
َنموذٌج َعصريٌّ لألعَماِل التِّجارَيِة لُسوناطراك. .

أيُّ األعَمـاِل َأْولـى بالتَّسِبيـق 
مـن »َعملّيـِة التَّدِقيـــق« ؟

أيُّ ُمعاجَلٍة ُنِريد؟
يف سياق املعاجلات، ينبغي لنا التفرقة بني 

»اجتثاث الفساد« و«اجتثاث املؤسسة ذاتها«، 
بل واحتمال إيصالها إلى حّد »االختناق« 

حتت ذريعة تنقية البيئة من الهواء امللوث ؛ 
ينبغي معاجلة الهواء وإيقاف التلوث، وليس 

حجب األكسجني عن »املؤسسة«!

0404
دَنا َخاِرطَة َطريـٍق وُمخّطـَط عمـٍل للتَّنميِة  حـدَّ
ـل !  بالتَّـركيِز علـى َمناطـِق الظِّ

والي  تطرق  الوطن«،  »أخبار  شبكة  بها  خصَّ  حصرية  ُمقابلة  يف 
من  العديد  إلى  مالك  بن  محمد  الدكتور  بوعريريج  برج  والية 
القضايا التي تعتبر من صميم اهتمامات وانشغاالت سكان الوالية، 
خالل  من  ؛  البيبان  عاصمة  مواطني  يؤرق  ما  أهم  عن  حتدث  كما 
فيروس  حملاربة  املسطرة  الوالية  خطط  إلى  بالتفصيل  تطرقه 
تبذل  جهودا  أن  مؤكدا  األزمة،  مواجهة  وكيفية  املستجد،  كورونا 
معاناة  من  التقليل  وأن  استقرارا،  أكثر  الوضعية  جعل  أجل  من 

ساكنة الظل هو أبرز أهداف السلطات الواالئية.
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02الِوزارُة َكشفْت أّن الّشركَة امُلكّلفَة باإلجناِز ُمتابعٌة َقضائّيا منُذ 2018 09
 َقـــراراٌت لِحمـايـة ُمنتسِبـي الّصـحِة 
َحة  ـِ ريــَن مـن الَجائ وَتعـويِض الُمتضـرِّ

املرئي  التواصل  الدوري، أمس األحد، بتقنية  الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
املجيد تبون، رئيس اجلمهورية  والسمعي لالجتماع عن بعد، برئاسة عبد 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أورده بيان 

اجلمهورية. لرئاسة 

05
تبسة

ــروُع فـي َتهيئـِة  الشَّ
اآلباِر الَقِديمِة للَقضاِء 
علــى أزمـِة الِميــاه

08
 إليزي

82 َعّينـــًة َتنتــِظُر 
نتــاِئَج التَّحليــِل ُمنـذ 

أسبــــُوٍع!

د. مهـــمـــاه بــــوزيــــان 	

ا  مشــروُع 650 َسكًنـــا َتــرقـويًّ
ُمدّعمــا بعنابـة.. الَمصيـُر الَمجهــول! 

06
البليدة

ُة تحت  الثَّــروُة الَغابيـّ
َرحمــِة النِّيــــراِن !

َوالي ِواليُة ُبرج بوعِريريج محمد بن مالك ُيحاِوُر »أخبار الوطن«: 

مدعما  ترقويا  سكنا   650 مبشروع  اإلجناز  أشغال  انطلقت  كاملة،  سنوات  ست  من  أزيد  منذ 
)LPA( بوالية عنابة، املشروع الذي استلمته شركة تركية وعدت بتسليمه يف مدة ال تتجاوز 
أربع سنوات. ورغم األموال التي صّبها املستفيدون يف حساب الشركة إال أن األشغال لم تتجاوز 

من  الكثير  أثارت  التي  الوضعية  وهي   ،%  32 نسبتها 
اجلدل نظرا للغموض الذي يحيط بها، يف حني 

لم حترك اجلهات الوصية بعد ساكنا.

َتفاِديها َينبغي  التي  واحمَلاِذيَر  ِليَمة  السَّ األَضاِحِي  ُمواصفاِت  دوَن  ُيَحدِّ صوَن  َتفاِديهاُمتخِصّ َينبغي  التي  واحمَلاِذيَر  ِليَمة  السَّ األَضاِحِي  ُمواصفاِت  دوَن  ُيَحدِّ صوَن  ُمتخِصّ

َتقتـــــاُت  َتقتـــــاُت امَلواِشــي  امَلواِشــي  رزاقــي:  رزاقــي:   
جــــاِج  الدَّ َفضـــالِت  جــــاِج علــى  الدَّ َفضـــالِت  علــى 
بالُهــرموَنـــــات! ـَُن  بالُهــرموَنـــــات!وُتسّمـ ـَُن  وُتسّمـ

ُمــّوالــــوَن ُمــّوالــــوَن  اللــه:  بــــوعبــــد  اللــه:   بــــوعبــــد   
ُطون  ُمتورِّ وَبياِطرٌة  ُطون وَسماِسرة  ُمتورِّ وَبياِطرٌة  وَسماِسرة 

ُمــــزّورٍة!  َشهــــاداٍت  حَتريـِر  ُمــــزّورٍة! يف  َشهــــاداٍت  حَتريـِر  يف 

الَعمــِل  فــرُض  َينبِغــي  الَعمــِل   فــرُض  َينبِغــي  حـكـــــار:حـكـــــار: 
للَقضــاِء  ِتـــــارّيٍة  للَقضــاِء بُوصـــوالٍت  ِتـــــارّيٍة  بُوصـــوالٍت 

وامُلضـاربـــــِة الِغـــّش  وامُلضـاربـــــِةعلــــى  الِغـــّش  علــــى 

صُة هي  صُة هي  األسواُق املرخَّ    عليوي:   عليوي: األسواُق املرخَّ
امَلغُشوَشة امَلواِشي  لَتفاِدي  امَلغُشوَشةاحَللُّ  امَلواِشي  لَتفاِدي  احَللُّ 

  ِعيــُدِعيــُد  20202020 .. ..   ُرعـب كـوروَنا وَهاجـُس األَضاحـي الَمغشوشـة!  

ج. 2

اجتماع مجلس الوزراء

روبورتاجروبورتاج
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لتفادي انتشار الجائحة والحّد من مخاطر الكيس المائي

حِة ُتؤّكُد على االلِتزاِم  ِوزارُة الصِّ
بالتَّدابيِر الِوقائّيِة خالل َنحِر األضاِحي

 صفية نسناس 

األحد،  أمس  يوم  أصدرته  بيان  يف  املعنية،  الوزارة  وحثت 
املواطنني على مراعاة التدابير الوقائية اإلضافية، يف سياق تفشي 
جائحة »كوفيد19-«، عبر السلسلة الكاملة لعملية النحر، بدءا 
من مكان البيع إلى غاية يوم التضحية، مشددة على ضرورة التقيد 
التدابير على غرار احلد من االحتكاك غير الضروري يف  ببعض 
وارتداء  االجتماعي  التباعد  احترام  وكذا  والذبح  الشراء  أماكن 
مع  تعامل  أي  وبعد  قبل  تطهيرهما  أو  اليدين  وغسل  القناع 
األضحية )ملس - نزف(، وجتنب نفخ األضحية عن طريق الفم 

خالل عملية الذبح. 
ومن هذه التدابير، تنظيف وتعقيم أماكن البيع والذبح وكذلك 
األدوات املستخدمة باستعمال ماء جافيل °12، مخفف إلى 1/10 
)جرعة )01( من ماء جافيل 12° مقابل 09 جرعات من املاء( مع 

جمع كل النفايات يف أكياس مقاومة للماء والتخلص منها. 
يؤدون  الذين  املواطنني  الوزارة جميع  دعت  السياق،  هذا  ويف 
تفادي  قصد  االحتياطات،  بعض  احترام  إلى  األضحية  شعيرة 
الترتيبات  كافة  أخذ  بينها  ومن  املائي،  الكيس  لعدوى  خطر  أي 
كما  البيطري،  الطبيب  طرف  من  ذبحها  بعد  األضحية  لفحص 
يجب فحص أعضاء األضحية )الكبد والرئتني( واألحشاء األخرى 
بعناية بحثا عن األكياس أو احلويصالت )كيس مائي( كما ينبغي 
دفن  مائية،  أكياسا  حتمل  التي  األضحية  أعضاء  حرق  أو  غلي 
أعضاء األضحية التي حتمل أكياسا مائية عميقا )50 سم( بحيث 
ال تستطيع الكالب الضالة انتشالها، وعدم التخلص من األعضاء 
واألحشاء املشبوهة عن طريق رميها يف البيئة، وعدم إعطاء األعضاء 
واألحشاء املشبوهة للكالب )سواء كلبكم أو كلب اجليران(، ألن 
أعضاء  رمي  وعدم  للطفيليات  خزانا  يشكل  األخيرة  هذه  جسم 

الكالب  تأكلها  )فقد  املنزلية  النفايات  مع  املشبوهة  األضحية 
املستحسن  فمن  اخلروف،  التخلص من جلد  الضالة(. ويف حالة 
العامة  القواعد  رميه يف األماكن املخصصة لذلك مع احلفاظ على 

للنظافة وغسل األيدي قبل األكل وبعد ملس الكالب. 
وجتدر اإلشارة إلى أن الكيس املائي أو املكورات الشوكية املائية 
لبيض  اخلطأ  طريق  عن  االبتالع  يسببه  معد  طفيلي  مرض  هو 
النهائي  املضيف  يعد  الذي  الكلب  تنشأ يف جسم  التي  املشوكات 
االحتكاك  طريق  عن  العدوى  وحتدث  الشريطية.  للديدان  املعتاد 
املتلوث  الطعام  تناول  عن  تنجم  كونها  من  أكثر  بالكلب  املباشر 
بفضالت هذا األخير، ويظهر هذا املرض الذي قد يؤدي إلى الوفاة 
عن طريق تكوين كيس مائي يوجد بشكل أكبر يف الكبد والرئتني. 
للصحة  مشكلة  بالدنا  يف  املتوطن  املائي  الكيس  ويعتبر 
وغالبا  تكوينه،  بداية  يف  أعراض  أية  يبدي  ال  بحيث  العمومي، 
يف  األكياس  ظهور  فقط  املضاعفات  مرحلة  يف  تشخيصه  يتم  ما 
ومعقدا يف كثير من  ثقيال  مما يستدعي تدخال جراحيا  األعضاء، 
تساعد على  التي  العوامل  وترتفع خالل عيد األضحى  األحيان، 

انتشار هذا املرض.

لمدة 15 يوما
 إقراُر َحجٍر َمنزليٍّ ُجزئيٍّ على 3 

َبلدّياٍت بِعين َصالح 
أعلنت وزارة الداخلية، يف بيان لها، عن إقرار حجر منزلي جزئي ببلديات 
املقاطعة اإلدارية عني صالح التابعة لوالية متنراست ملدة 15 يوما، ابتداء من اليوم. 
اإلدارية عني  املقاطعة  ببلديات  منزلي جزئي  إقرار حجر  مت  أنه  الوزارة  بيان  أورد 
صالح التابعة لوالية متنراست ملدة 15 يوما، ابتداء من اليوم، حيث سيكون توقيت 
احلجر بداية من الساعة اخلامسة مساء وإلى غاية الساعة اخلامسة صباحا، مشيرة 

إلى أن البلديات املعنية بهذا احلجر هي: عني صالح ووفقارة الزوي وو وان غار.
بوكليوة أحمد

محكمة سيدي امحمد
َبرمجُة َقضيِة اإلخَوة »كونيناف« يوَم 

الـ29 جِويلَية 
قضية  برمجة  أمس،  العاصمة،  باجلزائر  امحمد  سيدي  محكمة   قررت 
اإلخوة كونيناف يوم 29 جويلية اجلاري. وُيتابع اإلخوة كونبناف يف قضايا فساد 
متعّددة توّرط فيها عدد من الوزراء السابقني. وتتعلق هذه القضايا عموًما باحلصول 

على مزايا غير مستحقة، وتبييض وتبديد األموال.
أ.ش

عقب شكوى نادية لعبيدي
لِويَزة حنُّون َتمُثل أماَم َقاِضي التَّحقيِق 

بَمحكمِة ِسيدي امحمد
أمام  العمال، أمس األحد،  العام السابق حلزب  لويزة حنون األمينة   مثلت 
أمام  مثولها  عقب  حنون،  وصرحت  امحمد.  سيدي  مبحكمة  التحقيق  قاضي 
القاضي، بأّنها متابعة إثر شكوى تقدمت بها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي. 
قاضي  أمام  للمثول  استدعاءها  أّن  ذاته،  السياق  يف  حنون،  لويزة  وأوضحت 
التحقيق إجراء عادي  والبد أن تأخذ العدالة مجراها . كما كشفت حنون أّنها 
راسلت احملكمة العليا ووزير العدل شخصًيا للتنازل طوًعا عن احلصانة البرملانية، 
ألّنها وقت ارتكاب الوقائع كانت تشغل منصب نائب. أّما فيما يخص القيادي 
باحلزب جلول جودي، الذي رافق لويزة حنون إلى احملكمة، فإن قضيته مبحكمة 

احلراش أجلت إلى تاريخ الـ24 سبتمبر املقبل يف ذات القضية.
خالد دحماني

مستغانم
إنَقاُذ َرعّيٍة إفِريقيٍّ من َغرٍق ُمحّقٍق

الثانوية بخروبة  متكن، أمس األحد، أعوان احلماية املدنية التابعني للوحدة 
بشاطئ  الغرق  من  موزمبيقية  جنسية  يحمل  شاب  إنقاذ  من  مستغامن،  بوالية 
سونكتار شرقي مدينة مستغامن. الغريق البالغ من الغمر 21 سنة مت إسعافه وحتويله 
وهو يف حالة مستقرة إلى املستشفى، لتلقي العالج الالزم.                      ق.م

قالمة 
انتَحاُر شاٍب َشنقا داخَل َمسَكِنه 

املتقدم  للمركز  التابعني  املدنية  احلماية  أعوان  أمس،  يوم   تدخل، صبيحة 
حادث  عن  التبليغ  إثر  صباحا،  السابعة  الساعة  حدود  يف  قاملة،  مدينة  بوسط 
قاملة.  ببلدية  صالح  عبداوي  بحي  بعمارة  شقة  داخل  جوارب  بواسطة  شنق 
ويتعلق األمر باملدعو )ل. ب( البالغ من العمر 23 سنة، الذي وجد متوفيا مبكان 
احلادث. وعليه نقله األعوان ذاتهم إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة العمومية 

االستشفائية احلكيم عقبي بعد استيفاء االجراءات القانونية. 
خديجة بن دالي

بتيزي وزو
ِلجاُن أحياٍء َيحتّجوَن داخَل َمقّر َبنك 

الَجزائِر الَخارجيِّ
بنك  مقر  داخل  أمس،  وزو،  بتيزي  بلقاسم«  كرمي  أحياء«  جلان   احتجت 
حساباتهم  يف  الدولة  أودعتها  التي  أموالهم  بسحب  للمطالبة  اخلارجي  اجلزائر 
بعض  فإن  احملتجني،  تصريحات  وحسب  األحياء.   بلجان  اخلاصة  املصرفية 
حتى  استقبال  ويرفضون  مرة  كل  يف  بالزبائن  يتالعبون  البنك  هذا  يف  املوظفني 
املواطنني على غرار ما يحدث مبصلحة الزبائن التي تتدعي مسؤولتها أنها صاحبة 

نفوذ، بحسب احملتجني أنفسهم.
احمد - اليان

شددت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، على المواطنين بضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية واحترام السلسلة 
الكاملة لعملية النحر بمناسبة عيد األضحى في ظل تفشي جائحة »كوفيد19-«، وأكدت على ضرورة التقيد باالحتياطات 

الالزمة لتفادي خطر انتشار عدوى مرض الكيس المائي.

أزيد من 4.000 مّلف تكوين جمعية أودعت 
اِخلّيِة تمنُح 2635 َجمعيًة َشهادَة اعتَماٍد  ِوزارُة الدَّ

كشف املستشار لدى رئيس اجلمهورية 
املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية 
اعتماد  مت  أنه  برمضان،  نزيه  باخلارج، 
2.635 جمعية على املستوى الوطني يف 
ظرف شهر، مقابل 4 االف طلب تأسيس 

أودعت أمام اجلهات املعنية.
لقاء  خالل  أمس  برمضان،  أكد 
احلركة  عن  مبمثلني  جمعه  تشاوري 
بن  محمد  االتفاقيات  مبركز  اجلمعوية 
شهر  ظرف  يف  مت  أنه  بوهران،  أحمد 
من  أزيد  تأسيس  ملفات  إيداع  تسجيل 
الوطني،  املستوى  على  جمعية   4.000
وتوجد  منها،   2.635 اعتماد  مت  حيث 

رفض  مت  فيما  الدراسة،  طور   1376
أصحابها  إبالغ  ومت  جمعية   341 ملفات 
مدة  تقليص  قرار  أن  موضحا  بالرفض، 
اجلمعيات  اعتماد  طلبات  ملفات  دراسة 
إلى 10 أيام اتخذته وزارة الداخلية بداية 
شهر جوان املنقضي، وتسهيلها الكثير من 
يف  عائقا  تشكل  كانت  التي  اإلجراءات 

السابق أمام اعتماد اجلمعيات.
رئيس  اهتمام  عن  املتحدث  وأعرب 
تطوير  وأهمية  املدني  باملجتمع  اجلمهورية 
لدور  البالغة  األهمية  يولي  وأنه  عمله، 
التشاركية  الدميقراطية  يف  املدني  املجتمع 
أن  إلى  مشيرا  اجلديدة،  اجلزائر  وبناء 

جتسيد هذه اإلرادة ميدانيا جتلى من خالل 
اإلجراءات التسهيلية التي تقوم بتنفيذها 
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، قائال: 
تواصله  يؤكد  اجلمهورية  رئيس  »إن 
من  يخاطبه  الذي  املدني  املجتمع  مع 
اإلعالم، إلضفاء  بوسائل  لقاءاته  خالل 
وحول  املتخذة  القرارات  على  الشفافية 
التي  املتبعة  والسياسات  اجلزائر  مستقبل 
املدني  املجتمع  وإشراك  الدولة  تنتهجها 
ملستقبل  تصورات  وضع  يف  التفكير  يف 

اجلزائر«.
أحمد بوكليوة

من أجل فرض التقويم المناسب 
قِييم الَمرحليِّ إلْصالِح الَمدارس واجعوط ُمطالٌب باعتماِد التَّ

عن  النائب  عمراوي  مسعود  راسل 
والبناء  والعدالة  النهضة  االحتاد من أجل 
واجعوط،  محمد  الوطنية  التربية  وزير 
بخصوص مشكلة انعدام التقييم والتقومي 
العمليات  املدارس، يف  املرحلي إلصالح 

السابقة. 
وأكد مسعود عمراوي، يف مراسلته، 
أن اإلشكال ال يكمن أبدا فيما تتضمنه 
لعمليات  األولية  عناوين املشاريع 
انعدام  يف  كامنة  هي  بل  اإلصالح، 
للعمليات  احلقيقي  والتقومي  التقييم 
بحادثة  النائب  استدل  حيث  السابقة، 
يف عهد الوزيرة السابقة بن غبريت، أثناء 
اإللزامي  التعليم  مرحلة  تقييم  عملية 
التربوية، حيث  القواعد  من  انطالقا 
تطبيق  لتقييم  وطنية  ندوة  تنظيم  مت 

جويلية  و26   25 يومي  املدرسة  إصالح 
الصنوبر،  بنادي  األمم  بقصر   2015
من  إطار   800 من  أزيد  حضرها  والتي 
للفعل  والفعاليات  القطاعات  مختلف 
وتربويني  إداريني  مسؤولني  من  التربوي، 
باإلضافة  باحثني،  وأساتذة  ومدرسني 
على  وزعوا  االجتماعيني  الشركاء  إلى 
عشر ورشات، حيث تفاجؤوا باالدعاء أن 
إحدى الورشات أوصت بضرورة التدريس 

باللهجات العامية. 
إحدى  تكون  أن  عمراوي  ونفى 
التدريس  بضرورة  أوصت  الورشات 
كان  أنه  مؤكدا  العامية،  باللهجات 
كل  على  توزعوا  وأنهم  احلاضرين،  بني 
التقييم  عمليات  توقيف  مت  إذ  الورشات، 
بكل  ُضرب  حني  يف  نهائيا،  والتقومي 

ليتم  احلائط،  عرض  التقييم  عمليات 
مبناهج  سمي  كليا  جديد  مشروع  إدراج 

اجليل الثاني.
على  احلكم  بعدم  النائب   وطالب 
عمل  فريق  إعداد  بعد  إال  املشروع  هذا 
العملية،  له  تسند  والذي  مناسب، 
واملرامي  الغايات  بتجسيد  التام  وااللتزام 
حددها  التي  اجلزائرية  للمدرسة  الكبرى 
الوطنية)04  للتربية  التوجيهي  القانون 
يعيد  أن  التربية  وزير  من  آمال   ،)08/
من خالل  الوطنية  احلاضنة  إلى  املدرسة 
مبرزا  وطنية،  لكفاءات  املشروع  إسناد 
خبراء  إشراك  من  ذلك  بعد  مانع  ال  أنه 
أجانب من دول منظوماتها التربوية رائدة 

وناجحة.
 أحمد بوكليوة



إلى فرصة  لقد حتول عيد األضحى 
ذهبية أمام البعض، هدفهم الوحيد جمع 
أموال طائلة ولو على حساب البسطاء من 
اخلناق  عليهم  يشتد  الذين  املواطنني، 
حيث  احملدود،  الدخل  ذوي  خاصة 
يجدون أنفسهم أمام نارين من جهة عيد 
وتوفير  املاشية  أسعار  وغالء  األضحى 
مستلزماته ونار »كورونا« الذي أتى على 

األخضر واليابس.
هذين  على  يتوقف  األمر  ليت  ويا 
»النارين«، بل هناك »نار« أخرى يتخوف 

اجلزائريون من اشتعال جذوتها وهي نار 
املتعفنة  واللحوم  املغشوشة  األضاحي 
والتي باتت يف السنوات األخيرة السمة 
البارزة لعيد األضحى يف اجلزائر، حيث 
والسماسرة  املواشي  مربي  بعض  يلجأ 
مشروعة  غير  بطرق  ماشيتهم  لتسمني 
الربح  بحًثا عن  مستعملني شتى احليل 
غفلة  مستغلني  الطرق،  وبأيسر  السريع 
مع  بذلك  درايته  وعدم  وجهله  املواطن 
واحتياج  املبارك  األضحى  عيد  اقتراب 

السوق ملاليني رؤوس املاشية.
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يؤكد الطبيب البيطري، محمد رزاقي، 
بعض  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريحه  يف 
أغنامهم  تسمني  إلى  يعمدون  املاشية  مربي 
املوجهة إلى األسواق مبناسبة عيد األضحى 
بينها  من  وذكر  مشروعة،  غير  بطرق  املبارك 
وحقن  الدجاج  بفضالت  األعالف  خلط 
وال  شهيتها  يثيروا  كي  بالهرمونات  املواشي 
استعمال  إلى  إضافة  األكل،  عن  تتوقف 
بــ  املشبعة  اخلاصة  األدوية  من  مجموعة 
وقت  يف  أغنامهم  »لتسمني  الكورتيكويد   «
بيعها  موعد  من  الشهر  يتجاوز  ال  سريع 
والكباش  اخلرفان  وزن  فيزيدون  وذبحها، 
بأسعار  يبيعونها  وبالتالي  أحجامها  وتكبر 
طرق  عدة  هناك  أن  رزاقي  وأضاف  مرتفعة. 
يلجأ  والتحايل  والتدليس  للغش  أخرى 
مبواد  املواشي  املاشية، وهي حقن  مربو  إليها 
عادة  يخصص  دواء  إعطائها  أو  كيماوية 

أيضا  له  يكون  ما  وهو  الدجاج،  لتسمني 
فينجذب  املواشي،  بنية  مفعول واضح على 

إليه املشتري مبجرد رؤيتها«.
مربي  »بعض  أن  إلى  رزاقي  وأشار 
السكر  استعمال  إلى  أيضا  يلجؤون  املاشية 
يضعون  حيث  ماشيتهم،  لتسمني  واحلليب 
تلك املواشي يف احلظيرة، ويطعمونها بعض 
األعالف مضاف إليها السكر واحلليب، فال 
بنية  لها  تصبح  حتى  ونصف  شهر  ينقضي 
وهو  وجتذبه،  البائع  إعجاب  تثير  ضخمة 
سهاًل  أمًرا  مرتفعة  بأسعار  بيعها  يجعل  ما 
»املواطن- أن  رزاقي  وأوضح  ومنطقًيا«. 
الغش  عملية  كشف  يستطيع  ال  لألسف- 
ساعة   48 انقضاء  بعد  إال  هذه،  واخلداع 
يف  حلمها  يبدأ  حيث  األضحية،  نحر  على 
منها  وتفوح  والتعفن  والتحلل  االخضرار 
محفوظة  كانت  لو  حتى  طبيعية  غير  رائحة 

طالب  ثانية،  جهة  من  الثالجات«.  يف 
رزاقي املواطنني بضرورة »االبتعاد عن الذبح 
العشوائي يف الشوارع التي تنعدم فيها أبسط 
ذلك  عن  ينتج  قد  ملا  البيطرية،  املواصفات 
الفطريات  لعدوى  وانتشار  للحوم  تلوث  من 
املذابح  كل  بغلق  طالب  »كما  والسموم. 
مبزاولة  لها  السماح  وعدم  للبلديات  التابعة 
املعايير  مطابقتها  من  التأكد  بعد  إال  عملها 
املنشآت  هذه  مثل  يف  املطلوبة  الصحية 
لإلجراءات  احترامها  ومدى  اخلدماتية، 
وشدد  كورونا«.   زمن  يف  خاصة  الوقائية 
مكان  يف  اللحوم  حفظ  أهمية  »على  رزاقي 
على  الذبح،  عملية  من  االنتهاء  بعد  بارد 
ينتظر  وأال  األول،  اليوم  تقطيعها يف  يتم  أن 
إلى غاية اليوم الثاني. وذلك جتنًبا ألي تعفن 
محتمل للحوم«.                             ع.ق

ِليَمة والَمحاِذيَر التي َينبغي َتفاِديها دوَن ُمواصفاِت األَضاِحِي السَّ ُمتخِصصوَن ُيَحدِّ

الَجزاِئرّيوَن بين َناريِن.. »ُكورونا« 
وأَضاٍح َمغُشوَشة!

الطبيب البيطري محمد رزاقي يحّذر:
ُن بالُهرموَنات!  جاِج وُتسمَّ َمواِشي َتقتاُت على َفضالِت الدَّ

الدكتور محمد بوعبد اهلل رئيس سابق للجنة الصحة بالبرلمان:

ُطون  ُمّوالوَن وَسماِسرة وَبياِطرٌة ُمتورِّ
في َتحريِر َشهاداٍت ُمزّورٍة 

يف  سابًقا،  بالبرملان  الصحة  جلنة  رئيس  اهلل  بوعبد  محمد  الدكتور  كشف   
تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن تعفن أضاحي عيد األضحى بات مشكلة صحية 
خطيرة، حيث تسببت خالل السنوات املاضية يف وفاة عدد من األشخاص نتيجة 
تسممهم بعد تناول حلوم األضاحي املتعفنة. وأشار بو عبد اهلل بأصابع االتهام - 
صراحة ودون مواربة - إلى بعض البياطرة الذين استنجد بهم املوالون والسماسرة 
والباعة غير الشرعيني، لتحرير شهادات الّسالمة دون فحص املواشي مقابل مبالغ 
مالية معينة أو مزايا خاصة. وأرجع بوعبد اهلل أسباب تعفن األضاحي يف عيد 
إلى  السريع  الربح  والباحثني عن  والسماسرة  املوالني  إلى »جلوء بعض  األضحى 
زيادة  أجل  من  واالحتيال،  الغش  أساليب  مختلف  باستعمال  املاشية  تسمني 
بصحة  مبالني  غير  معتبرة  مالية  مكاسب  وحتقيق  أسعارها  ورفع  وحجمها  وزنها 
املواطنني«. ونصح بو عبد اهلل املواطنني بضرورة »رمي كامل أجزاء اللحم التي تغّير 
لونها وعدم استهالك األجزاء التي تبدو سليمة وأخذ عينة من اللحوم املتعفنة إلى 
أقرب نقطة مراقبة بيطرية، مع احلصول على وصل استالم بذلك. ويف حال ظهور 
أعراض غير عادية بعد استهالك اللحوم، مثل الغثيان، آالم يف املعدة، إسهال 

حاد، يجب التوجه فوًرا إلى أقرب مستشفى«.
ع.ق

مزروع بلقاسم نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي:

َباعٌة َيعرُضون َمواٍش َداجنًة َتقتاُت من 
َمكّباِت  الُقمامِة 

يف  بلقاسم،  مزروع  املواشي،  ملربي  الوطنية  الفيدرالية  رئيس  نائب  أفاد 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، بأن هيئته لطاملا شددت على ضرورة التأكد من جودة 
عن  الباعة  بعض  يتوّرع  ال  حيث  األضاحي،  تسمني  يف  املستخدمة  األعالف 
القمامات يف  تربت على أكل فضلة األطعمة ومن مكبات  أغنام داجنة  عرض 
املدن مما يجعل حلومها غير صاحلة لالستهالك اآلدمي رغم ما قد تبدو عليه من 
ضخامة وتناسق يف األعضاء. وشاطر مزروع رأي املنظمة اجلزائرية حلماية وإرشاد 
املستهلك فيما يخص إلزامية العمل بوصوالت جتارية مبنّي عليها معطيات املّوال، 
واعتبر الوصوالت حال ضروريا للقضاء على املضاربة من جهة، وتفادي األضاحي 
املغشوشة من جهة أخرى. ويف سياق حديثه عن ارتفاع أسعار األضاحي، قال 
مزروع إن على اجلهات الرسمية التصدي للمضاربة والغالء، مشيًرا إلى أنه »ال 
مبرر له يف ظل وفرة العرض ومحدودية الطلب«. ودعا مزروع إلى تبليغ اجلهات 
اخلطوة  هذه  باعتبار  سالمتها،  يف  مشكوك  حالة  أي  عن  والوصية  املتخصصة 
ألن  معزولة،  بطريقة  معروض  كبش  أي  شراء  بعدم  أوصى  كما  وطنًيا.  واجًبا 
األرجح أن يكون مريًضا أو مسروًقا، ولتفادي الوقوع ضحية أي عملية غش. كما 
ينصح مزروع املواطنني املقبلني على شراء أضاحي العيد واضطرارهم القتنائها من 
الترقيم(  لوحة  يف  املطبوع  )الرقم  برقمها  االحتفاظ  إلى ضرورة  شاحنة  صاحب 
يف حالة وقوع أي مشكل الحًقا قصد التبليغ عنه. كما ينصحهم مبراقبة طريقة 
مشي الكبش ملعرفة إن كان به عرج، والتأكد من عدم إصابته باجلرب، ومراقبة 
لون عينيه ملعرفة إن كان بهما احمرار أو عمش، باإلضافة إلى مراقبة بطنه الذي 
يجب أال يكون منتفًخا. وبخصوص عملية اختيار األضاحي، فيرى مزروع أنها 
بالغة األهمية، لذا يجب مراعاة احلالة الصحية لألضاحي، وأن تكون  »عملية 
سنها أقل من 12 شهًرا خالل مناسبة عيد األضحى، وأن تكون من السالالت 
احملسنة وراثًيا، واملعروفة بسرعة تسمينها.كما يجب أن تكون األضاحي معاجلة 
ضد الطفيليات الداخلية واخلارجية، وأن تكون ملقحة ضد األمراض، إضافة إلى 
ذلك يجب عزل اخلرفان التي مت اقتناؤها يف مكان بعيد يومني أو ثالثة أيام للتأكد 

من أنها غير مصابة بأي أمراض معدية«.
ع.ق

محمد بوكربيلة عضو الفيدرالية الوطنية للموالين:
رِعييَن هم  الّسماِسرُة والَباعُة غير الشَّ

الُمتسبِّبيَن في الِغّش 
تصريح  يف  بوكربيلة،  محمد  للموالني،  الوطنية  الفيدرالية  عضو  طالب   
أسعار  يخص  فيما  والغالء  للمضاربة  التصدي  بضرورة  الوطن«،  لــ«أخبار 
األضاحي هذا العام، والتي ال جتد لها أي مبرر يف ظل وفرة العرض ووجود فائض 

كبير، ومحدودية الطلب بسبب األزمة الوبائية الراهنة.
وأكد بوكربيلة أن »السوق احمللية فيها ما يكفي ويزيد من املواشي لتغطية طلب 
أن استهالك  العلم  8 ماليني رأس، مع  بنحو  واملقدر  املستهلكني من األضاحي 
اجلزائريني ألضاحي العيد ال يزيد عن 5 ماليني فقط، أي بتسجيل فائض قدره 
حلول  عند  بوجودها  بوكربيلة  أقر  املغشوشة،  املواشي  وحول  رأس«.  ماليني   3
عيد األضحى كل سنة، لكنه برأ املوالني احلقيقيني واتهم السماسرة والباعة غير 
الشرعيني بتورطهم يف التسمني غير الصحي وغير املشروع، لزيادة أحجام وأوزان 
املواشي وبالتالي بيعها بأسعار مرتفعة وحتقيقهم أرباحا طائلة، ولو على حساب 
صحة املواطن الذي بالكاد يتمكن من جمع مبلغ اقتناء األضحية وعند شرائها 

يصطدم بأنها مغشوشة وحلومها متعفنة ومسمومة«. 
ع.ق

قال األمني العام لالحتاد العام للفالحني 
تصريح  يف  عليوي،  محمد  اجلزائريني، 
حددت  »احلكومة  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
أسواًقا مرخصة، بغرض بيع أضاحي العيد، 
بعيدًا عن املضاربات والتالعب باألسعار وبيع 

األكباش غير السليمة واملغشوشة«.
جميع  »اتخاذ  على  عليوي  ويؤكد 
اإلجراءات لضمان جناح األسواق املرخصة«، 
داعًيا »كل املواطنني إلى التوجه لهذه النقاط 
إلى  والوصول  جهة،  من  املضاربات  لتجنب 
وتفادي  ثانية،  جهة  من  السليمة  املاشية 

 -  2017  -  2016( سنوات  سيناريو  تكرار 
تسجيل  شهدت  والتي   ،)2019  -  2018
حاالت كثيرة الخضرار األضاحي وتعفنها«. 
جلنة  تشكيل  مت«  قد  بأنه  عليوي  وأفاد 
تضم  املبارك،  األضحى  لعيد  للتحضير 
الفالحني  عن  وممثلني  القطاعات  مختلف 
بيع  ضمان  على  تعمل  املواشي،  ومربي 
أسواق  عبر  مواتية  ظروف  يف  األضاحي 
متنع  صحية  إجراءات  ضمن  وآمنة،  محمية 
املوالني  بني  كورونا  فيروس  انتشار  تفشي 

والباعة واملشترين من املواطنني«.

أن هذه األسواق احملمية  وكشف عليوي 
الوطن  عبر  استحداثها  مت  التي  واآلمنة 
القادمني  املوالني  ملبيت  أماكن  على  حتتوي 
بياطرة  وفيها  والبعيدة،  الداخلية  املناطق  من 
احمللية  السلطات  إلزام  مع  املواشي،  لفحص 
إجراءات  احترام  ومدى  البيع  نقاط  مبراقبة 
التباعد بني الباعة واملشترين، وكذا بني نقاط 
بيع كل موال، باإلضافة إلى ضمان تنظيف 

املكان بعد العرض بشكل مستمر.
ع.ق

رغم التطمينات التي قدمتها وزارة الفالحة والجهات المعنية، حين قالت: إن األسعار ستكون في متناول الجميع وإن العرض 
متوفر. إال أن أسعار األضاحي هذا العام تشهد ارتفاًعا عكس المتوقع ولم تقف جائحة »كورونا« عائقا أمام ذلك بالرغم 

من اإلجراءات الوقائية الصارمة. 

اجلزائرية  الفيدرالية  عضو  أكد 
تصريح  يف  حكار،  بلقاسم  للمستهلكني، 
إلى  التنبه  أهمية  على  الوطن«،  لــ«أخبار 
باعة  بعض  إليها  يلجأ  التي  الغش  أساليب 
؛  املطلوب  بالشكل  أغنامهم  إلظهار  األغنام 
من خالل سقيها املاء اململح أو استخدام بعض 
مواد اخلميرة أو القمح الطري وذلك حتى تبدو 

سمينة ومنتفخة لزبون.
 وأوصى حكار املواطنني بالتزامهم بنقاط 
البيع النظامية املنتشرة عبر الوطن، مشدًدا على 
بسبب  ليس  املوازية،  األسواق  جتنب  ضرورة 
جتنًبا ألي  أيضا  بل  فقط  األسعار  يف  املضاربة 
على  حكار  ويؤكد  البيع.  يف  غش  أو  حتايل 
أهمية طلب وصل البيع، تفعياًل خلط املتابعة 
حدوث  حال  يف  البائع  متابعة  يضمن  الذي 
أن  حكار  وأوضح  الضحية.   مع  مشاكل  أي 

من  أساليب  ميارسون  األضاحي  بائعي  بعض 
على  وتتوفر  سمينة  ماشيتهم  إلظهار  الغش 
املواصفات املطلوبة، داعًيا اجلهات املتخصصة 
وحماية  األضاحي  سوق  لرقابة  التدخل  إلى 
واالستغالل.   والغش  الغالء  من  املستهلكني 
اجلزائرية  »الفيدرالية  أن  إلى  حكار  وأشار 
للمستهلكني الحظت، خالل مواكبتها لسوق 
األسعار  يف  املضاربات  استشراء  األضاحي، 
واالنتهازية يف حتقيق أي أرباح حتى ولو كانت 
املواطنني  حاجة  استغالل  من خالل  مجحفة 
تكون  أن  من  وحذر  األضاحي«.  لشراء 
التباعد  وخاصة  كورونا  من  الوقاية  إلجراءات 
من  واخلوف  االحتكاك  وتفادي  االجتماعي 
وخلوها  جودتها  من  والتحقق  األضاحي  ملس 
ممتهني  إلمعان  فرصة  واألمراض  العيوب  من 

الغش والتحايل يف بيع أضاحي مغشوشة.

التي  الغش  »أساليب  إلى  حكار  ونبه   
يلجأ إليها بعض باعة املواشي إلظهار ماشيتهم 
بالشكل املطلوب، من خالل سقيها املاء اململح 
القمح  أو  اخلميرة  مواد  بعض  استخدام  أو 
الطري وذلك حتى تبدو سمينة ومنتفخة أمام 
جودة  من  التأكد  ضرورة  إلى  داعًيا  الزبون«. 
األضاحي،  تسمني  يف  املستخدمة  األعالف 
يف  يتورعون  ال  الباعة  »بعض  أن  إلى  مشيًرا 
فضالت  على  تقتات  داجنة،  مواٍش  عرض 
املدن،  يف  القمامات  ومكبات  األطعمة، 
االستهالكي  صاحلة  غير  حلومها  يجعل  مما 
حكار  طالب  أخرى،  جهة  من  اآلدمي«.  
تغيب  الذي  العشوائي  الذبح  عن  باالبتعاد 
عنه أبسط املواصفات البيطرية، وقد يؤدي إلى 
تلوث احلوم وانتشار عدوى الفطريات والسموم. 
ع.ق

القيادي بالفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بلقاسم حكار:
َينبِغي فرُض الَعمِل بُوصوالٍت ِتجارّيٍة للَقضاِء على الِغّش 

محمد عليوي األمين العام لالتحاد العام للفالحين الجزائريين:
صُة هي الَحلُّ لَتفاِدي الَمواِشي الَمغُشوَشة األسواُق المرخَّ
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والي والية برج بوعريريج محمد بن مالك يف حوار مع »أخبار الوطن«: 
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„
„

دَنا َخاِرطَة َطريٍق وُمخّطَط عمٍل  حدَّ
ل  للتَّنميِة بالتَّركيِز على َمناطِق الظِّ

يف ُمقابلة حصرية لشبكة »أخبار الوطن«، تطرق والي والية برج بوعريريج الدكتور 
محمد بن مالك إلى العديد من القضايا التي تعتبر من صميم اهتمامات وانشغاالت 
سكان الوالية، كما حتدث عن أهم ما يؤرق مواطني عاصمة البيبان من خالل 
حتدثه بالتفصيل عن خطط الوالية يف محاربة فيروس كورونا املستجد وكيفية 

مواجهة األزمة، مؤكدا أن جهودا تبذل من أجل جعل الوضعية أكثر استقرارا.

الَوضُع الّصحيُّ بالِواليِة ُمستقٌر 
ياحِة  االهِتماُم ُمستقَبال سيُكون كبيًرا بالسِّ

حـــــــاورتــــــــــه :  بوعريسة  صفـاء  كوثــر
بداية، نفتح احلوار معكم من خالل الدخول مباشرة 
يف أهم ما يشغل بال مواطني والية برج بوعريريج على 

وجه اخلصوص يف هذا الوقت العصيب، واملتعلق بفيروس 
كورونا الذي تسجل الوالية نوعا ما أرقاما مرتفعة، ما هو 

تقييمكم لإلجراءات التي مت اتخاذها ؟ وهل ترون أن الوضع 
متحكم فيه أم أن احلقيقة غير ذلك ؟

- مما ال شك فيه وقبل كل شيء أن أوجه كل مشاعر املواساة لكل مرضى 
فيروس كورونا، ولكل العائالت التي فقدت شخصا عزيزا بسبب الفيروس الفتاك 
كل  على  نترحم  اخلصوص،  وجه  على  احلبيب  وبوطننا  كله  بالعالم  أّلم  الذي 
األموات ونحسبهم من الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى، كما ال أنسى 
أن أوجه كل تعابير الدعم واالمتنان للجيش األبيض الذي يقف يف جبهة احلرب 
ملكافحة اجلائحة التي نأمل أن تنتهي بخير وعلى خير دون أن أنسى كل املرابطني 
باملستشفيات من تقنيني وإداريني. وكما تعلمني أنه وأمام هذا الظرف العصيب 
واستغالل كل  وتسخير  واملادية  البشرية  اإلمكانيات  جتنيد كل  علينا  لزاما  كان 
الطاقات واملؤسسات الصحية التي تتوفر عليها الوالية من أجل التعامل اجليد مع 
اجلائحة، وهذا حقيقة ما حققناه من خالل حتكمنا يف الوضعية وعدم خروج األمور 
عن السيطرة بفضل مجهود اجلميع، وأخص بالذكر األطباء واملمرضني واألعوان 
من اجليش األبيض دون استثناء، دون أن أنسى احملسنني وأهل اخلير من مواطنني 
ورجال أعمال ومنتخبني وإداريني وجمعيات ومنظمات وكذا إعالميني وأصحاب 
مواقع التواصل االجتماعي الذين لم يبخلوا بكل ما يستطيعون املساهمة فيه قصد 

التصدي للجائحة التي تعصف بالوالية كما تعصف بالوطن وباقي العالم. 

‘’الوضعية ِشبه مستقرة’’ هو ما تفضلتم بقوله يف 
حديثكم هذا، لكن ما نشاهده يف امليدان من تراخي 

للمواطنني وحتى املؤسسات يجعلنا أمام واقع بعيد عّما 
يقال إنه متحكم فيه ومستقر، هل ترى أن ذلك راجع إلى 
القوانني الردعية التي ال تطّبق على املخالفني، أم تعايش 

سكان الوالية مع الفيروس جعل التراخي سيد املوقف ؟

- بطبيعة احلال إن جئنا إلى التزام املواطنني والفرق بني بداية اجلائحة والوقت 
الراهن، نرى أن هناك اختالفا كبيرا من خالل التراخي واالستهتار املسجل بالنسبة 
للمواطنني والهيئات واملؤسسات املستقبلة للجمهور سيما امللحقات االدارية، وذلك 
من خالل عدم ارتداء الكمامات على سبيل املثال وعدم احترام التباعد االجتماعي 
الذي من شأنه أن يقي املواطنني ويحميهم من هذا الداء، لذلك من هذا املنبر أدعو 
املواطنني والعمال يف امللحقات اإلدارية التحلي باملزيد من املسؤولية، باإلضافة إلى 
التحسيس والتوعية واالستمرار يف عمليات التنظيف والتطهير من أجل التغلب على 
املرض من خالل كبح جماحه وإيقاف سرعة انتشاره وحصده املزيد من األرواح 
والضحايا بشكل يومي، يجب أن يعي املواطن أنه لن تكون هناك عودة إلى احلياة 
الطبيعية لفترة طويلة، لذلك من الواجب التأقلم مع الوضع وعدم االستهتار، وأجّدد 
ندائي لسكان الوالية وكل سكان الوطن إلى ضرورة االلتزام بالتعليمات واإلجراءات 
الوقائية التي تتخذها السلطات األمنية املنبثقة من توصيات اللجنة العلمية من 
خالل احترام حظر التجول وجتنب السفر بني املدن وجتنب احلشود، ووضع األقنعة 
الواقية واالبتعاد عن املصافحة. أما بالنسبة لإلدارات واملؤسسات فقد مت تشكيل 

خلية مراقبة وتفتيش يومية لهذا الغرض. 

املواطن يف ِخضم األزمة بات مستوعبا جدا للمصطلحات 
املتعلقة بالفيروس، لذلك يحتاج باعتباره عنصرا مهما يف 
هذه األزمة أن يتفهم أكثر اجلهود املبذولة من قبل دولته 
ملكافحة اجلائحة، هل لكم أن ُتطمئنوا سكان والية برج 

بوعريريج عن اإلجراءات املتخذة من قبلكم يف هذا الصدد؟ 
مع تقدمي إحصائيات إن أمكن إليضاح الصورة أكثر؟

- بالتأكيد أننا وبفضل املجهودات املبذولة متكنا من فتح املؤسسة العمومية 
االستشفائية املجاهد والدكتور أحمد بن عبيد، مما مكننا من التكفل األجنع باملصابني 
واملشتبه بهم بعد جتند األطقم الطبية جلميع املؤسسات الصحية عبر الوالية واقتناء 
عدد معتبر من التجهيزات ووسائل الوقاية، وبعد تسجيل استقرار الوضعية الوبائية 
كما ذكرت، قررنا استئناف النشاط الصحي والتكفل بحاالت الوباء على مستوى 
جميع املقاطعات الصحية للوالية مع توفير كل املستلزمات من وسائل الكشف 
السريعة والبدالت الواقية واملآزر والكمامات الطبية مبختلف أنواعها، حيث مت منذ 
بداية العملية استعمال واستهالك 994 كاشف تفاعل البوليميراز املتسلسل أو ما 
أننا سجلنا استهالك 2067 كاشف سريع،  الى  بـ PCR، باإلضافة  يعرف 
4540 بدلة واقية، 4319 مئزر، 303.850 كمامة جراحية و34177 كمامة صنف 
FFP2، كما استعملنا 3076 علبة دواء كلوروكني، ناهيك عن تنظيم عمليات 

تضامنية وقوافل طبية موجهة ملناطق الظل. 

مع توقف احلياة االقتصادية وتراجع النشاط التجاري 
ككل بسبب فيروس كورونا، وجد املواطن »البرايجي« نفسه 
كغيره من مواطني مختلف واليات الوطن أمام مشكلة الفقر 

والعَوز يف ِظل التوقف التام لألعمال، كيف تعاملتم مع 
الوضعية ومع الكثير من الفئات الهشة؟

- التكفل بهذه الفئات التي تصنف من الفئات الهشة كان بالتأكيد ضمن 
اإلجراءات التي حرصنا على القيام بها، أين يدخل ذلك ضمن سياق العملية 
التضامنية التي استفاد منها آالف املواطنني، نذكر منها منحة التضامن الذي استفاد 
منها 22142 مواطن واملقدر مببلغ مالي يفوق 02 مليار دج يف شطريها األول والثاني، 
فيما استفادت 58600 عائلة من قفف ومختلف اإلعانات مببلغ مالي آخر يفوق 35 
مليار سنتيم، فضال عن عملية التضامن اخلاصة بشهر رمضان املمولة من ميزانية 
الدولة والتي استفادت منها 20105 عائلة عبر 34 بلدية مببلغ يفوق 20 مليار سنتيم، 

دون أن ننسى توزيع الكمامات املجانية على املواطنني والتي قاربت مليون كمامة. 

ماذا عن التجار وتعاملهم مع األزمة، املواطنني يشتكون 
من غالء األسعار وارتفاعها اجلنوني، وكما تعلمون جلأ 

آخرون إلى التهافت على املواد الغذائية ومادة الّسميد خوفا 
من ندرتها خاصة مع ارتفاع يف أعداد املصابني كل الوطن 
يوما بعد يوم، كيف ترون هذه النقطة التي ما تزال تؤرق 

املواطنني منذ بداية األزمة شهر مارس ؟

- غير صحيح ما يتم تداوله يف هذا اخلصوص من قبل املواطنني، ألن هناك 
خلية مشتركة وهي املسؤولة عن متابعة األزمة وتتولى مراقبة األمر، لم نسجل أي 
نقص يف السوق أو ارتفاع خيالي لألسعار وذلك راجع إلى املراقبة املستمرة حتت 
إشراف مديرية التجارة واخلدمات املعنية ملراقبة أسعار املنتجات الغذائية األساسية 
ومعاقبة كل من يخالف هذه اإلجراءات من أجل منع املضاربة، حيث حجزت 
مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع مختلف املصالح األمنية كميات معتبرة من املواد 
الغذائية ومواد التنظيف وذلك خالل 120 تدخل أسفر عن 14 عملية حجز مببلغ 
قدره 3.974.900.56 دج سلمت إلى اللجنة الوالئية للتضامن، وأنا كوالي والية 
راٍض جدا عن تقدم العملية ألن املواد الغذائية متوفرة يف السوق وال يوجد نقص فيها 
وال حتى زيادة يف أسعارها، كما أني أشدد على التفاعل االيجابي للتجار الذين دائما 
ما كانوا يدعمون اإلجراءات االحترازية التي تتخذها السلطات العليا للبالد لوقف 
انتشار الوباء. كما أن هناك جلنة والئية مشتركة من مصالح التجارة والبلدية واألمن 
مبختلف أسالكه ومبشاركة بعض اجلمعيات الناشطة يف هذا املجال تعمل يوميا على 

مراقبة مدى التزام التجار بالتدابير الصحية الوقائية. 
 

ينتظر املواطن بوالية برج بوعريريج، خاصة يف مناطق 
الظل، تنفيذ الوعود التي دائما ما يسمعونها من قبل 

املسؤولني، والتي تبقى وعودا حبيسة األدراج وحبرا على 

ورق، كما لوحظ أنكم اخترتكم سياسة االتصال املباشر مع 
املواطن، ووعدمت بالتكفل بانشغاالتهم يف مختلف املجاالت، 

أين وصل تنفيذ هذه الوعود؟

- أثناء عملية تنصيبي كوالي والية برج بوعريريج، كنت قد وعدت املواطنني 
بتحقيق مطالبهم التي بإمكاني التحّرك من أجلها والقيام بها، وألجل هذا قمنا 
بإنشاء برنامج تنمية مع املواطنني أصغينا فيه وأبدينا اهتمامنا بتوقعاته، وسنبقى 
كذلك ولن نكّل إلى غاية تلبية توقعات السكان الذين عادة ما يثيرون بعض املشاكل 
أثناء زياراتنا امليدانية مطالبني بتنفيذ الوعود، وهو ما جعلنا ملّمني نوعا ما بالنقائص 
يف مختلف القرى واملداشر واملناطق، وبالتالي من هنا ستكون االنطالقة. وكنا 
كما ذكرت فإننا قد حددنا خارطة طريق ومخطط عمل رسمته احلكومة مسبقا 
للنهوض بالتنمية احمللية ضمن مقاربة أساسها حكامة سياسية واقتصادية لبناء جزائر 
جديدة، ويف إطار عقد استعجالي يأخذ يف احلسبان التكفل باحلاجيات الضرورية 
لسكان األرياف واملداشر واملناطق اجلبلية املعزولة واملعروفة اصطالحا مبناطق الظل، 
ومن أجل أيضا محو الفوارق التنموية أحصينا يف هذا الصدد على مستوى والية 
برج بوعريريج 437 منطقة ستستفيد من 803 عملية تنموية مبختلف البرنامج، مت 
اجناز 200 عملية والباقي يف طور اإلجناز، وهو ما يستهدف تعدادا سكانيا قدر بـ 

229.130 ساكنا. 

هذا يعني أن مناطق الظل ستكون أولى اهتمامات السلطات 
الوالئية فيما يتعلق برفع الغنب عنهم بعد معاناة دامت 

لعقود، خاصة فيما يتعلق بالثالوث املهم: )الغاز - الكهرباء 
– املاء(؟

- هذا ما نطمح إليه، إذ أن التكفل باحتياجات املواطنني مبا يضمن استقرارهم 
ومتكينهم من القيام بنشاطاتهم اليومية يف ظروف حسنة هو أولوية بالنسبة لنا، 
حيث شهد قطاع الطاقة توصيل الكهرباء والغاز إلى عديد املناطق بالوالية بنسبة 
%95، على غرار قريتي ملجاز وغفستان، باإلضافة الى ربط منطقة أوالد راشد 
ببلدية ثنية النصر بشبكة الغاز الطبيعي استفاد منها 360 منزال بغالف مالي يفوق 
ملياري سنتيم، كما أننا بصدد إجناز شبكة التوزيع لعشرة مناطق أخرى، وهو األمر 
ذاته فيما يتعلق مبشكلة املياه التي طاملا تكون الشغل الشاغل لسكان هذه املناطق 
املعزولة، إذ قمنا بدعم التموين باملاء الشروب من خالل ربط التجمعات واألحياء 
السكنية التابعة لبلديات رأس الوادي ن تيكستار وعني تسرة ومنطقتي صدراته وبئر 
عيسى باملاء الشروب وذلك لفائدة 100 الف مسكن بغالف مالي قدر بـ 100 مليار 
سنتيم، كما قمنا بتوصيل املاء الشروب للمنطقة الصناعية مشتة فطيمة أين تكفلت 
الدولة بالتهيئة اخلارجية وبوصل مختلف الشبكات إلى هذه املنطقة وأيضا املنطقة 
الصناعية بالرمايل بدائرة رأس الوادي وذلك من أجل خلق الثروة وعائدات للبلديات 
ومناصب شغل ألبنائنا وبناتنا، دون نسيان حي 200 مسكن ترقوي مدعم ببلدية 

برج بوعريريج. 
 

إن عدنا إلى اجلبهة االجتماعية، نالحظ أن االحتجاجات 
منذ بداية السنة إلى غاية اآلن، يف أغلبيتها متعلقة 

بطالبي السكن أو أصحاب امللفات املطالبني باإلسراع يف 
توزيع السكنات، ملاذا ما تزال الوالية تعاني من هذا األمر 

رغم الوعود املتكررة بالقضاء على هذا املشكل؟ 

- موضوع السكن دائما ما يشكل عائقا كبيرا ويكثر فيه اللغط والكالم، أنوه أننا 
يف والية برج بوعريريج قد وزعنا 3908 وحدة سكنية و39646 إعانة موجهة للبناء 
الريفي، أين قمنا بتسليم 400 إعانة مخصصة للسكن الريفي و224 مسكن ترقوي 
مدعم و110 مسكن عمومي إيجاري خالل السداسي األول من 2020، كما أود 
أن أشير أنه يف صيغة عدل قد استعدنا 05 أوعية عقارية مبساحة إجمالية قدرت بـ 
28590 متر مربع مما سمح لنا وضع أكثر من 800 مسكن والتي بقيت يف مكانها 
منذ سنة 2016 ولم يتم إيجاد مكان النطالق هذه املشاريع السكنية وبهذا ختمنا 



فيروز رحال
من خالل العمل على تهيئة اآلبار القدمية 
اخلدمة  لتحسني   « خالد  أّم   « محّطة  وتأهيل 
 ، بها  املّتصلة  واملناطق   « »الّشريعة  ببلدّية 
ناهيك عن محاولة االستفادة من مياه الّسدود.
وأضاف ذات املتحدث، أّن مشاريع هاّمة 
لتحسني  اإلمتام  وشك  على  القطاع  لصالح 
إلعادة  مماثلة  جهود  بذل  مع  العمومّية  اخلدمة 
املتضّررة  الصحي  الصرف  لشبكات  االعتبار 

بحكم عوامل طبيعّية وأخرى بشرّية.
اخلدمة  وتعزيز  املسجل  العجز  ولسد 

عن  املدير  صّرح  تبسة،  الوالية  عاصمة  يف 
حّيز   « والّزاوية  الّدكان   « خزانّي  وضع  قرب 
اخلدمة، كما تسعى ذات اإلدارة لربط محطة 
مكعب  ل   7000 تعطي  آبار   3 بـ  زروق  عني 
اليوم يف املنطقة املسماة عني شبرو ، وهذا  يف 
للماء  الفادح  النقص  من  التحكم  أجل  من 
ودائما بالتنسيق مع اجلزائرية للمياه ، يف حني 
تتواصل األشغال إلمتام مشروع » محّطة إعادة 
الضّخ ببلدّية » صفصاف الوسرى » ، املمّولة 
من سبع آبار مبنطقة » الّذّكارة » لتدعيم ساكنة 
أن  مؤكدا  الّشرب،  مبياه   « العاتر  بئر   « بلدّية 

التذبذب املسجل بيها نتيجة كثرة الّتوصيالت 
كمية  منسوب  من  تضعف  التي  الشرعّية  غير 

املياه املوّجهة للّسكان.
املائية  املوارد  مدير  فقد كشف  ولإلشارة، 
من   «  %  90  « على  تعتمد  تبّسة  والية  أّن 
الّسدود،  مياه  من   «  %  10 و«  اجلوفّية  املياه 
متحدثا عن أهم العوائق التي تؤخر من نتائج 
االنقطاعات  تأثير  غرار  على  العمومية  اخلدمة 
غير  والتوصيالت  التجهيزات  على  الكهربائية 
الشرعية التي تضعف من منسوب املياه ناهيك 
عن العوامل الطبيعية كالرياح أو الفيضانات. 

خديجة بن دالي
هذا وقد أشرف املدير العام لوكالة عدل 
حلصة  رمزي  توزيع  عملية  على  بقسنطينة 
وسكنات  ايجاري  اجتماعي  سكن   1100
رفقة  بعدها  ليتنقل  عدل،  بااليجار  البيع 
6000 سكن عدل  والي قسنطينة الى موقع 
بالرتبة ببلدية ديدوش مراد لالطالع على سير 
االستماع  مت  حيث  السكني  البرنامج  هذا 
عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير  قدمه  عرض  الى 
بشكل  املشروع  فيه  إستعرض  قسنطينة 

األول  الشطر   ، أشطر   3 واملتضمن  مفصل 
الثاني  والشطر  3672مسكن  من  املتكون 
 1293 من  الثالث  والشطر  من  1053مسكن 
متواصلة  اجلهود  أن  على  الوالية  والي  وأكد 
من أجل توزيع 6000 سكن قبل نهاية السنة 
توزيع حصة  امتام  وبعد  أنه  واضاف  اجلارية، 
أسمارة  عني  لبلدية  اجتماعي  سكن   1100
سيتم إطالق حصص أخرى يف نفس الصيغة 
خالل السنة وحتى السداسي الثاني من سنة 

2021 تخص إستكمال املتبقني من احلائزين 
هذه  وطالبي  املسبقة  االستفادات  على 
االجتماعي  السكن  قائمة  عن  و  الصيغة. 
يف  الدراسة،  قيد  انها  أكد  اخلروب  لدائرة 
بعني  سكن  آالف   4 حصة  ستوجه  حني 
دائرة  من  االجتماعي  السكن  لطالبي  عبيد 
 ، عبيد  عني  لبلدية  منها  وجزء  قسنطينة 
وسيتم توزيعها خالل السداسي الثاني لسنة 

.2021

05 السنة 01 - العدد 246 -االثنني  06 ذي احلجة  1441  هـ  - 27  جويلية  2020م
أخبار الداخل

عقب جفاف 5 أبار عميقة بتبسة 

الشــروع فــي تهيئــة اآلبــار 
القديــمة للقضـاء على أزمـة المياه

أرجَع مدير الموارد المائية والّري لوالية تبّسة »الحسين زكي بن الشيخ« مشكل نقص التزود بالمياه الصالحة 
للشرب في العديد من البلديات إلى جفاف خمس آبار عميقة ، وأكد أن مصالحه تبذل جهودا جبارة لمّد سكان 

البلديات التي تعاني من شح الحنفيات بهذه المادة الحيوية المهمة.

وجه المدير العام لوكالة عدل تعليمات 
للمديرية الجهوية لوكالة عدل 

بقسنطينة من اجل متابعة الوضعيات 
المتعلقة بتقدم األشغال لمختلف المناولين 

العاملين في موقع 6000 وحدة 
بمنطقة التربة بديدوش مراد وارسالها 
بشكل دوري الى المديرية العامة للتكفل 
بها خاصة من ناحية دفع المستحقات 

للدفع اكثر بهذا المشروع ، وذلك خالل 
عرض قدمته الوكالة الجهوية مختلف 
المشاريع الجاري انجازها بمنطقة 

الرتبة.

قسنطينة 

مديــر وكـالــة عــدل يـأمــر 
باإلسـراع فـي تسليـم السكنــات

معاناة املكتتبني التي دامت طويال. 
أما بالنسبة لصيغة السكن الترقوي املدعم فإن امللف جد شائك وتضمن عديد العوائق 
واملشاكل من عدم احترام املخططات املعمارية ومخالفة القواعد العمرانية وعدم امتام إجراءات 
غرس بعض املشاريع السكنية، ومشاكل إدارية أخرى، وعلى ضوء هذه الوضعية فتحنا 
باب احلوار والنقاش مع املرقيني واملكتتبني أين أخرجنا املكتتب من املعادلة وقررنا تسليم 
السكن له يف حال إمتام املشروع وربطه مبختلف الشبكات شريطة أن يلتزم املكتتب مبا عليه 
من أقساط مالية وإجراءات إدارية وعلى املرقيني االلتزام بدفتر الشروط بينهم وبني املواطنني. 
ومن جهة ثانية أنشأنا خلية حلل مشاكل املرقني التقنية واإلدارية ووضعنا خارطة طريق لتوزيع 
السكنات بصفة تدريجية ابتداء من 18 جوان. من جهة أخرى توجد صيغة السكن العمومي 
اإليجاري التي وجدنا فيها تأخرا كبيرا يف وتيرة اإلجناز وعدم تبليغ بعض احلصص من جلان 
الدوائر وتأخر دراسة امللفات من طرف اخلاليا املكلفة بالتحقيقات االجتماعية ولم أجد أية 
قائمة جاهزة للتوزيع وعليه التزمت ببرنامج عمل يتضمن متابعة دقيقة ويومية لعملية دراسة 
امللفات. وباملوازاة نصبنا خلية متابعة ميدانية ملراقبة وتيرة إجناز املشاريع السكنية خصوصا تلك 
املتعلقة بالتهيئة اخلارجية والربط مبختلف الشبكات لتسليم السكن للمواطن يف ظروف الئقة. 

 
ماذا عن السكن الريفي يف مناطق الظل؟

- نولي بطبيعة احلال السكن الريفي بالغ االهتمام نظرا لألثر احلاسم لهذه الصيغة 
السكنية يف حتسني اإلطار املعيشي للمواطن مبناطق الظل، حيث نعمل بصفة حثيثة على 
توزيع املتبقي من اإلعانات التي لم توزع بدائرتي احلمادية واملنصورة وقمنا بطلب حصص 

إضافية من هذه الصيغة لتعميم االستفادة واملساهمة يف استقرار الفالح. 
 

الّدخول االجتماعي يأِتي هذه املرة يف ظرف استثنائي ‘’كوفيد 19 
‘’، هل يتم التحضير له كما ينبغي أم أن التركيز حاليا قائم فقط 

على محاربة الفيروس؟
 

- نولي اهتماما كبيرا لقطاع التربية، هذا القطاع الذي يجب أن يكون حتت رعاية كبيرة 
كونه اجلوهر األساسي للتقدم والتطور، ال يخفى عليكم أن الدخول املدرسي لهذه السنة 
يجيء كما ذكرِت يف ظروف جد استثنائية مع فيروس كورونا املستجد، إال أن اإلجراءات 
والترتيبات متواصلة على قدم وساق من خالل إجنازات ملشاريع يف عاصمة الوالية أو املناطق 
الريفية، وسوف يتدعم قطاع التربية مبشاريع هامة، إذ سنستلم لهذا املوسم 05 ثانويات، 07 
متوسطات، 13 مجمع مدرسي، 31 قسم توسيع، 61 مطعم مدرسي ونصف داخلية، كما 
قمنا بتخصيص 51 حافلة للنقل املدرسي مت توزيعها على مناطق متعددة من الوالية. وسوف 

نتكفل بترميم 28 مؤسسة تعليمية وهو ما يعطي أريحية لهذا الدخول. 
 

والية برج بوعريريج من الواليات التي حتتوي مزايا سياحية 
جمة، إال أننا وما إن نظرنا بشفافية نحو الواقع، فإننا جند أن 
اإلهمال هو عنوان السياحة يف عاصمة البيبان، ملاذا برأيكم 

ال جتذب هذه الوالية الغنّية بالسياحة الطبيعية على وجه 
اخلصوص االستثمارات السياحية الكبرى ؟

- هذا مؤكد، فوالية برج بوعريريج حسب ما قرأت عنها وحسب ما رأيت شخصيا فهي 
تقدم موقعا رائعا الستقبال االستثمارات السياحية، واملالحظ لألسف أن املشاريع السياحية 
يف هذه الوالية قليلة جدا تكاد تكون معدومة، لذلك نعتز باملُضي قدما يف تطوير املناطق 
التي توجد فيها إمكانات السياحة الطبيعية خاصة يف املنطقة الشمالية بكل قراها ومداشرها 
العريقة والضاربة يف التاريخ التي ما إن مت االعتناء بها كما يجب أن تصبح ِوجهة ممتازة للعديد 
من السياح من هواة السياحة الطبيعية واجلبلية مثال، على سبيل املثال أذكر محطات املياه 
الطبيعية احلارة بكل من حمام البيبان بدائرة املنصورة وحمام ايبينان بدائرة جعافرة أين سيتم 
تنفيذ إجراءات لتعزيز السياحة من خالل حتسني االستقبال واخلدمات، كما نفكر يف تطوير 
احلديقة النباتية والترفيهية يف ثنية النصر واملجمعات السياحية املناخية أيضا يف جعافرة وزمورة 
واملنصورة والرابطة، دون نسيان السياحة املناخية يف تسامرت واألنشطة الترفيهية يف سد عني 
زادة، وصوال إلى السياحة التجارية بالوالية. باإلضافة الى السياحة الدينية ملا تزخر به الوالية 
من معالم دينية ولهذا الغرض جاءت زيارة وزير السياحة لواليتنا يوم االثنني 13 جويلية 

2020 لدعم أكثر للصناعات التقليدية والعمل العائلي. 
 

ويف األخير، كلمة لسكان والية برج بوعريريج؟
 

نحو مستقبل مشرق  بالوالية  النهوض  إذا كانت موجودة ميكننا  اإلرادة،  ثم  اإلرادة 
بتكاتف جهود املسؤولني وإشراك املواطنني وكل الفاعلني يف املجتمع من بينهم الصحافة أيضا 
وكل اخلّيرين بوالية برج بوعريريج التي تستحق منا أن نعمل ونناضل من أجلها ألنها مدينة 
الشهداء واألبطال والثوار والعلماء واملثقفني واألخيار، كما أؤكد عزمي األكيد على خدمة 

املواطن ونعتز بها. 
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عبد الناصر حمودة

اصبحت احلظيرة الوطنية بالشريعة 
سلسلة  عقب  مقلقة،  جد  وضعية  يف 
وتكرارا  مرارا  تشهدها  التي  احلرائق 
مع  او  احلرارة  لدرجات  ارتفاع  كل  مع 
كل  من  املبارك  االضحى  عيد  اقتراب 
اجلمعيات  بعض  أبدت  حيث  سنة، 
البليدة  بوالية  البيئي  باملجال  املهتمة 
عن مدى مخافتها من هالك أنواع هائلة 
ونادرة من احليوانات واحتراق العشرات 
بها  تزخر  التي  املعمرة  األشجار  من 
احلرائق  رقعة  توسع  ظل  يف  احملمية، 
الوالية  أقصى غرب  اندلعت من  التي 
أقصى شرقها، هذا رغم حمالت  الى 
الوقاية من أخطار احلرائق التي نظمت 
تلك  كانت  ان  متسائلني  قبل،  من 
احلر  موجة  بسبب  او  مفتعلة  احلرائق 
باقي  غرار  على  الوالية  تعرفها  التي 

أرجاء الوطن. 
احلرائق  تلك  خلفت  وقد  هذا 
الغطاء  من  الهكتارات  عشرات  إتالف 
النباتي، حيث كان ابرزها احلريق الذي 

اندلع مبنطقة » مرموشة » باعالي دائرة 
الوطنية  احلظيرة  مستوى  على  بوعينان 
بالشريعة، خلف اتالف 08 هكتارات 
من بينها 04 هكتار من اشجار البلوط 
الفليني والبلوط االخضر و04 هكتار من 
ادغال واحراش، اين استغرقت عملية 
ساعات   05 من  اكثر  النيران  اخماد 
ومسالك  تضاريس  بسبب  كاملة 
رجال  مهمة  من  صعبت  التي  املنطقة 
الغابات،  ومحافظة  املدينة  احلماية 
املتنقل ملكافحة  الرتل  هذا كما تدخل 
وحدة  مع  بالتنسيق  الغابات  حرائق 
بوعرفة  بلدية  لقطاع  املدنية  احلماية 
باملكان  أدغال  حريق  إخماد  اجل  من 
املسمى وادي الشرشار، أين آتت السنة 
النيران على 03 هكتارات من األدغال 
اجلهة  شهدت  فيما  هذا  واألحراش، 
الشرقية للوالية عدة حرائق، على غرار 
احلريق الذي اندلع بجبال حمام ملوان 
مبنطقة  والضبط  االربعاء  دائرة  وجبال 
من  تسبب يف حالة  ما  مسعود،  اوالد 
الهلع وسط الفالحني وباألخص ملربي 
الفارطة  السنة  أنهم  خاصة  النحل، 

السنة  أتت  أين  فادحة  تكبدوا خسائر 
األشجار  من  معتبر  عدد  على  اللهب 
هاته  وتأتي  النحل،  وخاليا  املثمرة 
تساؤالت  اثار  وقت  يف  احلرائق، 
هذه  يف  اندالعها  وراء  من  الفالحني، 
 « »ظاهرة  باتت  وانها  خاصة  االيام، 
سنة،  كل  من  نفسها  الفترة  يف  تتكرر 
وبالتحديد  البليدي،  االطلس  بغابات 
مع اقتراب عيد االضحى املبارك، اين 
كشف البعض منهم انهم ال يستبعدون 
ان تكون تلك احلرائق مفتعلة، الجل 
تعرف  التي  الفحم  مادة  على  احلصول 
عيد  اقتراب  مع  كبيرا  رواجا  جتارتها 
عليها  الطلب  ويكثر  املبارك  االضحى 
ان  اإلشارة  وجتدر  املشاوي،  لتحضير 
فادحة  خسائر  تكبدت  البليدة  والية 
بسبب  الفارطة،  السنة  وبشرية  مادية 
اندالع عدة حرائق اتت على االخضر 
توفيت  واليابس مبختلف جبالها، فيما 
اشخاص  اربعة  واصيب  حرقا  رضيعة 
بعد  اخلطورة  متفاوتة  بحروق  اخرين 
ملسكنهم  محاذية  مبزرعة  حريق  اندالع 

العائلي بأعالي بلدية عني الرمانة.

بجاية
نحو إنجاز 3 آالف سكن »عدل«

 بـ »سيدي بودرهم«
علمت »أخبار الوطن« من مصدر مقرب من وكالة عدل بوالية بجاية 
أنه مّت أخيرا اختيار منطقة سيدي بودرهم التي تبعد عن مقر الوالية حوالي 

3 كم لتنفيذ مشروع بناء 3000 مسكن بصيغة عدل 2. 
هذا  أسندت  قد  باملوضوع  املعنية  اجلهات  فإن  املصدر  ذات  وحسب   
املشروع الكبير ملقاولتني تتميزان بالسمعة احلسنة واالتقان يف العمل، ويف 
هذا الشأن عّبر املعنيون بهذه السكنات - من مكتتبني سابقا - عن فرحتهم 
الكبيرة وعن أملهم املنشود يف الشروع يف عملية اإلجناز قريبا حتى ال يطول 
عليهم الزمن، ويستفيدون من سكناتهم التي لطاملا انتظروها منذ سنوات.  
ولإلشارة فإن والية بجاية قد استفادت من حصة سكنية ضخمة يف إطار 
عدل ويجري حاليا إجناز نسبة منها والتي تعد حوالي 16400 مسكن مبنطقة 
أالف سكن »عدل«اغزرأوزاريف ببلدية واد غير، واألعمال تسير على قدم 
وساق، وحسب آخر املعلومات حول السكنات اجلديدة بواد غير تفيد أن 
والقيام مبختلف  بالكهرباء  السكنية  التجمعات  األشغال منكبة على ربط 
األعمال ذات الصلة بالواجهات اخلارجية لهذه السكنات مع بناء املرافق 
االجتماعية الضرورية التي تسمح بتحسني االطار املعيشي للسكان، وذلك 

بغية تسليم الشطر األول منها قبل نهاية السنة اجلارية 2020. 
كرمي.  تقلميميت

توزيع 500 كاشف »PCR« على 
المصالح االستشفائية

قدمت جمعية التعاون على البر والتقوى لوالية بجاية هبة تتكون من 
للمصالح   )TESTS PCR ( كورونا  لفيروس  مخبري  كاشف   500

االستشفائية بالوالية يف إطار مكافحة جائحة كوفيد 19. 
 100 كاشف،   100 بـ  أوقاس  مستشفى  املبادرة  بهذه  خصت  وقد   
كاشف للمؤسسة الصحية بأذكار و300 كاشف ملستشفى خراطة، ويأمل 
القائمون على اجلمعية مواصلة العمل اخليري التضامني بغية تقدمي الدعم 
واملجابهة  املقاومة  ومؤازرته وهم يحملون مشعل  للجيش األبيض  الكامل 
ضد وباء كورونا، كما ترّكز هذه اجلمعية يف املجال اإلنساني على جمع 
املساعدات املختلفة إلعادة توزيعها على العائالت املعوزة واحملتاجة مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، ويف هذا الشأن وقصد توسيع نطاق العمل اخليري 
تأمل اجلمعية من أهل اخلير واإلحسان املساعدة لزرع البسمة واألمل يف 

وجوه أبناء العائالت الفقيرة. 
 كرمي.  ت

البيض
منتسبو الصحة يطالبون بالدعم 

لمواجهة الوباء
الوالية  والي  الى  رسالة  البيض  بوالية  الصحة  قطاع  مستخدمو  وجه 
كورونا خاصة  جائحة  ملواجهة  املادية  باالمكانيات  لدعمهم  فيها  يطالبون 
ماتعلقالملعدات الطبية الضرورية.  ففي لقاء جمع والي البيض يوم أمس 
وتزايد  الوباء  إنتشار  ان  احلاضرون على  أجمع  الصحية  املؤسسات  ومدراء 
حاالت اإلصابة تسبب يف إستهالك املخزون الطبي اخلاص مبواجهة كورونا 
املخازن من جديد.   تدعيم  الضروري  من  وبات  واألقنعة  األلبسة  خاصة 
يتطلب  الوضع  أن  اعتبر  بالبيض  العمومية للصحة اجلوارية  املؤسسة  مدير 
مزيدا من اجلهد وبشكل مضاعف سواء ماتعلق بالطاقم البشري او العتاد 
الطبي جيث يستهلك منه على مستوى مؤسسته يوميا 20 طاقم ) كيت 
( مضيفا ان األطقم الطبية اصيبت باإلنهاك والتعب وعلى املواطن التحلي 
باحلكمة والرزانه والوعي ملساعدته.  ذات املتحدث أشار الى ضرورة ان توفر 
الدولة مزيد من اإلعتمادات املالية للمؤسسات الصحية إلقتناء املزيد من 
العتاد الطبي قبل نفاذ املخزون.  عمليات مراقبة العائالت املوجودة باحلجر 
املنزلي تقوم بها اأربع فرق طبية تتطلب املزيد من فرق املراقبة والتي يتطلب 
عملها سيارات مجهزة للتكفل باملرضى واألطقم الطبية عائق أخر أشار له 
ذات املتحدث الذي طلب من الوالي دعم املؤسسات الصحية بالسيارات 
على  أجمعوا  تدخالتهم  يف  الصحية  املؤسسات  مدراء  وقت.   أقرب  يف 
املؤسسة  مدير  الظرف حساس وحسب  ومعنويا ألن  ماديا  دعمهم  ضرورة 
العائالت  بعض  ألن  ضرورة  تبقى  مصالح  مرافقة  فإن  اجلواريةببريزينة 
إلى  مايؤدي  تطبيقه  وترفض  حتترمه  ال  الصحي  احلجر  تتحت  املوضوعة 
مشاكل كبيرة معها مطالبا بضرورة التنسبق مع مصالح األمن للتصدي لها.  
نورالدبن رحماني

اجلنايات  امس محكمة  أدانت 
يف  شاب  وزو  تيزي  قضاء  مبجلس 
سجنا  سنوات   5 ب  العمر  من   27
استعمال  مع  السرقة  تهمة  عن  نافذا 
التهديد والكسر،التي كانت النيابة قد 
سجنا. 8سنة  إثرها  على  له  التمست 
فيما برأت ذات احملكمة موظف وقريبه 
كان  الذي  إليهما  املنسوب  اجلرم  من 
حقهما  يف  طالب  قد  العام  احلق  ممثل 

وعامني حبس  سنة ألحدهما   20 ب 
تعود  احلال  قضية  ملوظف وقائع  نافذ 
إلى 7 مارس من سنة 2020، عندما 
الحظ أفراد األمن وهم يقومون بإحدى 
دراجة  منت  على  شخص  دورياتهم 
بحوزته  يكن  لم  توقيفه  وعند  نارية، 
بعد  الدراجة،و  وثائق  وال  هوية  وثائق 
أنه  التحقيق  خالل  من  تبني  تفتيشه 
السرقة،  06 مرات عن قضايا  مسبوق 

منزلني  بسرقة  توقيفه  قبل  قام  حيث 
بتيزي وزو واستحوذا على أجهزة إعالم 
إلكترونية  وأجهزة  أنواعها  بشتى  آلي 
من  طلب  فيما  ومبلغ  ومجوهرات 
صديقه أن يجد له مشتري جلهاز إعالم 
آلي محمول، حيث عرضه على قريبه 
وهو موظف الذي اشتراه ليتم على إثرها 

متابعته بإخفاء أشياء مسروق
احمد. اليان

تيزي وزو
الحكم بحبس شاب 05 سنوات بتهمة الّسطو

كارثة بيئية تهدد الثروة الغابية

أدركوا األطـلس البـلـيدي..
 إنه يـحـتـرق!

تشهد الغابات والمزارغ بالسلسلة الجبلية األطلس البليدي نشوب حرائق عديدة، التهمت ألسنة نيرانها عشرات 
الهكتارات من المساحات الغابية واألشجار المثمرة، وتسببت في نفوق عدد معتبر من الحيوانات البرية، وهجرة 
أخرى هروبا من ألسنة اللهب وبحثا عن الغذاء، على غرار قردة وادي الّشفة، التي باتت تتجول على مقربة من 

التجمعات السكنية بأعالي مدينة بوعرفة. 
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أخبار السر ايا

فقدت األسرة الثورية واإلعالمية، السبت، المجاهد وأحد 
مؤسسي إذاعة الجزائر بالمغرب وعميد تقنييها أثناء 
الفترة االستعمارية المجاهد ريان قدور عن عمر يناهز 
85 سنة وشيعت جنازته بالمقبرة العالية بالعاصمة .
ابن مدينة األغواط من مواليد 1935 غادر مقاعد 
المدرسة التقنية بالبليدة وشارك في إضراب الطلبة 

في 19ماي 1956 ثم التحق بجبهة التحرير الوطني 
في مارس 1957 بالمملكة المغربية وعمل باإلذاعة 

المغربية كتقني صوت لبث برنامج »صوت الجزائر«، 
وكان عضوا من بين الذين أسسوا اإلذاعة السرية 

الجزائرية » صوت الجزائر الحرة والمكافحة« بالناظور 
في 12 جويلية 1959 بقيادة محمد السوفي.

يعد الفقيد مرجعا في البحوث العلمية والتاريخية لمرحلة 
الثورة وساهم في تأطير الكوادر اإلعالمية في اإلذاعة 

الجزائرية بعد اإلستقالل.

 أطلقت منظمة »غرينبيس«)Greenpeace( حملة ممولة 
مؤخرا، عبر مختلف مواقع التواصل االجتماع، تحت شعار »الهواء 
الذي أتنفسه سام«، مضيفة أن الّطاقة المتجّددة الّنظيفة والّصحية 

هي الحل!، 
 وتعد منظمة »السالم األخضر« والتي تعرف أيضاً 

باسم »غرينبيس« أو باإلنجليزية منظمة بيئية عالمية غير 
حكومية، تملك مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع 

هيئة تنسيق دولية في أمستردام ، هولندا. تهدف منظمة »السالم 
األخضر« إلى: ضمانة قدرة األرض على تغذية الكائنات الحّية بكافة 

تنوعه«، وبذلك ترّكز في حمالتها البيئية على قضايا ذات أهمية 
عالمّية، مثل: ظاهرة االحتباس الحراري، والتعّدي على الغابات، 

والصيد الجائر، والصيد التجاري للحيتان، وهندسة الجينات، 
ومناهضة جميع القضايا النووية.

تشارك أطباء وإعالميون ومواطنون والعديد 
من فئات المجتمع في الجزائر منشورا 

تحسيسيا بعنوان »أريد أن أكون جزءا من 
الحل«، للدعوة إلى التصدي لفيروس كورونا، 
ويدعو المنشور المتداول بكثرة على المنصات 
االجتماعية إلى ارتداء القناع واحترام مسافة 
التباعد االجتماعي وعدم تعريض اآلخرين 

لخطر العدوى.

َصوٌت من أصواِت الَجزائر َيرَحل

 َحاوياُت الُقمامِة غيُر آِمنة! 

الَهواُء الّذي أتنَفُسه ساٌم!َحملٌة َجزاِئّرية ضَد ُكوروَنا 

 يتناقل رواد مواقع التواصل االجتماعي بعض السلوكات المحيرة، 
أغربها نشر صورة توضح إقدام أحد أصحاب السيارات على 

سرقة حاويات القمامة، بالبليدة.
الفعل أثار الكثير من عالمات االستفهام، ليس فقط بسبب آثاره 
السيئة على الحي، وجعله يغرق وسط النفايات بدل جمعها في 
حاوياتها، بل أيضا أثار الحيرة حول سبب اإلقدام عليه ، وكيف 

لشخص عاقل أن يبلغ به الحال هذا المبلغ .

تحصل الشاعر والقاص والروائي عز الدين جعفري ابن 
مدينة الشعراء الشقفة بجيجل على المرتبة األولى في صنف 
الشعر التي تشرف عليها مؤسسة »ماهي األدبية باإلسكندرية 
بمصر »، من خالل مسابقة إفتراضية أطلقتها على صفحتها 

بالفايس بوك ضمت كل دروب األدب .
عز الدين جعفري أستاذ أدب عربي متقاعد، عمل بمتوسطة »ابن 
الهيثم« بالشقفة تخرج على يده عدة أجيال من اإلطارات وقناص 
العديد من الجوائز العربية والوطنية وصاحب عدة كتب بالساحة 

األدبية. فاز بديوان شعر تحت عنوان »منافذ لوجع واحد«. 

َجعفِري يفتكُّ 
جائزَة ماهي 

األدبية 2020  

»أخبار الوطن« تصنع الحدث بـ »أسليم«
 صنعت، صبيحة أول أمس، يومية »أخبار الوطن« الحدث ببلدية أسليم )نحو 220 كم جنوب 
غربي عاصمة والية المسيلة( عقب تناولها »روبورتاج« يوثق معاناة أهل المنطقة بقراها 

ومداشرها، فضال على أنها تعد المرة األولى التي كشفت فيها جريدة ما معاناتهم التي عمرت 
خمسة عقود من الزمن، بداية من صحة مريضة تحتاج لعملية جراحية آنية إلى قلة المرافق 

التربوية والرياضية، حيث تهافت مواطنو البلدية على اقتناء نسخة من يومية »أخبار الوطن«، 
بل حتى إن الكثير منهم اقتناها من والية الجلفة فيما عمد آخرون إلى اللجوء إلى نسخ 

الموضوع.
 مواطنو أسليم ثمنوا التفاتة الجريدة متمنيين لها النجاح في سماء اإلعالم .
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براهيم مالك

وكما تفيد مصادر أخبار الوطن أن 
باليزي  الوالئي  الشعبي  املجلس  هيئة 
باشرت يف اإلجراءات األولية للبحث 
اجلهاز  القتناء  القانونية  الصيغة  عن 
 PCR 19 الكشف عن حتاليل كوفيد
لغرض  الوالية  والي  مراسلة  متت  اين 
الذي  أملخبري  اجلهاز  على  احلصول 
باعتباره  ار  سي  البي  بتقنية  يعمل 
نظرا  احلالي  الظرف  يف  ملحا  مطلبا 
احلصول  يف  احلاصل  التأخير  ولتفادي 
الرد  تنتظر  التي  املرسلة  النتائج  على 
فضال عن وضعية مسار الوباء باملنطقة 
مقارنة  ما  نوعا  مقلقا  أضحى  الذي 
ذات  تضيف  وكما  املاضية  باألشهر 
رئيس  ان  السياق  ذات  يف  املصادر 
املجلس الشعبي الوالئي حفش صالح 

بوالية  نظيره  مع  هاتفيا  تواصل  قد 
الشكلية  بالفاتورة  تزويده  لغرض  ادرار 
طلب  مع  إرفاقها  اجل  من  للجهاز 

الهيئة القتناء اجلهاز. 
املجلس  رئيس  نائب  أكد  وفيما 
خيار محمد انه مت اختيار ثالث عمال 
تكوين  على  للحصول  املستشفى  من 
يف  التحكم  من  لتمكينهم  قصير 
استكمال  بعد   PCR تقنيات جهاز 
مع  عليه  احلصول  إجراءات  كافة 
سيستفيد  الذي  األمر  احمللية  اإلدارة 
املؤسسات  كافة  عمال  أيضا  منه 
الصحية واإلدارية ملعرفة مسار اجلائحة 

على غرار املواطنني بالوالية. 
ويف ذات طالب النائب عن املجلس 
رسالة  يف  كالله  بن  حسني  الوطني 
واجلماعات  لوزيرالداخلية  موجهة 
على  الوطن  أخبار  حتصلت  احمللية 

نسخة منه يطالب على احلصول على 
حاالت  ارتفاع  نتيجة   PCR جهاز 
بعدما  وفيات  وتسجيل  اإلصابة 
خالية  قريب  وقت  يف  الوالية  كانت 
انه  النائب  ويضيف  اإلصابات  من 
الكبير يف  التأخر  هو  بال  الطني  زاد  ما 
الضغط  بسبب  النتائج  على  احلصول 
الكبير الذي يعرفه مخبر الكشف عن 
الذي  األمر  بورقلة  املعتمد  التحاليل 
الوباء  مع  التعامل  على  سلبا  انعكس 
تواجه  التي  الصعوبات  مع  خاصة 
مع  التعامل  يف  بالوالية  الطبي  الطاقم 
مختص  وجود  لعدم  السكانير  جهاز 
أين يتم إرسال نتائجه إلى األطباء يف 
النتيجة وهو  الشمالية ملعرفة  الواليات 
األمر املرفوض حسبه لتعامل مع الوباء 

الفتاك. 

األغواط
المستفيدون من سكنات ذات غرفتين يستنجدون 
تعيش أكثر من 2000عائلة مستفيدة من سكنات إجتماعيةذات غرفتني 
من بالعديد من بلديات الوالية ظروف إيواء قاسية بعد أن ارتفع عدد أفراد 
غداة  السكنات  هذه  من  استفادوا  أنهم  منهم  الكثير  العائلة، حيث كشف 
إلى  العائلة  أفراد  عدد  تضاعف  سنة  عشرين  من  أكثر  مرور  وبعد  زواجهم 
الضعفني والثالثة أضعاف األمر الذي عقد من وضعيتهم املعيشية خاصة وأن 

أغلب املستفيدين من الفئات الهشة العاجزة عن شراء قطعة أرض. 
وعن املعاناة التي تعيشها أغلب هذه العائالت أكد بعضهم أنهم ينامون 
وقال  لتوسعته،  السكن  املرش وشرفة  واستغل بعضهم مكان  بالتناوب  ليال 
غرفتني  داخل  وأوالدي  بناتي  مع  أنام  أن  أستحي  أصبحت  »واهلل  بعضهم 
صغيرتني«، واضطر البعض لطردهم للمبيت عند األقارب، والنتحدث عن 
املعاناة التي تعيشها العائالت عند وقوع مصيبة أو مرض، ناهيك عن تأثير 
احلرارة  وشدة  الرطوبة  بسبب  لألطفال  الصحية  الوضعية  عن  السكن  ضيق 

صيفا والعدوى وغياب التهوية. 
وناشد هؤالء السلطات بإيجاد حل لوضعيتهم على األقل بتمكني بعض 
أفراد عائالتهم الذين تتوفر فيهم الشروط باحلصول على قطع أرض وإعانات أو 

منحهم سكنات إجتماعية للتخفيف من معاناتهم.
ع نورين

أدرار
يني يتضامنون مع  إطارات بالقطاع الدِّ

الجيش األبيض
نظمت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف أدرار يف اطار دعم جهود مكافحة 
جائحة فيروس كورونا زيارة تضامن ومساندة لألطقم الطبية والشبه طبية العاملة 
مبستشفى 240 سرير أدرار املخصص الستقبال مرضى كوفيد19املستجدقصد 
اجلسدية  واالعتداءات  الصعوبات  ملواجهة  معنوياتهم  من  والرفع  تشجيعهم 
زيارة  تأتي بعد  الديني  السلك  قام بها بعض إطارات  التي  الزيارة  واللفظية  
تعهد  حيث  الوالية  بعاصمة  استشفائية  مؤسسات  لعدة  الوالئية  السلطات 
والي ادرار مبعاقبة املعتدين على االطقم الطبية والشبه الطبية وتوفير احلماية 
األمنية لهم محذرا أيضا من استعمال شبكة التواصل االجتماعي يف اإلساءة 
الصفوف  املتواجدين يف  كافة  مبرزا ضرورة مساندة  األبيض  لعناصر اجليش 

األولى ملكافحة اجلائحة.
عبداهلل مجبري

تمنراست 
مكتب بريد قرية »تين تارابين« يدخل 

حيز الخدمة
تني  بقرية  بريد  مكتب  دخل 
كلم   160 بعد  على  الواقعة  تارابني 
متنراست  بوالية  تاظروك  بلدية  شرق 
حيز اخلدمة، يف إطار تقريب اخلدمات 
مبناطق  واإلهتمام  للمواطنني  البريدية 
البريدي  املكتب  هذا  ويتوفر  الظل 
انطالقه  إشارة  على  أشرف  الذي 
نائب  يف  ممثلة  الوالئية  السلطات 
الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس 
اجلزائر  لبريد  الوالئية  الوحدة  ومدير 

ورئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية تاظروك على جميع اخلدمات البريدية وفقا 
للشروحات املقدمة من قبل مسؤول وحدة مصالح البريد بالوالية. السيد بولغيت 
عبد الرحيم الذي أضاف أن فتح هذا املكتب يندرج ضمن البرنامج املسطر من قبل 
املديرية العامة لبريد اجلزائر من أجل اإلهتمام مبناطق الظل وتوسيع الشبكة البريدية 
وإيصال اخلدمات البريدية جلميع املواطنني لتغطية احتياجاتهم نائب رئيس املجلس 
الشعبي الوالئي بوالية متنراست السيد بكري مسالغ أثنى على إفتتاح هذا املكتب 
بقرية تني تارابني مؤكدا أن أعضاء املجلس بالتنسيق مع باقي السلطات واملؤسسات 
تسعى دائما باإلهتمام مبناطق الظل والقرى النائية ورصد كل ما يحتاجه السكان يف 
انتظار جتسيده وتنفيذه وهو ما يعمل عليه املجلس، خاصة ما متخض عن اللقاءات 
مع فعاليات املجتمع املدني كمادعى أهالي القرية بضرورة احلفاظ على هذا املكسب 

وتأمينه. 
كما ثمن هؤالء تدعيم قريتهم بهذا املكتب البريدي حيث صرح البعض جلريدة 
خاصة  اموالهم  سحب  أجل  من  تاظروك  لبلدية  يتنقلون  كانوا  انهم  الوطن  أخبار 
املتقاعدين والعجزة أين ينهكهم الطريق املهترئ ذهابا وإيابا واألن بعد إفتتاح هذا 
الفرحة  وأصبحت  فرحتهم  زاد من  املبارك  مع حلول عيد األضحى  تزامنا  املكتب 
فرحتان وسيخلصهم من هذه املعاناة مثمنني مجهودات الدولة يف اإلهتمام مبناطق 

الظل.
كرزيكة أحمد

تمنراست 
فعاليات المجتمع المدني تكّثف حمالتها لمواجهة الوباء

الثقافية  اجلمعيات  نظمت 
بوالية  املدني  املجتمع  وفعاليات 
مكثفة  حتسيسية  حمالت  متنراست 
إلى  -كورونا-  فيروس  جائحة  ضد 
جانب توزيع عدد معتبر من الكمامات 
ذوي  واألشخاص  الشيوخ  على 
الفئة  بإعتبارها  املزمنة  األمراض 

املستهدفة من وباء كورونا
لترقية  إشعاع  جمعية  بينها  ومن 
للشباب  والعلمية  الثقافية  األنشطة 
أنامل  مجموعة  منها  إنبثقت  والتي 
الشباب  من  مجموعة  التغييروهي 
التحسيس  بغية  وأحتدوا  تكتلوا  الذين 
ينتشر  الذي  اخلطير  الوباء  هذا  من 
متنراست  والية  أوساط  يف  بسرعة 
املصرح  الرسمية  اإلحصائيات  حسب 

بها من طرف وزارة الصحة
يحياوي  األستاذة  أكدت  حيث 
لترقية  إشعاع  جمعية  رئيسة  مباركة 
للشباب  والعلمية  الثقافية  األنشطة 
ورئيسة تنسيقية مجموعة أنامل التغيير 
املنبثقة من اجلمعية جلريدة أخبار الوطن 
أنه نظرا للوضع الراهن بالوالية مت عقد 

اجتماع تنسيقي ألجناح برنامج مبادرة 
برنامج  ووضع  كورونا  بدون  متنراست 
املناطق  بعض  يف  للتحسيس  خصص 
واجلزارين  واملخابز  والسوبيرات  الريفية 
كبار  زيارة  يف  متثل  أوسع  أخر  وبرنامج 
املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن 
وحتسيسهم ودعمهم نفسيا والهدف من 
هومحاولة خفض  املكثفة  احلملة  هذه 
املسجلة  للحاالت  الرهيب  اإلرتفاع 
تعدت  والتي  بتمنراست  كورونا  لوباء 
حسب  الشمالية  الواليات  بعض 
اإلحصائيات املقدمة من وزارة الصحة

التي  املرتبة  هذا  أن  وأضافت 
جدول  حسب  متنراست  والية  تبؤتها 
وطنيا  الوباء  حلاالت  اإلحصائيات 
ان  األوان  باخليروءان  تبشر  ال  باتت 
متنراست  والية  جمعيات  تكثف 
هي  بدأت  وقد  التحسيسي  عملها 
والفتيات  الشباب  من  مجموعة  رفقة 
يف اجلمعية بتكثيف برنامج التحسيس 
الصحية  اإلجراءات  إحترام  بضرورة 
التي أقرتها الدولة من وضع الكمامات 
األعراس  إقامة  وعدم  التباعد  وإحترام 

العزاء.وحسب  أماكن  والتجمعات يف 
ما أشارت إليه أن سبب أرتفاع حاالت 
إحترام  عدم  هو  بتمنراست  كورونا 
طرف  من  املتخذة  بالتدابير  املواطنني 
الدولة ضد هذا الوباء املتمثلة يف وضع 
الكمامة يف األماكن العمومية والتباعد 
املتفق عليه إضافة إلى إستهتار البعض 
أيضا  العملية  ومست  الوباء  بهذا 
العمومية،  املرافق  العامة،  األماكن 
منشورات  توزيع  مت  حيث  الطرقات 
الوقاية  تعليمات  وشرح  وملصقات 
على  حفاظا  املنازل  يف  البقاء  وأهمية 
الصحة العمومية. وأضافت أن احلملة 
متواصلة بالتنسيق مع األمن الوطني-
التجارة- مديرية  املدنية  احلماية 
القرض  مديريةالتضامن-وكالة 
والرياضة  الشباب  املصغر-مديرية 
ومبشاركة جمعية اإلرشاد واإلصالح-
كافل  اخلير-جمعية  رحاب  جمعية 
الريفية-جمعية قدماء  للمناطق  اليتيم 
وعينا  شعار  حتت  اإلسالمية  الكشافة 

يحمينا.
كرزيكة أحمد

تعالت، مؤخرا بوالية إليزي، األصوات المطالبة بضرورة باقتناء جهاز الكشف عن تحاليل فايروس كورونا )PCR(، أو 
فتح مخبر مصغر إلجراء الفحوصات به، وهذا بعد تزايد خطر هذا الوباء الفتاك بالمنطقة فضال عن وجود أزيد من 82 
عينة اختبار تنتظر نتائج تحليلها من فرع معهد باستور بورقلة أو العاصمة منذ أكثر من عشرة أيام؛ األمر الذي يؤثر 

سلبا - حسب المتخصصين - في حصر واحتواء الوباء للحد من انتشاره، باإلضافة إلى تأخر اتخاذ القرارات العالجية، خاصة 
بالنسبة إلى النساء الحوامل. 

مطالب باقتناء جهاز )PCR( بإليزي

 82 عينة تنتظر نتائج التحليل منذ أسبوع!
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روبورتاج

ف. سليم

يف إطار برنامج السكن الترقوي املدعم لسنة 
من  عنابة  لوالية  البوني  دائرة  إستفادت   2012
ملؤسسة  إسنادها  مت  سكنية  وحدة   650 مشروع 
تركية خاضعة للقانون اجلزائري حيث يعود تاريخ 
إنطالق األشغال بها إلى سنة 2014 ومبدة إجناز 
24 شهرا إال أن نسبة اإلجناز لم تتعدى حدود 32 
ترقوي مدعم  650 سكن  يعتبر مشروع  و  باملائة 
املتعثرة  السكنية  املشاريع  من  الزرقاء  بالبركة 
ل4  تسليمها  يف  تأخر  تشهد  والتي  عنابة  يف 
سنوات من تاريخ انتهاء األجال املفترضة بسبب 
ألسباب  املشروع  إمتام  يف  التركية  الشركة  متاطل 
مطالبة  إلى  باملكتتبني  دفع  الذي  األمر  متعددة 
وتسليمه  األتراك  من  املشروع  بسحب  السلطات 
لشركة عمومية او مقاولني خواص إلمتام املشروع 
الغالي  ألجالها  دفعوا  التي  سكناتهم  وإلستالم 

والنفيس يف القريب العاجل.

اجتماع الوالي وممثلي المستفيدين لم يأِت 
بجديد

مبقر  الفارط  األسبوع  عقد  الذي  اإلجتماع 
»برميي  الوالية  والي  إشراف  حتت  عنابة  والية 
األشغال  وتيرة   ) ل)حلحلة  الدين«  جمال 
من  واملنتظرة  املرجوة  بالنتائج  يأتي  لم  باملشروع 
بتنقل  الدي عجل  األمر  املستفيدين  مئات  قبل 
ممثلي املكتتبني مطلع األسبوع اجلاري إلى اجلزائر 
والعمران  السكن  وزير  لقاء  بغرض  العاصمة 
»كمال ناصري« لرفع إليه شكواهم عسى ولعلى 
ورشات  توقف  املناسبة يف ظل  احللول  لهم  يجد 

قبل  من  وهجرها  نهائي  بشكل  باملشروع  البناء 
العمال ما زاد من متاعب املستفيدين من تكاليف 
 350 ونقذا  وهم من سددوا عدا  اإليجار  وأعباء 
مليون سنتيم دون احلصول حلد كتابة هذه األسطر 

على سكناتهم املوعودة.

وعود لم تتجسد على أرض الواقع 
عدة  املاضيتني  السنتني  مدار  على  عقدت 
بدون  لكن  املشروع  تعثر  حول  إجتماعات 
احلصر  ال  املثال  سبيال  على  نذكر  جدوى 
بحسب تصريحات املستفيدين ل« أخبار الوطن« 
االجتماع املنعقد سنة 2018 إجتماع مبقر مديرية 
مبشروع  املعنية  املديريات  جميع  بحضور  السكن 
650lpaالبركة الزرقاء مت من خالله إلتزاممسؤلي 
أي  بدون  األشغال  بإستئناف  كرطاس(  شركة) 
قيد أو شرط و تعيني جلنة تنزل ميدانيا للمشروع 
مدى  نسبة  تقنية حلصر  معاينة  إجراء  أجل  من 
إلزام شركة )كرطاس  السابقة مع  تقدم األشغال 
( باإلنطالق يف عمليات اإلجناز قبل أي رفع من 
لصالح  املكتتبني  أموال  عن  للتجميد  السلطات 
الشركة التركية يف املقابل إلتزام املديريات املعنية 
بتسوية كل الوضعيات املتعلقة باملشروع من أجل 
املستفيدين  كل  لتمكني  اإلجناز  بوتيرة  الدفع 
التي  البنود  هذه  كل  أن  ويجدر  سكناتهم.  من 
السابق)  الوالي  أيام  مت حتريرها يف محضر رسمي 
وظل  امليدان  يف  التجسيد  جتد  لم  مزهود(  توفيق 

املشروع مكانا مهجورا.

نّواب بالبرلمان يراسلون الوزير
»دايرة  عنابة  بالبرملان عن والية  النائب  كان 

وزير  إلى  كتابي  بسؤال  تقدم  الوهاب«  عبد 
خالله  من  يستفسر  واملدينة  والعمران  السكن 
الوزارة بعد عدم  التي ستتخدها  عن اإلجراءات 
إيفاء صاحب املقاولة التركية )كرطاس( بتعهداته 
كاملة  بصورة  األشغال  وتوقف  املكتتبني  بإجتاه 
حينها  وقال  مدعم.  ترقوي  سكن   650 مبشروع 
النائب مخاطب وزير السكن السابق أن زيارتكم 
األخيرة إلى والية عنابة والتطمينات التي تالقها 
الترقوي  سكن   650 حصة  من  املستفيدين 
البوني  ببلدية  الزرقاء  بالبركة   )  lpa(عمومي
الوزارة على ضرورة متكني كل  بخصوص حرص 
مستفيد من سكنه لم جتد جتسيدا يف الواقع لدى 
اإلجناز  ورشة  على  تخلت  التي  التركية  املقاولة 
املستفيدين  فإن  مضيفا  وعليه  نهائي«.  بشكل 
يشتكون من توقف األشغال بورشة اإلجناز بالرغم 
من املجهودات املبذولة من طرف السلطات احمللية 
من أجل الضغط على املقاولة إلستئناف األشغال 
لكل  تستجيب  لم  األخيرة  أن  إال  املشروع  وإمتام 
املستفيدين  يطالب  ولذا  واإلعذرات  التنبيهات 
من الوزارة عن طريق مصاحلها بالوالية باإلسراع 
يف فسح التعاقد مع شركة البناء »كرطاس« ومنح 
املشروع.  إلمتام  وطنية  عمومية  لشركة  املشروع 
والتدابير  اإلجراءات  النائب حينها عن  وتساءل 
إعادة  أجل  من  مستقبال  الوزارة  ستتخذها  التي 
باملشروع خاصة يف ظل عدم  استئناف األشغال 
أمام  بتعهداتها  األجنبية  البناء  شركة  إيفاء 

السلطات احمللية واملركزية.

 وزارة السكن ترّد و تكشف »المستور«
ردها  يف  واملدينة  والعمران  السكن  وزارة 

الشعبي  باملجلس  للنائب  الكتابي  السؤال  على 
أكتوبر  شهر  يف   « الوهاب  عبد  »دايرة  الوطني 
2018 بخصوص مشروع lpa (650 ( كشفت 
بالبركة   )lpa(سكن  650 مشروع  سحب  عن 
بتاريخ  التركية  »كرطاس«  مؤسسة  من  الزرقاء 
أمالك  مديرية  بأن  وأكدت   .2018 سبتمبر   19
الدولة رفعت دعوى قضائية أمام احملكمة اإلدارية 
بعنابة لتجريدها من الوعاء العقاري بتاريخ ال27 
سبتمبر 2018 كما سيتم تعيني خبير إلجناز خبرة 
رأس  على  الرجل  وأكد  للمشروع.  ومالية  تقنية 
الوزارة) حينها ( بأن املشروع يعرف تأخرا ملحوظا 
اإلجناز  املؤسسة  تعرفها  التي  الوضعية  بسبب 
والتي أدت بها إلى أروقة العدالة حيث متت إدانة 
أحد الشركاء بالسجن ملدة ثالث سنوات إلصدار 
شيك بدون رصيد وتعويضها ملبلغ الشيك ما نتج 
عنه مشاكل وعجز من الناحية املالية ومن جهة 
أخرى تبني أن مؤسسة اإلجناز املعنية قد طالبت 
املستفيدين بتسديد مبلغ 84 مليون سنتيم بدال 
20باملائة وهذا  58 مليون سنتيم كشطر أول  من 
دون إبرام عقود البيع على التصاميم ناهيك عن 
قيام بعض املكتبني بدفع ثمن الشقة كامال رغم 
ذلك  إلى  بعد ضف  النور  ترى  لم  السكنات  أن 
املبالغ املتحصل عليها من طرف صندوق معادلة 
األخد  دون  سددت  ألتي  اإلجتماعية  اخلدمات 

بعني اإلعتبار نسبة تقدم األشغال
جويلية  شهر  الساعة  وحلد  الوزارة  رد  ومند 
 6 بعد  مكانه  يرواح  املشروع  يزال  ال   2020
سنوات من إنطالق عملية اإلجناز احملددة يف دفتر 
الشروط بسنتني فقط أي املشروع عرف تأخر يف 

التسليم ل4 سنوات لغاية الساعة.

الِوزارُة َكشفْت أّن الّشركَة الُمكّلفَة باإلنجاِز ُمتابعٌة َقضائّيا منُذ 2018 

ا ُمدّعما  مشروُع 650 َسكًنا َترقويًّ
بعنابة. . الَمصيُر الَمجهوِل! 

منذ أزيد من ست سنوات كاملة، انطلقت أشغال اإلنجاز بمشروع 650 
سكنا ترقويا مدعما )LPA( بوالية عنابة، المشرع الذي استلمته شركة 
تركية وعدت بتسليمه في مدة ال تتجاوز أربع سنوات. و رغم األموال 

التي صّبها المستفيدون في حساب الشركة إال أن األشغال لم تتجاوز نسبتها 
32 %، و هي الوضعية التي أثارت الكثير من الجدل نظرا للغموض 

الذي يحيط بها، في حين لم تحرك الجهات الوصية بعد ساكنا.
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كابيلو: »مسؤولية 
الريال ثقيلة على هازارد«

قال فابيو كابيلو، املدرب األسبق لريال 
من  كثيرا  عانى  هازارد  إيدين  إن  مدريد، 
الكبيرة  التوقعات  ملستوى  الوصول  أجل 
مدريد،  إلى  انتقاله  عقب  منه  املنتظرة 
العام  اإلجنليزي خالل  تشيلسي  قادما من 

املاضي.
 وانضم هازارد إلى العمالق اإلسباني، 
مبلغ  مقابل  أعوام،   5 ملدة  عقد  على  بناء 
قبل  أورو،  مليون   100 بنحو  قدر  قياسي 

موسم 2019-2020.
فريقه  بلجيكا،  منتخب  العب  وقاد 
البرمييرليغ  بلقب  للفوز  تشيلسي  السابق 
مرتني، لكنه فشل يف حتقيق إجنازات مماثلة 
يف مدريد، بعد أن تعثرت مسيرته بسبب 
بسببها مشاركته  تقلصت  التي  اإلصابات 
املنافسات  جميع  يف  فقط  مباراة   21 إلى 

خالل املوسم احلالي.
لصحيفة  تصريحات  يف  كابيلو  وقال 
»ماركا« اإلسبانية »لم يكن نفس الالعب 
الذي كان يف تشيلسي وتعرض إلصابات 
ملدة طويلة.. لم يندمج متاما )يف إسبانيا(«. 
كنت  »دائما  اإليطالي  املدرب  وأضاف 
أعتبره العبا كبيرا لكن مسؤولية اللعب يف 
وطأة  هازارد حتت  وتعثر  ثقيلة  مدريد  ريال 
بالتأكيد سيكون  املوسم.  العبء هذا  هذا 
تراجع  ومع  املقبل«.  املوسم  يف  أفضل 
الفرنسي  قدم  هازارد،  ومشاركة  مستوى 
املخضرم كرمي بن زمية موسما كبيرا مع ريال 
الفريق  ليقود  الدوري،  21 هدفا يف  محرزا 
إلى حصد الليغا للمرة 34، ليعزز امليرجني 

رقمه القياسي يف عدد مرات التتويج.
الذي سبق  كابيلو،  قال  زمية  بن  وعن 
له تدريب منتخب إجنلترا أيضا »لقد أصبح 
وتولى  األساسية  مدريد  ريال  ركائز  أحد 
عندما  عنه،  بعيدة  كانت  التي  املسؤولية 
كان يلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو«. 
وختم »كرمي لديه موهبة فطرية يف التهديف 

وقد أثبت ذلك فعليا«.

مدرب شيفيلد يوجه تحذيرا لالعبيه
مدرب  وايلدر  كريس  قال 
حصل  فريقه  إن  يونايتد  شيفيلد 
بعد  الثقة  من  كبيرة  دفعة  على 
الدوري  ناجحا يف  أن قدم موسما 
القدم  لكرة  املمتاز  اإلجنليزي 
أيضا  فريقه  يطالب  املدرب  لكن 
باالستمرار يف العمل بنفس وتيرة 
بينما  النجاح  والرغبة يف  احلماس 
مستويات  إلى  للوصول  يتطلع 

جديدة يف املوسم املقبل.
وعاد شيفيلد يونايتد إلى دوري 

األضواء اإلجنليزي هذا املوسم بعد غياب استمر 12 عاما ويحتل املركز الثامن بني فرق 
البطولة العشرين حاليا برصيد 54 نقطة قبل اجلولة األخيرة من املوسم وقد ضمن البقاء 
يحتل  الذي  إيفرتون  على  بها  يتفوق  نقاط  أربع  بفضل  القائمة  من  األول  النصف  يف 

املركز 11.
ونقلت صحيفة ديلي ميل عن املدرب وايلدر )52 عاما( قوله: »أعتقد أننا حصلنا 
هذه  متاما  أعرف  لكني  احلالي  املوسم  خالل  به  قمنا  ما  بفضل  الثقة  من  دفعة  على 
يف  حتقيقه  أردت  ما  حققنا  الالعبني..  ومن  نفسي  من  املزيد  »أريد  وزاد:  اللعبة«. 
الدوري املمتاز لكني ال أكتفي بذلك. تسلقنا جبال لكننا لم نصل إلى هذه املرحلة من 
أجل االكتفاء بهذا«. وأضاف وايلدر: »كلنا نعرف أنه ال بد من استمرار العمل اجلاد. 
والبد لي من تنبيه وحتذير الالعبني من الشعور باالرتياح والرضا واالكتفاء مبا حتقق حتى 
ال نتعرض ملا حدث للكثير من أندية كرة القدم من قبل«. ونافس شيفيلد للحصول 
على مركز مؤهل للعب أوروبيا خالل املوسم احلالي ويقول وايلدر إنه يعتقد أن الفريق 
وضع أساس النجاح يف هذا الهدف يف املستقبل. وقال املدرب: »هذه بطولة كبيرة. وإن 
توقفتم سيلحق بكم الضرر. علينا االنطالق والسعي من أجل تعزيز موقعنا يف البطولة. 
هذا يشجعنا على االستمرار وأريد املزيد من هذا«. وسيختتم شيفيلد يونايتد مسيرته 
يف املوسم احلالي بلقاء خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون الذي يحتل املركز 12 يف وقت 

الحق من اليوم األحد.

ليفربول يراقب صفقة هارفي بارنز  
صحفي  تقرير  كشف 
جديد  تطور  عن  بريطاني، 
بشأن امليركاتو الصيفي لفريق 
لصحيفة  ووفًقا  ليفربول. 
فإن  البريطانية،  »ميرور« 
الفني  املدير  كلوب،  يورغن 
لضم  يسعى  لليفربول، 
وسط  العب  بارنز،  هاريف 
ليستر سيتي، خالل املوسم 
أن  إلى  وأشارت  املقبل. 
كلوب أعجب بقدرات بارنز 

بسبب ركضه القوي يف املباريات، باإلضافة إلى قدرته على اللعب يف مراكز مختلفة 
بخط الوسط. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن األزمة تظل مدى قدرة ليفربول على 

تقدمي عرض مالي يقنع مسؤولي ليستر سيتي.
يذكر أن ليفربول ارتبط أيًضا بالتعاقد مع تياجو ألكانتارا، العب وسط بايرن ميونخ، 

خالل امليركاتو الصيفي املقبل.

مبابي يعطي سان جيرمان
 أمال جديدا

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن مدة الغياب املبدئية 
لكيليان مبابي، جنم باريس سان جيرمان، بعد إصابته 

القوية يف نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان.
وأصدر باريس سان جيرمان بياًنا رسمًيا، أشار من 

خالله إلى أن مبابي يعاني من التواء يف الكاحل األمين، 
مع جرح كبير يف اجلانب اخلارجي، وسيخضع لتقييم 

جديد إلصابته خالل 72 ساعة.
وبحسب صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، فإن مبابي 

سيغيب عن املالعب ملدة تتراوح ما بني 10 إلى 15 يوًما، 
بعد تأكد إصابته بالتواء يف الكاحل األمين واجلزء األمامي 

من الرباط اخلارجي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا االلتواء أقل خطورة مما 

هو متوقع، مما يعني إمكانية جاهزيته للقاء أتاالنتا يف ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى عدم 

وجود شيء مؤكد حتى اآلن، لكن احتمالية رؤية كيليان 
مبابي يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتاالنتا يوم 12 

أوت املقبل يف لشبونة قائمة.

زيدان يحسم مصير المعارين
أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن الفرنسي زين الدين 

زيدان، املدير الفني لريال مدريد، حسم مستقبل املعارين 
ألندية أخرى وعددهم 12 العًبا. وبحسب موقع »ديفينسا 

سينترال« اإلسباني، فإن زيدان استقر على عودة العبني 
اثنني فقط هما األوكراني أندريه لونني حارس املرمى، 

واإلسباني ألفارو أودريوزوال الظهير األمين.
وميلك ريال مدريد يف مركز حراسة املرمى، تيبو كورتوا 

كحارس أساسي، وألفونس أريوال ودييغو ألتوب، لكن 
أريوال يلعب معاًرا من باريس سان جيرمان، وستنتهي 

إعارته بانتهاء مشوار الفريق يف دوري األبطال.
أما بالنسبة أللتوب فسيخرج على سبيل اإلعارة 

الكتساب اخلبرات، ألن فريق الكاستيا ال يناسبه 
يف الوقت احلالي، وبالتالي، سيكون أندريه لونني هو 

احلارس الثاني، وهو بديل مثالي لكورتوا. وسيعود ألفارو 
أودريوزوال، إلى ريال مدريد مبجرد انتهاء مشوار بايرن ميونخ 
يف دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا تلقى النادي امللكي عرًضا 

مقنًعا جلميع األطراف فلن يستبعد رحيله. ولم يشارك 
أودريوزوال كثيًرا هذا املوسم، سواء مع ريال مدريد، أو بعد 

انتقاله لبايرن يف جانفي املاضي، حيث لعب 9 مباريات 
فقط، بواقع 5 مباريات مع امللكي، و4 مباريات مع 

البافاري. ويرغب ريال مدريد يف توفير بديل لظهيره األمين 
داني كارفاخال، بعد رحيل املغربي أشرف حكيمي رسمًيا 

إلى إنتر ميالن.

بايرن يعترض طريق مانشستر 
يونايتد لضم بديل سانشو

كشف تقرير صحفي أملاني، عن موقف بايرن ميونيخ، 
من التخلي عن أحد جنومه هذا الصيف. وأبدى مانشستر 

يونايتد اإلجنليزي، اهتمامه بالتوقيع مع الفرنسي كينغسلي 
كومان، جناح بايرن ميونيخ، خاصة بعد انتقال ليروي 

ساني، إلى النادي البافاري.
وبحسب شبكة »سكاي سبورت أملانيا«، فإن مانشستر 

يونايتد، أجرى بالفعل محادثات مع كومان، من أجل 
إقناعه باالنتقال إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف. 

ويعتبر مانشستر يونايتد، أن الالعب الفرنسي هو اخليار 
البديل، حال فشل التعاقد مع اإلجنليزي غادون سانشو، 
جنم بوروسيا دورمتوند. وأفادت الشبكة األملانية، بأنه رغم 

اهتمام مانشستر يونايتد بضم كومان، إال أن بايرن ال يفكر 
يف بيعه هذا الصيف، كما أشارت إلى أن الفريق األملاني 

لن يسمح برحيله ُمطلًقا.
ورغم أن كومان لم يكن سعيًدا بضم ليروي ساني، 

إال بايرن كان يرى أن ضم جنًما كبيًرا بحجم ساني، فرصة 
لتدعيم مركز اجلناح يف وجود الثنائي كومان وجنابري.

بعد أن أصبح سيتين مهدد باإلقالة عقب خسارة الليغابعد أن أصبح سيتين مهدد باإلقالة عقب خسارة الليغا

ميسي يطلب من برشلونة التعاقد ميسي يطلب من برشلونة التعاقد 
مع مارسيلو بيلسامع مارسيلو بيلسا

طلب األرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مدير فني 
جديد لخالفة كيكي سيتين.

وتوتر  الليغا،  خسارة  عقب  باإلقالة  مهدد  سيتني  فإن  البريطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
عالقته مع ميسي وجنوم الفريق مثل أنطوان غريزمان ولويس سواريز.

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يريد التعاقد مع تشايف هيرنانديز، 
مدرب السد، خلالفة سيتني، لكن األول لديه بعض التحفظات ُتعطل إمتام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي نصح مسؤولي برشلونة بالتعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، 
مدرب ليدز يونايتد، الذي قاد فريقه إلى العودة للبرمييرليج بعد غياب طويل.

ويريد البرغوث أن يبذل النادي الكتالوني قصارى جهده، إلغراء بيلسا بترك ليدز قبل التوقيع 
على عقد جديد، رغم تأهله إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز. ويتمسك ميسي صاحب النفوذ الكبير 
يف برشلونة بقدوم مواطنه، ألنه يراه مدرًبا مثالًيا إلعادة ترتيب األوراق يف »كامب نو«. وذكرت 

الصحيفة البريطانية أن برشلونة لم يجر أي اتصال مع بيلسا حتى اآلن.
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محمد هشام

على  نشر  الذي  البيان  يف  وجاء 
الرسمي لإلحتاد اجلزائري، أن  املوقع 
القدم،  لكرة  الدولي  اإلحتاد  رئيس 
الدين  خير  راسل  أنفانتينو،  جياني 
اخلضر  دعوة  أجل  من  زطشي، 

للمشاركة.
لكرة  الدولي  اإلحتاد  وراسل 
القدم »فيفا« اإلحتادات العربية الـ22 
العرب  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
قطر خالل  إجرائها يف  املزمع   2021
البطولة  هذه  وستقام  ديسمبر.  شهر 
 22 ستجمع  حيث  مرة،  ألول 
منتخبا عربيا، وسيكون لهذا احلدث 
التنافسية  القدم  كرة  يف  بارزا  أثرا 
املنطقة،  يف  املستويات  أعلى  على 
الثقافات  نفس  جتمعهما  قارتني  يف 

والقيم.
احلدث  أن  البيان،  وأضاف 
 ،2021 وديسمبر  نوفمبر  يف  سيقام 

بطولة  أول  انطالق  من  سنة  قبيل 
ترغب  إذ  املنطقة،  يف  عالم  كأس 
»الفيفا« مع البلد املضيف قطر اغتنام 
ما  أحسن  الستعراض  الفرصة  هذه 
ضمان  مع  العربية،  القدم  كرة  يف 
اجلودة العالية ملعايير تنظيم األحداث 
املنطقة  استعداد  ظل  يف  والضيافة، 

العالم  يف  حدث  أكبر  الستضافة 
أن  »الفاف«  وكشفت   .2022 سنة 
على  ستلعب  املتنافسة  املنتخبات 
مالعب من أحدث طراز. ويف ختام 
البيان، أكدت هيئة زطشي أن اجلزائر 
ستشارك مبنتخب احملليني حتت قيادة 

املدرب مجيد بوقرة.

تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة

الجزائر تشارك بمنتخب المحليين 
في كأس العرب 2021

بن ناصر يفتح باب مغادرة ميالن
فتح الدولي اجلزائري، إسماعيل بن ناصر، جنم ميالن، الباب أمام رحيله 
التقارير،  من  العديد  أشارت  أن  وسبق  املقبل.  املوسم  يف  الروسونيري  عن 
إلى أن بن ناصر يحظى باهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر 
تصريحات  يف  ناصر،  بن  وقال  الصيفي.  امليركاتو  خالل  وتشيلسي  سيتي 
أبرزها موقع »لو 10 سبور« الفرنسي »وجهتي يف املوسم املقبل؟ أنا ال أعرف 
حتى ما يقال، ألنني لست مهتًما بشكل كبير«، وأضاف »هديف الوحيد هو 
إنهاء املوسم بقوة مع ميالن، لذا أعمل بهدوء حيث ال يزال أمامنا عدد قليل 
التركيز  بأكمله  الفريق  على  »يجب  وأمت  املوسم«،  ننهي  املباريات حتى  من 
حتى نصل لنهاية املوسم، ثم سنرى يف هذا الوقت ما سيحدث عقب ذلك«.

اتحاد العاصمة يفاوض مدافع كلوب بروج 
أحمد توبة

العاصمة، حتركاته حلسم  احتاد  لنادي  الرياضي  املدير  يحي،  عنتر  باشر 
يحي،  عنتر  وبدأ  املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  دفاعية  صفقة 
األصول  صاحب  توبة،  أحمد  البلجيكي،  بروج  كلوب  مبدافع  اتصاالته 
وينتهي  املقبل.  املوسم  النادي  ألوان  تقمص  فكرة  عليه  وعرض  اجلزائرية، 
عقد توبة مع بروج سنة 2021، ويسعى االحتاد إلى إغرائه مبكانة أساسية، 
إلقناعه بخوض جتربة جديدة يف اجلزائر، خصوصا أنه عجز عن فرض نفسه 
يف بلجيكا. ولعب توبة )22 عاًما( املوسم املاضي، معارا يف صفوف نادي 
بيروي ستارا زاكورة البلغاري، وخاض 10 مباريات يف دوري الدرجة األولى. 
جتدر اإلشارة، إلى أن مدرب املنتخب الوطني، جمال بلماضي، يتابع الالعب 

منذ فترة، ويفكر جديا يف ضمه إلى تشكيلة احملاربني يف قادم التحديات.

مولودية الجزائر
إدارة سونطراك تجدد الثقة في ألماس  
عقد توفيق حكار، املدير العام ملجمع »سوناطراك« املالك لنادي مولودية 
اجلزائر، اجتماعا مع أعضاء مجلس اإلدارة، بحضور ممثلني عن جلنة األنصار، 
يف  الثقة  جتديد  ضرورة  إلى  االجتماع  وخلص  الوضع.  مستجدات  لدراسة 
وإجناح  االستقرار،  للحفاظ على  أملاس،  الناصر  عبد  بقيادة  احلالية،  اإلدارة 
التي  اإليجابية  اخلطوة  ثمن حكار  كما  الواجهة.  إلى  النادي  إعادة  مشروع 
أرضة  قطعة  ملكية  على  احلصول  يف  جناحه  بعد  اإلدارة،  مجلس  حققها 
لبناء مركز تكوين  العاصمة، ستخصص  كبيرة، مبنطقة زرالدة شرق اجلزائر 
تابع للفئات الشبانية. وأكد املسؤول األول عن الشركة املالكة ألغلب أسهم 
العميد، أن أحد فروع »سوناطراك« سيتكفل بإجناز مركب التكوين، على أن 

يكون العام القادم حتت تصرف املديرية الفنية للفئات الشبانية.

بن شيخة يصر على مغادرة نادي وجدة  
أكد مصدر رسمي داخل نادي مولودية وجدة، رحيل اجلزائري عبد احلق 
بن شيخة، عن العارضة الفنية للفريق بنهاية املوسم احلالي بعد عام واحد 

فقط قضاه رفقة النادي ويحتل معه حاليا الصف الثالث بالترتيب.
ونقل ذات املتحدث أن بن شيخة رفض كافة املقترحات التي تقدم بها 
تعهد  أنه  إال  عمله،  شروط  وحتسني  راتبه  زيادة  من  وجدة  مولودية  مسؤولو 
مبساعدة الفريق على إكمال املوسم بشكل مميز والئق واحتالل مرتبة متقدمة 

تخوله حق املشاركة قاريا أو عربيا العام املقبل.
وعلم أن موقف بن شيخة سببه حصوله على عروض قوية من فرق مغربية 
وخارجية وأنه يتوق لتجربة جديدة يف مشواره التدريبي الذي يحفل بالعديد 

من احملطات املهمة.

العب شبيبة القبائل، بن سايح:
»أنا مرتبط بعقد يمتد 3 سنوات 

وسأحترمه إلى النهاية«
أكد العب شبيبة القبائل، رضا بن سايح، أنه يشعر بالراحة لوجوده يف تيزي 

وزو، وال يفكر أبدا يف مغادرة الفريق.
وقال بن سايح »ال أفكر أبدا يف الرحيل عن شبيبة القبائل، فأنا مرتبط بعقد 
ميتد 3 سنوات، وسأحترمه إلى النهاية، رغم أنني أمتلك عدة اتصاالت من أندية 
برنامج  بتطبيق  لياقتي وجاهزيتي،  التركيز على  أحاول  محترفة«، وأضاف »حاليا 
التدريبات  يعوض  كافًيا، فال شيء  يكون  لن  األمر  أن هذا  رغم  تدريبي خاص، 
اجلماعية، واملنافسة الرسمية، ال سيما أن التوقف دام أكثر من أربعة أشهر«، وأردف 
»أمتنى من كل قلبي أن يتخذ املسؤولون قرارا نهائيا، بشأن استئناف البطولة، وحتديد 

موعد لعودة التدريبات، لكي نكون جاهزين على األقل من الناحية النفسية«.

كشف اإلتحاد الجزائري لكرة القدم، امس األحد عن تلقي »الفاف« لدعوة رسمية من طرف اإلتحاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفا« من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 المزمع إجرائها في قطر خالل شهر ديسمبر القادم.

خالدي يؤكد عودة مخلوفي إلى أرض الوطن   
أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عودة البطل األوملبي، توفيق مخلويف، الى اجلزائر يف الساعات القليلة 
القادمة. ونشر وزير الشباب والرياضة، صورة مخلويف على صفحته الرسمية يف موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، 
وأرفق الصورة بعبارة »احلمد هلل بطلنا االوملبي توفيق مخلويف يف طريق العودة الي اجلزائر يف الساعات القادمة ان شاء اهلل، 
نتمنى له عودة ميمونة الى ارض الوطن بني اهله وذويه«. ومعلوم أن توفيق مخلويف طار إلى جنوب إفريقيا يف مطلع شهر 
مارس املاضي، حتضيرا ألوملبياد طوكيو، التي كانت مبرمجة يف الصيف احلالي قبل أن تؤجل إلى 2021، بسبب جائحة 
وأضاف سيدعلي  العالم.  عبر  اجلوية  الرحالت  نشاط  توقف  إفريقيا  نتيجة  بجنوب  عالقا  مخلويف  بقي  كورونا، حيث 
خالدي، ايضا على صفحته الرسمية، أن جهود الدولة متواصلة الجالء بقية الرياضيني العالقني يف مناطق اخرى من 

العالم، من بينهم عدائون جزائريون يتواجدون بالعاصمة الكينية نيروبي، وأخرون علقوا مبدينة مونتريال الكندية.

أيوب  اجلزائري،  الالعب  متكن 
عزي، من منح نقطة التعادل لناديه أم 
صالل أمام املتصدر الدحيل 1-1، أول 
أمس، برسم اجلولة 18 من بطولة قطر 

للنجوم لكرة القدم.
هدفه  اجلزائري  املدافع  وسجل 
يف  النادي  هذا  ألوان  حتت  له  الثاني 
الدقيقة 52، بكرة حاسمة من مواطنه 
ثمينة  نقطة  ليمنح  مسلوب  وليد 
صرح  املباراة،  انتهاء  وعقب  لفريقه. 
»التعادل  قائال  احمللية  للصحافة  عزي 

إيجابية  نتيجة  يعد  الدحيل  أمام 
املباراة  يف  لنا  دافع  هي  والنقطة  لنا 
عال  بتركيز  »لعبنا  وأضاف  القادمة«، 
البداية وكان هدفنا احلصول على  من 
نتيجة ايجابية، مازلنا يف دائرة الهبوط 
ونتطلع للخروج منها والتقدم للوسط«.
وكان الدحيل سباقا الفتتاح باب 
املعز  عبر   ،49 الدقيقة  يف  التهديف 
ان  قبل  علي عن طريق ضربة جزاء، 
النتيجة  السابق  املولودية  مدافع  يعدل 
لفريقه . وبفضل هذا التعادل يحتل أم 

نقطة   15 برصيد  العاشر  املركز  صالل 
وبفارق خطوة واحدة عن أول املهددين 
بالنزول، نادي اخلور ب 14 نقطة، أما 
نقطة  ب43  البطولة  فيتصدر  الدحيل 
صاحب  الريان  عن  بنقطتني  متقدما 

41 نقطة.
31 سنة،  أن عزي صاحب  يذكر 
فسخ عقده مع مولودية اجلزائر ليلتحق 
بصفوف أم صالل بداية السنة اجلارية، 

بعقد ميتد ل 18 شهرا.
م.هشام

مسلوب ممرر حاسم

عزي يسجل هدفه الثاني تحت ألوان أم صالل

وفاق  نادي  إدارة  مجلس  عقد 
عزالدين  الرئيس  بقيادة  سطيف، 
أعراب اجتماعا تشاوريا، ملناقشة آخر 
املستجدات، واتخاذ قرار نهائي بشأن 
املرسلة  الفيدرالي  املكتب  استمارات 

لألندية.
الحتاد  الفيدرالي  املكتب  وكان 
اجلزائري، قد أرسل استشارات كتابية 
لكافة رؤساء األندية، لتحديد موقفهم 

من  الكروي  النشاط  استئناف  من 
عدمه، قبل حسم مصير البطولة.

تأجيل  إلى  االجتماع  وخلص 
الرد على استمارة املكتب الفيدرالي، 
أندية  رؤساء  اجتماع  نهاية  غاية  إلى 
برئيس  والثانية،  األولى  الدرجتني 
الرابطة احملترفة لكرة القدم، عبد الكرمي 

مدوار.
وقال النادي السطايفي، يف بيان له 

عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«، 
إن رئيس مجلس إدارة الوفاق، سيمثل 
برؤساء  الرابطة  اجتماع  يف  النادي 

األندية.
املكتب  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
جويلية   25 تاريخ  حدد  الفيدرالي، 
الستالم  أجل  كآخر  اجلاري، 
استمارات اجلمعية العامة، مبا يف ذلك 

رؤساء األندية.

وفاق سطيف يؤجل رده على االتحاد الجزائري
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بقلم / أ. خلضر بن يوسف 

حدثنا عن جتربتك يف الكتابة؟

تعود جتربتي إلى أيام املتوسط كنت أخّصص 
بالنسبة  جديدة  معلومة  كل  فيه  أدون  دفترا 
فكانت  إنترنت،  هناك  تكن  لم  لي،ساعتها 
كنت  املتوسطة،  مكتبة  املعلومات  جمع  مصدر 
يوم  أستعيره  أسبوع،  ملدة  الكتاب  أستعير 
التي  املعلومات  أهم  لتفريغ  ألتفّرغ  اخلميس 
عالم   « طالعته  كتاب  وأول  دفتري  يف  يحويها 
عن  2001،يتحدث  سنة  البحار«  أو  احمليطات 
وأسمائها  البحار  يف  املوجودة  األسماك  أنواع 
وصورها، وكنت أطالع اجلرائد بعد أن يفرغ األب 
بالنسبة  جديد  هو  ما  كل  فأدون  قراءتها،  من 
مرورا  اجلامعة  إلى  احلال  هذا  على  وبقيت  لي، 
الفلسفة  أستاذة  علّي  أشارت  حيث  بالثانوي، 
أمام كل معلومة املصدر الذي أخذتها  بأن أضع 
منه، ففي 2008 تعّرفت على كتاب طه حسني 
بالثغرات  مملوء  فوجدته  اجلاهلي،  الشعر  يف 

فقررت أن تكون االنطالقة.

ما هو تأثير كتابتكم على القارئ؟

على  اطلعت  ومن  أعرفهم  من  اختلف 
تعليقاتهم عبر املواقع حول ما أكتب إلى معجب 
ومؤيد ورافض، ومن يقرأ ويحتفظ برأيه،فاملعجب 
واملؤيد ملّا تكتب يضغط ضغط محبة للمواصلة، 
والرافض يحاول أن يثنيك عن الكتابة، وهناك 
من يحاول أن يضّمك إلى تياره، فأنا أعتبر هذا 
حدثت  طريفة  قصة  عليهم،  كتاباتي  تأثير  من 
مشروع  قصدتهبداية  الدكاترة،  أحد  وبني  بيني 
» قراءة جديدة يف الشعر اجلاهلي« ألستشيره يف 
موضوع الكتاب وفكرته، فعرض علّي أن أبيعه 
إّياه، فأظن أنه لوما يتأثر بالفكرة ويعجب بها ملا 

طلب شراءه. 

ما هي أهم األعمال التي قد ساهمت يف 
تكّون رؤيتكم الفكرية واألدبية؟

هي كثيرة ومتنوعة بتنوع اجتاهات أصحابها، 
اجليد  القارئ  ذكرها،  قبل  بسيطة  كمالحظة 
مثقف  ولقب  والتقدير  االحترام  يستحق  والذي 
هو ذلك القارئ املتحرر من عقدة التعصب لتيار 
فليقرأ لكل  بالعقل  معني، مادام اإلنسان ُمكرم 
التيارات وليترك لعقله عملية التمحيص والرفض 
ماركس  لكارل  قرأت  هلل  واحلمد  فأنا  والقبول؛ 
ومالك بن نبي وابن تيمية ومحمد عابد اجلابري 
وإبراهيم الكوني ومحمد أركون ومكيافيلي،وابن 
الوهاب  عبد  بن  ومحمد  القيم،والقرضاوي 
ومحمد  الرافعي  صادق  ومصطفى  وتولستوي 
وجول  وجبران خليل جبران  واملنفلوطي  شحرور 
وأحمد  شريعتي  وعلي  السعداوي  ونوال  مزران 
الكتاب  من  وغيرهم  العروي  اهلل  وعبد  الكاتب 
أن  وليس شرطا  لذكرهم،  املقام  يّتسع  الذين ال 
ثالث  أو  كتابني  كاملة،  الكاتب  مؤلفات  تقرأ 
عمل  أول  كان  الّرجل،  تفكير  طريقة  لتعرف 
اطلعت عليه هو يف الشعر اجلاهلي، وجاء على 
اجلاهلي«  الشعر  قراءة جديدة يف  كتاب«  ضوئه 
وساعتها كنت ال أزال أدرس باجلامعة، ثم قرأت 

كتاب األمير ملكيافيلي، وكتاب دليل السياسي 
الناجح جلول مزران وبعض الصفحات من عهد 
تيمية  ابن  الشرعية  السياسة  وكتاب  أردشير، 
على  وأحجار  للماوردي،  السلطانية  واألحكام 
رقعة الشطرجن وغيرهم من الكتب التي تتحدث 
يف شؤون الساسة والسياسيني جاء على ضوئهم 

كتاب » أخّف الضررين«.
حملمد  العربي  العقل  كتابنقد  طالعت  ثم 
التشيع  وكتاب  الثالث،  بأجزائه  اجلابري  عابد 
أحمد  مؤلفات  وكل  العلوي  والتشيع  الصفوي 
األمويون  كتاب  ضوئهم  على  فجاء  الكاتب، 
والعلمانية، ثم طالعت راية أرنست هيمنجواي » 
العجوز والبحر« ورواية« أمير الذباب« وجاء على 
فكرة  أن  أنكر  وال  الشيصبان.،  رواية  ضوئهم 
الكتاب هذا-املجتمع- مستقاة من كتاب مقدمة 

ابن خلدون. 

هل تطالعون ألدباء وكتاب جزائرّيني، إن 
كان جوابكم نعم، من هم أبرز من تقرؤون 

لهم؟

أقول نعم، ومن أبرزهم مالك بن نبي، وأبو 
والبشير  األعرج،  واسيني  اهلل،  سعد  القاسم 

اإلبراهيمي، وآثار عبد احلميد ابن باديس..

ما هي أبرز املعوقات التي تواجه الكتابة 
اإلبداعية اليوم من منظوركم الشخصي؟

كّلما  القرار:  صنع  مركز  من  والقرب  البعد 
كانت  معاليه  وحاشية  الوزارة  من  أقرب  كنت 
أكثر،  عليك  الضوء  وتسليط  للظهور  فرصك 
والعكس  صفرا  يساوي  املعيقات  هامش  وكان 
صحيح، املوقع اجلغرايف: فاملوقع اجلغرايف يلعب 
دورا كبيرا، فأنا وأمثالي ومن هم رمبا أفضل مّني 
ضحية موقعنا اجلغرايف، فأنا من اجلنوب وموقع 
فهاهنا  الشمال،  من  الوزير)ة(  وأصل  الوزارة 

تتداخل النقطة األولى مع الثانية.
الدعم: وليس شرطا أن يكون ماديا، فالغرب 
يأخذ بيد من يحاول، ونحن نأخذ على يد من 
ينتحر،  ورمّبا  ويفشل  يتحّطم  حتى  يحاول، 
وأحيطك علما أن هذا إصداري اخلامس مع أني 
كنت أصغر كاتب يف اجلزائر سنة 2015 وبشهادة 
قامة  وهو  مزيان،  الرحمن  عبد  البروفيسور 
بعد  أحصل  لم  اجلزائر،  يف  الثقافة  قامات  من 
على بطاقة فنان، ضف إلى ذلك أّنكل نفقات 

الطباعة والنشر وغيرها على حسابي اخلاص. 

لو حتدثنا عن أهم األعمال التي قمت 
بإصدارها ؟

كل أعمالي بالنسبة لي سواء، غير أن كتاب 
من  الرغم  على  حّقه  يأخذ  لم  الضررين  أخف 
خصوصا  العربي  الوطن  متّس  قضية  يعالج  أنه 
واإلسالمي عموما، لألسف الكتاب وكاتبه من 

اجلنوب !!

ماهي طقوس الكتابة لديك، ظروفها، 
سياقاتها، زمنها ؟

مكتسبة  ليست  لي  بالنسبة  األمور  فهذه 
إجناز  طور  يف  وأنا  اكتشفتها  وإمنا  مصطنعة،  أو 

مشروعي الثالث، فالبّد لي من أن أتعرض لأللم 
قد  شابه،  وما  كالضرب  اجلسدي  األلم  وليس 
يكون األلم نظرة استهزاء أو كلمة جارحة وليس 
شرطا أن تكون موّجهة لي دائما حتى لو حدثت 
علّي  يتوجب  فساعتها  أمامي،  غريب  لشخص 
االستحمام باملاء البارد، ال يهم الفصل شتاء أو 
صيفا، وبعدها أحتسي فنجان قهوة وأعتزل العالم 
واألهل بدفتري، فيبدأ نزيف األفكار وتالطمها؛ 
أما فيما يخص الوقت فأنا ال أفرض نفسي على 
أستعمل  فأنا  ّلبيت،  طلبت  ما  فمتى  الكتابة، 
دفترا خاصا أسجل عليه األفكار وجتدني أكتب 
يف اليوم عبارة أو عبارتني وأحيانا أسبوع ال أكتب 

شيئا، لهذا ليس لي وقت معني.

بعد ثالث اصدارات، اآلن أنت مقبل على 
إصدار رابع، كّلمنا عنه أكثر، موضوعاته 

وفكرته الرئيسة، ويف أي فن يندرج ؟

تعود  قدمية  وفكرته  أطرقه  جديد  مجال  هو 
يعتمد  الكتاب  هذا  ألن  أكثر،  أو  سنتني  إلى 
لصبر  وأفراده  باملجتمع  واالحتكاك  مراقبة  على 
يف  فحاولت  منه،  الفكرة  واستخالص  أغواره 
والتحوالت  التغيرات  أرصد  أن  األولى  شقه 
والوسطى  الغنية  الثالث)  بطبقاته  حّلت  التي 
والفقيرة( كّل طبقة على حدا، أما يف شقه الثاني 
عملت على إبراز العالقة بينه وبني الّدين، وبينه 
وبني  وبينه  املرأة،  وبني  وبينه  السياسة،  وبني 
خامتته  يف  أما  القبيلة،  وبني  وبينه  األخالق، 

دونت ما توصلت إليه من التحليل السابق.

بعد كل هذا النتاج األدبي، ماذا أضافت 
الكتابة إليك ؟

للعقل  يحتكم  إنسانا  جعلتني  الكتابة 
واإلقصاء،  والكراهية  العنف  وينبذ  والدليل، 
أوعرقه،  أودينه،  لونه  كان  مهما  اآلخر  ويقبل 

أوفكره.
واالزدهار  للنجاح  أمة  ألي  سبيل  ال  أنه 
ومواكبة ركب احلضارة إال بالعلم واإلخالص يف 
التي  واحملن  الشدائد  الصبر يف  العمل، علمتني 
اخلروج  غاية  إلى  تسييرها  وحسن  بالفرد،  حتّل 

منها، بل وحتويلها إلى حلول ميكن استثمارها.

حّدثنا عن جتربتك مع دار املثقف للنشر 
والتوزيع والترجمة؟

أن  وأمتنى  وناجحة،  موفقة  جّد  جتربة  هي 
تبقى كذلك، فهي تتميز باجلّد واالجتهاد، إنها 
الّنظر  بغض  الشباب  وتدعم  املواعيد  حتترم  دار 
عن موقعهم اجلغرايف؛ غير أّني أّود أن أقول هجرة 

مديرتها إلى تركيا خسارة لنا نحن الشباب.

ما هي قراءتك للمشهد الثقايف يف مدينة 
باجلنوب واجلزائر اليوم؟

يستلزم وجود مشهد ثقايف حتى يتسنى لي 
هو  أين  أسألك  أن  فاسمحلي  عنه،  احلديث 
الذي تطلب مني احلديث عنه،  الثقايف  املشهد 
ثقايف  مشهد  يوجد  ال  قراءة؟؟  عنه  لك  وأقّدم 
احلديث  املمكن  غير  لهذا من  باجلنوب،  مبدينة 

عن ما تسميه )مشهدا ثقافيا(.
اجلزائري  الثقايف  املشهد  يخص  فيما  أما 
زالت  فالثقافة يف اجلزائر كانت وال  بصفة عامة 
تيار  إلى  تنتمي  معينة  فئة  على  حكرا  وستظل 
معني، فهم املسيرون وهم املختارون وهم املُكِرمون 
ومنهم  التحكيم  جلنة  ومنهم  املُكَرمون،  وهم 
معاليها؛كلمة  أو  معاليه  ومنهم  الناجحون، 
كل  تسعى  أن  ينبغي  فضفاضة  كلمة  الثقافة 
اجلنوب  الوطن  جهات  كل  وتشمل  التيارات، 
والشرق والغرب ثم الشمال، وال تبقى محصورة 
يف جيل معني وتيار معني وجهة معينة)الشمال(.

ماهي أهدافك وآفاقك املستقبلية على 
الصعيدين االبداعي والشخصي ؟

لعمل  أحضر  اآلن  أنا   : اإلبداعي  الصعيد 
فيه  التقدم  نسبة  بلغت  به مجاال جديدا  أطرق 
60%، أما النسبة املتبقية متوقفة على القرارات 
التي ستخرج بها وزارة التربية والتعليم يف اجلزائر 
حتت إشراف معالي الوزير ألرسل العمل إلى دار 
فأنا  الشخصي  الصعيد  يخص  فيما  أما  النشر، 
أطمح إلى وضع اسمي مع أسماء الكتاب الكبار 
وطه حسني  خلدون  وابن  تولستوي  أمثال:  من 
ومصطفى صادق الرافعيوهيجل وكانط وديكارت 

وتشومسكي وإبراهيم الكوني ومحمد شحرور.

كلمة أخيرة توجهها للقّراء
إقرأ ثم إقرأ ثم إقرأ كل ما جتده أمامك، ودع 
احلكم على ما قرأت لعقلك وحده، فهو سبيل 

جناحك وجناتك من براثن اجلهل والتخلف.
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الكاتب يوسف حاجي:

ْم َعقَلك! إقرأ..ثم إقرأ ثم َحكِّ
يوسف حاجي من مواليد 15 مارس 1988، حاصل على الليسانس تخصص تحليل الخطاب األدبي سنة 2013، وشهادة الدراسات التطبيقية تخصص علم نفس تربوي سنة 2013، حاصل على شهادة 
الماستر في األدب العربي سنة 2015 تخصص تحليل الخطاب، له العديد من األعمال والمؤلفات منها: قراءة جديدة للشعر الجاهلي، أخف الضررين، األمويون والعلمانية، الشيصبان )رواية(، أضواء على 

مشاكل التعليم في الجزائر )قيد التدقيق والتمحيص(، مقاالت: الخطاب األبي بين المناهج النسقية والمناهج السياقية.
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 ANEP: 2016012075 du 27/07/2020 - Akhbar El Watane N°170 AKHBAR EL WATANE  27-07-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية املسيلة 

دائرة اوالد دراج
بلديةاوالد دراج

إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية الرقم 2020/09 
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات السيما املادة رقم 18 منه.

 لقد مت هذا اليوم : 2020/07/19 تأسيس اجلمعية احمللية . 
املسماة: جمعية أولياء التالميذجابر بن حيان

 املعتمدة بتاريخ : 2020/07/19. 
الرئيس : بوقزولة عبد املالك

املقر اإلجتماعي: متوسطة جابر بن حيان -بلدية أوالد راج.

إشـــــهــــــــــار



14
مساهمات

 السنة 01 - العدد 246 -االثنني 06 ذو احلجة 1441  هـ  - 27  جويلية  2020م

د. حيدر العايب )قسم الفلسفة جامعة 
سطيف 02(

حط  األطلسي  من  الغربية  الضفة  ويف 
الفايروس رحاله عند أعتاب العالم اجلديد الوم 
أ التي بدت بدورها أكثر تخوفاوانزعاجا،وقد 
ُحددت مدينة نيويورك العاملية بؤرة للفايروس، 
زيادة على سيناريوهات داخل ديار العم سام 
الغذائية  املواد  تخزين  على  بالتنافس  بداية 
على  الطلب  ارتفاع  عند  انتهاء  والطبية 
عند  طوابيرا  فتجد  السالح،  حيازة  تراخيس 
تشهدها  التي  لتلك  مماثلة  األسلحة  متاجر 
الغذائية  للمواد  التجارية  واملراكز  املتاجر 
ظرف  ويف  فمثال  الصحية،  واملستلزمات 
زيادة  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  أسبوعني 
طلب على تراخيس حيازة السالح إلى 1500 
طلب يوميا يف والية »ويسكونسن« لوحدها، 
وذلك خشية من انفالت أمني مرتقب حيث 
عن  الذاتي  الدفاع  سوى  املواطنني  يسع  ال 
داخلي  صراع  يف  الدخول  احتمال  أنفسهم، 
إن األمر وال شك  الكل،  الكل ضد  وحرب 

يبدو وكأنه نهاية تراجيدية للعالم !.
عن  احلديث  عن  وبعيدا  أّنه  غير 
السناريوهات الداخلية التي ال زالت رهينة ما 
استجد من معطيات وتقارير طبية واجتماعية 
يصب  كله  العالم  أّن  ورغم  الفايروس،  عن 
تفكيره يف وضعه الداخلي، يحاول هذا املقال 
رصد العالقات الدولية املمكنة يف مرحلة ما 

بعد كورونا.
اجلائحة  هذه  أن  شك  من  ليس      
حقيقي  اختبار  أمام  العالم  وضعت 
والصحية  العلمية  ملنظومته  ليس  ومصيري، 
لعالقاته  وإّنا  الداخلية حصرا،  واالجتماعية 
عمرت  طاملا  التي  حتالفاته  ورهن  اخلارجية 
األزمات  أمام  كبيرا  متاسكا  وشهدت  طويال 
هو  والسياسية.فها  واالقتصادية  األمنية 
ما  أرقى  أّنه  الذي عرف عنه  األوربي  االحتاد 
ألّن  حتى  حتالفات،  من  األمم  إليه  توصلت 
كدول  لتحالفاتها  نوذجا  جعلته  األمم  بعض 
جنوب شرق آسيا، هذا االحتاد الذي لم يكن 
كسر  وسالما،قد  بردا  اجلائحةعليه  اختبار  
الصحية  منظومته  تطور  رغم  التوقعات  كل 

منهامعاًفى  بخروجه  توقعاتنا  يكسر  لم  وإن 
منتصرا، خاصة وأن أوروبا عرفت أزمات مماثلة 
العصور  من  بداية  العتيق  تاريخها  مر  على 
الفترة  إلى  مرورا  الوسطى  القدميةوالعصور 
تتوسطهما  العامليتني  احلربني  وأزمة  احلديثة 
الباردة  واحلرب   1929 سنة  املالية  األزمة 
واألنفلونزا اإلسبانية سنة 1918 التي خلفت 
ضعف ضحايا احلرب العاملية األولىوالزالت 
أزمات مماثلة تعيشها أورباإلى يوم الناس هذا.

وضعت  قد  اجلائحة  هذه  أن  قلنا      
حقيقي  اختبار  أمام  الدولية  العالقات 
يشهد  السياسية  العالقات  فتاريخ   ، وخطير 
بناء  التي تكون سببا يف  العوامل  على عديد 
أّنها  جند  ما  وكثيرا  واالحتادات،  التحالفات 
بنيت على ما يعرف بـ »املصالح املشتركة« مع 
»اجلغرافيا«  كــ  طبعا  أخرى  عوامل  مساعدة 
الثقافية«،  و«اخللفية  التاريخية«  و«اخللفية 
وأحيانا يكون أثر »اخللفية الثقافية« أكثر تأثيرا 
واقعة  يفسر  ما  هذا  ولعل  »اجلغرافيا«  على 
اململكة  انفصال  عرفت  التي  »البريكست« 
على  فعالوة  األوربي،  االحتاد  عن  املتحدة 
احلفاظ  بريطانيا  حتاول  االقتصادية  األسباب 
على وحدتها »األجنلوسكسونية«على حساب 
وحدتها »القارية«، مع هاجس انفصال أملانيا 
التي ال تعد التينية ثقافة وإن كانت  كذلك 

أوربية جغرافيا.
العالقات أمنت وامليثاق  أّن ما يجعل  غير 
أشد بني األمم هي »وحدة املصير«، وهي تفوق 
املشتركة«  »املصالح  مبدإ  على  فعاليتها  يف 
وغيره من املبادئ األخرىالتي مت ذكرها، وهنا 
اجلائحة  هذه  أفصحت  فلقد  الفرس.  مربط 
على هشاشة وحدة املصير بني األمم خاصة أمم 
قدرها  إيطاليا جتابه  فها هي  األوربي،  االحتاد 
ومصيرها يف عزلة تامة، فال فرنسا وال أملانيا 
أ قادرة على مدِّ يد العون لها  الو م  وال حتى 
استشفائية  وجتهيزات  طبية  بأطقم  واسعافها 
أرسلت  الصني  وحدها  آخر،  مادي  متوين  أو 
هذه  إيطاليا  عن  يرفع  مبا  مجهزا  أطقمها 
اخلطوة  هذه  على  الصني  إقدام  إّن  البلوى. 
مع انكفاء دول االحتاد األوربي كل دولة على 
ذاتها، بنيَّ أّن ذلك االحتاد الذي ُبني أساسا 
على »املصالح املشتركة« بني أعضائه، بدأت 

متظهرات هشاشة عالقاته تتراءى للعيان أمام 
امتحان »وحدة املصير«، وهو ما تعكسه حادثة 
انزال راية االحتاد األوربي الزرقاء بإيطاليا ورفع 
علم الصني الشعبية، فهل تكون إيطاليا نافذة 
الشيوعية على أوربا بعدما التمست اخلالص 

من العمالق النائم الذي بدأ باالستيقاظ!
من  اجلائحة  لهذه  ليس  أّن  صحيح     
شك  وال  االيديولوجيا  لكن  أيديولوجيا 
بخارطة  ينبأ  ما  وهو  فيها،  وتستثمر  توظفها 
»وحدة  أساسها  جديدة  دولية  عالقات 
وناذج  رؤى  والشك  تغذيه  الذي  املصير« 
»وحدة  تعزز  أيديولوجية،فاأليديولوجيا 
»للمصالح  تعزيزها  مجرد  من  أكثر  املصير« 
املشتركة«، والعالم يشهد على خسارة بعض 
من  وعانت  وعالقاتها  ثرواتها  جل  الدول 
وحدة  سبيل  يف  اقتصادية  وعقوبات  تضييق 
ال  مصيرها  وحدة  من  ألنها  أيديولوجيتها 
احلالي  الروسي  الدعم  مثل  فقط  مصاحلها 
للنظام السوري ودعمه لـ »مادورو« بفنزويال، 
احلرب  إبان  املشروط  غير  انفاقه  قبل  ومن 
ذات  الدول  على  السوفياتي(  )االحتاد  الباردة 
وأمريكا  وآسيا  بإفريقيا  االشتراكي  النهج 
رغم  األوربية  الدول  بعض  وكذا  اجلنوبية 
خسارتها وإفالسها وحتى فساد بعض أنظمتها 
وقيادته  السوفياتي  االحتاد  أثقلت كاهل  التي 
دول  به  تضحي  مالم  وهو  بروسيا،  املركزية 
املشتركة«كالقوى  أخرى يف سبيل »مصاحلها 
اإلمبرياليةالتي  اخللفية  ذات  الرأسمالية 
أخذت من حلفائها بدل أن تعطي، وما أزمة 
األوربي  االحتاد  من  واسبانيا  اليوم  إيطاليا 

ببعيد.
رهينة  املشتركة  املصالح  أّن  اتضح  لقد 
تبنى  قد  اقتصادية  وأطماع  سياسية  ظروف 
عليها حتالفات قصيرة املدى وإن طالت، ألن 
ميأل  الذي  السائد  اجلو  هو  والتنافس  الترقب 
ساحتها، ففرنسا تترصد إلسبانيا التي بدأت 
لغرميتها  تترصد  كما  اقتصاديا  انتعاشا  تشهد 
يف  تتخبط  تركت  اليونان  كذلك  إيطاليا، 
أزمتها املالية ما بني-2010 2011 حتى كلفها 
األوربي  االحتاد  من  اخلروج  فكرة  طرح  األمر 
عرض  عن  احلديث  جرى  ذلك  من  واألكثر 
بعض دول االحتاد مساومة اليونان يف أراضيها 

وجزرها!، كذلك الصراع السياسي مؤخرا بني 
الليبية ومساعي  القضية  إيطاليا وفرنسا حول 

فرنسا عزل إيطاليا سياسيا.
املتوقعة  الدولية  العالقات  خارطة  إّن      
شك  وال  ستشهد  كورنا  جائحة  جتاوز  بعد 
عن  ينبأ  قد  ما  وهو  وخارجيا  داخليا  ترتيبا 
توقع  إلى  االضطرار  دون  فتية  قوى  تصاعد 
أن  املتوقع  من  فداخليا  معهودة،  قوى  تراجع 
الصحية  منظومتها  تنمية  على  دول  تعمل 
نسبة  وزيادة  البيولوجية  ابحاثها  وتطوير 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  على  اإلنفاق 
جتييش  على  العمل  ذلك  من  باملوازات 
الوقاية  بشروط  للدفع  وجماهيري  اجتماعي 
االجتماعية.  والرفاهية  الصحية  والرعاية 
فلرمبا  اخلارجية  العالقات  صعيد  على  أما 
ليبيرالية-  بديلة من دول  فيه حتالفات  تكون 
رأسمالية تتجه معضمها صوب اجلهة الشرقية 
التحالفات  هذه  حتديدا،  الصني  العالم،  من 
والدخول  اخلالف  تعميق  ضرورة  تقتضي  ال 
كما  ثالثة  عاملية  حرب  أو  صراع  دوامة  يف 
جديدة  حتالفات  هي  وإّنا  للبعض،  يعن  قد 
السابقة  الروابط  يف  النظر   إعادة  أساس  على 
واالستناد على روابط بديلة ال تشترط ضرورة 
»املصالح املشتركة« أو »اجلغرافيا« أو »اخللفية 
التاريخية والثقافية« بقدر ما يعتمد األمر على 

مبدإ »وحدة املصير والتعايش املشترك«.

ما بعد كورونا ورهانات العالقات الدولية
  قد يصعب التنبؤ بمرحلة ما بعد هذه الجائحة التي ألمت بإنسانية اليوم، خاصة وأّن العالم كله يصارع ألجل اللحظة، ولعل في هذا العالم من تسوده 

نزعة تشاؤمية تجعله يعدم  إمكانية الحديث عن مرحلة مابعد هذه الجائحة خاصة وهي تحصد يوميا مئات وآالت األرواح في آسيا الصين وإيران 
تحديدا والضفة الشمالية من البحر المتوسط إيطاليا واسبانيا وكذا بريطانيا. وها هي على أعتاب القارة السمراء التي تصارع بدورها خاصة الدول 

الشمالية والشمالية الشرقية منها كالجزائر والمغرب وتونس ومصر هذه الجائحة بما هو متاح لها من إمكانات مع تجييش المجتمع المدني وكذا 
العسكري واألمني للتصدي لها بداية بحمالت التوعية إعالميا وميدانيا، وبإجراءات استثنائية كإغالق دور العبادة وتعليق الدراسة وتسريح العمال مع 
الحفاظ على الحد األدنى من الخدمات الحيوية وغلق الفضاءات العامة حتى حفالت األعراس ومراسيم الجنائز التي باتت تخضع لرقابة أمنية للحد من 
التجمعات وبالتالي حصر انتقال العدوى، زيادة على إقرار العزل وحظر التجول خاصة في بؤر الفايروس مع فرض عقوبات وغرامات مالية على 
من يخترق تلك االجراءات، وهي ذات اإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية اآلسيوية كالمملكة األردنية والعراق،ولبنان -كأثر المتضررين خاصة 
مع أزمته السياسية والمالية الخانقة-،ودول الخليج كالكويت والسعودية بشكل أخصوألول مرة في التاريخ اإلسالمي نشهد او نسمع عن غلق لبيت اهلل 

الحرام، وهي كلها اجراءات احترازية من تفشي فايروس »كوفيد 19«. 
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أية معاجلة نريد ؟
لنا  ينبغي   .. املعاجلات  سياق  يف 
»اجتثاث  و  الفساد«  »اجتثاث  بني  التفرقة 
إلى  إيصالها  احتمال  و  بل  ذاتها«  املؤسسة 
البيئة  تنقية  ذريعة  حتت  »االختناق«  حّد 
الهواء  معاجلة  ينبغي   .. امللوث  الهواء  من 
وليس حجب األكسوجني  التلوث،  وإيقاف 

عن »املؤسسة« ..
 audit( »للقيام بعملية »تدقيق معمق
ويحقق  ومبنى،  معنى  ذي   )profond
املؤسسة  مستوى  على  مرجوًا  إيجابيا  أثرا 
جذور  بإجتثاث  سواء  سوناطراك،  الوطنية 
أو  اآلسنة،  مستنقعاته  وجتفيف  الفساد 
هذه  هياكل  داخل  العمل  سالسل  بتجويد 
املؤسسة ومنظومتها، ينبغي توفر عشرة )10( 
تعّد ضرورية والزمة، وإال  عناصر أساسية، 
ستؤول أية معاجلة غير منهجية، وغير مؤطرة 
بـ  منضبطة  وغير  مسؤولة،  عمل  بقواعد 
»مرجعية من املعايير العاملية املهنية والتقنية« 
إلى اإلضرار بهذه املؤسسة احليوية، التي تعد 
القاطرة الوحيدة لإلقتصاد الوطني يف الوقت 
هذه  روافده،  ولكل  له  واملغذّية  بل  احلالي، 

العناصر العشرة أساسية هي :
1.      تثمني »النظام اإلحصائي« املتوفر 

حاليا لدى منظومة التشغيل لسوناطراك،
اإلحصائي  بالنظام  اإلرتقاء        .2 
املعلوماتي  »النظام  مستوى  إلى  القائم 
يشمل  الذي  النظام  هذا  اإلستراتيجي«، 
والوظيفية،  اإلدارية  املؤسسة  مستويات  كّل 
جوهرية  ديناميكية  تغييرات  يحمل  والذي 
واإلنتاج،  والعمليات،  األهداف،  يف 
للمؤسسة،  البيئية  والعالقات  واخلدمات، 
لوظائف  القيمة  سلسلة  حتسني  من  وُيّكن 
هذا  أن  كما  املنظومة.  وعمليات  وأنشطة 
أن  ينبغي  اإلستراتيجي«  املعلوماتي  »النظام 
ككل،  الطاقوية«  »املنظومة  تسيير  يستوعب 
فال  املنظومي«  »الغمر  هذا  غياب  ففي 
فقط  معمق«  »تدقيق  بعملية  القيام  يكن 
ملعرفة  للمحروقات«  اجلزئية  »املنظومة  يف 
 ،)optimisation( »أمثليتها«  مدى 
بينما بقية املنظومة الطاقوية هي تتغذى من 
تدفقات منظومة احملروقات، بينما ال يشملها 
سبيل  على  لنأخذ  املعمق«،  »التدقيق  هذا 
تتغذى على  التي  الكهرباء«  »منظومة  املثال 

تربينات  إلى  يتدفق  الذي  الطبيعي  الغاز 
كلفة  حتى  يغطي  ال  بخس  بثمن  الغاز 
مسؤولية  حتت  هي  التي  األنابيب  عبر  نقله 

»سوناطراك« .. !!!
3.      الوصول إلى حتقيق الكفاءة العالية 
يف رقمنة منظومة الطاقة، بدًء بتحقيق »نهج 
Digital Optimi� الرقمية  (األمثلية 
رقمنة »دورة  zation(« من خالل حتسني 
املنبع  من  والغاز  النفط  صناعة  يف  احلياة« 
إلى املصب. حقيقة قطاع الطاقة اجلزائري، 
مجال  يف  تقدما  الوطنية  القطاعات  أكثر  هو 
الرقمنة، لكنه ال يزال هناك الكثير مما يتعني 
القيام به ملواصلة أعمال التطوير يف مجاالت 
عناصرها  ومنذجة  ككل  املنظومة  رقمنة 
الطاقوي  »النموذج  فيها  مبا  األساسية، 
الديناميكية  فالرقمنة  لإلستهالك«،  الوطني 
إلى  الوصول  يتطلب  الطاقة،  لقطاع  الشاملة 
فيه  تكون  الذي  الطاقوي،  النموذج  صياغة 
املسارات املعلوماتية تتدفق بسالسة وبسالمة 
املنظومة  يف  حقيقية  قيمة  لها  وتكون  تامة، 
الطاقوية وأثر واضح على النشاط اإلقتصادي 
الهامة  أن اخلطوات  ينبغي اإلشارة  الوطني. 
سوناطراك،  الوطنية  املؤسسة  قطعتها  التي 
ملسارات  وأساسية  قوية  دعامة  تشكل 
حني  خاصة  املرجوة،  املستقبلية  النجاحات 
حققتها،  التي  النجاحات  عديد  نستحضر 
اخلصوص،  وجه  على  تأكيد، سنجد  بكل 
واستقبال  األبعاد،  الثالثي  الزلزالي  املسح 
واحلفر  ومعاجلتها،  املستخلصة  املعطيات 
واخلزانات  املكامن  ومنذجة  األفقي، 
لكنه  املنشآت.  يف  والتحكم  األرضية، 
عمليات  من  الكثير  يزال  ال  ذلك،  كّل  مع 
بها،  القيام  ينبغي  التي  الرقمية  التجويد 
خاصة فيما يتعلق بتحسني معدالت النجاح 
يف نشاط االستكشاف وجتويد التنقيب، عن 
للتصوير  املتطورة  واملعدات  األنظمة  طريق 
ذلك،  يف  بعد  عن  والتحكم  األرضي  حتت 
لالحتياطيات  التقديرات  حجم  من  والرفع 
والرفع من  واإلسترجاع،  القابلة لالستغالل 
بعد  عن  والتدخل  الوقائية  الصيانة  كفاءة 
وحتسني العمليات الصناعية، خاصة حتسني 
والنفط  الغاز  لسالسل  التشغيلية  اجلودة 
املنبع  من  اإلمكان  قدر  التكاليف  وخفض 
كفاءة  من  الرفع  يف  واملساهمة  املصب،  إلى 

العمليات اإلدارية والبيئة.

 4.      جتنيد مختلف القدرات البشرية 
التنظيمية والهيكلية واملنظوماتية التي حتوزها 
»التدقيق  سياقات  يف  سوناطراك  مؤسسة 
الداخلي«، جلعلها أكثر جاهزية، ولتجنيدها 
وإلسناد  معمق«  »تدقيق  عملية  أية  ملرافقة 
الهامة  العملية  هذه  مثل  جناح  متطلبات 

واملعقدة،
وطنية  دراسات  مكاتب  توفر        .5 
خبرة  وذات  الدولية،  للمعايير  وفقًا  مؤهلة 
مسلم بها ال تقبل اجلدل، للقيام مبهمة تدقيق 
مبواصفات  ملؤسسة  معقدة  منظومة  داخل 
دراسات  عاملية، كمثل سوناطراك. مكاتب 
لتغطية  الكاملة  واملقدرة  اإلمكانات  متتلك 
جتري  التي  املؤسسة،  هذه  أنشطة  مختلف 
ومختلفة  متعددة  معقدة  عمليات  بداخلها 
إلى  وصوال  املصب  إلى  املنبع  من  ومتنوعة 

التموقع يف األسواق اخلارجية،
املستوى  على  خبراء  وجود        .6
بإمكانهم  دولي،  بتأهيل  يتمتعون  الوطني، 
ويكننا  معمق«،  »تدقيق  بأعمال  القيام 
الوطنية  وكفاءاتهم  خبراتهم  على  اإلعتماد 
»جودة«  على  للحكم  عليها  واإلستناد 
على  بعيدا  ذلك،  عدم  من  سوناطراك  آداء 
اخلواطر  وقراءة  واإلنطباعية  الذاتية  األحكام 

يف حقول مليئة باملخاطر،
refe�« 7.      حيازة منظومة مرجعية
للتشغيل  العاملية  املعايير  من   »rential
يكون  أن  ينبغي  والتقومي،  والتقييم  واآلداء 
ومتاحا  فعال  وموجودا  متوفرا  »املرجع« 
يكون  أن  ينبغي  وثانيًا،  أواًل،  وموثوقا، هذا 
»املرجع« معروفا لدى املؤسسة ولدى اخلبراء 
املرجعية  مضامينه  على  ومتفقا  كذلك، 
ال  املعمق«  »التدقيق  ألن  بها،  ومعترف 
»عابر  انطباعات  على  بناًء  إجنازه  يكن 
خبراتية  ألحكام  وفقًا  بناؤه  أو  سبيل« 
غير  الذاتي  املنظور  أو  بالشخصانية  تتسم 
)كمراجع،  املرجعية  فاملنظومة  املوضوعي. 
ومعايير، ومقاييس( هي التي ستمكننا من 
القيام بعملية »تدقيق معمق« بصفة حيادية 
املعنية،  للمؤسسة  احليوية  للمصالح  خادمة 
ولقطاع الطاقة الوطني، واملصالح العليا للبلد،
سوناطراك  مؤسسة  حيازة        .8 
التجارية  وهو  على  منوذج عصري لألعمال 
النموذج الذي ينبغي أن ُيعتمد كإطار شامل 
املعمق«.  »التدقيق  لعملية  ومؤطر  ومنظم 

كمؤسسة  سوناطراك  أعمال  تدقيق  إن 
ألنشطتها،  سيرورة  ضمن  يكون  أن  ينبغي 
هذا،  التجارية  األعمال  منوذج  يؤطرها  والتي 
منظومة  داخل  يكون  أن  ينبغي  فالتدقيق 
املسطرة  التجارية وأهدافها  إطار فلسفتها  ويف 
ًمسبقا. فال يكن قياس اجلودة الشاملة ألية 
مؤسسة بناًء على استحضار عناصر ال حتوزها 
أصال وغير متضمنة من ذي قبل يف »منوذج 
أعمالها«، وال يكن محاسبة أحد على ما لم 
ُيكلف به مسبقا، أو تخطئته على مبادرات 
قام بها يف ظل غياب خارطة طريق، كان من 
معالم  له  لتحدد  أمامه،  توضع  أن  املفترض 
القيام  صالحية  له  ومتنح  اآلداء،  طريق 
بذلك، فنحن هنا سنقع يف خطيئة محاسبة 
هنا  من   .!!.. املتقاعس  وإثابة  املجتهد، 
تأتي أهمية »منوذج األعمال التجارية« الذي 
مبا  املؤسسة،  آلداء  الطريق  ورقة  منه  تنبثق 
عمليات  و  عمل  مخططات  من  تتضمنه 
ومرحلية وشاملة  إجرائية  وأهداف  تطويرية، 
ينبغي حتقيقها يف آجال زمنية موقوفة مسبقًا، 
الهيكلة  من  محددة  أمناطا  يستدعي  ما  وهو 
ومناصب املسؤولية وتكاليف التشغيل، وأي 
ا  تقيم ال يستحضر هذه العناصر سيكون جتنّيً

على احلقيقة،
لدى  كافية  مالية  موارد  توفر        .9
عملية  تكاليف  تغطية  من  متكنها  املؤسسة 
والسؤال  والشامل«،  املعمق  »التدقيق 
األساسي الذي ينبغي طرحه هنا : هل حتوز 
سوناطراك يف وضعها احلالي من املوارد املالية 
لتغطية مختلف مصاريف هذه العملية املعقدة 
؟ وهل من األولوية، يف الوقت احلالي، وقف 
عمليات استثمارية هامة وأساسية ومحورية 
ينبغي  املقابل  ويف  النفقات  ترشيد  بحجة 
للتكفل  بالبسيطة  ليست  مالية  موارد  حشد 
والشامل«  املعمق  »التدقيق  بتكاليف عملية 

؟؟!!
حتتاج  برمتها  العملية  بأن  10.   اإلقرار 
بعمل  بالقيام  تسمح  كافية  زمنية  مدة  إلى 
ذي بال وذي أثر ايجابي مرجو، وهذا يتطلب 

استغراق مدة زمنية ليست بالقصيرة.
 وللحديث بقية عن عديد »النماذج« .. 
النموذج الطاقوي الوطني لإلستهالك، ومنوذج 
اإلنتقال الطاقوي، ومنوذج اإلستبدال، ... 
التجارية  لألعمال  العصري  النموذج  ضمن 

لسوناطراك ...
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    وزيُر البريِد رأى قبَل أّياٍم أّن 
ما َتكتُبه وما َتنشُره َصحافُة 

اجُلمهورّيِة من ُصوٍر توّثُق 
يولِة احَلادة ُمبالٌغ  أزمَة السُّ
 : ارِج قاَلّ عبيِر الدَّ فيِه، وبالتَّ
»َمّكاْنش ْمنَها«؛ فالبالُد ال 

ُتعاِني أزمَة ُسيولٍة؛ إّنا من 
صويِر،  إسهاٍل يف الِكتابِة والتَّ
قبَل أن َيتراجَع قِلياًل وُيوِعز 
األمَر إلى ارِتفاِع الّطلِب على 

املاِل من ِقبل امُلواطننَي بَسبِب 
العيِد وِعَلٍل أخَرى. 

     إّن الّصوَر التي َيجِري 
َتداوُلها عبَر مواقِع الّتواصِل 

، والّتي َتصُلنا عبَر  االجِتماعيِّ
َشبكِة ُمراسِلينا ُمخِزيٌة، وال 
أِجد لفًظا أخفَّ وْطًأ من هَذا 

أِصف به ما أراُه. طبًعا، َسيدي 
الَوزيُر أنت َتقوُل ما تراُه 

َحقيقًة، ونحُن َنقوُل ما َنراه 
اَن بني ما َنراُه نحُن  واِقًعا؛ وشتَّ
وما َتراُه أنَت؛ إّن ما يحدُث أماَم 

مراكِز الَبريد لُيدِمي القلَب 
وُيتعب الِفكَر، وُيصيُب الّدماَغ 
بالّشلِل واخَلرِف !آالُف الَبشِر 
ُمكّدُسون يف َطوابيَر ال تكاُد 
َتنتِهي؛ َدحٌس وَهرٌس وَرفٌس 

وَعفٌس يف زمِن اجَلائحِة؛ 
جاِئحٌة تأخُذ مّنا األرواَح 

بغيِر حساٍب ونَحُن ال َنشبُع 
من َبذِلها، َبل ُنقّدُمها َقراِبنَي 

أمام َمراكِز الّبريِد. أيَن 
وقُع؟  أين  االسِتشراُف والتَّ

ِه؟  وأيَن  الَكرامُة قبل ذِلك كلِّ
امَلسافُة الّتي ُتبِقينا َبعيًدا عن 
صريحاِت التي  الّتنُمر عبر التَّ

اعاُت وليَس  باتْت َتفضُحها السَّ
األّياُم. 

     إّن ما يحدُث للُمواطننَي 
إّنا هو ِقّمُة اإلهانِة؛ وما 

َحَملُهم عليها إاّل قلُة ذاِت الَيد 
زق، وضعُف  وانحصاُر أبواِب الرِّ

َمنظومٍة َبنكّيٍة وَبريدّيٍة 
ما َتزال َتسّيُر بَعقلّية القرِن 

امَلاِضي. وَتتحّكم فيها لغُة 
»َلقد وّفرنا واتخْذَنا إجراءاٍت 
مُلواجهِة الّطلِب، وَغيرها من 

امُلبّرراِت »الّتي ينِسُفها الواِقُع 
وَتعُلها الّصوُر امُلتداولُة 

قوِن.  َضِحٌك على الدُّ
     َحاولُت َفقط أن أفهَم ما 

َقالتُه امُلكّلفُة باالِتصال ببريِد 
اجَلزائِر، ولكّنِني لم اسَتوِعبه، 

ولُكم ما َقالْت باحَلرِف علَّ 
وَعسى: »ليَس ُهناك أزمُة 

ُسيولٍة. . أِكيد أّنه ليَس 
هناك أزمُة سيوَلٍة.. ما أِريد 
أن أشَرحُه أّن هذا امُلشكَل أو 
يولِة. . هو  الّتذبُذَب يف السُّ
، ناِتٌ عن َغلِق  ُمشكٌل َظريفٌّ

ة  ُمعظِم الّنشاطاِت االقِتصاديَّ
لَفترٍة ُمعتَبرٍة. .َفترُة احَلجر 
. .الّتوقُف كانت له  الّصحيِّ
يولِة. ..«! َتداعياٌت على السُّ

لقاء هام عقد بالوالية املنتدبة برج باجي مختار 

 َنحـو الّسمـاِح بِتجاَرة الُمقايضِة بين الَجزائِر وَمالـي والنِّيَجـر َنحـو الّسمـاِح بِتجاَرة الُمقايضِة بين الَجزائِر وَمالـي والنِّيَجـر
عرض  يتضمن تقدمي  لقاء  مختار،  باجي  برج  املنتدبة  بالوالية  األسبوع  نهاية  عقد، 
خاص بتجارة املقايضة احلدودية بني اجلزائر وجمهوريتي مالي والنيجر. ومت اللقاء حتت إشراف 
اجلمارك  ومدير  الضرائب  مديرية  وممثل عن  للتجارة  الوالئي  واملدير  أدرار  والية  مسؤولني عن 

اجلزائرية لوالية أدرار، وبحضور السلطات احمللية واألمنية وعدد كبير من التجار.
املقايضة  جتارة  تخص  التي  واملعلومات  الشروح  كل  االجتماع،  هذا  يف  قدمت،   وقد 
احلناء،  احلية،  غرار املاشية  على  باالستيراد  املعنية  البضائع  قائمة  حتديد  ومت  احلدودية. 
البيضاء،  الذرة  تاري،  وقماش  العمائم  قماش  املجففة،  اللحوم  التوابل،  األخضر،  الشاي 
زبدة الزجن لالستهالك احمللي، البقول اليابسة، األرز. وأما قائمة البضائع املسموح بها للتصدير 

مثل: التمور العادية، متور فريزة باستثناء األنواع األخرى من متور دقلة نور، أشياء منزلية من 
بالستيك وأملنيوم والزهر واحلديد، امللح املنزلي، البطانيات، الصناعات التقليدية احمللية ما عدا 
الزرابي املصنعة من الصوف. هذا، وقد استحسن جتار املقايضة هذه اخلطوة التي اعتبروها يف 
االجتاه الصحيح، وسينتج عنها تقوية العالقات التجارية، االقتصادية، السياسية واالجتماعية 
بني دول اجلوار. ويف األخير أكدت مديرية التجارة ومصالح اجلمارك أن أبوابهم مفتوحة للجميع 

لالستفسار وطرح االنشغاالت.
عبداهلل مجبري

بلســــان: عبد العزيز تويقر

أمس  الدوري،  اجتماعه  الوزراء  مجلس  عقد 
لالجتماع  والسمعي  املرئي  التواصل  بتقنية  األحد، 
عن بعد، برئاسة عبد املجيد تبون، رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، 

حسب ما أورده بيان لرئاسة اجلمهورية.
تضمن  األعمال  جدول  أن  البيان  وأوضح 
»عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير األنشطة 
القطاعية يف إطار املقاربة اجلديدة لإلنعاش االقتصادي 
املتعلقة  الشروط  دفاتر  واستعراض  واالجتماعي، 
بإعادة تنظيم األنشطة الصناعية، ودراسة تقرير حول 
تقييم االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية جلائحة 
كورونا، وتطور الوضعية الصحية يف البالد، باإلضافة 
إلى مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات حلماية 
املنتسبني للسلك الطبي ومستخدمي الصحة، وعرض 

حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء«.
تقييم  ملف  االجتماع  على  طغى  كما 
االنعكاسات الناجمة عن جائحة »كوفيد- 19« على 

االقتصاد الوطني، من خالل اإلعالن عن إصدار 
جملة من القرارات التي من شأنها التخفيف من 
وطأة اآلثار االقتصادية الوخيمة، التي حلقت بعدة 
املستمرة  الوبائية  األزمة  تداعيات  قطاعات جراء 

منذ مارس املاضي.
لقانون  ومتمم  معدل  مشروع  دراسة  مت  كما 
الصحة  قطاعه  منتسبي  حلماية  العقوبات 
العدل  وزارة  من  اقتراحه  مت  ومستخدميه، 
فرض  تقرر  حيث  الصحة،  وزارة  مع  وبالتنسيق 
أفراد  على  املعتدين  ضد  ردعية  قانونية  عقوبات 
بني  تتراوح  الطبي  العتاد  وحتطيم  الطبي  السلك 
5 و10 سنوات حبًسا نافًذا وغرامة مالية معتبرة. 
وكانت »أخبار الوطن« أول من أشار إلى إمكانية 
يتم مبوجبه تسليط عقوبة احلبس ضد  قانون  سّن 
املعتدين على السلك الطبي ملدة 10 سنوات على 

لسان احملامي جمال بن حليلو.
عّمـــار قــــردود

الــَوِزيـر:
! »َمّكاْنش ْمنَها«

تراجع طفيف يف عدد اإلصابات 

إحَصـاُء إحَصـاُء 593 إصابــًة  إصابــًة 
َجِديـدًة بُكــورونا بالَجـزائرَجِديـدًة بُكــورونا بالَجـزائر

عرف عدد اإلصابات اجلديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر تراجًعا طفيًفا، أمس، حسبما أفادت به وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات.

593 إصابة  ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن تسجيل  العلمية  اللجنة  الرسمي باسم  الناطق   كشف 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 27357 شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 
1155 حالة. كما كشف فورار عن تسجيل 395 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني 

بالوباء إلى 18471 حالة.
خالد. د

عقب تخّوف الدفاع من انتقال العدوى 

 َتأِجيل ُمحاكمِة عبد الغني َهامل  َتأِجيل ُمحاكمِة عبد الغني َهامل 
 

هامل،  الغني  عبد  الوطني،  السابق لألمن  العام  املدير  دفاع  طالب 
أمس، تأجيل احملاكمة مبجلس قضاء اجلزائر إلى موعد الحق.

السابق،  اللواء  ودفاع  القاضي  بني  مشادة كالمية  اجللسة،  وعرفت 
الذي اعتبر حياة احلاضرين بقاعة احملاكمة مهددة جراء تفشي كورونا.

قال جنيب بيطام محاٍم من هيئة الدفاع: “قمت بتحليل كورونا ويف 
العدوی  انتقال  مسؤولية  احملكمة  تتحمل  إيجابية  النتائج  أّن  ثبوت  حال 

لكل من يف القاعة بسبب رفض التأجيل”.
وأكدت هيئة الدفاع أّن املتهمني يف حالة نفسية سيئة بسبب األخبار 
بالوباء. كما سار  املتداولة حول إصابة ووفاة قضاة ومحامني ومحبوسني 
املتهم الرئيس يف القضية على نهج دفاعه مؤكدا أّنه لن يقبل محاكمته دون 
توفر الشروط الوقائية املواتية. ليقبل يف األخير القاضي بتأجيل القضية 
إلى تاريخ الـ29 جويلية اجلاري.                                                 خ.د املسيلة

إيــداع قاتـل زوجتــه وأفــراد إيــداع قاتـل زوجتــه وأفــراد 
من عـائلتـها الحبــس المــؤقتمن عـائلتـها الحبــس المــؤقت

 أوضحت نيابة اجلمهورية مبحكمة املسيلة، أمس، تفاصيل القضية التي راح ضحيتها 4 أشخاص 
وأثارت الوسط املسيلي بل خلفت انشغاال على املستوى الوطني.

وأوضحت نيابة اجلمهورية، أمس، يف بيان لها، أنها تلقت اجلمعة املاضي بالًغا، يف حدود الساعة 
الطلقات  أّن  البيان  نار داخل مسكن بحي الروكاد ببلدية املسيلة. وتابع  9:05، يفيد بسماع طلقات 
خرجت من مسدس وظيفي لشرطي يعمل يف أمن والية عنابة، راح ضحيته 3 أشخاص بعني املكان يف 

حني تويف شخص 4 باملستشفى.

وأضاف املصدر ذاته أّن الضحايا هم أب وزوجته وابنتهما وإبنهما واجلاني زوج البنت، الذي أقدم 
على فعلته جراء مشاكل زوجية رفضت على إثرها الزوجة العودة إلى بيتهما.

وواصل البيان أّن املتهم، الذي قدم نفسه إلى األمن فور إقدامه على فعلته، ُقّدم أمام قاضي التحقيق 
مبحكمة املسيلة، الذي أمر بإيداعه احلبس املؤقت.

باستثناء أصحاب التراخيص 

قـراٌر بغلـِق َجميـِع مداِخـل الَعاصمةقـراٌر بغلـِق َجميـِع مداِخـل الَعاصمة
عن  الوطني  الدرك  قيادة   أعلنت 
غلق جميع مداخل اجلزائر العاصمة يف 
إطار تطبيق اإلجراءات اخلاصة مبكافحة 

ومنع انتشار فيروس كورونا.
الصفحة  يف  جاء  ما  وحسب 
لقيادة  التابعة  »طريقي«  ملوقع  الرسمية 
جميع  غلق  مت  فقد  الوطني،  الدرك 
ومت  العاصمة.  اجلزائر  والية  مداخل 
يحملون  الذي  األشخاص  استثناء 
رخص تنقل استثنائية من هذا القرار .
ق.و

اجتماع مجلس الوزراء

ريَن من الَجاِئَحة   َقـراراٌت لِحمايـة ُمنتسِبي الّصحِة وَتعويِض الُمتضرِّ



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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