
اختلفت  وإن  احتلها،  التي  ببابل  نصر  نبوخذ  شبابه يف قصر 
الروايات التاريخية حول حتديد نوع مرضه، وقول علماء عصرنا 
متأثرا  تويّف  بأّنه  حتديدا(   2019 عام  اليونانية  أرسطو  )جامعة 
مبرض »نخر البنكرياس« وليس باملالريا التي كانت شائعة يف 
بابل القدمية، فإّن األوبئة واألمراض املعدية لعبت دورا كبيرا 
ليقّرروا  جيشه  قادة  ودفع  جيشه  وإضعاف  حملته  تقويض  يف 
الّتمرد وإنهاء تلك احلملة الضخمة على ربوع العالم القدمي. فقد 
لعبت األوبئة دورا كبيرا يف إحداث الّتغيير باملجتمعات الشرقية 
والغربية القدمية على حد ما يذهب إليه الكاتب شلدون واتس 

يف مؤلفه« األوبئة والتاريخ.. املرض والقوة واإلمبريالية«. 
ولعّل تاريخ اإلمبراطورية الرومانية الذي يحفظ ما فعله انتشار 
وباء الطاعون بها عبر مراحل عديدة، أكثر دليل موّثق على ما 
ميكن أن تفعله األوبئة الفّتاكة بالدول أو اإلمبراطوريات القوية، 
الطاعون األنطوني) نسبة إلى األباطرة األنطونيني(  انتشر  فقد 
يف سنة 165م، وأّدى إلى تدمير اجليش الروماني الذي عانى 
أفراده مرضا غريبا بأعراض مريعة، ظهر يف مجموعة من الرعاة 
آنذاك  وقتل  اإلمبراطورية  أطراف  إلى  ينتقل  أن  قبل  الرحل، 
نحو خمسة ماليني شخص. أما يف عهد اإلمبراطور جستنيان 
)570-541( فانتشر الوباء مرة أخرى ليساهم يف تقويض أسس 
لها،  التابعة  األراضي  مساحة  ويقّلص  البيزنطّية  اإلمبراطورية 
لكّنه  املكتسبات،  على  وحفاظ  غزو  زمن  يكن  لم  الزمن  ألّن 

كان زمن محاربة الطاعون للبقاء على قيد احلياة. 
فكتب التاريخ التي حتّدثت عن تلك الفترة، قالت أّن الناس 
كانوا ميوتون يف الشوارع دون أن يقترب منهم أحد، واملرضى مّت 
نفيهم إلى جزر أو أماكن معزولة كي يلقوا مصيرهم لوحدهم، 
ولم تنتهي جائحة الطاعون تلك، حتى أخذت معها ما بني 40 
و 50 مليون من البشر الذين ميثلون آنذاك نصف سكان العالم 
املوت،  حلول  يعني  الطاعون  حلول  كان  لقد  املعروف.  القدمي 
آنذاك.  لم تكن معروفة  تواجهه  التي  واألدوية  اللقاحات  ألّن 
كبيرة يف  التي جتتاح مساحات جغرافية  األوبئة  لقد ساهمت 
يذكر  والتاريخ  القوى.  موازين  وتغيير  السكان  عدد  تقليص 

أيضا مرحلة »املوت األسود« أو »الطاعون الدبلي« الذي انتشر 
على  وقضى  أوروبا  أنحاء  يف  1351للميالد  1347و  عامي  بني 
ماليني البشر، ألّنه لم يكن ثّمة عالج معروف له، غير عزل 
كما  املريض.  حاجيات  وكل  والثياب  اجلثث  وحرق  املرضى 
انتشر مرض اجلذام اجللدي املعدي يف الغرب املسيحي الذي 
لم يكن قادرا على توفير العالج، الذي اقتصر على ما يقّدمه 
الطب الّتقليدي أو الّسحرة والعّرافني. لكن التاريخ يذكر أيضا، 
أّن املرضى كانوا يتعّرضون للّتعنيف واإلهانة والّنبذ، إلى درجة 
أّن اجلذام كان وصمة عار تالحق املصاب، أو ُينظر إليه كلعنة 

من السماء حّلت باملريض عقابا له على أمر دنيوي ما. 
فّتاكة وقاتلة  أمراضا أخرى  البشر  العصور، شهد  فعلى مّر 
و  الوسطى،  القرون  يف  األسود  املوت  أو  اجلذري  جانب  إلى 
مثل  أخرى  أوبئة  فظهرت  الصفراء.  واحلمى  املالريا  قبلهما 
الكوليرا، التي فتكت سنة 1820 بآالف الناس يف جنوب شرق 
إلى  انتشرت  ومنها  الهندية  كالكوتا  مدينة  انطالقا من  آسيا، 
املتوسط  البحر  وساحل  آسيا،  جنوب  وباقي  األوسط  الشرق 
العالم يف  اجتاحت  التي  اإلسبانية  احلمى  ثم  طبعا،  والصني 
نهاية احلرب العاملية األولى سنة 1918 وتقول األرقام املتداولة 
50 و40 مليون شخص.  أنها قتلت ما بني  الفترة،  عن تلك 
ظهرت  املاضي،  القرن  من  اخلمسينات  منتصف  وبحلول 
فيروسات اإلنفلونزا يف الصني ثم هونكونغ عام 1968، وظهرت 
الحقا أنفلونزا الطيور واخلنازير . أما عام 2015 فأرهب فيروس 
بفعل  تتكاثر  بفعل حشرة  انتشاره  نتيجة سهولة  العالم،  زيكا 
القمامة والتلوث بفضالت املدن. والرعب نفسه نشره فيروس 
إلى  وصوال   ،2013 عام  إفريقيا  غرب  يف  ظهر  الذي  إيبوال 
فيروسات كورونا التي تهدد الصحة العاملية اليوم، نظرا لتطورها 
وقدرتها على تدمير اجلهاز التنفسي للمصاب إن لم يتلق الرعاية 

الصحية الضرورية يف غياب لقاح مضاد . 

العرب واألوبئة .. سّجل حافل
عقود  مدار  على  كثيرة  أوبئة  انتشار  العربي  العالم  شهد 
فيما  كثيرة  بالدا  الطاعون  وباء  هاجم  فقد  الطويلة،  التاريخ 
مضى، منها مصر التي حّل بها خالل فترات متعّددة حسب 
ما يذكره املؤّرخون، وحتديدا يف الفترة ما بني 1349م و1349 م، 
حيث لقّي 200 ألف شخص حتفهم وأعقب انتشار الطاعون 

فترة مجاعة مدّمرة. 
كما تذكر املصادر التاريخية أّن منطقة املغرب العربي شهدت 
كثيرة  وفيات  سّببت  عامة،  أوبئة  ظهور  متقطعة  فترات  على 

تختفي  الزمن كي  ردحا من  واستغرقت  السكان،  يف صفوف 
ويتخّلصوا من آثارها املدّمرة. فقد شهد املغرب مجاعات وأوبئة 

يف القرنني 16 و17، وخاصة وباء الطاعون.  
 ويذكر صاحب كتاب »مذكرات حول الطاعون يف اجلزائر« 
أن هذا الوباء خّلف ما بني سنتي 1552و1822 قرابة العشرون 
ألف ضحية، وقد كان يتكّرر كل فترة ما بني عشرة أو خمسة 
عشرة سنة . أما وباء الكوليرا فسّجل ذروة انتشاره خالل فترة 
االحتالل الفرنسي للجزائر، خاصة بني سنوات 1930 و1950 
. وقد لعب الفقر وسوء التغذية واالفتقار إلى شروط النظافة، 
دورا أساسيا يف تفشي العدوى بني عموم اجلزائريني خالل فترة 
االحتالل . كما يذكر كتاب » األوبئة يف شمال إفريقيا«، أّن 
 ،)1831-1833  ( اجلزائر  احتالل  بداية  انتشر خالل  اجلدري 
القمل والبراغيث  التيفوس الذي ينتشر من  إضافة إلى مرض 
عايشوا  الذين  السن  كبار  عنه  حتّدث  وقد  النظافة،  قلة  بفعل 
فترة احلرب العاملية الثانية وما قبلها، إذ استمرت هذه األمراض 

بالظهور وسط األهالي لألسباب السالفة الذكر. 

بين الطبيعة و الحرب البيولوجية 
األوبئة  لكل  اللقاح  إيجاد  من  البشرية  متّكنت  أن  بعد    
السابق ذكرها، وجعلتها أمراضا تؤّثث الذاكرة اإلنسانية املثقلة 
تطور  من  جديدة  مرحلة  بلغنا  الطبيعة،  ومبقاومة  بالصعاب 
احلروب والصراعات على الّتفوق والبقاء، فظهر مصطلح احلرب 
فيروسات  تصنيع  له،  معنى  أبسط  يعني يف  الذي  البيولوجية 
احلياة  واقع  أّن  غير  األعداء من خاللها.  استهداف  يتم  قاتلة 
حتى  آمنة  ليست  البيولوجية  احلرب  بأّن  يؤكد  اليوم  البشرية 
ملخترعيها أو منّفذيها، بل إّنها إن وجدت، تصبح مثل الّسحر 
الذي ينقلب على الساحر. ويف خضم االتهامات املتبادلة بني 
الصني والواليات املتحدة األمريكية بشأن تصنيع فيروس كورونا 
املستجد أو كوفيد 19 يف مختبرات سرية، يظهر عجز اإلنسان 
الطبيعة  فيه  تتحّكم  مجهري  عالم  أمام  ومعارفه  علومه  بكل 
واخلالق عّز وجل، ويظهر أيضا عجز البلدان التي ال تولي أهمية 
مستوى  برفع  تهتم  وال  الطبّية  واألبحاث  العلوم  لتطوير  كبيرة 
املعارف  ضحالة  خطر  يظهر  كما  لشعوبها،  الصحية  الرعاية 
والسلوك الصحي لدى عامة الناس يف هذه الدول، فمن جهة 
ثانية  ومن جهة  والشعوذة،  بالسحر  يؤمن  من  هنالك  يزال  ال 
الفيروسات عالم مجهري  أّن  التصديق  هنالك من ال يستطيع 

خطير جدا وكورونا ميكن أن ينتقل بالرذاذ والتالمس . 

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

البشر واألوبئة

من الموت األسود إلى الحرب البيولوجية

   على مدى تاريخ البشرية الطويل، ظهرت األوبئة واألمراض التي أّرقت 
البشر وكادت أن تقضّي على وجودهم في مناطق عديدة، فكان ظهور تلك 
األوبئة مصدر هلع وخوف للناس من جهة، وسببا في وقف الحروب أو 

تراجع عدد السكان من جهة أخرى . 
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السنة 01 - العدد 226 
االربعاء 10 ذو القعدة  1441  هـ - 01 جويلية 2020م

 ُمباشرًة بعَد َتعِليماِت 
الوزاَرِة األوَلى، َبدأْت أمٍس 

َبياناُت الُواّلِة َتتهاطل، 
َها ُتِعيد َتذِكيَر الّناِس  وكلُّ

شِديد  مبا َتّ اِتخاُذه مع التَّ
ِفيها؛ وطبًعا، لغُة الّتهِديِد 

والَوعيِد الّتي ال ُتسِمن 
وال ُتغِني من جوٍع كاَنت 
بارزًة؛ ورغَم ذِلَك ُأِقَيمت 
األسَواُق وَتهافَت الّناُس 

على َمراكِز الَبريِد والُبنوِك 
وارِع وَغيِرها  وامَلّلِت والشَّ
من الَفضاءاِت الَعامِة، غيَر 

آِبهنَي وال ُمباِلنَي، طبًعا ِفيهم 
ابُع  ُب والتَّ ُق وامُلكذِّ امُلصدِّ

ه َشيًئا،  ي ال َيهمُّ والذِّ
واخَلائُف ِمن أن ُيصيَبه 

البلُء واالبِتلُء. 
     َتعِليمُة الَوزيِر األّول التي 
َجاءْت يف سياِق ما َتّ َتداوُله 

يف اجِتماِع َمجلِس الُوزراِء 
َرمت الكرَة يف َمرمى الُواّلِة؛ 
َلكّنها َنِسَيْت أّن املرَمى - َبل 

الّشباَك - خواٌء وَيجوُز ِفيها 
َسماُع اخَلواِر فقط؛ كاَن على 

الُواّلِة وبداًل عن إْصداِر 
َبياناِتهم الَتعيسِة تلَك 

هم  أن َيْستنِهُضوا َمصاِلَ
ُدوا ُبؤَر الوباِء  وُيحدِّ

يف ِوالَياِتهم، وَيّتِخذوا 
إجراءاٍت َفورّيًة َواِضحًة 

يف اّتاِه ُمحاصرِة الَوباِء، 
اَس امَلسؤوِلّيَة  لوا النَّ وُيحمِّ

من خلِل الَكشِف عن 
ي ُيَعشِعُش فيها  األحياِء التِّ
الَوباُء، وميَنعوا الّناَس من 
ُدخوِلها أو اخُلروِج ِمنها إذا 
اْقتَضى األمُر ذلَك؛ فامُلناُخ 
ٌع جًدا لُكرونا يف  الَعاُم ُمشجِّ
ظِلّ االْستهتاِر اَلاليِّ من 

قبِل امُلواطننَي خاصًة. غيَر 
أّن ذلَك ال َيعِفي الُواّلَة من 

امَلسؤوليِة يف الّسيطرِة على 
الَوضِع. 

 إّن تصرَف الُوالِة 
واجَلماعاِت امَللّية ُعموَما 

مع الوباِء ومع َتعليماِت 
ُ مَدى اخللِل  لطِة ُيبنيِّ السُّ
امَلوجوِد؛ فهِذه الَهياكُل لم 

َتعَتْد يف األصِل على امُلبادرِة 
بقدِر ما أِلَفت أن تكوَن 

ا،  ا َنطّيً ِجهاًزا ِبيروقراطّيً
يعيُش كـ »الَعلقِة« على 
ولِة وَينتِظُر دوًما  دِم الدَّ

َي امَلهاِم ليَتحّرَك. ُرمّبا  َتلقِّ
فلَح يف َشيٍء َوحيٍد، وهو 

الَكبُس على أنفاِس امُلواطِن 
الَبسيِط عبر إجراءاٍت 

ِبيروقراِطّية َمقيتٍة، ولكّن 
تلَك اإلجَراءاُت حنَي يحنُي 

اِلح العاِم  اجّلُد وَتُصبُّ يف الصَّ
َتذوُب كُكرِة الّثلِج يف َصحراِء 

ان! رقَّ

 َتسِجيل 7 وفياٍت 

 الَجزائـر ُتحِصــي 336 إصابـًة 
َجِديــدة بُكــورونا  أمــٍس 

سجلت حصيلة كورونا يف اجلزائر، أمس 
الثالثاء، ارتفاعا، حيث مت إحصاء 336 إصابة 

جديدة، حسبما كشفت عنه وزارة الّصحة 
والسكان وإصالح املستشفيات، يوم أمس.

وكشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية 
ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، عن تسجيل 336 إصابة جديدة، ليرتفع 
إجمالي عدد املصابني بهذا العدد إلى 13907 

مصابا. وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل 
آخر 24 ساعة هالك 7 أشخاص بني املصابني، 

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 912 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 303 حاالت شفاء 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 

بني املصابني بالوباء إلى 9897 متعافيا.
خالد دحماني 

الماية املدنية تتدعم بـ 28 َرتل متنقل

21048 ِهكتاًرا أْتلَفتها الِنيراُن سنَة 2019
قدمت املديرية العامة للحماية املدنية إحصاءات حول اخلسائر املادية التي خلفتها احلرائق السنة املاضية، مراهنة على التقليل 

من هذه اخلسائر يف السنة اجلارية من خالل تدعيم صفوفها مبوارد مادية وبشرية إضافية.
كشفت، أمس الثالثاء، املديرية العامة للحماية املدنية يف بيان لها اخلسائر التي خلفتها احلرائق يف سنة 2019 ، حيث مت 
تسجيل خسائر املمتدة من الفترة 01 جوان إلى 31 أكتوبر2019 والتي قدرتها بـ 21048 هكتارا، منها 6045 هكتارا من املساحات 

الغابية، 4428 هكتارا من األحراش و10575 هكتارا من احلشائش اليابسة.
ودعمت املديرية سلك احلماية بوسائل مادية بحيث أمّدته مؤخرا بـ 186 شاحنة مضخة خفيفة متخصصة يف إخماد احلرائق 
من طرف الشركة اجلزائرية العسكرية لصناعة العربات بوالية تيارت، ما سمح للقطاع بتجديد 11 رتال متنقال واستحداث 28 

رتال متنقال جديدا، ليرتفع عدد األرتال املتنقلة هذه السنة إلى 65 رتال، حسب ما أورده البيان. 
وجندت املديرية العامة للحماية املدنية 505 وحدات تدخٍل موجود يف نطاق التدخل اخلاص باملساحات الغابية، مع االستنجاد 
بدعم إمكانات املجموعة اجلوية للحماية املدنية واملتمثلة يف الطائرات العمودية والتي تتدخل يف األماكن التي يصعب الوصول 

إليها بشاحنات اإلخماد أو األماكن صعبة التضاريس ويف حالة الضرورة.
أحمد بوكليوة

 صادق أعضاء مجلس األمة، أمس، على مشروعي قانوني اعتماد 8 ماي يوًما وطنًيا 
للذاكرة ، ومشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2017. 

أمين  من  كلٌّ  اجللسة  حضر  أنه  الثالثاء،  أمس  األمة،  مجلس  بيان  وأوضح 
بن عبد الرحمن وزير املالية، الطيب زيتوني وزير املجاهدين وذوي احلقوق، 
على  املصادقة  عملية  ومّتت  البرملان.  مع  العالقات  وزيرة  عزوار  وبسمة 

مشروعي القانونني بعد استيفاء الشروط واإلجراءات القانونية املطلوبة. 
من جهة أخرى، أشرف صالح قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة على 
اجللسة التي ُخصصت لتقدمي ومناقشة مشروع القانون املتضمن تسوية 
الرحمن عرضا  عبد  بن  أمين  املالية  وزير  قدم   .2017 لسنة  امليزانية 
بحضور بسمة عزوار وزيرة العالقات مع البرملان، تاله عبد احلق قازي 

تاني مقرر جلنة الشؤون االقتصادية واملالية، الذي قرأ التقرير الذي أعدته 
اللجنة يف املوضوع.

رحمة عمار 

بلسان : تويقر عبد العزيز

متكنت، أول أمس االثنني، وحدة حلراس 
السواحل من إنقاذ 10 أشخاص هموا 

بهجرة غير شرعية )حراقة(.
أوضح بيان وزارة الدفاع، أمس، أن ذلك 
جاء على إثر عملية بحث وإنقاذ نّفذت 
على بعد 28 ميال بحريا شمالي شنوة، 

بوالية تيبازة، إثر انقالب القارب تقليدي 
الصنع الذي كان يقلهم. فيما أحبط 

حّراس السواحل أيًضا محاوالت هجرة 
غير شرعية هّم بها 113 شخًصا كانوا 
على منت قوارب تقليدية الصنع، وذلك 
خالل عمليات متفرقة نفذت بكل من 

واليات: الشلف، عنابة وسكيكدة والقالة 
وكذا وهران وتلمسان. كما مت توقيف 28 
مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات 
مختلفة بوالية ورقلة، وفق البيان نفسه.
 من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي، بكل من متنراست 

وبرج باجي مختار، 29 شخًصا وضبطت 

شاحنتني و3 مركبات رباعية 
الدفع و18360 لترا من الوقود 

املوجه للتهريب، باإلضافة إلى 163 
كيسا من خليط احلجارة وخام 
الذهب و13 مولدا كهربائيا و10 

مطارق ضغط تُستعمل يف عمليات 
التنقيب غير الشرعي عن الذهب.
ويف سياق آخر، حجز عناصر 
الدرك الوطني، قرب منطقة 
حاسي سيدي محمد ببلدية 

سيدي اجلياللي بوالية تلمسان، 
48 كيلوغراما من الكيف املعالج، 

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 
كذلك، بكل من تبسة وباتنة، ثالثة 
جتار مخدرات بحوزتهم 5822 

قرصا مهلوسا.
خالد دحماني 

فيما جرى اعتراض 113 شخصا آخر ين

إنقـــاذ 10 »حراقـــة«  انقلــَب  َقــارُبهـم بَسـواحــِل ِتيبـــازة 

دى!  الُوّلة وَرجُع الصَّ

 لم يستفيدوا من منحَة »كورونا«

َسائُقو َسّياراِت األجرِة بالُبليدة 
ون وُيطالُبون بفتِح َتحقيٍق َيحتجُّ

  ماِفيـا الَغابـاِتماِفيـا الَغابـاِت تخنـُق رئـَة الَجزائـر! تخنـُق رئـَة الَجزائـر!
 د.حسينة بوشيخ  	

أصحاب  أمس،  يوم  نظم، 
البليدة  يف  األجرة  سيارات 
تنديدا  احتجاجية  حركة 
التي  السارية  باإلجراءات 
اعتبروها بيروقراطية، خاصة 
من  استفادتهم  طريقة  حول 
منحة املليون سنتيم ، والتي لم 
يتحصل أكثر من 60 يف املائة 
منهم على الشطر األول منها.
محمد  األجرة  سائقي  ممثل 
بن زينب، يف حديثه لـ » أخبار 
حركتهم  أن  أكد   ،« الوطن 
بسبب  جاءت  االحتجاجية 
البيروقراطية  اإلجراءات 

التي باتت متارس ضدهم من 
طرف اإلدارة الوصية، مشيرا 
إلى أن أكثر من 60 باملائة من 
يف  األجرة  سيارات  سائقي 
ينتظرون  يزالون  ما  الوالية 
يف  ويوقفون  اليوم،  لغاية 
طوابير طويلة من أجل الظفر 

مبنحة التضامن.
أنهم  واألمر،  األدهى  و 
يترقبون ويأملون يف االستفادة 
هذا  فقط،  األول  الشطر  من 
التوتر  حدة  من  زاد  ما 
ودخولهم يف مشاحنات يومية 
مع العاملني باإلدارة. وتساءل 

السياق عن  املتحدث يف هذا 
يقف  الذي  احلقيقي  السبب 
كون  التأخير،  هذا  كل  وراء 
يف بقية واليات الوطن حتصل 
أصحاب سيارات األجرة على 
الثالثة، ماعدا والية  األشطر 
البليدة التي تعد الوالية األكثر 
 ،»19 »كوفيد  وباء  من  تضررا 
واجلهات  النقل  وزارة  مطالبا 
لفتح  عاجال  بالتدخل  املعنية 
التي  القضية  يف  حتقيق 
مع  دوامة صراع  يف  أدخلتهم 

اإلدارة. 
عبد الناصر حمودة 

 ملّف َترمي االستعمار يعود للواجهة 

اِكرة  المصاَدقُة على اعتماِد 8 ماي يوًما َوطِنّيا للذَّ



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 
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