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ركُة       ُسوناطراك الشَّ
ي َكانْت وما َتزاُل ُحلَم  التِّ

كلِّ باحٍث عن َعمٍل، 
َكانْت َدوًما َعِصّيًة على 

أبناِء الَعامِة؛ فَقليٌل 
َمن َتّكَن من افِتكاِك 

َمنِصِب ُشغٍل ِفيها، 
الثِة  َخاصًة يف الُعقوِد الثَّ
األخيرِة؛  َفقْد اسَتحالْت 

على الَعواِم وِخّريجّي 
صنَي،  امَلعاِهد وامُلَتخصِّ

كَما اْستحاَلت على 
أِلهلَنا يف اجَلنوِب، على 
ُمهنِدسيِه )اجَلنوب( 

وُعّماِله الُبسطاِء 
من ُسّواٍق وَطّباِخنَي 

وحّتى ُعّماِل نظافٍة؛ 
واسَتحوَذْت َمجموَعاٌت 

ِبَعيِنها على َمناِصب 
امَلسُؤولّيِة، وَتّركْت معها 
واِر،  شرِة والدُّ َعقِلّيُة الدَّ

واجِلهُة باِسطٌة َيَدها 
على ِمساَحاِت الَكفاءِة 

واالسِتحَقاِق؛ ورأيَنا عبَر 
َسنواٍت َخلْت كيَف َيتمُّ 
وِظيُف، وكيَف َتتمُّ  التَّ
ِتيجُة  رِقياُت؛ و النَّ التَّ

َعماَلٌة َضخمٌة يف َمناصِب 
ي ال  امَلسُؤولّيِة التِّ

َترتِبُط بأداِء وَمرُدودّيِة 
خَمُة  ركِة؛ َفكانْت التُّ الشَّ
يِع  يف ِسياِق َتقسيِم الرِّ

وَخيراِت الِبالد بنَي أبَناِء 
ِفئاٍت بَعيِنها. والَغِريُب 
أالَّ أحَد من امَلسؤوِلنَي 
اِبقنَي َتّرأ وأَشاَر  السَّ

إلى هذه اخلروِق؛ وُرّبا 
اإلَشاراُت الَوحيَدُة أو 

ي أراَها اآلَن  الَقِليلُة التِّ
هي َما جاَء يف َبياِن 

َمجلِس الُوزراِء األخيِر، 
ئيُس  ي َترأَسُه الرَّ والذِّ

َعبد امَلِجيد تّبون، وَقد 
حّدَد َمحاوَر اإلْصالِح، 
وَمكَمَن الّداِء من ِخالِل 

َتوجيِه »َتعِليماٍت 
مُلباَشرِة َعمِلّيِة ُمعاَينٍة 

ُمعّمَقٍة على ُمستَوى 
َشركِة ُسوناطَراك ِمن 

ِخالل َتِقّييِم ُمَتلكاِتها، 
وَخفِض َعدِد َمكاِتبها يف 
اخَلارِج، وَخفِض َمناصِب 
امَلسُؤولية؛ واالنِتقاِل من 

َتسييٍر وّلى َعهُده. 
     ويف الَواقِع، َعالماُت 

ي ضرَب هذِه  الَوباِء الذِّ
ي  الّشركَة الَهامَة، والتِّ

ُر 98 بامَلائِة من  ُتوفِّ
َمداخيِل اجَلزائِر َظاهرٌة 

للعياِن؛ فكاَنْت بذِلك 
ِمثااًل عن االنِحراِف 
عن َمبادِئ الَعدالِة 

االجِتَماعّيِة وَتكاُفؤ 
الُفرِص وُمحاربِة 

اجِلهوّيِة؛ َفهْل َستكوُن 
عِليماُت ِبدايًة  هِذه التَّ
لَتفِكيِك َهيكِل الَفساِد 
وِغياِب الَعدالِة، وإيَذاًنا 

بُدخوِل سوناطراك 
َعهًدا َجديًدا عبَر إْقراِر 
َمباِدئ الَكفاءِة والُقدرِة 

وظيِف يف  يف اسِتحَقاِق التَّ
رِح. هَذا الصَّ

بسبب عدم احترام التدابير الوقائية 

ُر غلـَق أسـواِق الَماِشيــِة  َوالــي قالَمــة ُيقــرِّ
قّرر والي قاملة، يوم أمس، غلق أسواق املواشي عبر 
إقليم الوالية، كإجراء وقائي بالنظر لعدم احترام التدابير 
الوقائية الالزمة، مع تخصيص اعتمادات مالية للتكفل 
الصحي  القطاع  مستوى  على  املسجلة  باالحتياجات 
السياق  هذا  يف  تقرر  كما  »كوفيد19-«.  بـ  املتعلقة 
يف  مختصني  أطباء  من  مكونة  صحية  خلية  تنصيب 
األمراض املعدية والوبائية ملتابعة تطور الوضعية، وحتليل 

اللجنة،  طرف  من  وتقييمها  ملناقشتها  املتابعة  نتائج 
األمن  ملصالح  التفتيش  فرق  عمل  متابعة  ضرورة  مع 
وزبون  تاجر  كل  إزاء  املتخذة  واإلجراءات  والتجارة، 

مخالف لإلجراءات الوقائية.
ويف إطار متابعته للوضعية اخلطيرة النتشار فيروس 
موسعا  اجتماعا  عبلة  كمال  الوالية  والي  عقد  كورونا، 
للجنة الوالئية املكلفة بتنسيق العمليات القطاعية للوقاية 

حصر  إعادة  ضرورة  على  االتفاق  ومت  الوباء،  ومكافحة 
واستغالل كل اإلمكانات املتوفرة باملؤسسات الصحية، 
لتعزيز التكفل باملصابني بالوباء على مستوى املستشفى 
املرجعي، يف ظل تسجيل ارتفاع يف عدد احلاالت بسبب 

عدم احترام التدابير الوقائية.
خديجة بن دالي 

بلسان تويقر عبد العزيز

املرجعية  األسعار  من  املكونة  أوبك  سلة  استقرت 
يفوق  مستوى  عند  الثالثاء،  أمس  خاما،  نفطا   13 لـ 
للبيانات  وفقا  التوالي،  على  الثاني  لألسبوع  دوالًرا   43

الصادرة عن منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك(.
لـ  املرجعية  السلة  أن  ذاتها  البيانات  أوضحت  و 

بالند(  )صحراء  اجلزائري  النفط  تشمل  التي  )أوبك( 
بلغت38.43 دوالرا، بعد أن كانت قد أغلقت األسبوع 

املاضي عند 43.46 دوالرا للبرميل.
خامات  متوسط  سعر  يف  االستقرار  هذا  يعود  فيما 
الثاني  لألسبوع  دوالرا   43 من  أزيد  مستوى  على  )أوبك( 

على  املوقعني  وشركائها  )أوبك(  مواصلة  إلى  التوالي  على 
األسود،  الذهب  أسعار  لدعم  جهوَدهم  التعاون  إعالن 
وحتقيق استقرار سوق النفط العاملية من خالل تنفيذ اتفاق 
خفض اإلنتاج الذي هو حاليا يف املرحلة الثانية من تطبيقه.
محمد رضوان

ُسوناطَراك

الَوكاالُت الَوطِنّيُة ُمتَنّفٌس اقِتصاديٌّ 
وَتخِفيٌف لإلجَراءاِت الِبيروقراِطّية

  منذ وصوله إلى سّدة احلكم يف 
انتخابات ديسمبر من العام املاضي، 

ورئيس اجلمهورية يطرح خطة اإلنعاش 
االقتصادي، وقد مت تسيد هذا الهدف 
من خالل اجتماعات مجلس الوزراء التي 
يعقدها بشكل دوري. لكن، هل احلكومة 
لديها القدرة على تقيق هذا االنتعاش 

االقتصادي يف ظل الظروف الراهنة إنعاش 
يف ظل أزمة نفطية،  إنعاش يف ظل أزمة 

صحّية، إنعاش يف ظل قطيعة اجتماعية، 
إنعاش يف ظل ورشة سياسية، إنعاش يف ظل انكماش وركود لالقتصاد 

العاملي؟ فأيُّ إنعاش يتحقق يف ظل كل هذه املتناقضات؟

د. مبروك كاهـــــــي 	أقــــالم

فيما هلك 10 متأثرين بالوباء

الَجزائــر ُتحِصــي 527 
إصابًة بُكورونا يوَم أمٍس

 يواصل عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت به 
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، عن تسجيل 527 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 20216 شخصا. 
ليرتفع  املصابني،  وفيات بني   10 24 ساعة  آخر  فقد ُسجل خالل  ذاته،  املتحّدث  وحسب 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1028 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 332 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني 

للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 14351 حالة.
خالد دحماني

ُأغِلقت األسبوع املاضي عند 43.46 دوالرا للبرميل

لــُة الَمرجعّيــُة لــ »أوبـك« َبلغـْت 43.38 دوالًرا السَّ
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بعد تأكد إصابة 08 موظفني بفيروس كورونا

غلُق مقرِّ َبلديِة الَيشير بُبرج بوعِريريج 
أغلقت السلطات احمللية مقر بلدية اليشير الواقعة غربي والية برج بوعريريج، وذلك بعد ثبوت إصابة 08 من 

موظفيها بفيروس كورونا املستجد . وجاء قرار الغلق خوفا من استمرار انتقال العدوى بني العمال، حيث مت نقل املرضى 
نحو مستشفى الوالية، كما خضع آخرون للفصح للتأكد من عدم اإلصابة، فيما مت إبقاء مصلحة تسجيل املولودين اجلدد 
ومصلحة تسجيل الوفيات مفتوحة . ويف السياق ذاته، قامت املصالح املعنية بعملية تعقيم وتنظيف واسعة شملت مقر 

البلدية التي يقصدها يف اليوم عشرات املواطنني .
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة

وفـــاُة َرئيـــِس َنقابـــِة »السنابــاب« 
تويف، يوم أمس، عمار لكحل رئيس احتادية الصحة بوالية سكيكدة املنضوية حتت لواء »السناباب«، عن عمر قارب 

52سنة بعد شبهة إصابته بفيروس »كوفيد 19 .« الراحل النقابي، الذي ظل يدافع عن حقوق موظفي قطاع الصحة 
لسنوات طويلة، كان رئيسا للعيادة متعددة اخلدمات بالشرايع وإطارا يف الصحة. هذا، وقد توّفته املنية إثر تعرضه لإلصابة 

بـ »كوفيد19-«، بعد حتويله على جناح السرعة إلى مستشفى نطور حيث فارق احلياة.
0404جمال بوالديس

ستور! َهذا ما أغَفلْتُه َلجنُة لعراَبة في ُمسّودة الدُّ
  انطالقا من احملاور السبعة التي طرحتها رئاسة اجلمهورية كأرضية 

قابلة لإلثراء والتعديل باإلضافة واحلذف أو اإللغاء، بخصوص 
مسّودة املشروع التمهيدي للتعديل الدستوري، خصصنا جهدا ووقتا 
كافيني لهذا الشأن الوطني الهام، والذي يقتضي فعال مناقشات جادة 

وتعقيبات موضوعية وتوصيات عملية بناءة. وقد كلّل هذا اجلهد 
والوقت بالتوصل إلى إثراءات ومقترحات عديدة، ارتأينا نشرها يف 
جريدتنا الغراء »أخبار الوطن«، تقاُسما لألفكار وتعميما للفائدة!

نميِة09 لطات احمَللّيُة ُمطالبٌة بَتحريِك عجلِة التَّ 02السُّ
زغَماِتــي يأمــُر بَتطبيـِق الَقانـوِن 
بَصرامة ضدَّ الُمعتديَن على األطَباِء

للنّواب  الثالثاء، تعليمات  العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، أمس  وّجه وزير 
التجاوزات  مع  بالتعامل  تقضي  القضائية،  املجالس  كل  مستوى  على  العامني 

احلاصلة يف حق منتسبي قطاع الصحة بكل صرامة وحزم،  قصد التصدي لظاهرة 
االعتداء على عمال السلك الطبي وشبه الطبي،  يف مختلف املؤسسات الصحية.

المـاُء والَغاز والّسَكن.. َثالوٌث 
ُيؤزم معاناَة أرياِف الْمِسيلـة 

بعَدما َنهبْت  الِعصابُة اخلِزينــَة الُعمومّيــَة واشتّدْت األزَمُة امَلاِلّية

وداء!  وداء! الُحكوَمة َتستجدي أمواَل الُسوق السَّ الُحكوَمة َتستجدي أمواَل الُسوق السَّ
َيضـمُّ  كـــَوار«  »الّسْ  
10 آالِف  5 و  بيـــَن 

دينـــــار! مليـــار 

ير الُعملِة  ير الُعملِة  َتغيِّ  ْزغدار: ْزغدار: َتغيِّ
الَوِحيــــُد  بيـــُل  الَوِحيــــُد السَّ بيـــُل  السَّ

األْمــواِل  األْمــواِل السِترجـــاِع  السِترجـــاِع 
ـُوِق امُلوازّيــة. ـُوِق امُلوازّيــة.مـن الّس مـن الّس

اعِتمـــاُد  اعِتمـــاُد    منُصــــور: منُصــــور: 
ْيرَفة اإلسالِمّيِة  ْيرَفة اإلسالِمّيِة الَصّ الَصّ
باسِتقطاِب  باسِتقطاِب َسيسَمُح  َسيسَمُح 

امَلـــــــال. امَلـــــــال.رجــــــاِل  رجــــــاِل 

اسِتــــرداُد  اسِتــــرداُد   ســــّراي:ســــّراي: 
كـــــَوار«  »الّسْ كـــــَوار« أمــواِل  »الّسْ أمــواِل 
َصعـــٌب واحللُّ بيـِد َصعـــٌب واحللُّ بيـِد 
ياسيــِة.  السِّ ياسيــِة. اإلَرادِة  السِّ اإلَرادِة 

حة  جاوزاِت احَلاصلِة يف حقِّ ُمنتسِبي ِقطاع الصِّ ِوزارُة الَعدِل تردُّ على التَّ

نقاشـــات

05
الشرق

َغلياٌن اجِتماعيٌّ ُينـِذر 
بانفجــار َوشيــك

08
اجلنوب

الَعطـــــُش يشِعــــُل 
فتيــــَل االحتجـــاج 
فـي عـّدة واليــات!

02
العاصمة

 اسِتئنــاُف َعمليـاِت 
َترحيـــِل أحيـــاِء 
الُعبـــور الّيـــوَم 

تشترك العديد من القرى واملداشر ببلديات والية املسيلة الـ47 يف جملة املشاكل 
التي جعلت حياة قاطنيها بعيدة عن كل أشكال الّتحضر، بسبب غياب أدنى شروط 

احلياة الكرمية، خاصة فيما تعلق بالتهيئة والغاز والكهرباء والنقل، رغم وعود 
الكثير من املسؤولني من أعضاء املجالس املتعاقبة على تسيير شؤون البلديات، والتي 
لم تكن يف مستوى طموحات املواطنني كونها - وحسب الكثير من سكان املنطقة - لم 

َتِف بوعودها التي سبق وأن قطعتها خالل احلمالت االنتخابية. 

03

.. جلنة الفتوى:  اخَلاِئُف من العدوى َمعنيٌّ

المِة  سّنُة األْضِحيِة َتسقُط عن الَعاجِز عن َتوفيِر ُشروِط السَّ
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون 
الوقائية  اإلجراءات  توفير  ضرورة  على  أمس،  الدينية، 
أوضحت  حني  يف  األضحية،  ذبح  خالل  الصحية 
شروط  توفير  عن  العاجز  عن  تسقط  املؤكدة  السنة  أن 

السالمة الصحية واخلائف من انتقال املرض.
توفير  يجب  أّنه  أمس،  اللجنة،  بيان  وأوضح 
األضحية.  ذبح  خالل  الصحية  الوقائية  اإلجراءات 
وأكدت اللجنة أّن أضحية العيد ُسنة مؤكدة بحق القادر 
العاجز عن شرائها  أنها تسقط يف حق  عليها، يف حني 
خصوصا يف ظل أزمة كورونا ويف حق العاجز عن توفير 

شروط السالمة الصحية واخلائف من انتقال املرض.
وذكرت اللجنة بإمكانية ذبح األضاحي يف اليومني 
الثاني والثالث وكذا االشتراك يف األضحية، إذا كانت 
بتوكيل  الناس  للتقليل من اجتماع  أو بقرا، وذلك  إبال 
يجوز  كما  الشركاء،  بقية  عن  نيابة  الذبح  يتولى  من 
األضحية  بشراء  اجلزارين  أو  املعتمدة  املذابح  توكيل 

وذبحها.
الشوارع  يف  الذبح  بعدم  اللجنة  أوصت  كما 
والسلخ  الذبح  أدوات  تعقيم  على  واحلرص  والطرقات 
الذبح،  يف  املشاركني  عدد  من  والتقليل  تبادلها  وجتنب 

املراحل  كل  خالل  الواقي  القناع  باستعمال  وااللتزام 
املتصلة باألضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية، 
املقابر  وزيارة  العائلية  والزيارات  التجمعات  وتفادي 
احلديثة،  التواصل  وسائل  عبر  الرحم  بصلة  واالكتفاء 
واالكتفاء  والتقبيل  املصافحة  اجتناب  إلى  باإلضافة 

بالسالم واإلشارة.
تفعيل  إلى  بيانها،  آخر  يف  اللجنة،  دعت  كما 
خدمة توصيل األضاحي إلى املنازل يف إطار اإلجراءات 

املسموح بها تفادًيا لالكتظاظ والتجمعات.
خالد دحماني 

  َتهِنـــــــــــــــــــــــئٌة َخاصٌة ِجًدا ِجًدا
وسَط أجواء اخلوف والهلع الّلذين فرضتهما الظروف الصحّية التي تشهدها اجلزائر 

والعالم أجمع، بصيُص أمٍل يف غد أفضل وُشعلٌة من الفرح أزاحت عتمَة األيام 
احلالكات وبهجٌة غمرت عائلَتْي "هــــــويلي" و"جـــــاللي"، بنجاح الُبلبلة املتميزة 

"َسلـــــــــسِبيــــــل هـــــــــــــــويلي" يف افتكاك شهادة التعليم االبتدائي بتقدير "متاز"! 
 وبهذه املناسبة الّسعيدة جدا، يتقدم والداها الكرميان وجّداها "بشيــــــر" و"بلقاسم" 

وجّدتها "مليــــكة" وأعمامها وعمتها وأخوالها وخالتها بأحّر التهاني وأطيب األماني 
والّتبريكات، متمنني لها مشوارا دراسيا حافال بالّنجاحات والسؤُدِد.. والعاقبة 

للدكتوراه أّيتها الُبلبلة املغّردة ..بالّتوفيق "َسلَسبيل" وألف ألف مبرووووووووووك!

   د. موسى بودهان 
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حة  ِوزارُة الَعدِل تردُّ على التَّجاوزاِت الَحاصلِة في حقِّ ُمنتسِبي ِقطاع الصِّ

زغَماِتي يأمُر بَتطبيِق الَقانوِن 
بَصرامٍة ضدَّ الُمعتِديَن على األطَباِء

رحمة عمار 

العدل،  لوزارة  منشور  وأوضح 
الرسمية  صفحتها  على  أتيح  أمس، 
مبوقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، 
أن وزير العدل بلقاسم زغماتي، وّجه 
من  العامني  للنواب  صارمة  تعليمات 
على  االعتداء  لظاهرة  التصدي  أجل 

وشبه  الطبي  السلك  مستخدمي 
الصحية  املؤسسات  ومسيري  الطبي 

واالستشفائية.
اإلجراءات  التعليمة  وأوضحت 
األمناء  على  يتعني  حيث  املتبعة، 
توقيف  إلى  تلقائيا  اللجوء  العامني 
هذه  يرتكبون  الذين  األشخاص 

إجراءات  حقهم  يف  واتخاذ  األفعال، 
وجوبا  وتقدميهم  للنظر  التوقيف 
تقدمي  وكذا  اجلمهورية.  وكيل  أمام 
قضاة  أمام  سواء  صارمة  التماسات 
احلكم،  جهات  أمام  أو  التحقيق 
املخالفة  واألوامر  األحكام  واستئناف 

لهذه االلتماسات.

الوطني خليفة  لألمن  العام  املدير   شدد 
أونيسي، أمس، مبعسكر، على ضرورة تعامل 
املخالفني  مع  أكبر«  الشرطة »بصرامة  مصالح 
لإلجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية 

للوقاية من تفشي وباء كورونا )كوفيد19-(.
األمن  رئيس  قدمه  عرض  وخالل 
نشاطات  حصيلة  حول  ملعسكر  الوالئي 
كورونا،  وباء  من  الوقاية  مجال  يف  مصاحله 
أكد أونيسي على أهمية التحلي بصرامة أكبر 
على  السيما  الوقاية،  لتدابير  املخالفني  مع 
النقل  ووسائل  التجارية  الفضاءات  مستوى 
الشرطة  مصالح  باملناسبة،  وحث،  وغيرها. 
حمالت  تعزيز  على  الواليات  مستوى  على 
حول  املواطنني  لفائدة  والتوعية  التحسيس 
طرق الوقاية من انتشار الوباء، مبرزا أهميتها 

املدير  ودشن  الفيروس.  تفشي  محاربة  يف 
العام لألمن الوطني بوالية معسكر 4 مقرات 
بلديات  من  بكل  احلضري،  لألمن  جديدة 

معسكر وتيغنيف وفروحة واحملمدية.
لألمن  مقرا  معسكر  مبدينة  ودشن 
احلضري التاسع الواقع بحي 1500 مسكن، 
مت إجنازه بغالف مالي بقيمة 36 مليون دج من 
للوالية،  العقاري  الترقية والتسيير  قبل ديوان 
السكنية  باألحياء  املدمجة  املشاريع  ضمن 

اجلديدة.
مقرا  أونيسي  دشن  تيغنيف،  ومبدينة 
2000 سكن،  بحي  األول  احلضري  لألمن 
نفسه  الديوان  قبل  من   - اآلخر  هو   - أجنز 
بغالف مالي قدره 36 مليون دج. بينما دشن 
بفروحة مقر األمن احلضري اخلارجي والذي 

كلف ميزانية قدرها 29 مليون دج، إذ يضمن 
تتميز  التي  البلدية  بهذه  األمنية  التغطية 

بنشاط جتاري كبير ذي بعد جهوي ووطني.
وبالقطب احلضري اجلديد »أوالد مالك« 
الشرطة  احملمدية، دشن مسؤول جهاز  مبدينة 
مقر األمن احلضري الذي استلم سنة 2018. 
أمنية  مقرات  استالم  قريبا  يتم  أن  وينتظر 
احلضري  لألمن  مقر  بينها  مبعسكر،  جديدة 
بالقطب اجلديد ملدينة »وادي األبطال« ومقر 
سكن   1000 بحي  العاشر  احلضري  لألمن 
مبدينة معسكر ومقر لألمن احلضري اخلارجي 
قدمت  التي  الشروح  وفق  املامونية  ببلدية 

للمدير العام لألمن الوطني.
 ق.و

المدير العام لألمن الوطني:
يجُب الّتعامُل بـ«صرامٍة أكبَر« مع الُمخالِفين إلجَراءاِت الِوقايِة

وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد حميدو:
اخليِة  ياحِة الدَّ سَندعُم إمكاناِت السِّ

بزيارة  العائلي محمد حميدو  والعمل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزير  قام 
بن  الوالية محمد  والي  فيها  رافقه  بوعريريج،  برج  والية  إلى  قادته  وتفقد  عمل 
وزير  وأّكد  قطاعه.   تخص  التي  املشاريع  مختلف  على  خاللها  وقف  مالك، 
السياحة، خالل زيارة أول أمس، أن أسعار احملروقات تتحكم فيها عوامل خارجية، 
لذلك من الضروري استغالل إمكانات اجلزائر املتاحة، مشيرا إلى أن اجلزائر متتلك 
التي  والصحراوية  والساحلية  واحلموية  والدينية  اجلبلية  من  السياحة  أنواع  كل 
املتعاملني  وكل  الفنادق  شكره ألصحاب  موجها  السياح،  استقطاب  من  متكنها 
يف قطاع الصناعة التقليدية للهبة التضامنية يف صناعة الكمامات ووضع الفنادق 
حتت تصرف السلطات احمللية ملكافحة جائحة كورونا.  وأّكد الوزير أن وزارته ستقوم 
مع  بالتنسيق  املواطن  إعطاء  أجل  من  الداخلية  السياحة  إمكانيات  كل  بدعم 

الفنادق فرصة كي يتعرف أكثر عن بلده يف مختلف ربوع الوطن. 
صفاء كوثر بوعريسة

الحركة ستمّس مناصب الوالة ورؤساء الدوائر 
»ُكورونا« سُيِطيح برؤوِس عدٍد من 

الُوالة قريًبا
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أن  الوطن«  »أخبار  مصادر  كشفت 
األيام  خالل  الدوائر،  ورؤساء  اجلمهورية  ُوالة  سلك  يف  جزئية  حركة  سيجري 
أثبتوا فشلهم يف تسيير وإدارة األزمة  الُوالة الذين  املقبلة.  وسيتم إقالة عدد من 
الوبائية على مستوى والياتهم. وأفادت مصادرنا بأن رئيس اجلمهورية تلقى تقارير 
رئاسة  الصحة عبر  وزارة  للرئاسة، ومن  تابعة  األمنية وجلان خاصة  من األجهزة 

احلكومة، بخصوص أداء الُوالة ورؤساء الدوائر خالل األزمة الصحية الراهنة.
وبحسب املصادر ذاتها، فإن الرئيس تبون قرر - بناء على ذلك - إقالة عدد 
من الوالة ورؤساء الدوائر من مناصبهم خالل األيام املقبلة، ويتوقع أن يعلن عن 
تغييرات يف صفوف الُوالة قد متس ما بني 5 إلى 12 واليا، وكذلك بعض رؤساء 
عبر  دائرة  رئيس  و70   65 بني  ما  احلركة  تشمل  أن  املرجح  من  حيث  الدوائر، 
الوطن. لكن، مصادرنا لم حتدد بالتدقيق تاريخ اإلعالن عن هذه احلركة وما إذا 
كانت ستجرى قبل عيد األضحى املقبل أو بعده وبالتزامن مع االستعداد للدخول 

االجتماعي واملدرسي.
عّمـــــار قـــردود

المسيلة
إيداُع مديِر الَموارد المائيِة الّسابِق الحبَس 

الري  مدير  بإيداع  أمس،  أول  املسيلة،  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمر 
مصالح  3رؤساء  رفقه  ميلة  بوالية  نفسه  املنصب  يشغل  والذي  باملسيلة  السابق 
باملديرية احلبس املؤقت، كما أمر بوضع 27 شخصا آخر حتت الرقابة القضائية، 
من بينهم إطارات مبديرية الري ومقاولني بتهم فساد ومنح امتيازات غير مستحقة، 
تنفيذا  باملسيلة  للدرك  األبحاث  فصيلة  باشرتها  التي  التحقيقات  بعد  وهذا 
لتعليمات النيابة العامة، عقب تسجيل جتاوزات يف إطار تسيير العمليات التنموية 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  شخصا   31 تقدمي  ومت  املائية.  املوارد  مبديرية 
املسيلة، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق احملكمة بذاتها، بعد سماعهم؛ 
حيث وجهت لهم تهم إبرام اتفاقية وصفقه مخالفة لألحكام التشريعية املعمول 
بها بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير مع تهمة تبديد املال العام وكذا إساءة 
بغرض  بها،  املعمول  والتنظيمات  القوانني  يخرق  نحو  على  الوظيفة  استغالل 
احلصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر.  كما توبع املتهمون بتهمة تبديد 
األموال العمومية واإلهمال الواضح املؤدي إلى ضياع األموال العمومية، مع حترير 

شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا مع االستفادة من سلطة وتأثير الدولة.
 جمال أبو أشرف

وضع 5000 كاشف تحت تصرف المختبرات المعتمدة
 بلكاتب ُيطمِئن ُسكان سطيف بَشأِن 

َتوفيِر أسّرٍة إَضافّيٍة
كشف والي سطيف محمد بلكاتب عن توفير 150 سريرا إضافيا لدعم قدرة 
املختبرات  تصرف  كاشف حتت   5000 ووضع  الوالية،  مبستشفيات  االستيعاب 
اجلهوية  لإلذاعة  به  أدلى  تصريحه  يف  بلكاتب  محمد  أمس،  طمأن،  املعتمدة. 
150 سريرا إضافيا مت توفيرها لدعم قدرة  املواطنني بأن هناك  لوالية سطيف كافة 
تصرف  حتت  كاشف،   5000 وضع  مت  كما  الوالية،  مبستشفيات  االستيعاب 
املختبرات املعتمدة. وعبر الوالي عن قلقه إزاء الوضع احلرج بوالية سطيف، قائال 
»إننا منر بأزمة صحية تودي بحياة أشخاص مسنني، ال ذنب لهم إال عدم احترام 
الوقاية من أحد أفراد العائلة، الذي يحمل الفيروس إلى البيت«، مؤكدا أن قرار 
الكايف،  بالوعي  لوقف اخلطر  املسؤولية  قائال »علينا حتمل  احلجر مطلب شعبي، 
ألننا نحتاج إلى العمل يف امليدان دون كثرة الكالم«، مراهنا على املجتمع املدني 
مكوناته  بكل  الطبي  الطاقم  أن  املتحدث  وأوضح  كورونا.  جائحة  على  للتغلب 
يعاني بسبب استهتار املواطنني بوباء كورونا، قائال: »منهم من مات أحد أقاربه، 

ولم يتمكن من حضور اجلنازة بسبب االرتباط مع املرضى«. 
أحمد بوكليوة

وّجه وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، أمس الثالثاء، تعليمات للنّواب العامين على مستوى كل المجالس القضائية، 
تقضي بالتعامل مع التجاوزات الحاصلة في حق منتسبي قطاع الصحة بكل صرامة وحزم، قصد التصدي لظاهرة االعتداء على 

عمال السلك الطبي وشبه الطبي، في مختلف المؤسسات الصحية.

فيما اشترط تظافر جهود كل القطاعات
لعور: َينبِغي جعُل األطباِء الَعاِمين رأَس حربٍة في ُمواجهِة ُكورونا

احلميد  عبد  لعور  صالح  الدكتور   أرجع 
العامني،  لألطباء  الوطنية  النقابة  رئيس 
املتواصل،  للتكوين  الوطنية  اجلمعية  ورئيس 
عدد  يف  املفاجئ  االرتفاع  تسجيل  سبب 
اجلزئي  الرفع  إلى  كورونا  بفيروس  اإلصابات 

للحجر يف 14 جوان املاضي الفارط.
بها  أدلى  تصريحات  يف  لعور،  ودعا 
إلى  الثالثاء،  أمس  يوم  الوطنية  لإلذاعة 
خالل  من  الوباء  انتشار  مواجهة  يف  التفكير 
كالداخلية،  القطاعات  جميع  جهود  تظافر 

جميع  وإشراك  االتصال  التربية،  البيئة، 
وليس  وأئمة،  وفنانني  مثقفني  من  الفاعلني 
االقتصار فقط على قطاع الصحة، مع التفكير 
للحد  إستراتيجية  ووضع  املالئمة  احللول  يف 
املقبلة  املرحلة  أن  مؤكدا  الوباء،  انتشار  من 
الكشف  عمليات  بتكثيف  تتسم  أن  يجب 
عن الفيروس، توفير أجهزة الكشف ومجانية 
االختبارات وتوفير الكمامات وتوزيعها مجانا 
على أكبر نطاق ممكن، باإلضافة إلى ضرورة 
حربة  كرأس  العامني  األطباء  على  االعتماد 

املتحدث  يفّوت  ولم  للوباء.  التصدي  يف 
شروط  اتباع  على  املواطنني  حلث  الفرصة 
الوقاية والنظافة، مثل غسل اليدين والتباعد 
فخ  يف  الوقوع  تفادي  وكذلك  االجتماعي 
الدعاية املغرضة واألخبار الكاذبة، عن طريق 
ما  غالبا  التي  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
تكون ِمعول هدم تستعمل ألغراض مشبوهة 
األخبار  مصادر  من  دائما  التأكد  يجب  لهذا 

ومصداقيتها.                  صفية نسناس

سيتيُح معلومات دقيقة
اعِتماُد نظاٍم َرقمّي جديٍد لُمتابعِة حركِة َمخازِن الُحبوب

للحبوب  املهني  الوطني  يعتمد الديوان 
حركة  ملتابعة  جديد  رقمي  نظام  على  حاليا 
بتوفير  سيسمح  الذي  األمر  احلبوب،  مخازن 
عمليات  كل  على  وآنية  دقيقة  معلومات 
التحويل والتخزين. وأفاد بيان لوزارة الفالحة 
مهندسون  طوره  اجلديد  النظام  هذا  بأن 
الوطني  للديوان  تابعون  اآللي  اإلعالم  يف 
للحبوب يف ظرف 4 سنوات قبل بداية مرحلة 
على مستوى خمس   2018 نهاية  التجريب، 
سنة  مطلع  يف  حيث إنه  فالحية،  تعاونيات 

2019 بدأ تعميم النظام على سائر التعاونيات 
الذي  الكالسيكي  النظام  عن  بديال  ليحل 
املراسالت  املعلومة عبر  كان يعتمد على نقل 
واالتصاالت  اإللكترونية  واملراسالت  الورقية 
التخلص  مت   2020 بداية سنة  الهاتفية، ومع 
نهائيا من النظام القدمي يف التعامالت واالعتماد 
الرقمي اجلديد. ومن  النظام  الكلي على هذا 
الناحية العملية، يسمح النظام الرقمي اجلديد 
من  السيما  عالية  بدقة  املخازن  حركة  بتتبع 
تعاونية  من  القمح  من  كمية  حتويل  خالل 

عن  معلومات  النظام  يعطي  بحيث  ألخرى، 
وقت خروجها ووصولها وكذلك معلومات عن 
الناقلني لتتبع مسارها والتدخل املباشر يف حال 
تسجيل أي اضطراب يف عملية التحويل. كما 
يسمح هذا النظام للديوان معرفة قدر الكميات 
املوجودة يف املخازن وتوزيعها على مستوى كل 
تعاونية تابعة له وهو الذي لم يكن متاحا يف 
يتطلب  وإعداده  السابق  الكالسيكي  النظام 

جهدا ووقتا كبيرين.                 صفية. ن

العاصمة
استئناُف َعملياِت َترحيِل أحياء الُعبور الّيوَم 

تستأنف، اليوم، مصالح والية اجلزائر العاصمة عملية ترحيل سكان أحياء العبور نحو سكنات جديدة، ويتعلق األمر ببلدية بريج البحري.
وأفادت بلدية برج البحري، عبر صفحتها الرسمية مبوقع »فايسبوك«، بأن سكان احلي القصديري بن جعيدة معنيون بعملية الترحيل الّيوم، 
وذلك ابتداء من الساعة 5.00 صباحا، وشددت مصالح البلدية على السكان بضرورة حتضير أنفسهم لتسهيل عمل السلطات احمللية واألمنية، 
مضيفة أن املبلغ املطلوب لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري يقدر بـ 37000 دج حقوق املفتاح، مذكرة جميع السكان االلتزام بإجراءات الوقاية 

من وباء كورونا بوضع الكمامة واحترام إجراء التباعد اجلسدي.                                                                             أحمد بوكليوة



عّمــــــــار قــــردود

رئيس اجلمهورية وجه تعليمات يف 
املاضي  األحد  الوزراء  مجلس  اجتماع 
- املخصص لوضع خطة وطنية لتحقيق 
واالجتماعي،  االقتصادي  اإلنعاش 
القطاع  إصالح  عملية  تسريع  بهدف 
يتعلق  فيما  والسيما  مجملها  يف 
أضحى  الذي  املصريف  النظام  بإصالح 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  مستعجاًل 
مع منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات 
واجلمارك  األراضي  ومسح  الضرائب 
إحداث  عملية  مواصلة  وعصرنتها، 
الصيرفة اإلسالمية لتفعيل جمع أموال 
جديدة،  قرض  مصادر  وإنشاء  التوفير 
والسيما  الواردات  مستوى  من  احلد 
النقل  من  وكذا  اخلدمات،  مجال  يف 
من  التخفيف  قصد  للسلع  البحري 
األموال  استعادة  الواردات،  فاتورة 
املوازية  السوق  مستوى  على  املوجودة 
وإعادة إدماجها يف املعامالت الرسمية، 
استعادة احتياطات الذهب الوطنية من 
السنني  عشرات  منذ  املجمدة  األموال 
على  واحملجوزة  اجلمارك  مستوى  على 
وإدراجها  واملطارات  املوانئ  مستوى 
واجلدير  الوطنية،  االحتياطات  ضمن 
من  اإلجراءات  هذه  كل  أن  بالذكر 
شأنها أن متكن اجلزائر قبل نهاية السنة 
مليار   20 نحو  اقتصاد  من  اجلارية 

دوالر.
 2020 سنَة  احلكومُة  استقبلت   

 1500 بلغ  العامة  امليزانية  بعجز يف 
احلكومات  كمخّلفات  دينار  مليار 
السابقة ودين داخلي وصل إلى 47 
اخلام،  الداخلي  الناجت  من  املائة  يف 
لُتدرك  التجاري،  ميزانها  يف  وعجز 
جتاري  ركود  مجرد  ليس  األمر  أن 
مزدوجة  أزمة  بوادر  بل  بسيط، 
آثارها  متتد  رمبا  بترولية«،  »صحية- 
السلبية إلى عدة سنوات لهذا سارع 
خارطة  وضع  إلى  تبون  الرئيس 
الطريق لإلنعاش االقتصادي وتقييم 
اخلسائر االقتصادية لوباء »كورونا«.

االتصال  وزير  تقديرات  ووفق 
الرسمي باسم احلكومة، عمار  الناطق 
احتياطيات  »منسوب  فإّن  بلحيمر، 
مليار   51.6 من  سينخفض  الصرف 
املالية  قانون  يف  محدد  هو  كما  دوالر، 
يف  دوالر  مليار   44.2 إلى  احلالي، 
نهاية  غاية  إلى  التكميلي  املالية  قانون 
تبون  الرئيس  خطط  اجلاري«،و  العام 
باحتياطي  املساس  عدم  إلى  تشير 
احلاجة  عند  استهالكه  مع  الصرف 
فقط، مع القضاء على تضخيم الفواتير 
التي تشّكل 20 يف املائة من امليزانيات 

السابقة.
فيما أعلن وزير املالية عن إمكانية 
ألف  يعادل  ملا   - فورية  بصفة  ا-  ضخ 
وتنشيط  االستثمار  لتطوير  دج  مليار 
عشرة  مبلغ  إليها  يضاف  االقتصاد، 
مليارات دوالر متوفرة تضاف إلى املبالغ 
اخلاصة  النفقات  من  توفيرها  املمكن 

األخرى.  والدراسات  باخلدمات 
املتخذة  التدابير  ليعزز  هذا  ويأتي كل 
الفواتير  لتضخيم  حد  وضع  قصد 
السوق  يف  املوجودة  األموال  واسترجاع 

املوازية.
سيلجأ  أنه  أعلن  تبون  الرئيس 
مع  اجلزائريني«  من  »االقتراض  إلى 
الالزمة«،  »الضمانات  بجميع  مّدهم 
يحوز  اجلمهورية  رئاسة  تقديرات  ففي 
»ما  على  املُهيّكل  غير  اخلاص  القطاع 
 10 إلى  دينار  مليار  آالف  ستة  يقارب 
قابلة  األموال  من  دينار  مليار  آالف 
بها  ُيقصد  القيمة  وهذه  الضخ«. 
األموال املكّدسة بالبيوت خارج القطاع 
املصريف والبنكي، أو ما ُيعرف بـ«أموال 
السوق السوداء«، وهي نتيجة عدم ثقة 

اجلزائريني عادة بنظامهم املصريّف.
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الدولي،  االقتصادي  اخلبير  قال 
لــ«أخبار  املالك سراي، يف تصريح  عبد 
الفاسدة  اللوبيات  اختفاء  إن  الوطن«، 
وسياسيني  أعمال  رجال  من  املتشكلة 
الوطني  لالقتصاد  سُيعيد  فاسدين 
كبير  بشكل  وتطوره  ازدهاره  ورمبا  عافيته 
اإلرادة  ضوء  على  خاصة  مستقباًل، 
اجلمهورية  رئيس  يف  املتمثلة  السياسية 
جتسيد  على  سالسة  بكل  يعمل  الذي 
بالرغم  فشيًئا  شيًئا  االنتخابي  برنامجه 
واحمليطة  الراهنة  الصعبة  الظروف  من 
وصحًيا  واقتصادًيا  أمنًيا  بالبالد 

واجتماعًيا، بحسبه.
الرئيس  قوة  بأن  سراي  وأفاد 
محاصرة  على  إصراره  يف  تكمن  تبون 
أركان  وتفكيك  الفاسد  املال  رؤوس 
التي  واملالية،  السياسية  »األوليغارشيا« 
والعباد،  البالد  يف  فساًدا  تعيث  كانت 
املوارد  على  االستيالء  زمن  معتبًرا 
االقتصادية واملالية قد وّلى إلى غير رجعة 
وأن التوجه نحو رقمنة القطاع االقتصادي 
يف  خاصة  املالية  التعامالت  وجميع 

قطاعي املالية والتجارة سُيضفي مصداقية 
وشفافية كبيرتني على ذلك ويغلق جميع 

منافذ السرقة واالختالس والتالعب.
استرداد  بصعوبة  سراي  واعترف 
إنها  قال  لكن  السوداء،  السوق  أموال 
توفرت  طاملا  مستحيلة  ليست  مهمة 
حجم  أن  وكشف  السياسية،  اإلرادة 
باملائة   50 ميثل  الرسمي  غير  االقتصاد 
حجم  ويصل  الوطني  االقتصاد  من 
وهي  دينار،  مليار  آالف   9 إلى  أعماله 
أموال معتبرة كفيلة ليس بإنقاذ االقتصاد 

الوطني فقط بل وبتطويره أيضا.
إطالق  لصالح  كثيًرا  سراي  رافع  و 
الصيرفة اإلسالمية كحل ناجع سُيسهم 
املوازية  السوق  أموال  استرجاع  يف  كثيًرا 
من خالل توسيع فتح الشبابيك املصرفية 
التجارية  البنوك  كافة  يف  اإلسالمية 
وحتديث  العمومية،  البنوك  وخاصة 
االلكتروني  الدفع  وسائل  عصرنة 
املعامالت  بعض  يف  وإلزامها  وتوسيعها 
الفوترة  إلزامية  وتطبيق  والتجارية  املالية 
التعامل  ومنع  الصك  بواسطة  والدفع 

جعل  يتم  أن  على  »الشكارة«،  أو  نقًدا 
عبر  اليوم  نفس  للتداول يف  قابل  الصك 
تقنية املقاسة اإللكترونية وليس بعد 72 
ساعة مثلما هو عليه األمر حالًيا ورقمنة 
العقاري  احلفظ  وقطاع  الضريبية  اإلدارة 
وأمالك الدولة.وكشف خبراء ومختصون 
ما  وجود  عن  االقتصادي  الشأن  يف 
يقارب 9 آالف مليار دينار خارج الدائرة 
إدماجها  الدولة  على  ُوجب  الرسمية 
رئيس  قدر  بينما  البنوك.  إلى  وإدخالها 
 6 بني  املوازية  السوق  أموال  اجلمهورية 
أن  وأوضح سراي  دينار.  مليار  و8 آالف 
تقليص فاتورة الواردات خاصة يف مجال 
حل  يف   - حسبه   - سيساهم  اخلدمات 
مصادر  وتدبر  نسبي  بشكل  ولو  األزمة 
أن مكاتب  إلى  للتمويل، مشيًرا  جديدة 
الدراسات  ومكاتب  األجنبية  اخلبرة 
 12 العمومية سنوًيا  اخلزينة  ُتكّبد  كانت 
اخلبرات  على  االعتماد  وأن  دوالر  مليار 
والكفاءات الوطنية سُيقلص هذه القيمة 

إلى مليار دوالر أو أكثر بقليل.
ع.ق

كَوار« َيضمُّ بيَن 5 و9 آالِف ملياِر ديناٍر  »السّْ

 إصــَلُح قَطــاِع الَمالّية ُمنَطلُقـُه 
اسِترجـاُع األْمـواِل الُمواِزّيــة!

الخبير االقتصادي الّدولي عبد المالك سراي:
ياسيِة كَوار« َصعٌب والحلُّ بيِد اإلَرادِة السِّ اسِترداُد أمواِل »السّْ

خاصًة في ظل هذا الظرف االقتصادي الّصعب 
َبرلماِنّيون ُيطالبون باإلفراِج عن 
َمشروِع َتعديِل َقانوِن الَقرِض والنَّقِد

اجتماع مجلس  يتضّمن  لم  البالد،  الذي تشهده  الهّش  املالي  الوضع   رغم 
بشكٍل جذري،  والنقد  القرض  قانون  يف  النظر  إلعادة  خطوة  أّي  األخير  الوزراء 
حيث ما يزال سعر الصرف حتت سيطرة احلكومة عبر البنك املركزي. فقد طالب 
نواب بلجنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني، وزير املالية، أمين بن عبد 
الرحمن، باإلسراع يف اإلفراج عن مشروع تعديل قانون القرض والنقد. وبحسب 
النواب، فإن هذا التعديل سبق وأن كشف عنه الوزير السابق للمالية، عبد الرحمن 
الشعبي  باملجلس   2020 لسنة  التكميلي  املالية  قانون  مناقشة  خالل  راوية، 
الوطني، والذي ُيفترض أن يتضمن جملة من اإلجراءات، من شأنها امتصاص 
50 مليار دوالر، وهي تقديرات احلكومات السابقة وخبراء املال واالقتصاد حلجم 
األموال النائمة يف السوق السوداء، حيث قال الوزير للنواب: »بعض النقاط لم 
نتطرق لها يف قانون املالية التكميلي، ألننا أحلناها إلى النسخة اجلديدة من قانون 

القرض والنقد املنتظرة قريبا«.                                                  ع.ق

رئيس النادي االقتصادي الجزائري، سعيد منصور:
ْيرَفة اإلسلِمّيِة َسيسَمُح  اعِتماُد الصَّ

باسِتقطاِب رجاِل الَمال 
النادي االقتصادي اجلزائري سعيد منصور، يف تصريح أدلى به   قال رئيس 
االستدانة  موضوع  نهائي  بشكل  اجلمهورية حسم  رئيس  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
احلكومة  ونصح  األموال  طباعة  رفض  وأيًضا  متاما،  رفضها  حيث  اخلارجية، 
باالعتماد على الصيرفة اإلسالمية كبديل ملن ال يود التعامل بالطريقة التقليدية يف 
إدخال األموال إلى البنوك، مثمًنا قرار احلكومة بإطالق الصيرفة اإلسالمية والتي 
ستكون لها إيجابيات كبيرة على االقتصاد الوطني، حيث ستمكن من استقطاب 
العديدين إليداع أموالهم يف البنوك. وأشار منصور أن الدولة يبدو أنها بدأت يف 
التوجه نحو االعتماد على بدائل جديدة لالقتصاد النفطي وإستراتيجيات حديثة 
وناجعة لتحقيق اإلنعاش االقتصادي من خالل االعتماد على املؤسسات الناشئة 
واالستنجاد باخلبرة اإليطالية يف ذلك، ناهيك عن تنويع اقتصادها والتركيز على 

قطاعي الفالحة والصناعة وحتى الصناعة الصيدالنية.
وكشف منصور عن وجود أكثر من 50 مليار دوالر يف السوق السوداء تنقسم 
بني مدخرات وجتارة غير مصرح بها، األمر الذي يستوجب التوجه بسرعة لوضع 
وإقرار  والتجارة،  املالية  السيما  القطاعات  كل  ورقمنة  اإلسالمية،  الصيرفة 
البيروقراطية  جتاوز  عبر  املالية  املؤسسات  الثقة يف  وإعادة  إسالمية  مالية  خدمات 
العقيمة وعدم شّد اخلناق على املدخرين فيها.                                   ع.ق

عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار:

بيُل الَوِحيُد السِترجاِع  َتغيِّير الُعملِة السَّ
وِق الُموازّية األْمواِل من السُّ

 اقترح أحمد زغدار عضو جلنة املالية وامليزانية باملجلس الشعبي الوطني وأستاذ علم 
تغيير  احلكومة  على  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  اجلزائر،  بجامعة  االقتصاد 
العملة الوطنية، ويرى بأنها اخلطوة الوحيدة واملُثلى التي بإمكانها ضخ أموال السوق املوازية 
يف ظرف زمني وجيز يف البنوك تأسًيا مبوريتانيا التي فعلت ذلك وجنحت بشكل كبير. ودعا 
إلى االستثمار يف عالقاتها اجليدة مع موريتانيا من أجل االستفادة من  زغدار احلكومة 
خبرتها يف تغيير عملتها الوطنية ومدى جناعتها وتأثيرها اإليجابي على اقتصادها، مشيًرا 
واحلل يف  وخطير،  مستمر  انهيار  وهو يف  منذ سنوات  حرًا  الدينار شهد سقوًطا  أن  إلى 
تغييره المتصاص جميع األموال املوجودة يف السوق السوداء وحتى تلك األموال املنهوبة 
من العصابة، والتي ما تزال داخل الوطن والتي توجد يف شكل عقارات أو استثمارات 
محلية معروفة. وقال زغدار أنه ومنذ سنة 2014 تشهد العملة الوطنية تراجًعا ملحوًظا 
مقابل الدوالر، حيث انخفض إلى 93.23 دينارا لكل دوالر واحد سنة 2015، ليصل 
إلى 123 دينارا لكل دوالر واحد سنة 2020. وأوضح زغدار أن إعادة إطالق الصيرفة 
واستعادة  االقتصادي  القطاع  وإنعاش  بعث  يف  ستساهم  احلكومة  طرف  من  اإلسالمية 
الكثير من رؤوس األموال للبنوك والتي كانت تعزف عنها بشبهة الربا والتعامالت املالية 
احملرمة، مشيًرا إلى أنه أحسن قرار مت اتخاذه على الصعيد املالي، إال أنه طالب باملقابل 
بقرارات أخرى شجاعة من شأنها أن تضخ األموال وتنقلها من السوق املوازية إلى البنوك.         
ع.ق

الخبير المالي واالقتصادي، كمال سي محمد:
رِف َسريًعا   على الُحكومِة َفتُح َمكاتِب للصَّ

»أخبار  به  خص  تصريح  يف  محمد،  سي  كمال  واالقتصادي  املالي  اخلبير  طالب 
كَوار«، مشيًرا إلى أن  الوطن«، احلكومة باإلسراع بفتح مكاتب الصرف، وتقنني جتارة »الّسْ
كَوار«، وقال  الكثيرين اعتقدوا توهًما وخطًأ أن وباء »كورونا« تسبب يف القضاء على »الّسْ
كَوار« ينشطون عبر الهاتف واإلنترنت خالل فترة جائحة كورونا، ويضمنون  إن جتار »الّسْ
توصيل خدماتهم للمنازل، ويوفرون املبالغ التي يطلبها الزبائن، أي أنهم يلتزمون مبواصلة 
الضخمة  املبالغ  من  االستفادة  إال  احلكومة  على  ما  وبالتالي  احترايف،  بشكل  عملهم 
املوجودة عبر هذه السوق، والتي ُتقدر بني 6 و7 ماليير دوالر، من خالل تقنني مكاتب 
السوق  يف  املتواجدة  األموال  حلجم  حقيقي  وإحصاء  الربح،  هامش  وحتديد  الصرف، 
السوداء. وأفاد سي محمد بأن بعض البنوك، وألسباب بيروقراطية، ترفض أصاًل فتح 
حسابات للخواص، إال وفق إجراءات مقّدمة، وهو ما يؤدي إلى هروب الزبائن إلى اخلارج 
ومنهم ُتهّرب العملة الصعبة من اجلزائر نحو اخلارج.                                         ع.ق

 تسعى الحكومة جاهدة لتدبر موارد مالية جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة وبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنّوع 
موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلني للثروات الوطنية. إال أنها تبقى عاجزة عن استرجاع أموال السوق 
السوداء في الظرف الراهن، وكان رئيس الجمهورية قد شدد، األحد الماضي، على ضرورة إدخال األموال الموجودة 

في السوق السوداء للسوق الرسمية، فيما يعتقد خبراء المال واالقتصاد أنه لو دخلت هذه األموال في القنوات النظامية 
الرسمية-أي البنوك- ستحل األزمة المالية إلى حد بعيد.

فتُح مكاتَب للّصرِف ُيمّكُن الّدولَة من 6 إلى 7 مليير دوالٌر 	
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رئاسة  طرحتها  التي  السبعة  احملاور  من  وانطالقا 
باإلضافة  والتعديل  لإلثراء  قابلة  كأرضية  اجلمهورية 
واحلذف أو اإللغاء بخصوص مسودة املشروع التمهيدي 
للتعديل الدستوري، خصصنا جهدا ووقتا كافيني لهذا 
الشأن الوطني الهام والذي يقتضي فعال مناقشات جادة 
وتعقيبات موضوعية وتوصيات عملية بناءة. وقد كّلل 
ومقترحات  إثراءات  إلى  بالتوصل  والوقت  اجلهد  هذا 
»أخبار  الغراء  جريدتنا  يف  نشرها  ارتأينا  عديدة، 
الوطن«، تقاسما لألفكار وتعميما للفائدة، وهي على 

النحو التالي:

يباَجة: أوال- فيما يخّص الدِّ
ما  السيما  الديباجة  هذه  يف  جاء  ما  عاليا  نثمن 

تعلق بـ: 
الكراهية  وخطب  والتطرف  والفتنة  العنف  نبذ   -
التمييز يف املجتمع اجلزائري، من خالل  وكل أشكال 
احلوار  إلى  الداعية  واحلضارية  الروحية  قيمه  ترسيخ 
لألحكام  الصارم  االحترام  ظل  يف  واألخوة  واملصاحلة 

الدستورية والقانونية السائدة.
والصكوك  واملعاهدات  االتفاقيات  - دسترة معظم 
واإلعالنات والعهود األممية والدولية، القارية واجلهوية، 
واالقتصادية  املدنية  باحلقوق  املتعلقة  تلك  منها  سواء 
اخلاصة  تلك  أو  والسياسية  والثقافية  واالجتماعية 

بالوقاية من الفساد ومحاربته.
جدا  هامة  مبادئ  بعدة  الدستور  تكفل  دسترة   -
منها: مساواة املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات 
أمام القانون والقضاء، ضمان احلقوق واحلريات الفردية 
واجلماعية، حماية خيارات الشعب، إضفاء املشروعية 
على عمل السلطات، تكريس التداول الدميقراطي على 
املسؤوليات بواسطة انتخابات حرة ونزيهة، الفصل بني 
السلطات والتوازن بينها، استقالل العدالة، رقابة عمل 
السلطات العمومية، احلماية القانونية واألمن القانوني 
ألول مرة يف تاريخ النظام القانوني اجلزائري، - وهو أمر 
رائع جدا- دسترة احلركة الشعبية التي انطلقت يف 22 
أن  الشعب يف  ترجمت طموحات  والتي   2019 فبراير 
قصد  جذرية  حتوالت  هذا  الدستوري  التعديل  يحدث 
ووسائل  وبآليات  جديدة  بوجوه  املستقبل  جزائر  بناء 
مختلفة على النحو الذي عبرت عنه يف تالحم تام مع 
اجليش الوطني الشعبي »جيش- شعب خاوة خاوة«.  
بعض  واستبدال  تصحيح  نقترح:  اإلطار  هذا  ويف 

املصطلحات بأخرى أكثر موضوعية وتداوال، منها: 
نوفمبر  أول  »بيان  بـ   »1954 نوفمبر  -1«أول 
1954«، لكونه من الوثائق املرجعية التأسيسية للدولة 

اجلزائرية )الفقرة 4(. 
-2«احلرب« بـ »الثورة« و«االستقالل« بـ »استعادة 
األجدر  ألنهما  الوطنيني«  واالستقالل  السيادة 
باالستخدام واألقرب إلى التداول بني العامة واخلاصة 

)الفقرة 6(. 
ألنه  الشعبي«  »احلراك  بـ  الشعبية«  -3«احلركة 
الوطني  العديد من فئات احلراك  يلبي رغبة أكثر لدى 

)الفقرة 10(.
أو  القضاء«  »استقالل  بـ  العدالة«  -4«استقالل 
يريد  من  هما  ألنهما  القضائية«،  السلطة  »استقالل 
السيادة«  وصاحب  السلطات  كل  »مصدر  الشعب 
إصالحهما كأداة ووسيلة للوصول إلى العدالة املنشودة 

كقيمة وغاية )الفقرة 15(. 
اجلديدة  الفقرات  بعض  إضافة  نقترح  كما 

ألهميتها، ومنها على سبيل املثال:
-1إضافة فقرة جديدة تتحدث عن ضرورة احملافظة 
ودرك  جيش  من  الوطني  الواجب  شهداء  ذاكرة  على 

ودفاع  بلدي  وحرس  وصحافة  وجمارك  وشرطة  وأمن 
اجلسام  للتضحيات  نظرا  اإلرهاب،  وضحايا  ذاتي 
التكفل  آلية  إدراج  مع  الوطن  لهذا  فداءا  قدموها  التي 
املادي،  وليس  املعنوي  االنشغال  بهذا  الدستوري 
السيما ضمن أحكام املادة 84 من التعديل الدستوري 

املقترح.
-2إضافة فقرة جديدة تكرَّس من خاللها املواطنة 
الرئيسية  الدستورية  املبادئ  من  كمبدأ  القانون  ودولة 
التنظيم  إلى جانب - طبعا -  تقوم عليها اجلزائر  التي 
القضاء  واستقالل  السلطات  بني  والفصل  الدميقراطي 
القانونية  واحلماية  العمومية  السلطات  عمل  ورقابة 

واألمن القانوني والقضائي. 

ثانيا- فيما يخّص المبادئ العامة التي تحكم 
المجتمع الجزائري )الباب األول(: 

أي  على  إحالة  أي  هناك  ليس  الثالثة  املادة  -يف 
قانون عضوي أو عادي يحدد اآلليات اخلاصة بتطبيقها 
على غرار ما كرس للمادة 4 أدناه. واألمر ذاته بالنسبة 
للمادة السادسة »أي ليس فيها أي إحالة على أي قانون 
بتطبيقها،  اخلاصة  الكيفيات  يحدد  عادي  أو  عضوي 
األخيرة«.  فقرتها  يف  الدولة  خلامت  كرس  ما  غرار  على 
لذلك، نقترح اإلحالة يف آخر هاتني املادتني إلى قانون 
ما »عضوي أو عادي« يتكفل بهذا االنشغال الدستوري 

والقانوني. 
تنص يف مجملها  التي   18 إلى   15 املواد من  -يف 
الدميقراطي،  التمثيل  الدولة تقوم على مبادئ  على أن 
واحلريات  احلقوق  ضمان  السلطات،  بني  الفصل 
والعدالة االجتماعية، املجلس املنتخب هو اإلطار الذي 
السلطات  عمل  ويراقب  إرادته  عن  الشعب  فيه  يعبر 
على  التشاركية  الدميقراطية  الدولة  تشجع  العمومية، 
الوالية  يف  املتمثلة  اإلقليمية  اجلماعات  مستوى 
مع  القاعدية  اجلماعة  هي  البلدية  أن  وعلى  والبلدية، 
بنظام  البلديات  بعض  يخصص  أن  القانون  إمكان 
املسائل،  هذه  من  للعديد  تثميننا  رغم  نقول  خاص؛ 
بالتنظيم  املتعلقة  املعطيات  لبعض  إغفال  هناك  أن  إال 
اإلداري والتقسيم احمللي وتسيير املرافق العمومية بطريقة 

حديثة وبشكل جيد. 
املواد  هذه  إعادة صياغة  نقترح:  ذلك  والستدراك 
»اجلهة«  الناحية  على  لتحتوي   16 املادة  والسيما 

والقرية، على النحو التالي: 
-1اجلماعات اإلقليمية للدولة هي الناحية »اجلهة« 

والوالية والبلدية والقرية. 
-2القرية هي اجلماعة القاعدية.

ذلك أن مصطلحات النواحي واحملافظات واجلهات 
والقرى  والبلديات  واملعتمديات  والواليات  والعماالت 
معتمدية،  والئية،  جهوية،  مجالس  تؤطرها  والتي 
على  الدول  من  كثير  يف  بها  معمول  وقروية،  بلدية 
غرار فرنسا واملغرب واليمن والعراق ومصر وتونس، بل 
الثورة  أثناء  واملنطقة«  »الوالية  عندنا  ببعضها  ومعمول 
التحريرية املباركة. و«العمالة« بعد االستقالل الوطني 
العاصمة  للجزائر  الكبرى  واحملافظة   .1967 غاية  وإلى 
سنة 1997 قبل إلغائها عام 2002، و«الناحية واجلهة 
والدائرة اإلدارية والوالية املنتدبة« اآلن إداريا وعسكريا 

وأمنيا وجمركيا وضريبيا وصحيا وجتاريا.
املادة 20 (19 سابقا): نثمن عاليا االهتمام الكبير 
املخصص حلماية البيئة يف هذه املادة، ونقترح أن تكون 
املواطن  كاهل  على  امللقاة  الواجبات  من  البيئة  حماية 
قبل أن تكون من حقوقه أو من حقوق الدولة، وذلك 
وقتنا  يف  السيما  جدا،  كبيرة  حتديات  من  للبيئة  ملا 
املعاصر املتسم بالتطورات العلمية والتكنولوجية يف كافة 

املجاالت مع ما تسببه من أخطار جسيمة وأضرار بليغة 
للمحيط والبيئة. 

 67 املادة  مع  جمعها  ميكن  املادة  هذه  بأن  علما 
اآلتي ذكرها، فتصبحان مادة واحدة الحتادهما أو وحدة 
مواضيعهما خاصة من حيث التزامات الدولة واملواطنني 
لصالح  تكون  مستدامة  وتنمية  سليمة  بيئة  يف ضمان 
على  تتحدثان  لكونهما  )أي  املتعاقبة  األجيال  كافة 

مسائل مشتركة وعلى أهداف متحدة(. 
املادة 24: نثمن التأكيد الهام الوارد يف هذه املادة 
»اجلديدة«، السيما ما تعلق بإلزام السلطات العمومية 
يف كل الظروف باحترام احلكم الراشد وفرض احترامه 
تضمن  أن  على  وبالسهر  العمومية  الشؤون  تسيير  يف 
القوانني والتنظيمات الشفافية، وأال حتتوي أحكاما من 

شأنها أن تؤدي إلى الفساد. 
 15 املادة  مع  جمعها  ميكن  املادة  هذه  بأن  علما 
سالف الذكر، فتصبحان مادة واحدة الحتادهما أو وحدة 
الدولة  عليها  تقوم  التي  املبادئ  يف  مواضيعهما خاصة 
تتحدثان على مسائل مشتركة  لكونهما  )أي  اجلزائرية 

وعلى أهداف متحدة(. 
إلزام  على  بالتأكيد  ننّوه  سابقا):   25)  26 املادة 
فقرتها  يف  السيما  املادة،  هذه  يف  جاء  الذي  اإلدارة 

الثالثة التي تنص على:
التي  الطلبات  بشأن  القوانني،  تضمن  أن  »يجب 
إلزام اإلدارة  تستوجب إصدار قرار إداري، النص على 

برد معلل يف أجل معقول«. 

ثالثا- الحقوق األساسية والحريات العامة 
والواجبات )الباب الثاني(

الفصل األول- احلقوق األساسية واحلريات العامة 
األساسية  احلقوق  مجال  توسيع  عاليا  نثمن  مبدئيا، 
واحلريات العامة برفع عدد املواد الدستورية املتعلقة بها 
من 41 إلى 47 مادة، لتشتمل - بذلك - على حقوق 
وحريات فردية وجماعية جديدة وهذا أمر مهم للغاية. 
الدستورية  املواد  عدد  تخفيض  مت  ذلك  مقابل  لكن، 
املتعلقة بالواجبات من 9 إلى 5 مواد فقط لتطرح منها 
تلك  منها  سواء  مختلفة  وواجبات  التزامات  بذلك 
والدين  واألسرة  واملجتمع  واالقتصاد  بالوطن  املتعلقة 
ننتظر  كنا  الذي  الوقت  يف  وهذا  غيرها،  أو  واألخالق 
فيه توسيع مجال هذه االلتزامات والواجبات لتتضمن 
أخرى جديدة على غرار ما هو منصوص عليه يف العديد 
للحقوق  األمريكي  امليثاق  مثل  الدولية  املواثيق  من 
التي  التوسعة  غرار  على  األقل  على  أو  والواجبات، 
العامة.  واحلريات  األساسية  احلقوق  بخصوص  متت 
وبالتالي، نرى أنه من الضرورة مبكان مراجعة هذه املسألة 
ومنحها العناية الالزمة ألهميتها يف حياة الدول، شعوبا 
حتويل  نقترح  لذلك  ومؤسسات.   أفرادا  وحكومات، 
بعض احلقوق إلى الواجبات ومنها: ممارسة االنتخاب، 
التبليغ عن جرائم الفساد وعن اجلرائم عموما، حماية 
والشرف  والعرض  النفس  عن  الشرعي  الدفاع  البيئة، 

واألرض أو امللك، إلى غيرها.
بإبراز مبادئ  ننوه  41 (56 سابقا): بقدر ما  املادة 
الشرعية الواردة يف هذه املادة وقرينة البراءة املفترضة يف 
هذه  يف  الواردة  االتهام  آلية  عليه  تنصب  شخص  كل 
شخص«  »كل  كلمة  استبدال  هنا  نقترح  فإننا  املادة، 
املصطلح  لتكريس  بريئا؛  يعتبر  متهم«  »كل  كلمة  بـ 

الصحيح والستقامة املعنى املفيد.
املادة 52 (48 سابقا): نثمن التأكيد على تبسيط 
اإلجراءات الذي جاء يف هذه املادة، السيما يف فقرتها 

الثانية التي تنّص على:
العمومي  التظاهر  وحرية  االجتماع  »حرية 

يحدد  بذلك.  التصريح  مبجرد  ومتارسان  مضمونتان، 
القانون كيفيات ممارستها«.

 املادة 53 (54 سابقا): ننوه أيضا مبا احتوته هذه 
املادة، السيما يف فقرتها األولى التي تنّص على:

مبجرد  وميارس  مضمون.  اجلمعيات  إنشاء  »حق 
التصريح بذلك«. 

املادة 55 (51 سابقا):التنويه نفسه نؤكده على ما 
احتوته هذه املادة، السيما يف فقرتها األولى التي تنص 

على:
»يتمتع كل مواطن باحلق يف الوصول إلى املعلومات 

والوثائق واإلحصائيات واكتسابها وتداولها«.
املادة 56 (62 سابقا): يشكل العزوف االنتخابي 
يف  احلقيقية  الدميقراطية  جتسيد  سبيل  يف  عثرة  حجرة 
انتخاباتنا الوطنية، وهذا لعوامل وأسباب عديدة، منها 
نقترح  لذلك  واجبا.  وليس  حق  عندنا  االنتخاب  أن 
إليها  »جديدة«  ثانية  فقرة  بإضافة  املادة  هذه  تعديل 
لتصبح صياغتها على النحو التالي: »لكل مواطن تتوفر 
فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب«، »مشاركة 
املواطنني يف االستحقاقات االنتخابية واالستفتائية تعد 

حقا وواجبا«. 
من  املادة،  هذه  إن  نقول  سابقا):   35)  59 املادة 
 ،37  ،35( عديدة  دستورية  مواد  مع  تتناقض  جهة، 
70،171(، خاصة فيما يتعلق مببادئ مساواة املواطنني 
واملواطنات أمام القانون يف احلقوق واحلريات. ومن جهة 
وأن  السيما  فائدةـ«،  »بال  زائدة  مادة  تعتبر  أخرى، 
هناك مادة متاثلها أو تكاد تكون مطابقة لها »املادة 71«. 
املخصصة  العناية  نثمن  سابقا):   43)  61 املادة 
للجانب االقتصادي، عبر - أوال - املواد السالفة التي 
واملواطنني  املرتفقني  نحو  الدولة  أجهزة  واجبات  تضبط 

بصفة عامة. و- ثانيا - عبر بنود املادتني 61 و62. 
املادة  هذه  احتواء  نثمن  سابقا):   70)  72 املادة 

على البندين الهامني التاليني: 
»-1احلق النقابي معترف به جلميع العمال. يضمن 

القانون حرية ممارسة هذا احلق«.
ينتظموا  أن  القطاع االقتصادي  »-2ميكن ملتعاملي 
ضمن منظمات أرباب العمل يف إطار احترام القانون«.

اإلضراب  لكون  نظرا  سابقا):   71)  73 املادة 
احلتمية  النتائج  من  هو  املادة  هذه  يف  عليه  املنصوص 
التي تترتب، يف كثير من األحيان، على ممارسة احلق 
ذكرها،  السالف   72 املادة  يف  عليه  املنصوص  النقابي 
فإننا  املادتان،  هاتان  تعاجلها  التي  املواضيع  واعتبارا 

نقترح دمجهما معا ليصيرا مادة واحدة.
حق  ممارسة  على  الهام  التأكيد  نثمن   :81  املادة 
املواطنة الوارد يف هذه املادة، السيما يف فقرتيها األولى 

والثانية اللتني تنصان على:
 -1« لكل مواطن احلق يف أن يتقدم إلى السلطات 
طرح  قصد  مبلتمسات  آخرين  مع  أو  مبفرده  العمومية 
انشغاالت ذات مصلحة عامة أو بشأن تصرفات ماسة 

بحقوقهم األساسية«.
بنتائج مسعاه  يبلغ  أن  ملتمس  -2«من حق كل   
يف أجل معقول«.  ونظرا الستحداث وسيط للجمهورية 
واملرافق  املؤسسات  سير  قانونية  يف  باملساهمة  يكلف 
العمومية وحماية احلقوق واحلريات، نقترح إعادة النظر 
وثانيا  إليه  اإلشارة  أوال  يضمن  بشكل  املادة  هذه  يف 
اإلحالة إلى قانون يحدد كيفيات تطبيقها، مع ضرورة 
وعلى  األجل  حتديد  على  الثانية،  فقرتها  يف  النص، 
اجلزاء الواجب ترتيبه على عدم متكني امللتمس من حقه 

يف أن يبلغ بنتائج مسعاه خالل هذا األجل احملدد. 
)العنوان من اقتراح هيئة الّتحرير(/ 
»ُيتبع«

ستوِر ُمساهمًة في إثراِء ُمسّودة الَمشروِع التَّمهيِدّي لَتعديِل الدُّ

ستوِر َهذا ما أغَفلْتُه َلجنُة لعراَبة في ُمسّودِة الدُّ

   د. موسى بودهان 

بعد اطالعنا على إرسالية رئاسة الجمهورية رقم 221 المؤرخة في 7 ماي 2020، والتي وجهتها لبعض الشخصيات الوطنية واألحزاب السياسية والمنظمات الجمعوية 
وبعض المديريات العامة والمؤسسات والهيئات الوطنية والجامعات وبعض األساتذة، قصد معرفة آرائهم في المذكرة المتعلقة بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وشعورا 
منا بأن أي جهد يقوم به كل واحد منا لمناقشة وإثراء المقترحات الخاصة بمشروع تعديل الدستور، هو بمثابة واجب وطني يصب في المسعى الوطني الشامل من أجل 

الوصول إلى دستور توافقي كما وصفه رئيس الجمهورية في برنامجه االنتخابي الذي صادقت عليه غالبية الشعب الجزائري في 12 ديسمبر 2019. »أي دستور يرسخ 
الديمقراطية، يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات واستقالل أفضل للقضاء، يعزز الصالحيات الرقابية للبرلمان وللمؤسسات الدستورية المختصة األخرى، يضفي الشفافية 
والمصداقية على نشاطات وأعمال األجهزة الهيئات محاربة للفساد وحماية للمال العام، دستور يكرس المزيد من الواجبات ويحمي أكثر الحقوق والحريات، دستور يعمر 

طويال ويجنب البالد أي حكم تسلطي أو انحراف استبدادي من خالل إنشاء سلطات مضادة وفعالة«. كل ذلك من أجل جزائر آمنة، مزدهرة وقوية«.



ف. سليم/خ. بن دالي 

مطالب بالشغل والسكن بعنابة 
حركات  عنابة  مدينة  شعهدت 
خاللها  من  ندد  عارمة  احتجاجية 
االجتماعي  بالوضع  احملتجون  
مبطالبهم  للتكفل  الصعبودعوا 
يف  واملهنية  املهنية   و  االجتماعية 
و  والتجارة  كالنقل  قطاعات  عدة 

غيرها.
ويف هذا الصدد دعا املستفيدين 
ترقوي  سكت   625 مشروع  من 
الزرقاءLPA والي  بالبركة  مدعم 

لوالية بالتدخل إلنقاذ املشروع املتعثر 
كرطاس  التركية  الشركة  رفض  بعد 
اإليفاء بتعهداتها ومواصلة األشغال .
أمس  صبيحة  نظموا  املستفيدين 
الوالية  مقر  قبالة  إحتجاجية  وقفة 
الدي  املشروع  توقف  على  لالحتجاج 
مت  حيث   2011 مند  مكانه  يرواح 
استقبالهم من قبل مدير ديوان الوالية 
املطروحة  إنشغاالتهم  إلى  لإلستماع 
من  العشرات  جتمع  السياق  ذات  يف 
املنحدرين  السكن االجتماعي  طالبي 
ببلدية  رجم  أحياء كدراجي  من عدة 
باحلي  والقاطنني  عمار  سيدي 
النيل  واد  وحيي  مروان  أبو  الفوضوي 
سائقي  شن  من جهتهم  والصرول. 
سيارات األجرة ما بني الواليات وقفة 
إبراهيم  سيدي  مبحطة  إحتجاجية 
العالقة  وضعيتهم  بتسوية  للمطالبة 
كورونا.و  فيروس  تدابير  بسبب 
املنحة  قضية  بتسوية  احملتجون  يطالب 
اإلستثنائية املتعلقة بكوفيد 19 حيث 
السائقني  من  الكثير  أن  املصدر  يؤكد 
زيادة  الساعه  حلد  عليها  يتحصلوا  لم 
بوعدها  إليفاء  احلكومة  دعوة  عن 
عن طريق تعويضهم عن األشهر التي 
عن  زيادة  النشاط  عن  فيها  توقفوا 
املقدرة  اإلستثنائية  املنحة  مضاعفة 
لتصل  شهر  كل  على  دج  الف  ب10 
الى 30 الف دج وإيجاد حلول سريعة 
األجرة  سيارات  ألصحاب  وعاجلة 
العجز  بسبب  الدين فسخت عقودهم 
الرخص.  كراء  حقوق  تسديد  عن 
كما شهد محيط مقر الوالية إحتجاج 
 PID اصحاب العقود املنتهية الداس
الوطني  التضامن  DAIS / لوزارة 
جددوا  أين  املرأة  قضايا  و  األسرة  و 
عقود  جتديد  و  إلنصافهم  املناشدة 
املنتهية و حتويلهم إلى وكالة التشغيل 
مثل العقود السارية و الذين يعانون يف 
الصمت من البطالة املفروضة عليهم.و 
جدد أصحاب املقاهي اإلحتجاج أمام 
بتمكينهم  مطالبني  عنابة  والية  مقر 
مع  نشاطهم  مزاولة  إلى  العودة  من 
من  الوقاية  متطلبات  جميع  إحترام 
التجار  هؤالء  وكان  كورونا.  فيروس 
قد ناشدوا يف وقتا سابق الوالي »برميي 

الوزارة  لدى  للتدخل  الدين  جمال« 
بالعمل  لهم  السماح  بغرض  األولى 
بعد غلق حملالتهم ل4 أشهر ما تسبب 
لهم يف افالسهم  ويف مصاعب مالية 
بفتح  قاموا  البعض  أن  وأكدوا  كبيرة 
قانونية يف حني  غير  بطريقة  املقاهي 
هم يرفضون ذلك جتنبا ألي عقوبات 
املعنية.  اجلهات  من  تطالهم  قد 
متكينهم  إلى  الصدد  هذا  يف  داعيني 
ممكن  وقت  أقرب  يف  النشاط  من 
من  العيد  مقربة  على  انهم  خاصة 
عمال  ومعهم  واوالد  عائالت  ولهم 
عن  ناهيك  حقيقية  بطالة  يف  باتوا 
مصاريف الضرائب والكراء والكهرباء 
السياق  نفس  ويف   . وغيرها  والغاز 

املتعاقدين  العمال  من  العديد  إحتج 
البلدي  الديوان  العاملني على مستوى 
بعنابة  لبلدية  التابع  والثقافة  للسياحة 
مناصب  يف  بالترسيم  يطالبون  حيث 

عمل دائمة.

مسيرة سلمية بقسنطينة مطالبها  
اجتماعية 

طالبي  من  العشرات   خرج 
بوالية  باخلروب   االجتماعي  السكن 
قسنطينة يف وقفة احتجاجية أمام مقر 
بالطريق  مسيرة  بتنظيم  وقاموا  البلدية 
عن  باإلفراج  خاللها  طالبوا  الوطني 
القائمة املتبقية من مستفيدي السكن 

االجتماعي والتي انتظروها مطوال.
أمام  احتجاجية  وقفة  وخالل 
قسنطينة  بوالية  اخلروب  بلدية  مقر 
السكن  طالبي  من  العشرات  وجه 
االلتفات  بضرورة  نداء  االجتماعي 
كاملني  عامني  منذ  العالقة  ملشكلتهم 

قائمة  عن  االعالن  خاللها  انتظروا 
وهو  الثالثة،  احلصة  من  املستفيدين 
ما لم يحدث بحيث يتماطل املسؤولني 
واهية، دون  يف كل مرة حتت مبررات 
ظل  يف  املواطنني  مبعاناة  اإلحساس 
مصاريف  مع  يتكبدونها  التي  املعاناة 
وتلف  لشقة  شقة  من  والتنقل  الكراء 
لم  الذي  الوقت  يف  الكثيرين  اثاث 
باملرائب  العيش  إال  البعض  يجد 
واملستودعات على أمل ظهور أسمائهم 
ميثل  الذي  السكن  من  واستفادتهم 

حلم حياتهم.
احملتجون حتدثوا عن مدى التماطل 
الذي يتم التعامل به مع ملفهم بعدم 
اخلروب  لدائرة  جديد  رئيس  تنصيب 
مغادرة  من  اشهر  اربع  حوالي  منذ 
نصب  الذي  السابق  الدائرة  رئيس 
أمينا عاما بوالية عنابة، حيث أكدوا 
أن عدم تنصيب رئيس الدائرة اجلديد 
من  للتهرب  مسؤول  ألي  ملبرر  حتول 

مشكلتهم.

عنابة 

تعيين أكنوش مجيد رئيسا جديدا 
ألمن الوالية

األمن  قيادة  رأس  على  حركة  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  أجرت 
العميد األول »أكنوش مجيد« رئيسا جديدا ألمن  لعنابة بتعيني  الوالئي 
حفل  وبرمجت  الزمان«،  قمر  »بوبير  الشرطة  ملراقب  خلفا  عنابة  والية 
تنصيب عشية أمس بعني عشير بحضور السلطات األمنية واالدارية لوالية 

عنابة وممثلي املجتمع املدني واألسرة اإلعالمية.
ويذكر أن رئيس األمن الوالئي السابق كان عمل طيلة األشهر الفارطة 
كجبانة  الشعبية  األحياء  منها  عنابة سيما  شوارع  إلى  األمن  إعادة  على 
اليهود وسيدي سالم ولو ي روز التي كانت نقاطا سوداء تردد قبله كل من 

تولى رئسة امن الوالية يف إقتحامها.
 ف.سليم

تبسة
اقتناء أجهزة طبية لفائدة سكان 

األرياف والمداشر
بادرت جمعية جندة االنسانية بوالية تبسة إلى تنظيم معرض للوسائل 
واألجهزة الطبية املقتناة يف إطار مشروع »شفاء« التي أطلقته اجلمعية منذ 
مدة والذي يهدف إلى اقتناء عيادة طبية متنقلة تتوجه للقرى واملداشر وكذا 

مناطق الظل يف مختلف أنحاء الوالية.
فحسب ما كشف عنه »سليم ميرادي« رئيس املكتب الوالئي جلمعية 
جندة اإلنسانية، فقد مت مبساهمة اخليرين واحملسنني باقتناء جميع األجهزة 
امليدانية بعيدا عن  التي يحتاجها أطباء اجلمعية خالل خرجاتهم  الطبية 
الفحص اجلاف للفقراء واحملتاجني دون حتويلهم إلى أطباء خواص للكشف 
املكثف ومبالغ مالية جد مرتفعة، بل مت اقتناء كل ما يستلزمهم من أجل 
الكشف الطبي املعمق يف مقر سكناهم عبر هذه العيادة املتنقلة التي حتتوي 
على جميع اللوازم الطبية خيمتني وسريرين للفحص الطبي، إضافة إلى 
جهاز اإليكوغراف لتشخيص العديد من األمراض بدقة مع متابعة النساء 
إلى  التنقل  يستطعن  ال  واللواتي  الريفية  املناطق  يف  املتواجدين  احلوامل 
منهم  املرضى خاصة  ملعاينة  القلب  لتخطيط  اقتناء جهاز  مت  املدينة، كما 
كبار السن، كما وفرت اجلمعية أيضا بعض من لوازم طب األسنان وطب 
معدات  وكذا  الصيف  فترة  خالل  األدوية  لنقل  للتبريد  وعلب  األطفال 
خالل  أو  اجلمعية  خرجات  خالل  حادث  أي  لوقوع  حتسبا  اإلسعاف 

تخصيص بعض الدورات املجانية لتكوين املسعفني. 
فيروز رحال
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 الوباء أّزم معاناة المواطنين ورفع درجات الَعوز

غليان بالواليات الشرقية ينذر 
بانفجار وشيك!

سكيكدة 

اإلطاحة بعصابة تمتهن سرقة 
السيارات  بعزابة

الكتيبة  متكنعناصر 
الوطني  للدرك  اإلقليمية 
تفكيك  من  عزابة  بدائرة 
شبكة جهوية اختص إفرادها 
تتكون  املركبات  سرقة  يف 
تراوحت  أشخاص   9 من 
أعمارهم ما بني 25 و50 سنة 
الطارف  يتوزعون بني واليات 

عنابة وسكيكدة.
تأتي  العملية  تفاصيل 
وكيل  لسيارة  سرقة  عقب 

بيته  قرب  مركونة  كانت  املاضي  األسبوع  ميلة  محكمة  لدى  اجلمهورية 
المن  القضائية  الشرطة  مصالح  حتركت  حيث  عزابة  مدينة  وسط  العائلي 
بداية  توقيف يف  مت  والتحري حيث  البحث  عزابة من خالل مصالح  دائرة 
االمر 04 أشخاص مت العثور بحوزتهم سيارة مسروقة وأدوات فالحية أثناء 
التحقيق أعترف املوقوفون بإرتكابهم جناية سرقة السيارت وبيعها خارج إقليم 
الدائرة، اجلناية التي أمر من خاللها وكيل اجلمهورية بإيداع املتهمني ومتديد 
مجال اإلختصاص،ليتم متديد اإلختصاص متكن عناصر الدرك من توقيف 
خمسة أشخاص آخرين يتراوح أعمارهم بني »24 و42 سنة« وينحدرون من 

الطارف وعنابة و03 منهم من دائرة عزابة.
جمال بوالديس

شهدت واليتي عنابة و قسنطينة غليانا اجتماعيا غذته  األزمة الصحّية الناجمة عن تفشي وباء كورونا،  الذي زاد من حاجة 
المواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالسكن و الشغل و اإلعانات المالية لمواجهة الجائحة.
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طالبوا بالّتهيئة وصرف اإلعانات المالية

المستفيدون من القطع األرضية 
بالبيض  يحتّجون

نورالدين رحماني

الشعارات  عديد  احملتجون  رفع   
بالبيض  احمللية  اإلدارة  حملت  التي 
املسؤولية بعد التأخر يف البرنامج الذي 
الثامن دون ان تصل به  يدخل عامه 
حسب  باملائه   30 األشغال  نسبة 

مبروك بلبشير ممثل احملتجني ِ
ذات املتحدث يف تصريح له على 
طالب  اإلحتجاجية  الوقفة  هامش 
للمستفيدين  املالية  بصرف االعانات 
وضبط املواقع بدقة خاصة وان الكثير 
بعض  مع  يعانون  املستفيدين  من 
اخلواص حول ملكية القطعة األرضية 
املاحدث  ذات  دعا  و  لهم.  املمنوحة 
حتقيق  جلنة  ايفاد  إلى  السكن  وزير 
التي  للمشاكل  حجم  على  للوقوف 

سنوات  من  املستفيدون  منها  يعاني 
آالف   4 من  اكثر  عددهم  والبالغ 

مستفيد. 
املستفيدون يدخلون عامهم الثامن 
والتماطل  التأخرات  دوامه  وسط 

ان  حني  يف  تتحقق  لم  التي  والوعود 
حلم بناء سكن والعيش فيه بات حلما 
بعيد املنال رغم تطمينات والي البيض 
دورة  خالل  أسبوع  قبل  صرح  الذي 
املجلس الشعبي الوالئي انه وجد ملفا 
اإلدارية  والتجاوزات  باألخطاء  مثقال 

وطريقة  القطعواألرضية  توزيع  حول 
منح الصفقات وغيرها ورثه عن الوالي 
جديد  من  ترتيبه  بصدد  وهو  السابق 
واملضي  اخلطأ  بإقرار  يقوم  ان  رافضا 
احلالي يف صالح  النأخر  أن  وأعتبر  فيه 

املستفيد. 

احتج، يوم أمس، المستفيدون من القطع األرضية المندرجة في برنامج التجزئات االجتماعية الموجودة ببلدية 
البيض، أمام مقر البلدية، وطالبوا بمحاسبة المدراء الفاشلين، وفتح تحقيق في كٍل من مشاريع التهيئة التي استهلكت 

الماليير ولم تنته بعد، ونوعية األشغال التي تثير السخط واالستغراب.

بومرداس
وكالة بنك )BADR( ببودواو تغلق أبوابها

غربي  بودواو  ببلدية  املتواجد  الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك  أغلق 
بومرداس، مؤخرا، أبوابه يف وجه الزبائن إلى إشعار آخر.

غلق  تقرر  قد  فإنه  لها،  بيان  يف  البنك  إدارة  عنه  أعلنت  ما  وحسب 
الوكالة التابعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية الواقعة ببلدية بودواو، بداية 
من 12 جويلية اجلاري، فيم لم يذكر البيان األسباب الكامنة وراء إصدار 
بعض  إصابة  يف  االشتباه  إلى  محلية  مصادر  أرجعتها  والتي  الغلق،  قرار 

املوظفني العاملني بالوكالة بفيروس كورونا.
التقرب من وكاالت  إلى  زبائنها  البنك  إدارة  من جهة أخرى، دعت 
املتواجدة بكل من خميس اخلشنة  الريفية »بدر«  والتنمية  الفالحة  بنك 
لفائدة  البنك  يقدمها  التي  اخلدمات  مختلف  من  لالستفادة  وبومرداس 

الزبائن إلى حني عودة النشاط بوكالة بودواو.
سميرة مزاري

اإلطاحة بجماعة أشرار تمتهن سرقة المركبات
أطاحت فرقة الشرطة القضائية التابعة ألمن دائرة الثنية، بجماعة أشرار 

تتكون من 6 أشخاص، يحترفون سرقة املركبات وتفكيكها قبل بيعها.
املتورطون ينحدرون من مختلف بلديات والية بومرداس وهم مسبوقني 
بالسرقــــة،  خاصة  املتعلقة  اإلجرامية  القضايا  من  العديد  يف  قضائيا 
االختالس وغيرها من اجلرائم املرتكبة ضد املواطنني العزل، أين باشرت 
ذات الفرقة حترياتها املعمقة يف عمليات سرقة مركبات بطرق مدروسة من 
السياحية ومن ثم أخذها  السيارات  املشتبه فيهم، من خالل كراء  طرف 

إلى وجهات مجهولة.
حيث تكللت التحريات بإلقاء القبض على املشتبه فيهم وحتويلهم إلى 
اجلهات  أمام  تقدميهم  ثم  ومن  القانونية  اإلجراءات  املصلحة، الستكمال 

القضائية املختصة.
سميرة مزاري

البّيض
رصد 590 مليار سنتيم لتنمية مناطق الظل

رصدت والية البيض 590 مليار سنتيم لتنمية مناطق الظل املترامية 
ظل.  منطقة   160 من  بأكثر  مصادرنا  قدرتها  والتي  بالوالية  والعديدة 
والي البيض أعلن عن حزمة إجراءات للتكفل بهاته املناطق خالل دورة 
أساس  على  إختيارها  مت  والتي  أسبوع  من  انعقدت  التي  الوالئي  املجلس 
الدقة واملوضوعية يف حتديد مناطق الظل بالنظر إلى حاجة القاطنني ودرجه 
العوز وكذا اإلسراع يف جتسيد العمليات املسجلة بعد تقارير اللجان التقنية. 
مشاريع  يف  إليه  املشار  املبلغ  صرف  يف  األولية  إعطاء  مت  أخرى  جهة  من 
العمومية وحتسني  والكهرباء  واإلنارة  الصحي  الصرف  وقنوات  باملاء  الربط 
احمليط احلضري وهي املشاريع التي سجلت بها نقائص عديدة وكلنت محل 
إحتجاجات متواصلة من املواطنني. عن أهم املناطق التي شملتها البرامج 
املسجلة كانت موزعة على كل بلديات الوالية باألخذ يف احلسبان الكثافة 
الكبرى  احلضرية  التجمعات  من  قربهم  ومدى  السكان  وإنتشار  السكانية 
أين اعطيت األولوية للبعيدة منها والتي يعاني املواطن فيها من غنب التنقل 

وغنب التخلف التنموي. 
نورالدين رحماني

المدية 
اإلطاحة بمجرمين سطوا على مركز تجاري

بأفراد شبكة إجرامية  املدية، من اإلطاحة  أمن والية  متكنت مصالح 
تتشكل من أربعة أشخاص، قامت بسرقة أحد املراكز التجارية الكبرى، 

حسب ما أفاد به اليوم االثنني بيان ملصالح أمن الوالية.
جد  ظرف  يف  متكنت  باملدية  الشرطة  »قوات  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
قياسي، من فك لغز جرمية السرقة التي طالت أحد املراكز التجارية الكبرى 
باملدية عن طريق الكسر، واإلطاحة بجميع افراد الشبكة اجرامية املتكونة 

من اربعة أشخاص، مع استرجاع كل األغراض املسروقة«.
وأضاف البيان أن عملية السرقة »مت اقترافها من طرف مجهولني ملثمني 
بواسطة الكمامات الواقية، مستغلني بذلك ظرف احلجر الصحي، أين مت 
النقدي، باإلضافة الى بعض  االستيالء على مبلغ مالي كان بالصندوق 
املالبس املعروضة للبيع، ليتم فتح حتقيق يف القضية وتكثيف عملية البحث 
والتحري باستعمال وسائل تقنية للتعرف على هوية الفاعلني، والتي مكنت 
عناصر الضبطية القضائية من فك لغز السرقة وتوقيف الفاعلني يف ظرف 

قياسي، لم يتعد 09 ساعات«.
ق.م

يوسف  اجلزائر   والية  والي  أعلن 
أشغال  يف  قريبا  االنطالق  عن  شرفة، 
اجناز توسعة مقطع مترو العاصمة الرابط 
بني ساحة الشهداء وباب الوادي وذلك 
 16 إمتداد  على  توسعة  مشروع  ضمن 

كلم من اجلهة الغربية للعاصمة.
ضيفا  نزوله  خالل  الوالي  وأوضح 
الناطقة  الثالثة  اإلذاعية  القناة  على 
الذي  املقطع  أشغال  أن  بالفرنسية  
بباب  الشهداء  ساحة  محطة  سيربط 
ستنطلق  الثالث(  )الساعات  الوادي 
األخير  الثالثي  يف  تقدير  أبعد  على 
يف  املشروع  ويندرج  اجلارية  السنة  من 
الغربية  الناحية  امليترو من  توسعة  إطار 

وذلك ليمتد علىمسافة 16 كلم باجتاه 
شوفالي-  األبيار-  بلديات  من  كل 
فايت-  أوالد  الشراقة-  إبراهيم-  دالي 
اإلستراتيجي  املخطط  إطار  يف  العاشور 

لوالية اجلزائر 2035.
ذات  حسب  املشروع   ويهدف 
احلركة  انسيابية  لتحسني  املتحدث  
إياه من »أطول خطوط  املرورية  معتبرا 
محطات  ويتضمن  بالعاصمة  امليترو« 

عدة.
أشغال  أن  شرفة  السيد  وأشار 
العمومي  للمجمع  أوكلت  التوسعة 
يف  »رائدا«  أصبح  الذي  »كوسيدار  
واإلمكانيات  اخلبرة  وميتلك  املجال 

املشاريع  هذه  مثل  لتجسيد 
من  اجلودة  عالية  مبعايير  اإلستراتيجية 

حيث اإلجناز وبكفاءات وطنية.
مشروع  أشغال  أن  قائال  واستطرد 
الشرقية  بالناحية  امليترو  توسعة 
للعاصمة هي حاليا يف طور االجناز من 
طرف نفس املجمع والذي يتكفل بإجناز 
مقطعني يشمالن احلراش-مطار هواري 
بومدين الدولي  على إمتداد 5ر9 كلم  
وعني النعجة-براقي على امتداد 6 كلم  
اجلزئي  اخلدمة  حيز  دخول  أن  مبرزا 
الشرقية ستكون  باجلهة  امليترو  لتوسعة 

بداية سنة 2021.
ق.م

العاصمة
انطالق أشغال خط ميترو »ساحة الشهداء- باب الوادي«

بلديات  مبعظم  األيام  هذه  تتواصل 
التعقيم  عمليات  مستغامن  والية 
االحترازية  التدابير  إطار  يف  والتطهير 
انتشار فيروس كورونا  للوقاية ومكافحة 
كوفيد 19، السيما بعد االرتفاع املقلق 
حلاالت اإلصابة بهذا الوباء وظهور بؤر 
مؤكدة  181حالة  تسجيل  مع  جديدة 
قامت  اجلائحة.حيث  هذه  ظهور  منذ 
اجلنوبية  باجلهة  الواقعة  تازقايت  بلدية 
الشرقية بعمليات تطهير وتعقيم واسعة 
العمومية،  والساحات  األماكن  مست 
إلى  والشوارع،  األحياء  إلى  إضافة 
العالج  وقاعات  البلدية  مقر  جانب 

بريد  مركز  وكذا  الدواوير  مبختلف 
مستغامن  مبدينة  اإلدارية.أما  وامللحقات 
قبل  من  التعقيم  حمالت  فتتواصل 
مع  بالتنسيق  نظيفة  مستغامن  مؤسسة 
مديرية  التقني  الردم  مراكز  مؤسسة 
البيئة ومصالح البلدية، العملية شملت 
هذه املرة اجلهة الشرقية من حي السالم 

والسوق املغطاة.
املالك  عبد  بن  بلدية  بادرت  كما 
الوطني  األمن  مع  وبالتعاون  رمضان 
اجلمعيات  ومبشاركة  الغابات  ومحافظة 
للدفاع عن  الرابطة اجلزائرية  الناشطة، 
الوالئية  الفيدرالية  اإلنسان،  حقوق 

مجال  يف  الناشطة  األحياء  جلمعيات 
اإلسالمية  الكشافة  وفوج  البيئة 
بحملة  املدني  واملجتمع  اجلزائرية 
بضرورة  للمواطنني  توعوية  حتسيسية 
من  للحد  الوقائية  االجراءات  اتباع 
ارتداءاألقنعة  خاصة  الفيروس  تفشي 
تعقيم  بعملية  القيام  مت  كما  الواقية، 
توافدا  تعرف  التي  املرافق  من  للعديد 

كبيرا للمواطنني. 
بلدية  من  كل  قامت  جهتها  من 
بعمليات  تادلس  وعني  بودينار  عني 

مماثلة للوقاية من هذا الوباء. 
بن سعدية. ن

مستغانم
تنظيم حمالت تعقيم واسعة ببلديات الوالية
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مثلت، يوم أمس، المغنية المدعوة سهام 
الجابونية أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة 
الجنح بوهران، بعد توقيفها من قبل مصالح 

األمن.
وهددت إدارة المستشفى الجامعي بوهران 

في وقت سابق ”سهام الجابونية” بجرها إلى 
أروقة المحاكم، بعدما تهجمت على الطاقم 

الطبي وشبه الطبي للمستشفى، موثقة فعلها 
بتسجيل فيديو. 

كما حاولت المتهمة الموقوفة تحريف حقائق، 
واتهمت طاقم المستشفى باإلهمال والتسيب 
من خالل مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع 

التواصل االجتماعي على نطاق واسع.

توفي، أمس الثالثاء، شيخ يعد واحدا من أكبر المعمرين، بعد أن 
تجاوز عمره 127 سنة، والذي كان يقطن في بلدية الرقيبة الواقعة 

على بعد 35 شمالي مدينة الوادي.
المعمر الذي توفي فجر أمس يدعى مبارك العبادي، ولد في 1893 

في إحدى غيطان النخيل القريبة من بلدية الرقيبة، حيث نشأ 
وترعرع ونال قسطا من التعليم القرآني في كتاتيبها. واشتغل عمي 
مبارك في الزراعة، وعايش الكثير من األحداث المحلية والوطنية 
من الثورة التحريرية المظفرة إلى االستقالل وغيرها من الوقائع. 
ويشير أقارب الفقيد إلى أنه لم يكن يعاني من أي مرض ولم يكن 
يزور األطباء إال نادرا، كما كان يعرف عنه أنه لم يكن شرها في 
األكل، فكان غالبا ما يكتفي بتناول تمر ”الغرس” واحتساء حليب 
الماعز، التي لم ينقطع عن تربيتها. هذا، وخلّف الفقيد ذو الـ 127 

سنة من ورائه أكثر من 250 حفيدا.

أعلنت والية الجزائر عن إطالق حساب رسمي 
خاص بها عبر “إنستغرام” و”التويتر”، دعما 
لحسابها األول المفتوح على موقع “الفايسبوك”.

ووفق بيان صدر يوم أمس عن مصالح الوالية، فإن 
الخطوة جاءت لتعزيز وتدعيم آليات التواصل مع 
جميع فئات المجتمع العاصمي، كون هذا الفعل من 
شأنه تحسين سبل التفاعل المباشر والمستمر مع 

المواطنين للرقي إلى مستوى تطلعاتهم.
ووضعت الوالية تحت تصرف المواطنين الحساب 
أدناه عبر الصفحة الرسمية لوالية الجزائر على 

“تويتر” كما وضعته عبر الصفحة الرسمية لوالية 
الجزائر على “اإلنستغرام”:
alger_capitale_16 

”سهام الجابونية” ُمّتهمة بتحِريِف الَحقاِئق 

ُعّمــال َبلديــة آفلـــــو 
َيحتُجون بسبِب ُمرّتباِتهـم 

ـــر ِواليُة الَجزائِر َرسميًّا على “إنستغرام”و”تويتر” َوفـــاُة أكبـــر ُمعمِّ
فـــي الجزائـــــر 

نظم، أول أمس، عمال بلدية أفلو الذين وّظفوا بعقود مفتوحة وقفة 
احتجاجية أمام مقر البلدية، بسبب تأخر صّب مرتباتهم الخاصة 
بشهر جوان المنقضي وجويلية الجاري. وبحسب بعض هؤالء 

المحتجين، فإن هذا التأخر سبب لهم معاناة كبيرة في توفير لقمة 
العيش لعائالتهم، وفي ظل الوضعية الوبائية التي تشهدها البالد، 
فحتى المحالت التي كانوا يقتنون منها حاجاتهم الضرورية من 

المواد الغذائية رفض أصحابها التعامل معهم بـاالستدانة ”الكريدي 
”، نظرا لتراكم ديون زبائنهم وتأثر نشاطهم التجاري بها. 

حّذرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة 
فيروس كورونا قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم 
تلتزم الدول بأساسيات التدابير االحترازية.

وقال المدير العام للمنظمة، ”تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس”، في مؤتمر صحفي عقده بتقنية 
التحاضر المرئي والسمعي لالجتماع عن بعد: 

“دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير 

في االتجاه الخاطئ في محاربتها الفيروس”.
وأوضح المسؤول األول عن أول منظمة 

مهتمة بالصحة في العالم يقول: إنه إذا لم يتم 
اتباع األساسيات في التصدي للجائحة، فإن 

االتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن 
يسوء أكثر فأكثر، وال يجب أن تسير األمور 

على هذا النحو!

جـاَه!  وِل أخطـَأت االتِّ َكثيـٌر مـن الدُّ

أقدم، أول أمس، مجموعة من األطفال بورقلة على إيقاف 
الترامواي الذي كان في الخدمة، وعلقوا على مقّدمته الفتة 

دّوَن فيها مطلب برحيل المجلس الشعبي الوالئي وكذا 
المجلس الشعبي البلدي لورقلة، في مظهر جديد لالحتجاج 

تشهده البالد، وهي الواقعة التي استنكرها أهالي المنطقة، إذ 
استنكروا الزج بفئة البراءة في أمور ال تستوعبها عقولهم.

ِصبَيـــٌة ُمحتّجـــوَن 
يعترضوَن الْتراْمَواي!
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 المواطنون بآفلو واألغواط يحتجون
استفحلت أزمة العطش خالل األسبوعني اآلخرين باألغواط 
مبدينتي أفلو واألغواط وأخرجت بعض سكان األحياء لالحتجاج 
أمام مؤسسة اجلزائرية للمياه بعد جفت حنفياتهم من املاء ملدة 
قد تصل إلى 15 يوم كما هو احلال يف أحياء 600 سكن باملقام 
باألغواط وحي قواطني الشمالية وسيدي يانس وبرج السنوسي 
زاوي سعيد  الشهداء وحي  بولفعة وحي  والساسي  الوئام  وحي 
وحي ضايت لقراد واحلي اجلنوبي بأفلو، وكشف هؤالء أن ندرة 
وباء  وانتشار  احلرارة  اشتداد  مع  كبيرة  معاناة  لهم  سببت  املياه 
كورونا حيث لم تكفهم كميات املياه التي يشترونها يوميا حتى 
من سد حاجياتهم من العطش، وجلأت البلديتني ومؤسسة املياه 
حولها  تشكلت  التي  املياه  من  بصهاريج  األحياء  بعض  لتزويد 
طوابير ببعض األحياء يف الوقت التي تطلق فيه مختلف املصالح 
حمالت للتحسيس والتوعية لتفادي التجمعات، وتبرر مؤسسة 
اجلزائرية للمياه وضعية التذبذب التي تعرفها عملية توزيع املياه 
فصل  حلول  مع  املادة  هذه  على  الطلب  بزيادة  للشرب  الصاحلة 
الصيف واإلفراط يف استهالكها وتعطل وانسداد بعض القنوات 
املضخات  وتعطل  واألحياء  بالشوارع  اجلارية  األشغال  بفعل 
ووعد مسؤولو القطاع السكان بتسوية املشكل والقضاء على أزمة 
بالتعاون معهم للتدخل للقضاء  املواطنني  العطش قريبا مطالبني 
على النقاط السوداء، وهي مبررات لم تعد تقنع املواطن بالنظر 
إلى الهيكل واملنشآت واإلمكانيات الكبيرة التي تعزز بها القطاع 
أحياء  وتبقى  ساعة   24 طيلة  التنقطع  كايف  بشكل  املياه  وتوفر 
أخرى تعاني العطش طيلة السنة وأرجعوا ذلك إلى أزمة تسيير 

يف توزيع املياه. 

 العطش يخرج سكان حي »19 مارس« بالوادي للشارع
احتج العشرات من سكان حي 19 مارس مبدينة قمار بوالية 
الوادي، أمام مقر الدائرة بسبب انقطاع املياه عن حيهم منذ أزيد 

من شهر ونصف.
ودعا سكان احلي رئيس دائرة قمار للتدخل العاجل وتقدمي 
احللول بعد أن عجزت مصالح البلدية عن ذلك، و أوضحوا يف 
هذا الصدد أن حنفياتهم لم تزرها املياه منذ أزيد من شهر ونصف، 
القناة التي يتزود بها احلي، حيث أشاروا  بسبب عطب أصاب 
املياه عن طريق شراء  باقتناء  هم  تكفلوا  املدة  هذه  أن طول  إلى 
احلي،  سكان  غالبية  متناول  يف  ليست  مالية  مببالغ  الصهاريج 
وانتقد سكان احلي تسيير مصالح البلدية للملف وعدم اكتراثها 
ملعاناتهم اليومية، بحكم احلاجة املاسة لهذه املادة التي تعد أكثر 

من ضرورية وتزداد احلاجة لها أكثر خاصة يف فصل الصيف. 

احملتجني،  عن  وفدا  استقبل  قمار  دائرة  رئيس  جهته  من 
كاشفا عن استفادة بلدية قمار من منبع مائي سيتم عن مناقصة 
اجنازه وسيدخل حيز اخلدمة قريبا، ما سيسمح بتحسني كمية 
املياه التي سيستفيد منها سكان البلدية بشكل عام وسكان حي 

19 مارس بشكل خاص. 

 لجنة تقنية لتشخيص أسباب أزمة الماء في أدرار 
املوارد  مديرية  ممثلي  من  تتكون  تقنية  والئية  جلنة  انطلقت 
املائية لوالية ادرار واجلزائرية للمياه ومكتب دراسات ومؤسسات 
اإلجناز يف عملها ببلدية تيمياوين بالوالية املنتدبة برج باجي مختار 
تنفيذا لقرار والي والية أدرار العربي بهلول بعد االحتجاج الذي 
قاموا به الساكنة بسبب أزمة العطش ويندرج عمل هذه اللجنة 
بالوقوف على أزمة ندرة املياه الصاحلة للشرب والتحضير لعملية 
استالم مشروع جلب املياه من منطقة تقراوت إلى تيمياوين من 
للجزائرية  التسيير  مهام  تسليم  وكذا  األمثل  االستغالل  أجل 
للمياه بدال عن البلدية كما سيتم معاينة املشروع والوقوف على 
الصاحلة  املياه  وصول  عدم  أسباب  تعلق  فيم  املسجلة  النقائص 
للشرب لبعض األحياء السكنية ووضع جميع اإلمكانات حيز 
االستغالل من عتاد وأرصدة مالية التي استفادت منها تيمياوين 
على  والقضاء  بانتظام  للشرب  الصاحلة  املياه  توفير  قصد  وذلك 

مشكل التذبذب واالنقطاع.

إليزي
استحداث مدرسة قرآنية افتراضية 

انطالق  عن  اليزي  بوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية  أعلنت 
ومن  االفتراضية  القرآنية  باملدرسة  بااللتحاق  الراغبني  أمام  التسجيالت 
جميع الفئات العمرية عبر حسابها الرسمي يف وسائل التواصل االجتماعي 
الشهر  19 من  يوم  والتي حددت  التدريس  االنطالق يف عملية  قبل  وهذا 
لتدابير  وتنفيذا  البالد  بها  متر  التي  االستثنائية  والظروف  متاشيا  اجلاري 
الوقاية واحترامها يف ظل انتشار اجلائحة  وتضم املدرسة القرآنية االفتراضية 
الصيفية أقسامقرآنية متنوعة من جزء عمه وتبارك وقسم ربع ياسني يؤطرها 
وهذا يف  الوالية.  مستوى  على  القرآني  التعليم  وأساتذة  األئمة  من  نخبة 
الوصية  الوزارة  ضبطتها  التي  والبرامج  النشاطات  مختلف  مواصلة  أيطار 
وسائط  أسلوب  واعتماد  الفايروس  تفشي  ظل  يف  ألقراني  التعليم  لتاطير 
الطلبة  تلقي  لغرض  االلكترونية  املنصات  ومختلف  االجتماعي  التواصل 

املسجلون بها دروسا افتراضية من احلفظ والتالوة والتجويد. 
براهيم مالك

األغواط 
القبض على مروجي مخدرات 

بأمن األغواط عصابة مكونة  القضائية  للشرطة  الفرقة اجلنائية  أوقفت 
يف  ن  ينشطو  سنة  27و47  بني  ما  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  من خمس 
 66 من  وأكثر  1كلغ  حوالي  وبحوزتهم  األغواط  مبدينة  باملخدرات  املتاجرة 
مليون سنتيم من عائدات مبيعات املخدرات، ومت مت تقدمي املتهمني لوكيل 

اجلمهورية. 
 نورين عبدالقادر

غرداية 
بريان تفقد طبيبا توفي متأثرا كورونا 

 تويف ليلة أمس الطبيب سليمان دبوز بن باحمد باملؤسسة االستشفائية 
ترشني ابراهيم بغرداية متأثرا بفيروس كورونا كوفيد 19، الفقيد طبيب ممارس 
بإحدى العيادات اخلاصة مبسقط رأسه دائرة بريان 40 كلم عن مقر الوالية 
غرداية، التقط العدوى من أحد مرضاه، ليدخل يف اإلنعاش بذات املصلحة 
املذكورة اين فارق احلياة بذات الفيروس القاتل، لتسجل بذلك مدينة بريان 
أول ضحاياها من اجليش األبيض بسبب الفيروس الفتاك ليضاف إلى قائمة 

األطباء املتوفني بذات الوباء.                                  يوسف بن حيزية

الوادي 
العثور على جثة شاب توفي في ظروف غامضة

بوالية  املقرن  بلدية  يف  وذلك  شاب  جثة  املدنية،  احلماية  مصالح  انتشلت 
األهالي  فإن عدد من  متويف يف ظروف غامضة.وحسب مصادر محلية  الوادي، 
التابعة  أبلغوا بانبعاث رائحة كريهة من احد املساكن املوجودة يف قرية العيايشة 
الوادي،وبعد حضور  لبلدية املقرن التي تبعد ب35 كيلومترا شمال شرق مدينة 
العثور على جثة شاب يف العشرينيات  مصالح احلماية املدنية والدرك الوطني مت 
من عمره.بدأ جسده يف التحلل، ولم يعلم سبب وفاة الضحية ما إن كان األمر 
يتعلق بلسعة عقرب بحكم وجودها بكثرة يف منطقة العيايشة، أو تعرضه لصعقة 
كهربائية ما تسبب يف وفاته، وهذه الرواية األخيرة هي املرجحة بحسب مصادرنا 
بعد أن انقطع التيار بشكل كامل على املنزل الذي وجود فيه الضحية.هذا وفتحت 
الوفاة التي سيوضحها تقرير الطبيب  قوات الدرك الوطني حتقيقا لكشف أسباب 
الشرعي بعد نقل اجلثة الى مصلحة حفظ اجلثث باالستعجاالت الطبية اجلراحية 

يف مدينة الوادي. 
رشيد شويخ

تفكيك عصابة ترّوج المخدرات في 
الوسط الجامعي 

فككت عناصر الشرطة بأمن دائرة جامعة بالوادي خالل األيام القليلة املاضية 
و53   29 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  ثالثة  من  تتكون  إجرامية  عصابة  من 
عبر  الكحولية  واملشروبات  املخدرات  ترويج  ميتهنون  املنطقة  من  ينحدرون  سنة 
والعالقات  االتصال  بيان خللية  األربعة.   وحسب  دائرة جامعة  بلديات  كامل 
العامة بأمن والية الوادي، حيثيات القضية تعود إلى استغالل معلومات مؤكدة 
وردت إلى عناصر ذات املصلحة تفيد بقيام افراد هذه املجموعة بترويج املمنوعات 
بتوقيف  كللت  إعداد خطة محكمة  الفور  ليتم على  املدينة،  أحياء وشوارع  عبر 
املجموعة بأحد أحياء املدينة.  العملية أسفرت عن حجز عن 30 قرصا مهلوس 
باإلضافة إلى 189 وحدة مشروبات كحولية من مختلف األنواع واألحجام، ليتم 
حتويل املوقوفني لوكيل اجلمهورية لدى محكمة جامعة الذي أمر بوضعهم احلبس 

اإلحتياطي. 
رشيد شويخ

ورقلة
تنظيُم حملة تبرع القتناء أجهزة طبية

هب اليوم أهالي عاصمة وادي ريغ 
الطالب  آفاق  جمعية  مقر  نحو  تقرت 
لفائدة  املالية  تبرعاتهم  لتقدمي  العربي 
يف  العملية   ،19 كوفيد  كورونا  مرضى 
احملضر  حضور  شهدت  األول  يومها 
القضائي وجل أعضاء اجلمعية اخليرية 
على  اشرفوا  الذين  بتقرت،  الناشطة 
كانت  حيث  املبادرة،  هاته  إجناح 
املقاطعة  األعمال  رجال  مشاركة 
نقل  لم  ان  محتشمة  تقرت  اإلدارية 
منعدمة نظرا لشساعة املنطقة الصناعية 
تقرت  بإقليم  للمصانع  الكبير  والعدد 
دوي  يبخل  لم  ذلك  ومع  الكبرى، 
وساهموا يف  باملشاركة،  احملدود  الدخل 
مائة  من  بداية  متفاوتة  مببالغ  العملية 
دج إلى أزيد من مائة ألف دج، حيث 

وصلت حصيلة اليوم األول حسب تصريح 
اخبار  ل«  املذكورة  اجلمعية  أعضاء  أحد 
لتبقى  سنتيم،  مليون   70 إلى   « الوطن 
مساهمة  تكون  حتى  متواصلة  العملية 

من  كوفيد  كورونا  مرضى  لفائدة  فعالة 
منها  طبية  وأجهزة  معدات  اقتناء  خالل 
البعض  ثمن  يصل  التي  التنفس  أجهزة 
نوعية  مليون سنتيم حسب   15 إلى  منها 
العام  املبادرة حديث  هاته  لتبقى  اجلهاز، 

واخلاص بتقرت حيث لقيت اسحسان 
اين  األيام  هذه  باملنطقة خاصة  اجلميع 
عديد  لوحدها  تقرت  منطقة  سجلت 
ناهيك  يوم،   20 من  أقل  يف  الوفيات 
املصابني  من  العشرات  توافد  عن 
العزل  مصلحة  إلى  القاتل  بالفيروس 
االستشفائية  باملؤسسة  كوفيد  كورونا 
سليمان أعميراتبتقرت، ما وضع اجلهاز 
يف  اجلائحة  لذات  املخصص  الطبي 
املعدات  حرج كبير من نقص كبير يف 
الطبية وكذا يف عدد املمرضني واألطباء 
املصابني  من  الهائل  العدد  ملجابهة 
حملة  وعليه  فيها،  املشكوك  واحلاالت 
باملنطقة  للوضع  املتتبعني  التبرع حسب 
جمعية  دور  ويبقى  وقتها  يف  جاءت 
بشهادة  فعال  العربي جد  الطالب  أفاق 
جميع سكان تقرت من خالل النشاطات 
اخليرية التي تشرف عليها هذه طيلة أيام 

السنة. 
يوسف بن حيزية

 تشهد العديد من واليات الوطن حركات احتجاجية متكررة، تنديدا بالتذبذب واالنقطاع اللذين تشهدهما عملية التزود 
بالمياه الشروب، على غرار واليتي األغواط والوادي، حيث خرج المواطنون إلى الشارع واحتجوا طلبا لحل أزمة المياه 

الشروب، فيما تسعى السلطات المحلية لوالية أدرار لحل أزمة المياه بعد احتجاجات دامت أسابيع.

وزير الموارد المائية ُمطالب بالّتدخل 

العطش يشعل فتيل االحتجاجات بالجنوب
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روبورتاج

جمال أبو أشرف

حيث أكد سكان عدة قرى من بلدية حمام الضلعة على 
غرار قرية الدريعات وقرية والبويرة وقرى بير ماضي والقطف أن 
مناطقهم بحاجة ماسة للتهيئة والسكن الريفي والربط بشبكة 
الدبيل  القذرة من منطقة  املياه  املدينة وحتى رفع مصب  غاز 
الروائح  عن  ناهيك  الضارة  للحشرات  مرتعا  أصبحت  التي 
الكريهة وهو املطلب الذي لم يتكفل به بالرغم من النداءات 
التي أطلقها الساكنة منذ مدة لكن بقي احلال يراوح مكانه،  
يف ما اشتكى مواطنو قرية املريجات من العزلة التي يعيشونها 
على  أجبرتهم  التي  الضروريات  غياب  بسبب  باملنطقة 
االحتجاج يف كثير من املرات بدون حترك السلطات البلدية، 
وغاز  التهيئة  مشكل  أن  إذ  اليومية؛  ملعاناتهم  حل  إليجاد 
االنشغاالت  قائمة  يف  األولى  املرتبة  يحتالن  بقراهم  املدينة 
املطروحة؛ على اعتبار أن غيابها ساهم بشكل كبير يف عزلتهم 
خاصة يف ظل قساوة الطبيعة التي متيز قرية الدريعات شتاء،  
مؤكدين أن مبجرد مباشرة مثل هكذا مشاريع ستنتهي كثير من 

املشاكل املرتبطة بهذه الوضعية.
 عزلة خانقة 

غياب النقل بعدة أحياء تعتبر حضرية أرجعه الكثير إلى 
أوالد  البلدية كحي  تشهدها جل طرق  التي  املزرية  الوضعية 
امسلم والفواحت وسيدي عيسى واحلي التطوري بونوغة والدبيل 
وحمام الطارف بحمام الضلعة وبير احللو بتارمونت وغيرها من 
قرى بلدية أوالد منصور وهو ما صّعب يوميات القاطنني بسبب 
رفض الناقلني اخلواص دخولها حيث وجد الكثير منهم نفسه 
االعتماد على  ما يجعل  النقل؛  تامة بسبب غياب  يف عزلة 
ظل  يف  منه  مفر  ال  ضروريا  أمرا  »الفرود«  سيارات  سائقي 

غياب. كما
 أزمة ماء حادة

وحتى  القرى  من  العديد  مقدمتهم سكان  ويف  املشتكون 
الضلعة  وحمام  امللح  وعني  وبوسعادة  الوالية  بعاصمة  أحياء 
مشكل  يف  اشتراكهم  عن  حتدثوا  وبرهوم  املطارفة  وبلدية 
حيث  حنفياتهم،  عن  للشرب  الصاحلة  املياه  ونقص  غياب 

قال السكان إن املياه الصاحلة للشرب ُتعد هاجسا. مؤكدين 
بني  سعرها  تراوح  التي  بالصهاريج  يتزود  أغلبهم  أن  على 
1200و2000دج بالرغم من أنها غير صحية ومجهولة املصدر 
إال أن حاجتهم للماء أنستهم كل شيء يف حني جلأ آخرون 
رضاهم  عدم  عن  منهم  تعبيرا  الطرقات  وغلق  لالحتجاج 
بواقعهم املعيشي كحي اشبيليا والكيا بعاصمة الوالية املسيلة 
املاء  ازمة عطش خاصة وأ  التي تبقى تعاني  واملطارفةوونوغة 

يزور حنفياتهم مرة كل 08ايام ومرة كل 15يوم يف برهوم
 سكنات مؤجلة 

من جهة طالب املشتكون بقرى ومداشر ما تعرف مبناطق 
مئات  أن  أكدوا  حيث  الريفي؛  البناء  من  باالستفادة  الظل 
التي  البلدية،  تزال مودعة على مستوى مصالح  امللفات ال 
املتزايدة وسندان احلصة الضئيلة  تبقى بني مطرقة الطلبات 
الرجل  تدخل  ناشدوا  حيث  السكان  حاجة  التلبي  التي 
األول بالوالية بضرورة التدخل للرفع من احلصة املمنوحة من 

مثل هذه الصيغة من السكن. 
 حشرات قاتلة 

ببلدية  تواتي  أوالد  غرار  على  القرى  بعديد  املشتكون 
سيدي هجرس واملهيداتبتارمونت والكثير من املناطق ببلديات 
تامسةامجدل الهامل وبلدية محمد بوضياف إضافة لبلديتي 

الزرزور واحلوامد اشتكوا من 
احلشرات السامة كالعقارب 
املذكورة  املناطق  تعد  التي 
سجلت  والتي  لها  مرتعا 
يف  الوفيات  من  الكثير 
بسبب  املاضية  السنوات 
نقص املصل من جهة وبعد 
مقر  عن  العالج  قاعات 

سكناهم. 
هذه  سكان  ليبقى 
املترامية  والقرى  املداشر 
بجرعة  يحلمون  األطراف 
تطفئ ظمأهم يف  باردة  ماء 
حر هذا الصيف يف ما يحلم 
ظل  يف  دافئ  بشتاء  آخر 
تعددت  حيث  قارس  برود 

النقائص ولكن يبقى القاسم املشترك يف معاناتهم اليومية هي 
تهيئة الطرقات وغاز املدينة والنقل،  حيث طالبوا يف األخير 
انشغاالتهم  على  بالوقوف  العرجا  الشيخ  السيد  الوالية  والي 
مبا  التكفل  بضرورة  أكدت  الدولة  وأن  خاصة  بها  والتكفل 

تسمى مبناطق الظل.

مطالب بتجسيد وعود الرئيس للنهوض بالتنمية بالمسيلة

الماء والغازوالسكن.. ثالوث يؤزم 
معاناة سكان مناطق الظل

تشترك العديد من القرى والمداشر ببلديات والية المسيلة الـ47 في جملة المشاكل التي جعلت حياة قاطنيها بعيدة عن كل أشكال التحضر، 
بسبب غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، خاصة في ما تعلق منها بالتهيئة والغاز والكهرباء والنقل، رغم وعود الكثير من المسؤولين من أعضاء 
المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون البلديات، والتي لم تكن في مستوى طموحات المواطنين كونها - وحسب الكثير منهم - لم َتف بوعودها 

التي سبق وأن قطعوها خالل الحمالت االنتخابية.
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أومتيتي يواجه المجهول 
في برشلونة

صحفي  تقرير  كشف 
الثالثاء،  امس  إسباني، 
بشأن  جديد  تطور  عن 
صامويل  الفرنسي  مستقبل 
برشلونة،  مدافع  أومتيتي، 

داخل »كامب نو«.
أعلن  برشلونة  وكان 
أومتيتي  تعرض  مؤخًرا 
الركبة  يف  جديدة  إلصابة 

وقت  ويعتمد  للعالج  الالعب  وسيخضع  اليسرى، 
عودته للمباريات على مدى تعافيه. ووفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مستقبل أومتيتي 
الالعب  عاش  أن  بعد  مجهوًل،  بات  برشلونة  مع 
الفرنسي عامني من اإلصابات املتتالية رفقة البارسا.
يف  إصابة  إلى  يعود  األمر  أن  إلى  وأشارت 
العالم  كأس  عقب  أومتيتي  لها  تعرض  الغضروف 
نصيحة  الفرنسي  الالعب  رفض  عندما   ،2018
عالج  إلى  اللجوء  وفضل  جراحة،  بإجراء  األطباء 

محافظ.
لدى  تزال  ل  اإلصابة  مشاكل  أن  وأوضحت 
أطباء  يعد  لم  الوقت،  مرور  عقب  لكن  أومتيتي، 
وقالت  اآلن.  اجلراحي  احلل  يف  يفكرون  النادي 
الصحيفة إن األطباء ل يزالون يتبعون العالج احملافظ 
حتاصره.  التي  الشكوك  كل  رغم  أومتيتي،  مع 
وأضافت أنه ل يوجد موعد لعودة أومتيتي، ول يوجد 

ضمان بأن هذه هي النتكاسة األخيرة له.

ساو باولو يؤكد حسم برشلونة 
لصفقة غوستافو مايا

تعاقد  الثالثاء،  امس  باولو،  ساو  نادي  أكد 
برشلونة مع الالعب الشاب غوستافو مايا، بدًءا من 
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا  املقبل.  املوسم 
أن  أكدت  باولو  ساو  يف  مصادر  فإن  اإلسبانية، 
أن  املقرر  من  الذي  مايا  شراء  بند  فعل  برشلونة 

ينتهي، هذا األربعاء.
 4.5 بلغت  الصفقة  قيمة  أن  املصادر  وأوضحت 
من  باملائة  بـ70  برشلونة  وسيحتفظ  أورو،  مليون 
 30 على  باولو  ساو  يحصل  بينما  الالعب،  حقوق 

باملائة من بيعه مستقباًل.
وأكد الالعب البرازيلي حسم برشلونة للصفقة، 
صحيفة  من  البارسا  إلى  انتقاله  خبر  نشر  بعدما 
»سبورت« على حسابه بشبكة »إنستغرام«. يذكر أن 
حتى  رسمي  بشكل  الصفقة  عن  يعلن  لم  برشلونة 

اآلن.

راموس: »نتمنى االحتفال بلقب الليغا 
هذا الخميس«

راموس  سيرجيو  أعرب 
عن  مدريد،  ريال  وقائد  مدافع 
بهدفني  بالنتصار  سعادته 
لهدف، خالل مواجهة غرناطة، 
وقال  الليغا.  من  الـ36  باجلولة 
تصريحات  خالل  راموس، 
»ماركا«  صحيفة  نقلتها 
بأي  نفز  لم  »نحن  اإلسبانية: 

شيء حتى اآلن، ونحن نعتمد على أنفسنا ولزالت هناك نقاط على احملك 
بكل  الفوز  كان  املوسم  استكمال  منذ  »الهدف  وأضاف:  حصدها«.  نريد 

مباراة، وسنحاول بذل كل ما لدينا للفوز باللقب«.
وبدل  وعي،  دون  أخطأنا  أننا  أعتقد  الثاني؟  الشوط  يف  »املُعاناة  وتابع: 
األشياء  وهذه  استرخينا،  املباراة  وقتل  الثالث  الهدف  لتسجيل  الذهاب  من 
ل ميكن أن حتدث ألن أي خصم ميكنه الفوز إذا لم حتافظ على قوتك، وفزنا 
بالشوط األول وخسرنا الثاني«. وأوضح: »الفوز مهم للغاية، على الرغم من 
تركيزنا  على  نحافظ  أن  ويجب  جيًدا،  ليس  الثاني  الشوط  بعد  شعورنا  أن 
طوال املباراة، ونحن فقط من بني الفرق الثالثة األولى يف الترتيب من متكنا 
من الفوز هنا، وهذا يعني أنه ليس باألمر السهل«. واختتم: »لقب خاص؟ 
الفوز بالدوري يحتاج النتظام واملثابرة والعمل اليومي، وجاءت فترة التوقف 
يف صاحلنا لنضع نصب أعيننا هدف الفوز يف كل املباريات، ونأمل أن نتمكن 

يوم اخلميس املقبل )أمام فياريال( من الحتفال باللقب إذا أراد اهلل«.

غودين: »من الصعب اللحاق بيوفنتوس«
غودين  دييغو  األوروغوياني  قال 
الذي  الفوز  إن  ميالن،  إنتر  مدافع 
اول   ،3-1 تورينو  على  فريقه  حقق 
أمس، ضمن منافسات املرحلة الثانية 
لكرة  اإليطالي  الدوري  من  والثالثني 
الفريق  بعد حصول  مهما  كان  القدم، 
يف  مباراتني  آخر  يف  واحدة  نقطة  على 
حقق  فريقه  أن  إلى  وأشار  املسابقة. 

الفوز رغم تلقيه هدفا يف شباكه وصفه املدافع بالغريب.
وأضاف غودين يف تصريحات عقب املباراة »لدينا فرصة للبقاء يف املركز 
الثاني، ونحن اآلن نرغب يف التفكير باملباراة املقبلة أمام سبال متذيل الترتيب 
هذا األربعاء، دون النظر إلى أبعد من ذلك. نعلم أنه من الصعب الوصول إلى 

يوفنتوس املتصدر ألنه يتصدر الترتيب بفارق كبير«.
وشهدت املباراة تقدم تورينو عن طريق أندريا بيلوتي يف الدقيقة 17 لكن 
أشلي يوجن أدرك التعادل إلنتر ميالن بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط 
الثاني  الهدف  غودين  دييغو  املخضرم  األوروغوياني  املدافع  وأضاف  الثاني. 
بتسجيل  مارتينيز  لوتارو  األرجنتيني  املهاجم  وتكفل   51 الدقيقة  يف  إلنتر 
الهدف الثالث يف الدقيقة 61. ورفع إنتر ميالن رصيده إلى 68 نقطة يف املركز 
الثالث وبفارق نقطة  املركز  بفارق األهداف فقط عن لتسيو صاحب  الثاني 
واحدة عن أتالنتا الرابع يف الوقت الذي ينفرد فيه يوفنتوس بالصدارة برصيد 
76 نقطة. وتوقف رصيد تورينو عند 34 نقطة يف املركز السادس عشر بفارق 

خمس نقاط عن مثلث الهبوط.

كابيلو المدير الفني السابق لريال مدريد

 »برشلونة مغمور بالمشاكل«
أدلى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لريال مدريد، برأيه حول الوضع الحالي لنادي برشلونة، كاشفا عن 

توقعاته للمباراة المقبلة للفريق الكتالوني ضد نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

القسم الرياضي

وانتهت مواجهة الذهاب بني الفريقني، بالتعادل اإليجابي 1-1، يف إيطاليا، وسُيقام 
لقاء اإلياب يف »كامب نو« يف أوت املقبل.

فريق  »نابولي  الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  يف  كابيلو،  وقال 
أن  وآمل  موقف صعب،  برشلونة يف  وضع  على  قادرين  أنهم سيكونون  وأعتقد  منظم، 
ُيحافظ نابولي على مستواه وأدائه يف األسابيع املقبلة«. وأضاف: »اآلن برشلونة مغمور 
بالعديد من املشاكل، خاًصة يف املواقف الدفاعية«. وتابع: »يوفنتوس وليون؟ لن يكون 
البيانكونيري بنسبة مائة باملائة، مع الالعبني املوجودين حالًيا يف الفريق، وعلى الرغم 
من خسارتهم يف الذهاب بهدف دون رد، أعتقد أنهم سيحسمون التأهل للدور التالي«.

المدير الفني إلنتر ميالن، كونتي:  
»أمامنا طريق طويل لنقطعه«
علق أنطونيو، املدير الفني إلنتر ميالن، على فوز فريقه أمام 

تورينو بنتيجة 1-3، اول أمس، يف اجلولة الـ32 من منافسات 
الدوري اإليطالي. وقال كونتي، يف تصريحات لشبكة »سكاي 

سبورت إيطاليا«: »لقد عوقبنا بشكل مفرط بسبب حوادث 
معينة، لكننا نسير على الطريق الصحيح«. وأضاف املدرب 

اإليطالي: »الرحيل عن إنتر؟ مت استدعائي هنا من أجل مشروع 
مدته 3 سنوات، إلعادتهم إلى املكان الذي يستحقونه«. وتابع 
كونتي: »هذا األمر سيستغرق وقتا حتًما. جئت هنا بحماس 

كبير ولدي إميان مبا أفعله«. وواصل: »أنا سعيد، وأعلم أن أمامنا 
طريًقا طوياًل لنقطعه، وإذا كان اجلميع سعداء بالعمل الذي أقوم 

به، وأعتقد أن هذا هو الوضع اآلن، وفقا ملا قيل لي، لذا ل يوجد 
سبب لعدم استمرارنا«. وأمت املدرب اإليطالي: »إذا لم يكونوا 

سعداء بالعمل الذي أقوم به، فلن أتردد يف الرحيل«.

إيفرتون يفتقد لجهود المدافع 
الكولومبي  مينا

يفتقد إيفرتون جلهود املدافع الكولومبي ياري مينا، الذي 
تعرض إلصابة عضلية، خالل مواجهة وولفرهامبتون، يف 

الدوري اإلجنليزي، لتصبح مشاركته يف اجلولت الثالث املتبقية 
محل شك. وحتدث املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، خالل 
مؤمتر صحفي، عن هذه اإلصابة، معتبرا أن السبب هو ضيق 

الوقت وتالحق مباريات الفريق الذي خاض 3 لقاءات يف 
غضون أسبوع. وأوضح أنشيلوتي: »حني يكون لديك يومان 

فحسب للتعايف، فإن الالعب لألسف ل يتعافى بصورة كاملة 
وميكن أن يعاني إصابات من هذا النوع«. وتابع: »يعاني ياري 
مينا مشكالت عضلية«. وقبل مواجهة أستون فيال اخلميس، 

سيجري الالعب الكولومبي فحوصات ستحدد إمكانية الدفع به 
يف هذا اللقاء أم ل. وحافظ قلب الدفاع الكولومبي هذا املوسم 

على سجله خاليا من اإلصابات، حيث خاض 33 مباراة.

بيليغريني: »ميركاتو بيتيس 
سيكون غير تقليدي«

 كشف التشيلي مانويل بيليغريني، خالل مراسم تقدميه 
كمدرب لريال بيتيس اإلسباني، أنه »مبتهج بحصوله على فرصة 

الوصول إلى ناد« لطاملا حدثت بينهما »اتصالت يف السابق، 
لكنها ألسباب مختلفة لم تثمر عن شيء«. وأكد بيليغريني أن 

بيتيس »فريق يحظى بشعبية كبيرة، ويتمتع مبجموعة طموحة 
يثق بها، نظرا ألنهم لعبون جيدون، يريدون املنافسة على 

خوض البطولت األوروبية«، مضيفا أنه يتمنى »رد جزء من 
احلب الذي تلقاه يف صورة عمل«. وأشار املدرب املخضرم إلى 

أن »كمية األهداف التي منيت بها شباك بيتيس، كانت كثيرة 
للغاية بالنسبة لفريق لديه طموحات«، لذا من الضروري »البدء 
يف عمل جديد مع فترة اإلعداد قبل املوسم القادم«، موضحا أنه 
يعمل على »مشروع أكثر توازنا«. وصرح مدرب مانشستر سيتي 

وريال مدريد السابق، بأنه ينتظر تدعيم فريقه بالعبني جدد، 
خالل سوق النتقالت الصيفية، التي ستكون »غير تقليدية«، 

ل سيما أن بعض الالعبني احلاليني سيغادرون »ألسباب 
مختلفة«. واعتبر أنه »ليس من املناسب احلديث عن أسماء« 

حاليا، بل »البدء يف العمل يوميا« لتقريب بيتيس »مما فعلته 
أندية أخرى«.

شتوتغارت يعسكر في النمسا 
استعدادا  للبوندسليغا

أعلن نادي شتوتغارت األملاني امس الثالثاء أنه سيقيم 
معسكرا يف مدينة كتسبويل النمساوية استعدادا للموسم اجلديد، 

الذي يشهد عودته إلى دوري الدرجة األولى )بوندسليغا(.
ويستأنف شتوجتارت تدريباته اعتبارا من الثالث من أوت، 

بينما يقيم معسكره يف النمسا خالل الفترة ما بني 22 و29 من 
ذات الشهر.  وذكر شتوتغارت أنه يف ظل جائحة فيروس كورونا 

املستجد ستجرى تدريبات الفريق سواء يف أملانيا أو خارجها، 
بدون حضور مشجعني. وتفتتح منافسات املوسم املقبل من 

البوندسليجا يف 18 سبتمبر، وذلك بعد أسبوع واحد من انطالق 
الدور األول من منافسات كأس أملانيا. ولم تتضح حتى اآلن 

الصورة بشأن إمكانية حضور اجلماهير يف املباريات.
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محمد هشام

وفاز  مميزا،  موسما  قدم  »فريقنا  قريشي  وقال 
الذي مكنه من  األمر  املباريات،  بعدد كبير من 
خطف املركز األول منذ انطالق البطولة إلى آخر 
نحن  األول  املركز  يف  »مادمنا  وأضاف  جولة«، 
استكمال  قرار  ومع  األبيض،  املوسم  خيار  ضد 
النادي بذل مجهودات كبيرة  املوسم، خاصة أن 
للحفاظ على هذا املركز، وسيكون جاهزا إلثبات 
أحقيته يف املنافسة على الريادة«، وختم »يف حال 
أننا  أعتقد  البطولة،  إلغاء  الفيدرالي  املكتب  قرر 
األجدر بالفوز باللقب، وال يوجد فريق سيعارض 

الفكرة ألن اللوائح والقوانني واضحة«.

أكد أنه ضد خيار الموسم األبيض، قريشي:  

»شباب بلوزداد األجدر بالفوز باللقب«
الحكم الدولي السابق جمال حيمودي:

»حياتو أوقفني عاما بسبب األهلي المصري«
سبب  عن  حيمودي،  جمال  السابق  اجلزائري  احلكم  كشف 
لبرنامج  تصريحات  يف  وقال  سنوات.   5 منذ  التحكيم  اعتزاله 
جمهورالثالثة، على قناة أون تامي سبورت املصرية، إن الظروف احمليطة 
بكرة القدم يف اجلزائر، كانت السبب وراء قرار اعتزاله وأوضح »قررت 
االستقرار يف فرنسا والعمل هناك مراقًبا للحكام«، وتابع حيمودي 
»يف كأس العالم 2014 أدرت 4 مباريات، وكان هديف إعادة الصورة 
اجليدة للحكم اإلفريقي من جديد«، وأضاف »ُطلب مني أال أقدم 
على االعتزال، واالستمرار حتى 2017، لكنني رفضت ذلك ملنح 
القارة  »لألسف  قال  إفريقيا  يف  التحكيم  وعن  للشباب«.  فرصة 
السمراء تعاني من أزمات حتكيمية كبيرة، منذ سنوات، لكن اجليل 
التكنولوجي«،  التطور  بسبب  األداء  لتطوير  الفرصة  لديه  احلالي، 
وأضاف«مت جتميدي لعام كامل بقرار من عيسى حياتو رئيس االحتاد 
اإلفريقي السابق بسبب احتسابي ركلة جزاء لفريق األهلي املصري 
كشف  أدارها  مباراة  أصعب  وعن  الكاميروني«،  القطن  فريق  أمام 
اعتدى  حيث  التونسي،  والترجي  السوداني  الهالل  »مباراة  قائال 
رئيس الهالل علي شخصيا بني الشوطني«. كما أشاد احلكم الدولي 
السابق باملغربي رضوان جيد  مؤكًدا »مستقبله كبير يف التحكيم«.

مولودية الجزائر
لعزيزي ينسحب من لجنة اإلستقدامات

اجلزائر،  مولودية  لنادي  الرياضي  املنسق  لعزيزي،  طارق   قرر 
أحد  مع  اختالفه  بسبب  االستقدامات،  جلنة  من  االنسحاب 
األعضاء، حول أسماء الالعبني املستهدفني خالل فترة االنتقاالت 
عبد  اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  لعزيزي  املقبلة.وطلب  الصيفية 
االستقدامات،  جلنة  يف  كعضو  مهمته  من  إعفاءه  أملاس،  الناصر 
كمنسق  ملهامه  ويتفرغ  عليه،  املفروض  الضغط  عن  يبتعد  حتى 
بالنادي  الالعبني ومجلس اإلدارة. وتضم جلنة االستقدامات  بني 
نبيل  احلالي  واملدرب  اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  كال  العاصمي، 
للفريق  السابق  باإلضافة لالعب  بويش،  ناصر  العام  واملدير  نغيز، 
االستقدامات  جلنة  مهمة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  شاوش.  إبراهيم 
تقتصر على حتديد املناصب املعنية بالدعم، والتفاوض مع الالعبني، 

الذين يتم اقتراحهم من قبل املدرب نغيز.

القدم،  لكرة  اجلزائري  اإلحتاد  كشف 
عاتق  على  تقع  التي  الديون  حجم  أن 
أندية الرابطة األولى والثانية، جتاه العبيها 

ومدربيها، يقارب 611 مليون دج.
الغرفة  أعدته  الذي  التقرير  وأظهر 
نشره  والذي  النزاعات،  لتسوية  الوطنية 
موقعه  عبر  القدم،  لكرة  اجلزائري  اإلحتاد 
الرسمي، حول الوضعية العامة حتى تاريخ 
25 جوان املاضي، أن 23 فريقا محترفا من 

هذه  ومن  الديون.  من  يعانون   32 أصل 
األندية سبعة تنتمي لرابطة األولى، بينما 
لرابطة  املنتمية  تعاني جميع األندية ال16 
الثانية من الديون. ويصل حجم ديون أندية 
الرابطة األولى السبعة إلى 223 مليون دج، 
ب  الثانية  الرابطة  أندية  ديون  قدرت  فيما 
الديون،  هذه  وبسبب  دج.  مليون   340
األولى،  الرابطة  من  أندية  ثالثة  منع  تقرر 
إجراء  من  الثانية،  الرابطة  من  ناديا  و11 

جلنة  تقرير  كشف  كما  جديدة.  تعاقدات 
تسوية النزاعات، أن هناك 10 أندية  كانت 
إلى  وسقطت  الثانية،  الرابطة  يف  تلعب 
الثاني هواة، وصلت ديونها  القسم الوطني 
الديون  239 مليون دج. وبلغت  ما يقارب 
املستحقة للمدربني 48 مليون دج، تتحمل 
 42 قيمة  ما  لوحدها  الثانية  الدرجة  أندية 

مليون دج.
م.هشام

بسبب ديونها العالقة

»الفاف« تمنع 14 ناديا من اإلستقدامات

بخطاب  رسمي  بشكل  مصر  تقدمت 
)كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  لالحتاد 
رابطة  ونهائي  نهائي  نصف  الستضافة 

أبطال افريقيا بعد اعتذار الكاميرون.
اللجنة  عضو  فضل،  محمد  وقال 
القدم،  لكرة  املصري  باالحتاد  اخلماسية 
املصرية  الدولة  إن  تلفزيونية  تصريحات  يف 
وافقت بالفعل على استضافة رابطة أبطال 
أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون قائال »الهيئة 
استضافة  خطوة  على  أقدمت  املصرية 
بشهر  اإلفريقية  األبطال  رابطة  مباريات 
يف  يأملون  مسؤوليها  ألن  املقبل،  سبتمبر 
تتويج األهلي أو الزمالك باللقب القاري«، 
تتقدم  دولة  أول  »مصر  املتحدث  واضاف 
رابطة  مباريات  الستضافة  رسمي  بطلب 
أبطال افريقيا بعد اعتذار الكاميرون« وتابع 
الستضافة  جاهزة  مصر  أن  املؤكد  »من 
األمم  كأس  بطولة  يف  حدث  مثلما  احلدث 
عاما،   23 حتت  وأيضا  لألكبار  األفريقية 
بطلب  ستتقدم  بالطبع  املغرب  أن  بجانب 
لوجود فريقني يف نصف النهائي«. واختتم 

قائال »سوف نرى ماذا سيكون قرار الكاف 
حول البلد املستضيف«.

يذكر أن االحتاد الكاميروني، قد اعتذر 
للكاف رسميا عن عدم استضافته ملباريات 

رابطة أبطال اإلفريقية أمس االثنني.
االحتاد  رئيس  مبومبو جنويا  وقال سيدو 
»أخطرنا  صحفي  مؤمتر  يف  الكاميروني 
القارية باالعتذار عن عدم احتضان  الهيئة 
إفريقيا  أبطال  رابطة  من  املتبقية  املباريات 
االستضافة  احلكومة  رفض  هو  والسبب 

بسبب انتشار فيروس كورونا«.
الكاف قد حددا شهر سبتمبر  وكانت 
أبطال  رابطة  مباريات  من  املتبقي  إلقامة 

إفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

...وتونس تدخل السباق    
التونسي  االحتاد  دخل  جهته  من 
تبقى  ما  إلستضافة  السباق  القدم،  لكرة 
املوسم  يف  أفريقيا  أبطال  رابطة  بطولة  من 

احلالي، بعد اعتذار الكاميرون.
وقال أمني موقو، عضو االحتاد التونسي 

أدرى  الكاميروني  االحتاد  أن  القدم،  لكرة 
باألسباب التي دفعته التخاذ قرار االعتذار 
أفريقيا  أبطال  رابطة  استضافة  عدم  عن 
وأضاف »قبل انتشار جائحة كورونا، قدمنا 
األبطال،  رابطة  نهائي  الستضافة  عرضا 
امللف  فضل  األفريقي،  االحتاد  ولكن 
الكاميروني، وبالتالي بعد اعتذار الكاميرون 
يجب أن تكون األولوية لتونس«، وتابع »لم 
الكاف  جانب  من  اتصاالت  أي  حتدث 
مباريات  باقي  الستضافة  التونسي  لالحتاد 
تونس  النهاية  ويف  أفريقيا،  أبطال  دوري 

جاهزة الستضافة البطولة القارية«.
الكاف  طلب  حال  يف  أنه  إلى  وأشار 
األمر  فتح  سيتم  البطولة  تونس  استضافة 
مع احلكومة، واتخاذ كافة اإلجراءات التي 
تساهم يف خروج البطولة بالشكل الالئق. 
يخاطب  لن  التونسي  االحتاد  أن  وأوضح 
وينتظر  البطولة،  الكاف مجددا الستضافة 
خطاب الكاف إلعالن إقامة البطولة هناك 

بعد انسحاب الكاميرون.
 م.هشام

أكد توفيق قريشي، مدير القطب التنافسي بنادي شباب بلوزداد، أن فريقه جاهز لكل االحتماالت بشأن مصير البطولة، مشيرا إلى أنه لن 
يرضى بغير اللقب، في حال قرر المكتب الفيدرالي إلغاء البطولة.

 قررت االحتادية اجلزائرية للمالكمة 
 ،2019-2020 الرياضي  املوسم  انهاء 
بالنظر  وذلك  العمرية،  الفئات  ملختلف 
كورونا،  فيروس  عدوى  انتشار  ملخاطر 
الهيئة  أمس  اول  أعلنته  حسبما 

الفيدرالية.
وأوردت الفيدرالية يف بيان لها »عمال 
والرياضة،  الشباب  وزارة  بتعليمات 
بالتنسيق مع اللجنة الطبية ملتابعة ورصد 

الصعب  للوضع  وبالنظر  جائحة كورونا، 
املستوى  على  للوباء  اخلطير  والتطور 
جميع  انهاء  االحتادية  قررت  الوطني، 
البطولة  بينها  من  الرياضية  املنافسات 

الوطنية وكأس اجلزائر«.
الرياضيني  حتضيرات  يخص  وفيما 
املؤجلة  طوكيو،  أوملبياد  الى  املتأهلني 
الى  بالتأهل  املعنيني  أو   ،2021 إلى 
لهم  السماح  مت  فقد  املوعد،  هذا 

وزارة  قبل  من  التدريبات  الى  بالعودة 
الصارم  االحترام  »مع  والرياضة  الشباب 
املركز  وسيتكفل  الصحي«.  للبروتوكول 
الوطني للطب الرياضي بوضع البروتوكول 
املعنيني  بالرياضيني  اخلاص  الصحي 
بالتحضيرات. يذكر أنه مت تعليق جميع 
تاريخ  منذ  باجلزائر  الرياضية  املنافسات 
وباء  تفشي  بسبب  الفارط  مارس   16

كورونا.  

االتحادية الجزائرية للمالكمة تنهي الموسم الرياضي  

مصر تطلب رسميا استضافة مباريات رابطة أبطال افريقيا  

الرئيس السابق لسريع غليزان 
مرزوق جلول في ذمة اهلل

امس  اول  صبيحة  تويف 
والالعب  الرئيس  االثنني، 
غليزان  سريع  لفريق  السابق 
بعد  سنة   65 يناهز  عمر  عن 
مفاجئة  لوعكة صحية  تعرضه 
ملستشفى  نقله  استدعت 
بعاصمة  بوضياف  محمد 

الوالية أين لفظ آخر أنفاسه.
املرحوم مرزوق جلول، كان 

ووفاته  بغليزان،  الرياضية  االسرة  وسط  كبير  باحترام  يحظى 
اخلبر  وهو   احمللي  الرياضي  الشارع  وسط  كبيرة  شكلت صدمة 

الذي نزل كالصاعقة على اسرته ورفاق دربه .
 وبدأ املرحوم جلول مرزوق مداعبة الكرة  مع فريق مسقط 
رأسه سريع غليزان، الذي بقي  وفيا له من صنف األصاغر الى 
مرة،  ولو  اخر كالعب  فريق  اجتاه  يغادره يف  لم  األكابر، حيث 
مساهما يف اجنازاته، منها الصعود الى القسم األول خالل املوسم 

الكروي 1984/1985.
ثم  كالعب  عاما   15 طيلة  الرابيد  مع  مرزوق  احلاج  ونشط 
مدرب ثم كرئيس للنادي خالل املوسم الكروي  2004/2005 
ثم كمناجير للسريع وحاليا منسقا عاما للفئات الشبانية بالنادي 
ولكل  له  خلف  أحسن  يكونوا  حتى  لهم  خبرته  لنقل  الهاوي 
الالعبني القدامى الذين شرفوا الفريق على غرار غشام وبن قمرة 

وبن عبو واخرين.
وراءه  تاركا  األبقى   الدار  الى  امس  فارقنا  مرزوق  املرحوم  
اليه  وانا  هلل  انا   ، عرفوه  من  وكل  له  الناس  محبة  من  رصيدا 

راجعون وتعازينا احلارة السرته والهمهم الصبر والسلوان .



12
أخبار الثقافة

حاوره: أ. خلضر. بن يوسف 

فتحت دار نشر الكايف، هل لك أن حتدثنا عن البدايات 
األولى لهذا احلدث املهم، وكيف خطرت على بالك الفكرة 

؟ وما هي العراقيل والصعوبات التي وقفت حجر عثرة 
أمامك؟

ملشاريع سابقة من  امتداد  والترجمة هي  والتوزيع  للنشر  الكايف  دار 
حدود  لتخّطي  تسعى  مؤسسة  نكون  وبذلك  كتبيديا،  مشروع  أهمها 
ونوعًا  أكبر  مشاريع  لتشمل  والناشر  املؤلف  بني  عليها  املتعارف  العالقة 

مختلفًا من الدعم للقراء واملؤلفني. 
أما عن الصعوبات التي واجهت إطالق املؤسسة فيمكن اختصارها 
الثقايف،  احلدث  لهذا  الشلف  بوالية  احمللية  السلطات  التفات  عدم  يف 
على الرغم من كوننا أول دار نشر بالوالية، يف مقابل احتفاء مؤسسات 

إعالمية وشخصيات ثقافية من واليات أخرى بهذا اإلجناز.

ما هي أبرز املشاكل واملعوقات التي واجهتكم خالل عملكم 
يف مجال النشر، والتي حتد من سعيكم يف حتقيق عطاء 

أفضل؟
يف واقع األمر ال توجد عراقيل تخّص مؤسستنا يف حّد ذاتها، بل 
النشر  لدور  وشاماًل  عامًا  اعتباره  ميكن  الراهن  الوقت  يف  موجود  هو  ما 
التطّور  ملواكبة  رقمية  حلول  توفير  نأمل  نحن  لنا،  بالنسبة  اجلزائرية، 
الكتاب  نحو  الدول  من  العديد  يف  القراء  وتوّجه  العالم  يف  احلاصل 
احلكومة  اللتفات  نتطّلع  كما  اإللكترونية،  الدفع  وسبل  اإللكتروني 
وإيالء املزيد من االهتمام جتاه املشهد الثقايف يف اجلزائر، مع ترجمة ذلك 

يف صيغة إعانات وتسهيالت لدور النشر، املؤلفني والقّراء.

معروف عن منشورات الكايف تبنيها املواهب الشابة، ما هي 
املعايير والشروط التي ينبغي توّفرها يف كاتب ينوي الّنشر 

معكم؟
نحن نلّخص سياستنا يف استقبال وقبول مقترحات النشر الواردة يف 
كوننا ال نشترط غير اجلودة واألصالة يف األعمال املقدمة، فأما األصالة 
عمل/ من  مكررة  أو  مقلدة  نسخة  يكون  وأال  الكتاب  متّيز  بها  فنقصد 
الفكرية  أو  اجلمالية  أو  األدبية  القيمة  فهي  اجلودة  وأّما  أعمال سابقة، 

التي يقدمها هذا الكتاب بحيث جتعله مميزا عن بقية الكتب يف صنفه.

هل جتدون - بصفتك مدير الدار - حتديات وصعوبات يف 
العمل واالستمرار من أجل حتقيق رؤيتك اإلستراتيجية؟

تسيران بسالسة،  القادمة  ورؤيتنا  أعمالنا  أّن  أجد  كرؤية شخصية 
بيد أننا متكنا يف ظرف وجيز من التكّيف مع عدة مستجدات طارئة من 
رسميا يف  تأسست  الدار  أن  علما  وتبعاته،  كورونا  فيروس  ظهور  أهمها 

العشرين من فبراير. 
أفتخر مبا حققناه إلى اآلن، والّسمعة الطيبة التي متكّنا من ترسيخها 
يف أذهان القراء واملؤلفني وحتى دور النشر، وأشيد بجهود فريقنا الذي لم 
نكن لنبلغ هذا املبلغ لواله ولوال تكاتفنا املشترك خدمًة لألدب واملقروئية 

يف اجلزائر والوطن العربي.

ماذا عن إستراتيجّية دار الكايف فيما يخص أسعار 
إصداراتها واخلصومات عليها ؟

القدرة  مراعاة  مع  بالغة  أهمية  نوليه  فإننا  الكتاب  لتسعير  بالنسبة 
لدينا  التسويق  فريق  يتكفل  هذا  أجل  من  اجلزائري،  للقارئ  الشرائية 
بدراسة الّسعر األنسب لكّل كتاب على حدى، ومن ثم اقتراحه على 
املؤلف وتدوينه يف نِص عقد النشر وكذا وسمه على أغلفة إصداراتنا، 
بجانب هذا تتخلى الدار عن هامش الربح اخلاص بها يف عدة مناسبات 
وفترات  أيام  وكذا  فيها،  نشارك  أو  نقيمها،  التي  احمللية  املعارض  مثل 

اخلصومات املختلفة.

» الكايف » اسم دار النشر الذي متلكونه، ما هو سبب 
اختيارك هذا االسم بالذات؟

للكايف مقصدان : االستكفاء، أو الكفاية، واالستغناء، فأما األول 

مدروسة  ورؤية  واضحة  على سياسة  قائمة  أننا كمؤسسة  منه  فاملقصد 
اجلميلة  األشياء  أن  ذلك  شيئا،  ذلك  بعد  نحتاج  وال  متعاون،  وفريق 
تتحدث عن نفسها كما جاء يف املثل األمريكي، وأما االستغناء فنحن 
نسعى لنغني املؤلف عن كل ما قد يحتاجه، وهو ما يتجلى يف خدماتنا 
املعارض  يف  وإشراكه  وأعماله،  للمؤلف  اإلشهار  مثل  للنشر،  املرافقة 
واحملافل الثقافية وكذا مرافقته األدبية والقانونية، وبذلك نكون قد طبقنا 
ما يعرف يف العالم الغربي بالوكالة األدبية، ونفخر بكوننا أول من يتيح 

هذه اخلدمة وبشكل مجاني.

هل تعتمدون يف الكتب واملؤلفات املقبولة للنشر يف »دار 
الكايف« على نوع محدد من املطبوعات، أم أنها تركز على 

التنوع يف اإلصدارات ما بني روايات وقصص وشعر وخواطر؟
 نهتم يف مؤسستنا بكافة أصناف الكتب األدبية وغير األدبية، فما 
نحاول أن نقدمه نوجزه يف : تقدمي محتوى يستحق القراءة خدمًة لذائقة 

القارئ العربي.

ما هي أبرز منشورات ونشاطات دار الكايف؟
كان من املقّرر إقامة محافل ثقافية وحفالت إطالق كتب ملؤلفينا، 
إتاحة  إلى  الفعلي  التواجد  عن  فانصرفنا  ذلك،  عن  اجلائحة  ومنعتنا 
خدمات جديدة لكل من القراء، املؤلفني ودور النشر. فكان أن أطلقنا 
التسويق  على  أخرى  دور  مع  الناشرين  الُكتاب  ملساعدة  املؤلفني  منصة 
زمالئنا  التي جاءت ملساعدة  الناشرين  ألنفسهم وكتبهم، وكذا منصة 
من الدور األخرى يف التسويق ألنفسهم وتعزيز مكانتهم يف سوق الكتب.

ما هي املشاريع املستقبلية التي تفكرون يف جتسيدها؟
الهدف األول لنا يف الوقت الراهن هو تعزيز مكانتنا يف ذهنية املؤلف 
والقارئ اجلزائري، واستكمال سلسلة خدماتنا والعمل على تطويرها مبا 

يتالءم مع احتياجات الُكتاب والقراء

ما املساعدات التى قد حتتاجونها من أجل حتقيق منٍو 
مبؤسستك؟

احمللية  السلطات  والتفات  خطر،  يف  عام  بشكل  املقروئية  أن  نقول 
لنشاطات ثقافية مثل نشاطنا يعتبر باهتا وغير ملموس تقريبا كما سبق 
وأسلفت، وبذلك يكون التوّجه نحو استقطاب املؤلفني وإشراكهم أكثر 
يف املشهد الثقايف باجلزائر وكذا التنسيق مع دور النشر املختلفة قصد تبني 
أعمال موهوبة، أو تنظيم محافل أدبية ضرورة حتمية من طرف احلكومة 

اجلزائرية.

هل لديكم نية يف نشر الكتب املترجمة من وإلى اللغة 
العربية مستقبال ؟

مترجمني  بضم  وقمنا  الهدف،  هذا  على  بالفعل  العمل  باشرنا 
ونعمل  والفرنسية،  الروسية  االسبانية،  اإلجنليزية،  هي:  لغات  بعدة 
اآلن على جدولة قائمة منشورات لغرض الترجمة والنشر مرتبة حسب 

األهمية بالنسبة للسوق اجلزائرية والقارئ اجلزائري.

كيف هي عالقتكم بالناشرين اآلخرين داخل الوطن 
وخارجه ؟

بالنسبة لزمالئنا الناشرين داخل اجلزائر فإننا نفخر بعالقتنا الطيبة 
املبنية على التعاون املشترك والتنسيق، وال ننكر حدوث عمليات تقليد 
واستنساخ لبعض ما نقدمه، ما أدى بنا إلصدار بيان استنكار رسمي، 
أما  احملاكم،  أروقة  عن  بعيدا  املمكنة  الودية  احللول  بكافة  ترحيبنا  مع 
خارج اجلزائر فكذلك عندنا عالقات مع العديد من دور النشر، والتي 

نطمح وإياها لتوأمة وتعاون مشترك يف القريب.

ما هي وسائل االتصال بكم، مثل التليفون وابريد 
اإللكتروني والفاكس، وغيرها ؟

قمنا من البداية ببرمجة موقع خاص باملؤسسة، والذي يضم الئحة 
www.alkafi-publishing. وإصداراتنا:  ومؤلفينا  خدماتنا 

com كما نتواجد على الشبكات االجتماعية األكثر متابعة يف اجلزائر: 
رقم  @AlKafiPublishing ولدينا كذلك  وانستغرام،  فيسبوك 
هاتف/ واتساب خصيصا للتجاوب مع استفسارات القراء واملؤلفني هو: 

169 388 552 213

مير العالم بظروف عصيبة »أزمة كوفيد 19«، مما جعل 
العديد من دور النشر تقرر جتميد نشاطها حلني مرور 
العاصفة، كيف أثرت هذه األحداث على الدار وما هي 

القرارات التي اتخذتها لكي تضمن وجودها، وتواجه هذه 
الظروف القاسية؟

كما سبق وحتدثنا، لم تتأثر أعمال الدار جراء هذه األزمة، بدليل 
أننا مستمرون يف استقبال األعمال والعمل والتنسيق بني فريقنا وجمهور 
تنظيم  على  القدرة  عدم  هو  احلاصل  الوحيد  التغّير  بعد،  عن  املؤلفني 
لقاءات وجلسات أدبية وكذا توزيع إصداراتنا على املكتبات الشريكة. 

تتنافس دور النشر يف عرض مؤلفات عّدة تختلف من دار 
ألخرى، هل تعتقد أن تنافس دور النشر وارتفاع نسبة 

املبيعات حتكمه شهرة الدار أم شهرة الكاتب نفسه، وما يتم 
عرضه من مؤلفات؟

ما نؤمن به يف مؤسستنا هو أن قبول عمل للنشر هو إلزام لنا بالتعريف 
أن  للمؤلف  بالنسبة  املمكن  غير  من  أنه  ذلك  وملؤلفه،  له  واإلشهار  به 
يتكفل بأعمال اإلشهار والتسويق بنفسه من جهة، كما ال ميكن للدار 
رواجا،  لألكثر  بالتسويق  واالكتفاء  اهتمامها  دائرة  من  أعمال  إسقاط 
نحن نولي كل إصداراتنا نفس القدر من األهمية، ونحقق ذلك اعتمادا 

على جدول تسويقي منظم يشرف عليه فريق التسويق بالدار.

كيف تنظرون »للسوشيال ميديا« كوسيلة لإلشهار، وهل 
حتّقق مواقع التواصل االجتماعي تلك النتيجة املرضية 

لتحقيق الدعاية للكتب واملؤلفات ؟
عليها  ما  وعليها  لها  ما  لها  بيئة  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع 
بشكل عام، أما بالنسبة لنا كمؤسسة تعنى بنشر الكتب فهي تسمح لنا 
بالترويج إلصداراتنا وخدماتنا، كما تسّهل تواصل القراء واملؤلفني معنا، 
ولعّل أهمية التواجد الرقمي للمؤسسات قد ظهرت مع ظهور أولى بوادر 
جائحة كورونا، حاليا ميكن أن نقول إننا حققنا هدف الوصول إلى قاعدة 

جماهرية ال بأس بها تضم كال من القراء املهتمني واملؤلفني.

كلمة ختامية لقراء اجلريدة وللكتاب 
الطيبة،  االلتفاتة  هذه  على  يوسف  بن  والسيد  جريدتكم  نشكر 
املجتمع  وإشعار  الكتاب  حول  لاللتفاف  واملؤلفني  القراء  وندعو جمهور 

عامة بأهميته، كما نرحب بأي تعاون ممكن أو مبادرة محتملة.
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أيوب بنبري مدير دار » الكافي » للنشر والتوزيع بالجزائر : 

َنشتِرُط َتوفُّر ِمعياَري الَجودِة واألَصالِة لَنشِر الُمؤلََّف
أيوب بنبري كاتب ومدّون ومصمم غرافيك ومطّور مواقع وناشط ثقافي من الجزائر، عضو 
منظمة المؤلفين األكاديميين األمريكية، أشرف على عدة مشاريع ثقافية من بينها : متجر 

كتبيديا ودار الكافي للنشر والتوزيع والترجمة، صدر له :« رئتاي تبتسمان للموت قريبا« 
)رواية قصيرة (، رسائل يوسف ) أدب الرسائل(. 
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 ANEP: 2016011338 du 15/07/2020 - Akhbar El Watane N 162

AKHBAR EL WATANE  15-07-2020

إشـــــهــــــــــار

تعــــزيــــة
بكثير من األسى واحلزن، تلقت أسرة شبكة »أخبار الوطن« اإلعالمية نبأ وفاة »عمار لكحل« رئيس 
االحتادية الوطنية لعمال الّصحة »سناباب«، الذي وافته املنية يوم أمس   متأثرا  بإصابته بفيروس كورونا 

املستجد.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم شبكة »أخبار الوطن«،  أصالة عن  مسّيريها  األستاذ املدير العام عبد 
العزيز تويقر واألستاذ املدير التنفيذي  مسؤول النشر  رياض هويلي  وأصالة عن عّمالها، بالتعازي القلبية 
ألسرة الفقيد وأفراد عائلته كافًة؛ سائلني  املولى أن ميَنّ على الفقيد »عمار لكحل« بالرحمة والرضوان، 

ولكم من بعده الصبر والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

AKHBAR EL WATANE  15-07-2020

 ANEP: 2016011097 du 15/07/2020 - Akhbar El Watane N°161

اشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية 
الطابع  ذات  باجلمعيات  يتعلق   2012 جانفي   12 يف  املؤرخ   12/06 رقم  القانون  ألحكام  طبقا 

االجتماعي ال سيما املادة رقم : 18 منه .
لقد مت هذا اليوم : 14 /07/2020تأسيس جمعية ذات صبغة محلية .

املسماة : جمعية دوار الديدباني
املودع : بلحوت محمد عمر 

املولود بتاريخ : 19/04/1964 سيدي عيسى 
املقر االجتماعي : دوار الديدباني سيدي عيسى 

الوظيفة يف اجلمعية : رئيس اجلمعية

AKHBAR EL WATANE  15-07-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة جبل أمساعد
بلدية جبل أمساعد

رقم :2019/4
وصل إستالم ملف تأسيس جمعية ذات صبغة محلية

املتعلق   2012 جانفي   12 ل  املوافق   1433 عام  18 صفر  يف  املؤرخ   12-06 رقم  القانون  طبقا ألحكام 
باجلمعيات.

لقد مت هذا اليوم: 2019-09-16 إيداع ملف طلب تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
تسمية اجلمعية: جمعية البساتني للقرية الفالحية العقلة البيضاء ببلدية جبل أمساعد

املقر االجتماعي:منزل السيد القليطي عبد القادر بن الطاهر
املودع: لقليطي عبد القادر

الوظيفة يف اجلمعية: رئيس اجلمعية

 ANEP: 2016011482 du 15/07/2020 - Akhbar El Watane
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سهام ع
 

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

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

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

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

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

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

كل حفل زفاف. 

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

النظر حلالنا.

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

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

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

أعراس على الضّيق وعادات غيبت

كورونا الضيف الثقيل في االحتفال بليلة العمر
غلق قاعات األفراح يربك العرسان ويلحق خسائر بمالكيها 	
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

يف  احلكم  سدة  إلى  وصوله  منذ 
املاضي  العام  من  ديسمبر  انتخابات 
خطة  يطرح  اجلمهورية  رئيس  والسيد 
اإلنعاش االقتصادي، وقد مت جتسيد هذا 
مجلس  اجتماعات  خالل  من  الهدف 
ويف  دوري  بشكل  يعقدها  التي  الوزراء 
الشهر، لكن  بعض احلاالت مرتني يف 
حتقيق  على  القدرة  لديها  احلكومة  هل 
ظل  يف  االقتصادي  االنتعاش  هذا 
أزمة  ظل  يف  إنعاش  الراهنة،  الظروف 
صحية،  أزمة  ظل  يف  إنعاش  نفطية، 
انعاش يف ظل قطيعة اجتماعية، إنعاش 
يف ظل ورشة سياسية، إنعاش يف ظل 
انكماش وركود لالقتصاد العاملي؟ فأي 

إنعاش يف ظل كل هذه املتناقضات؟
اإلنعاش  مبادرة  إطالق  وقبل 
احلكومة  قامت  هل  االقتصادي 
اإلنعاش  مراحل  بتقييم  البداية  يف 
منذ  البالد  عرفتها  التي  االقتصادي 
اجلمهورية  مؤسسات  شرعية  استعادة 
كانت  والتي  احلالي،  القرن  بداية  يف 
االقتصادي  اإلنعاش  ببرنامج  بدايتها 
بعدها  ومن   2004 غاية  2000الى 
إلى   2005 االقتصادي  النمو  برنامج 
التي  اخلماسية  والبرامج   2009 غاية 
النمو  دعم  ببرامج  سميت  والتي  تلتها 
لتنهار   2014-2019 والتي كان آخرها 
واالمكانيات  اجلهود  من  سنة  عشرين 
دون حتقيق أي إقالع اقتصادي حقيقي، 
التي  املوارد االقتصادية  وتنويع  تغيير  أو 
فهل ميكن  النفطي،  الريع  عليها  يطغى 
تقييم  دون  اقتصادي  إنعاش  حتقيق 
مرحلة سابقة؟ أم يكفي تعليق الفشل 

على الفساد املالي واإلداري ال سيما يف 
آخر سنوات النظام السابق؟ أم أن األمر 
إداري  وتسيير  تخطيط  سوء  يتعدى 
وفشل يف وضع اخلطط احلقيقية لتحقيق 

إقالع اقتصادي حقيقي.
املمر الثاني: لقد أعلن السيد رئيس 
اجلمهورية عن نيته إنشاء وكاالت وطنية 
ومنها دولية الهدف منها دعم االقتصاد 
الوطني، لكن املالحظ من إنشاء فكرة 
حيث  من  جيدة  فكرة  هي  الوكاالت 
واالستغالل  الرئيسي  والهدف  املبدأ 
دافع  يصبح  لكي  الهيكل  لهذا  اجليد 
وليس  الوطني،  لالقتصاد  حقيقي 
العمومية  للخزينة  ومستنزف  مستهلك 
بيروقراطي  معرقل  إلى  يتحول  ثم  ومن 
ومكبل لالقتصاد الوطني ومن ثم إهدار 
التي  واإلصالح  اإلنعاش  كل عمليات 

بدأتها السلطة السياسية.
حتل  أن  ميكن  ال  الوطنية  الوكاالت 
محل الوزارات املركزية، لكنها يف ذات 
قدر  بأقصى  تتمتع  أن  يجب  ال  الوقت 
املوكلة  والصالحيات  االستقاللية  من 
من  تعيينه  يتم  رئيسها  دام  ما  لها، 
ومبرسوم  اجلمهورية  رئيس  السيد  قبل 
رئاسي، أي يجب أن تكون بعيدة عن 
للوزراء  تغيير  من  السياسية  التجاذبات 
عقب كل استحقاق انتخابي أو فشل يف 
تسيير القطاع، فاالقتصاد يحتاج لعملية 
متأثرة  غير  مستقرة  ظروف  يف  إنعاش 
الذي  األمر  وهو  السياسي،  بالسجال 
املركزية  الوزارات  مع  حتقيقه  ميكن  ال 
تتنافس  غنيمة  أو  كوطة  تعتبر  التي 
السياسية،  والتيارات  األحزاب  عليها 

هذا  مبنأى عن  الوطنية  الوكاالت  بينما 
التجاذب.

الوطنية  الوكالة  املثال  سبيل  فعلى 
وظيفتها  تكون  أن  يجب  ال  للصحة 
الصحة،  قطاع  إصالح  األساسية 
ال  معقدة  جد  هي  اإلصالح  فعملية 
سيما إذا كان الوضع أكثر ترديا وحتتاج 
الى خطط طويلة املدى وأخرى متوسطة 
أعلى مستوى وهو  وإرادة سياسية على 
الوكالة،  لدى  يتحقق  أن  ميكن  ال  ما 
للصحة  الوطنية  الوكالة  فإن  وعليه 
تكون  أن  يجب  األساسية  وظيفتها 
تراخيص  مبنح  اخلاص  القطاع  تشجيع 
املركزية،  الوزارة  جانب  إلى  االعتماد 
للمراقبة  دورية  بعمليات  والقيام 
والوقوف على التجاوزات وتقدمي التقارير 
تسهر  كما  القطاع،  واقع  عن  السنوية 
املستشفيات  بني  التوأمة  تشجيع  على 
جهة  من  البعض  بعضها  مع  احمللية 
ثانية،  جهة  من  الدولية  ونظيراتها 
األطباء  لعمل  أكثر  مرونة  والبحث 
األجانب يف املستشفيات احمللية ضمن 
عقود عمل على مستوى الوكالة الوطنية 
وباجراءات  الطريقة  وبهذه  للصحة، 
أخرى يتمكن القطاع من خلق تنافسية 
داخله ودينماكية وحركية تنعكس على 
أدائه الكلي وتتحسن وظيفته بعيدا عن 

اإلجراءات البيروقراطية.
الوطنية  للوكالة  بالنسبة  ذاته  واألمر 
األساسية  فوظيفتها  املدني،  للطيران 
على  اخلواص  تشجيع  تكون  أن  يجب 
االستثمار يف هذا املجال بإنشاء شركات 
طيران خاصة وفق دفتر شروط مدروس 

واإلدارية  القانونية  النواحي  جميع  من 
وحتى املالية، ومن مت تأهيلها مستقبال 
الدولي،  التجاري  الطيران  عالم  لولوج 
وهو خطوة أكثر من ضرورية يف ظل تزايد 
الطلب على النقل السريع أمام اجلغرافيا 
األهداف  بني  ومن  للبالد،  الشاسعة 
للطيران  الوطنية  للوكالة  األساسية 
السالمة  إجراءات  على  الوقوف  املدني 
التجاوزات  يف  والتحقيق  واألمن 
لنمو  السنوية  التقارير  وتقدمي  واحلوادث 
هذا القطاع ومدى مساهمته يف الدخل 

الوطني.
للفالحة  الوطنية  الوكالة  أما 
ونشاط  منو  تزايد  وأمام  الصحراوية، 
الوطنية  فالوكالة  الصحراوية،  الفالحة 
عن  مستقلة  وجتعلها  دفعا  أكثر  تعطيها 
اإلجراءات التي تخضع لها الفالحة يف 
على  وتعمل  للبالد،  الشمالية  املناطق 
اإلجراءات  ومرونة  االستثمار  تشجيع 
الفورية  وتقدمي احللول  امليدانية  واملتابعة 
وتعمل كوسيط بني انشغاالت وتطلعات 

الفالحني واإلدارة املركزية.
يجب  الوطنية  الوكاالت  إنشاء  إن 
هو  منه  األساسي  الهدف  يكون  أن 
ومن  الوطني،  لالقتصاد  ثاني  ممر  خلق 
عن  بعيدا  والنمو  االنتعاش  يتحقق  ثم 
املركزية  اإلدارات  على  مروره  إجبارية 
خالل  من  خنقه  على  تعمل  التي 
والتراكمات  البيروقراطية  اإلجراءات 
املمارسات  عن  املتوارثة  السلبية 
السابقة. فاإلنعاش االقتصادي يتطلب 
مرونة وممر ثاني لتحقيق الغاية املنشودة.
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أقالم

اإلنعاش االقتصادي.. والممر الثاني

الوكاالت الوطنية كمتنفس لألداء االقتصادي 
وتخفيف لإلجراءات  البيروقراطية
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االربعاء 24 ذو القعدة 1441  هـ  - 15  جويلية  2020م

ركُة       ُسوناطراك الشَّ
ي َكانْت وما َتزاُل ُحلَم  التِّ

كلِّ باحٍث عن َعمٍل، 
َكانْت َدوًما َعِصّيًة على 

أبناِء الَعامِة؛ فَقليٌل 
َمن َتّكَن من افِتكاِك 

َمنِصِب ُشغٍل ِفيها، 
الثِة  َخاصًة يف الُعقوِد الثَّ
األخيرِة؛  َفقْد اسَتحالْت 

على الَعواِم وِخّريجّي 
صنَي،  امَلعاِهد وامُلَتخصِّ

كَما اْستحاَلت على 
أِلهلَنا يف اجَلنوِب، على 
ُمهنِدسيِه )اجَلنوب( 

وُعّماِله الُبسطاِء 
من ُسّواٍق وَطّباِخنَي 

وحّتى ُعّماِل نظافٍة؛ 
واسَتحوَذْت َمجموَعاٌت 

ِبَعيِنها على َمناِصب 
امَلسُؤولّيِة، وَتّركْت معها 
واِر،  شرِة والدُّ َعقِلّيُة الدَّ

واجِلهُة باِسطٌة َيَدها 
على ِمساَحاِت الَكفاءِة 

واالسِتحَقاِق؛ ورأيَنا عبَر 
َسنواٍت َخلْت كيَف َيتمُّ 
وِظيُف، وكيَف َتتمُّ  التَّ
ِتيجُة  رِقياُت؛ و النَّ التَّ

َعماَلٌة َضخمٌة يف َمناصِب 
ي ال  امَلسُؤولّيِة التِّ

َترتِبُط بأداِء وَمرُدودّيِة 
خَمُة  ركِة؛ َفكانْت التُّ الشَّ
يِع  يف ِسياِق َتقسيِم الرِّ

وَخيراِت الِبالد بنَي أبَناِء 
ِفئاٍت بَعيِنها. والَغِريُب 
أالَّ أحَد من امَلسؤوِلنَي 
اِبقنَي َتّرأ وأَشاَر  السَّ

إلى هذه اخلروِق؛ وُرّبا 
اإلَشاراُت الَوحيَدُة أو 

ي أراَها اآلَن  الَقِليلُة التِّ
هي َما جاَء يف َبياِن 

َمجلِس الُوزراِء األخيِر، 
ئيُس  ي َترأَسُه الرَّ والذِّ

َعبد امَلِجيد تّبون، وَقد 
حّدَد َمحاوَر اإلْصالِح، 
وَمكَمَن الّداِء من ِخالِل 

َتوجيِه »َتعِليماٍت 
مُلباَشرِة َعمِلّيِة ُمعاَينٍة 

ُمعّمَقٍة على ُمستَوى 
َشركِة ُسوناطَراك ِمن 

ِخالل َتِقّييِم ُمَتلكاِتها، 
وَخفِض َعدِد َمكاِتبها يف 
اخَلارِج، وَخفِض َمناصِب 
امَلسُؤولية؛ واالنِتقاِل من 

َتسييٍر وّلى َعهُده. 
     ويف الَواقِع، َعالماُت 

ي ضرَب هذِه  الَوباِء الذِّ
ي  الّشركَة الَهامَة، والتِّ

ُر 98 بامَلائِة من  ُتوفِّ
َمداخيِل اجَلزائِر َظاهرٌة 

للعياِن؛ فكاَنْت بذِلك 
ِمثااًل عن االنِحراِف 
عن َمبادِئ الَعدالِة 

االجِتَماعّيِة وَتكاُفؤ 
الُفرِص وُمحاربِة 

اجِلهوّيِة؛ َفهْل َستكوُن 
عِليماُت ِبدايًة  هِذه التَّ
لَتفِكيِك َهيكِل الَفساِد 
وِغياِب الَعدالِة، وإيَذاًنا 

بُدخوِل سوناطراك 
َعهًدا َجديًدا عبَر إْقراِر 
َمباِدئ الَكفاءِة والُقدرِة 

وظيِف يف  يف اسِتحَقاِق التَّ
رِح. هَذا الصَّ

بسبب عدم احترام التدابير الوقائية 

ُر غلـَق أسـواِق الَماِشيــِة  َوالــي قالَمــة ُيقــرِّ
قّرر والي قاملة، يوم أمس، غلق أسواق املواشي عبر 
إقليم الوالية، كإجراء وقائي بالنظر لعدم احترام التدابير 
الوقائية الالزمة، مع تخصيص اعتمادات مالية للتكفل 
الصحي  القطاع  مستوى  على  املسجلة  باالحتياجات 
السياق  هذا  يف  تقرر  كما  »كوفيد19-«.  بـ  املتعلقة 
يف  مختصني  أطباء  من  مكونة  صحية  خلية  تنصيب 
األمراض املعدية والوبائية ملتابعة تطور الوضعية، وحتليل 

اللجنة،  طرف  من  وتقييمها  ملناقشتها  املتابعة  نتائج 
األمن  ملصالح  التفتيش  فرق  عمل  متابعة  ضرورة  مع 
وزبون  تاجر  كل  إزاء  املتخذة  واإلجراءات  والتجارة، 

مخالف لإلجراءات الوقائية.
ويف إطار متابعته للوضعية اخلطيرة النتشار فيروس 
موسعا  اجتماعا  عبلة  كمال  الوالية  والي  عقد  كورونا، 
للجنة الوالئية املكلفة بتنسيق العمليات القطاعية للوقاية 

حصر  إعادة  ضرورة  على  االتفاق  ومت  الوباء،  ومكافحة 
واستغالل كل اإلمكانات املتوفرة باملؤسسات الصحية، 
لتعزيز التكفل باملصابني بالوباء على مستوى املستشفى 
املرجعي، يف ظل تسجيل ارتفاع يف عدد احلاالت بسبب 

عدم احترام التدابير الوقائية.
خديجة بن دالي 

بلسان تويقر عبد العزيز

املرجعية  األسعار  من  املكونة  أوبك  سلة  استقرت 
يفوق  مستوى  عند  الثالثاء،  أمس  خاما،  نفطا   13 لـ 
للبيانات  وفقا  التوالي،  على  الثاني  لألسبوع  دوالًرا   43

الصادرة عن منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك(.
لـ  املرجعية  السلة  أن  ذاتها  البيانات  أوضحت  و 

بالند(  )صحراء  اجلزائري  النفط  تشمل  التي  )أوبك( 
بلغت38.43 دوالرا، بعد أن كانت قد أغلقت األسبوع 

املاضي عند 43.46 دوالرا للبرميل.
خامات  متوسط  سعر  يف  االستقرار  هذا  يعود  فيما 
الثاني  لألسبوع  دوالرا   43 من  أزيد  مستوى  على  )أوبك( 

على  املوقعني  وشركائها  )أوبك(  مواصلة  إلى  التوالي  على 
األسود،  الذهب  أسعار  لدعم  جهوَدهم  التعاون  إعالن 
وحتقيق استقرار سوق النفط العاملية من خالل تنفيذ اتفاق 
خفض اإلنتاج الذي هو حاليا يف املرحلة الثانية من تطبيقه.
محمد رضوان

ُسوناطَراك

فيما هلك 10 متأثرين بالوباء

الَجزائــر ُتحِصــي 527 
إصابًة بُكورونا يوَم أمٍس

 يواصل عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر االرتفاع، حسبما أفادت به 
وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء.

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، عن تسجيل 527 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 20216 شخصا. 
ليرتفع  املصابني،  وفيات بني   10 24 ساعة  آخر  فقد ُسجل خالل  ذاته،  املتحّدث  وحسب 

إجمالي عدد الوفيات إلى 1028 حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 332 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني 

للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 14351 حالة.
خالد دحماني

ُأغِلقت األسبوع املاضي عند 43.46 دوالرا للبرميل

لــُة الَمرجعّيــُة لــ »أوبـك« َبلغـْت 43.38 دوالًرا السَّ

بعد تأكد إصابة 08 موظفني بفيروس كورونا

غلُق مقرِّ َبلديِة الَيشير بُبرج بوعِريريج 
أغلقت السلطات احمللية مقر بلدية اليشير الواقعة غربي والية برج بوعريريج، وذلك بعد ثبوت إصابة 08 من 

موظفيها بفيروس كورونا املستجد . وجاء قرار الغلق خوفا من استمرار انتقال العدوى بني العمال، حيث مت نقل املرضى 
نحو مستشفى الوالية، كما خضع آخرون للفصح للتأكد من عدم اإلصابة، فيما مت إبقاء مصلحة تسجيل املولودين اجلدد 
ومصلحة تسجيل الوفيات مفتوحة . ويف السياق ذاته، قامت املصالح املعنية بعملية تعقيم وتنظيف واسعة شملت مقر 

البلدية التي يقصدها يف اليوم عشرات املواطنني .
صفاء كوثر بوعريسة

سكيكدة

وفـــاُة َرئيـــِس َنقابـــِة »السنابــاب« 
تويف، يوم أمس، عمار لكحل رئيس احتادية الصحة بوالية سكيكدة املنضوية حتت لواء »السناباب«، عن عمر قارب 

52سنة بعد شبهة إصابته بفيروس »كوفيد 19 .« الراحل النقابي، الذي ظل يدافع عن حقوق موظفي قطاع الصحة 
لسنوات طويلة، كان رئيسا للعيادة متعددة اخلدمات بالشرايع وإطارا يف الصحة. هذا، وقد توّفته املنية إثر تعرضه لإلصابة 

بـ »كوفيد19-«، بعد حتويله على جناح السرعة إلى مستشفى نطور حيث فارق احلياة.
جمال بوالديس

.. جلنة الفتوى:  اخَلاِئُف من العدوى َمعنيٌّ

المِة  سّنُة األْضِحيِة َتسقُط عن الَعاجِز عن َتوفيِر ُشروِط السَّ
أكدت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون 
الوقائية  اإلجراءات  توفير  ضرورة  على  أمس،  الدينية، 
أوضحت  حني  يف  األضحية،  ذبح  خالل  الصحية 
شروط  توفير  عن  العاجز  عن  تسقط  املؤكدة  السنة  أن 

السالمة الصحية واخلائف من انتقال املرض.
توفير  يجب  أّنه  أمس،  اللجنة،  بيان  وأوضح 
األضحية.  ذبح  خالل  الصحية  الوقائية  اإلجراءات 
وأكدت اللجنة أّن أضحية العيد ُسنة مؤكدة بحق القادر 
العاجز عن شرائها  أنها تسقط يف حق  عليها، يف حني 
خصوصا يف ظل أزمة كورونا ويف حق العاجز عن توفير 

شروط السالمة الصحية واخلائف من انتقال املرض.
وذكرت اللجنة بإمكانية ذبح األضاحي يف اليومني 
الثاني والثالث وكذا االشتراك يف األضحية، إذا كانت 
بتوكيل  الناس  للتقليل من اجتماع  أو بقرا، وذلك  إبال 
يجوز  كما  الشركاء،  بقية  عن  نيابة  الذبح  يتولى  من 
األضحية  بشراء  اجلزارين  أو  املعتمدة  املذابح  توكيل 

وذبحها.
الشوارع  يف  الذبح  بعدم  اللجنة  أوصت  كما 
والسلخ  الذبح  أدوات  تعقيم  على  واحلرص  والطرقات 
الذبح،  يف  املشاركني  عدد  من  والتقليل  تبادلها  وجتنب 

املراحل  كل  خالل  الواقي  القناع  باستعمال  وااللتزام 
املتصلة باألضحية من وقت الشراء إلى نهاية العملية، 
املقابر  وزيارة  العائلية  والزيارات  التجمعات  وتفادي 
احلديثة،  التواصل  وسائل  عبر  الرحم  بصلة  واالكتفاء 
واالكتفاء  والتقبيل  املصافحة  اجتناب  إلى  باإلضافة 

بالسالم واإلشارة.
تفعيل  إلى  بيانها،  آخر  يف  اللجنة،  دعت  كما 
خدمة توصيل األضاحي إلى املنازل يف إطار اإلجراءات 

املسموح بها تفادًيا لالكتظاظ والتجمعات.
خالد دحماني 

  َتهِنـــــــــــــــــــــــئٌة َخاصٌة ِجًدا ِجًدا
وسَط أجواء اخلوف والهلع الّلذين فرضتهما الظروف الصحّية التي تشهدها اجلزائر 

والعالم أجمع، بصيُص أمٍل يف غد أفضل وُشعلٌة من الفرح أزاحت عتمَة األيام 
احلالكات وبهجٌة غمرت عائلَتْي "هــــــويلي" و"جـــــاللي"، بنجاح الُبلبلة املتميزة 

"َسلـــــــــسِبيــــــل هـــــــــــــــويلي" يف افتكاك شهادة التعليم االبتدائي بتقدير "متاز"! 
 وبهذه املناسبة الّسعيدة جدا، يتقدم والداها الكرميان وجّداها "بشيــــــر" و"بلقاسم" 

وجّدتها "مليــــكة" وأعمامها وعمتها وأخوالها وخالتها بأحّر التهاني وأطيب األماني 
والّتبريكات، متمنني لها مشوارا دراسيا حافال بالّنجاحات والسؤُدِد.. والعاقبة 

للدكتوراه أّيتها الُبلبلة املغّردة ..بالّتوفيق "َسلَسبيل" وألف ألف مبرووووووووووك!



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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