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ٌة للُوصــوِل  َمشاِريٌع َتــاِريخيـّ
إلــى ِمئــوّيِة الّدولـــة

شيئا  اجلزائرية،  الدولة  تقترب 
مئوية  بقاء  حتقيق  من  فشيئا، 
هذا   .2062 سنة  اجلزائرية،  الدولة 
الهني،  باألمر  ليس  التاريخي  احلدث 
طابعها  على  واحلفاظ  الدولة  فبقاء 
اجلمهوري ومؤسساتها السياسية ليس 
يتصف  محيط  ظل  يف  الّسهل،  باألمر 
بسيادة  واملساس  والتغّير  باالضطراب 

الدول حتت عدة مسميات.

05
تبسة

 اسِتحَداُث نقاِط اْسِتشفاٍء 
فــي 5 َبـلديــاٍت 

لُمتابـَعة َمرضـى ُكورونا 

06
بجاية

ُمحتّجـوَن َيغِلُقــون 
الّطـَريَق الَوطنـيَّ رقَم 
09 بـ»َتـالة خالـد«!

08
الوادي

ُمواِطُنون َيلجُؤوَن للَماِعز 
وشراِء األَضاِحي بالّتقِسيط

02
ســـاِت  خاصــًة  امُلؤسَّ

غيــرِة وأْصحـاِب امِلَهـــــن  الصَّ
ِوزارُة الَمالّيِة َتدُعو الُبنوَك 
لَتقيِّيــم  َخسائـِرالُمتعاِمليـن 

دعت وزارة املالية البنوك 
واملؤسسات املالية إلجراء 
تقييم موضوعي لألضرار 

الناجمة واخلسائر التي حلقت 
باملتعاملني االقتصاديني، جراء 
توقف نشاطهم بسبب انتشار 

فيروس كورونا املستجد. 

ِعصـاباُت الَفحِم َتغتِصـُب َغابـاِت ِجبـال »األيــُدوغ« بعّناَبـة!ِعصـاباُت الَفحِم َتغتِصـُب َغابـاِت ِجبـال »األيــُدوغ« بعّناَبـة!
تزامنا واقتراب عيد األضحى املبارك، انطلقت عصابات منظمة يف تنفيذ عملية اغتصاب ممنهج طال غابات »اإليدوغ« بوالية عنابة. عصابات غرضها املتاجرة يف الفحم بطرق غير 

قانونية، فامتهنت حرق أشجار الصنوبر والفلني، وباتت تهدد الثروة الغابية كل سنة، مقابل فشل السلطات الوصية يف احتواء الوضع واحليلولة دون الغابات وهؤالء املجرمني.

نوبِر09 لنِي والصَّ يراُن َتلتِهم أشجاَر الفَّ النِّ

0303

د. مبــــروك كــــاهــــي 	أقــــالم15

»19 َرة من »ُكوِفيد  ِفئاٍت متضرِّ ة  ُيقرُّ إعاَناٍت اجِتَماعّيًة لَفائدِة ِعدَّ الُوزراِء   اجِتماُع َمجلِس 

ُبولنـوار:ُبولنـوار:  َننتِظُر َتــِكنَي أصحاِب امَلطاِعم َننتِظُر َتــِكنَي أصحاِب امَلطاِعم 
ـَواِئـــد!  ـَواِئـــد! وامَلقــــاِهي مــــن ُقــــروٍض بـــال فـ وامَلقــــاِهي مــــن ُقــــروٍض بـــال فـ

 َبركاِنـــي :  َبركاِنـــي : الَقـراراُت اأَلِخـيـَرة أنصَفْت الَقـراراُت اأَلِخـيـَرة أنصَفْت 
األطبـــــاَء وُمستـخـِدمـــّي الِقَطــــــاع!األطبـــــاَء وُمستـخـِدمـــّي الِقَطــــــاع!

ُعثَمــان ُحِسيـــن: ُعثَمــان ُحِسيـــن: 200200 ألـــَف َسائـــــٍق  ألـــَف َسائـــــٍق 
دوَن َمداِخيــَل منــــُذ َمــارٍس امَلـاِضــي! دوَن َمداِخيــَل منــــُذ َمــارٍس امَلـاِضــي! 

بوقـــــرة:بوقـــــرة:  5050 ألـًفا بـنَي حاّلٍق وَحاّلقٍة  ألـًفا بـنَي حاّلٍق وَحاّلقٍة 
َسيسَتِفيـــُدون مــن إعــانـِة الـ َسيسَتِفيـــُدون مــن إعــانـِة الـ 3030 ألًفا!  ألًفا! 

ئيـِس.... ئيـِسالـرَّ قــَراراتقــَرارات  الـرَّ
وحساَباُتوحساَباُت

!!الِبيُروقَراطالِبيُروقَراط



02
أخبار السياسة
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غيرِة وأْصحاِب الِمَهن  ساِت الصَّ خاصًة الُمؤسَّ

ِوزارُة الَمالّيِة َتدُعو الُبنوَك لَتقيِّيم 
َخسائِر الُمتعاِملين

صفية نسناس 

لها  مراسلة  يف  الوزارة،  وأكدت 
واملؤسسات  البنوك  جلمعية  ُوّجهت 
يندرج يف  اإلجراء  هذا  أن  املالية، 
العمومية  السلطات  مساهمة  إطار 
االقتصادية  اآلثار  مكافحة  مجال  يف 
بالنسبة  خاصة  الصحية،  لألزمة 
واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  إلى 
الصغيرة،  املهن  وأصحاب 
بثقله  يلقي  الذي  مذكرة بااللتزام 
على جميع أعضاء اجلمعية من أجل 
للجمعية  سبق  التي  اآللية  تطبيق 
اعتمادها، ودعت أيضا إلى االستماع 
للزبون باستمرار وعناية من أجل تقدمي 
املشورة له وتزويده بالدعم الالزم خالل 

هذه الفترة االستثنائية. 
مجلس  أن  إلى  الوثيقة  وتشير 
الوزراء املجتمع األحد الفارط قد شدد 
املتعاملني  عمل  تسهيل  ضرورة  على 
فترة  طوال  ومرافقتهم  االقتصاديني 
أو  عقوبات  أي  تطبيق  وعدم  احلجر، 
خالل  املتعاملني  هؤالء  على  غرامات 

هذه الفترة. 
خالل  من  كذلك،  الوزارة  وتؤكد 
العمومية  السلطات  أن  املراسلة،  هذه 
قد اتخذت اإلجراءات الالزمة حلماية 
يخدم  مبا  االقتصاد  وحماية  املواطنني 
املؤسسات واحلرفيني والتجار ومختلف 
مداخيلها  تقلصت  التي  العائالت 
بفعل اجلائحة. وبذلك، أقرت البنوك 
حماية  تدابير  املالية  واملؤسسات 
مؤسسات وأداة اإلنتاج ملدة ستة أشهر 

ابتداء من الفاحت مارس، حيث تشمل 
آجال  جتديد  أو  تأجيل  التدابير  هذه 
القروض التي حل أجلها يف 31 مارس 
جدولة  وإعادة  بعده،  وما  املنقضي 
التاريخ  هذا  إلى  احملصلة  غير  الديون 

وما يليه. 
متديد  التدابير  هذه  تشمل  كما 
القروض  الستعمال  النهائية  املواعيد 
إلغاء  وكذلك  املؤجلة  الدفع  وعملية 
الديون  إلى  بالنسبة  التأخر  عقوبة 
املنقضي  مارس   31 بتاريخ  املستحقة 

وما بعده. 
التدابير  هذه  أن  الوزارة  وتذكر 
خالل  من  العمومية  اخلزينة  تدعمها 
نسبة  تخفيض  ميزة  على  اإلبقاء 
االستثمار،  قروض  على  الفائدة 
مضيفة أن اخلزينة العمومية قد أبلغت 
هذا  يف  مبدئي  اتفاق  بوجود  البنوك 
يحدد  تنفيذيا  مرسوما  وأن  املنحى، 
كيفيات تطبيق هذا اإلجراء يف صدد 

التوقيع. 
ويف إطار تدابير حماية االقتصاد، 
خاص  تدبير  بوضع  اجلزائر  بنك  قام 
رقم  التعليمة  خالل  من  واستثنائي 
)220.05( بتاريخ 6 أفريل 2020، 
للتخفيف  استثنائية  بتدابير  املتعلق 
على  املطبقة  االحترازية  التدابير  من 
مجال  يف  املالية،  واملؤسسات  البنوك 
وتصنيف  اخلاصة  واألموال  السيولة 
القروض بهدف تكييف بعض القواعد 
االستثنائية  الوضعية  مع  االحترازية 
التي يعيشها بلدنا والتي متس االقتصاد 

العاملي. 
الوقت  يف  اإلجراءات  هذه  وتأتي 
الصحية  األزمة  فيه  أفرزت  الذي 
راجعة  سلبية  اقتصادية  انعكاسات 
النشاطات،  إلى تعليق عدد كبير من 
كل  االنعكاسات  هذه  مست  إذ 

األعوان االقتصاديني. 

ُلوح يمُثُل أمام َقاِضي التَّحقيِق بَمحكمِة سيِدي امحمد
مثل، يوم أمس، وزير العدل السابق الطيب لوح أمام قاضي التحقيق مبحكمة سيدي امحمد يف اجلزائر العاصمة.

ويأتي مثول لوح أمام قاضي التحقيق الستكمال مجريات التحقيق يف قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغالل الوظيفة. 
كما أّن الوزير السابق متورط يف قضية رجل األعمال كونيناف، التي ستعاجلها احملكمة ذاتها اليوم األربعاء.

خ.د

إسقاط شعيرة األضحية على المتخوفين من الوباء جائز 
حجيمي: يجوُز ِشراُء أْضحيَة الِعيد بالتَّقِسيط 

أجاز رئيس التنسيقية الوطنية لألئمة، جلول حجيمي، شراء أضحية 
العيد بالتقسيط نظرا للظروف االقتصادية واملالية التي تعرفها اجلزائر جراء 
جلول  لألئمة،  الوطنية  التنسيقية  حرئيس  أوض  كورونا.  وباء  تفشي 
أنه من املمكن شراء  حجيمي، يوم أمس يف تصريح ملوقع »سبق برس«، 
التي تعرفها  الظروف االقتصادية واملالية  إلى  بالتقسيط نظرا  العيد  أضحية 
يأتي يف  السنة  هذه  العيد  أن  إلى  مشيرا  كورونا،  وباء  تفشي  البالد جراء 
ظروف استثنائية ما أثر على ادخار املواطنني ومصادرهم املالية، مضيفا بأن 
شعيرة الذبح ليست فرضا على املسلمني ويجوز إسقاطها على األشخاص 
املتخوفني من انتشار الوباء، أو الذين يعانون من ظروف مالية صعبة جراء 
ذبح  عملية  أثناء  الفيروس  انتشار  خطر  وبخصوص  االستثنائي.  الوضع 
األضاحي، كشف، حجيمي أن جلنة الفتوى، على مستوى وزارة الشؤون 
الدينية واألوقاف، حددت شروطا صحية وجب على اجلميع االلتزام بها 
املواشي  على حمل  دليل  يوجد  ال  »علميا،  قائال:  األضحية،  نحر  أثناء 
العدوى«،  خلطر  املواطنني  يعرضان  والتجمعات  االحتكاك  لكن  الفيروس 
ملواصلة  املواطنني  كافة  داعيا  واحلذر،  احليطة  ضرورة أخذ  على  مشددا 
بلحم  والتصدق  املناسبة،  هذه  يف  عنهم  املعروف  االجتماعي  التكافل 
األضحية على الفقراء واملساكني، واإلكثار من الدعاء والتضرع إلى اهلل من 

أجل أن يرفع الوباء.
أ . ب

نوَي، لزهاري:  سّلَم تّبون التَّقريَر السَّ
ئيِس  لمسُت إرادًة ِسياسّيًة لدى الرَّ

ِك بُحقوِق اإلنسان  للَتمسُّ
املهمة  أن  اإلنسان  الوطني حلقوق  املجلس  رئيس  لزهاري  بوزيد    أكد 
األولى للدولة، يف كل سياستها، هي احلفاظ على حقوق اإلنسان، مبرزا 
إرادة الشعب القوية يف جتسيد هذه احلقوق.  استقبل، أول أمس، رئيس 
حلقوق  الوطني  املجلس  رئيس  لزهاري  بوزيد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اإلنسان، حيث قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق اإلنسان يف اجلزائر 
دعم  عن  لزهاري  وقال  الدستور«.  من   199 باملادة  عمال   ،2019 لسنة 
الرئيس تبون حلقوق املواطن ثابتة، قائال: » لقد لقيت يف رئيس اجلمهورية 
تشبعا كبيرا بثقافة حقوق املواطن«، مشيرا إلى أن املهمة األولى للدولة يف 
كل سياستها هي احلفاظ على هذه احلقوق، مضيفا أن هناك إرادة سياسية 
قوية من أجل التمسك بحقوق اإلنسان وجتسيدها سيما منها حرية التعبير 
واستقاللية القضاء وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التظاهر السلمي يف إطار 

القوانني ومبا يحافظ على أركان الدولة.  
أنه  اجلمهورية  لرئيس  قدمه  الذي  التقرير  املتحدث بخصوص  وأوضح 
يتمحور أساسا حول احلراك الشعبي، »الذي كان يطالب بحقوق اإلنسان 
على  مشددا  الفاسد«،  املال  على  وبالقضاء  وشفافة  نزيهة  وبانتخابات 
ضرورة إرجاع الثقة للشعب الذي أكد على جتسيد حقوق اإلنسان يف جميع 
املجاالت املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية من أجل حتقيق احللم 

األساسي لبيان أول نوفمبر. 
أحمد بوكليوة

وزير الخارجية الّسعودي:
عوِدية تلتِزُم بالتَّنسيِق مع الَجزاِئر  السُّ

في الِملفِّ اللِّيبي 
التزام  فرحان  بن  فيصل  األمير  السعودي  اخلارجية  وزير  أمس،  أكد، 
بالده بالتنسيق مع اجلزائر من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لألزمة يف 
ليبيا، ومتكني هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره، مبرزا أهمية دور دول 
بن  فيصل  األمير  السعودي  اخلارجية  وزير  شدد  القضية.  هذه  يف  اجلوار 
فرحان، عقب استقباله من قبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، على 
أهمية ومحورية دور دول اجلوار يف الوصول إلى حل ينهي الصراع يف ليبيا، 
ويحمي هذا البلد الشقيق من اإلرهاب والتدخالت اخلارجية، قائال »نحن 
ملتزمون بالتنسيق مع اجلزائر وسوف نسعى بجهودنا املشتركة مع دول اجلوار 
كافة للوصول إلى تسوية حتمي هذا البلد وتعيد له استقراره«، مشيرا إلى 
وجود توافق وتطابق يف وجهات النظر بني اململكة العربية السعودية واجلزائر 

بخصوص التحديات التي تواجهها املنطقة.
االهتمام  املسائل ذات  إلى  اللقاء،  فرحان، خالل  بن   وتطرق فيصل 
مزيد  إلى  املشتركة  بالعالقات  الدفع  أهمية  على  االتفاق  مبرزا  املشترك، 
العهد  وولي  الشريفني  احلرمني  خادم  حتيات  ناقال  والتنسيق،  التقدم  من 

السعودي إلى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون والى الشعب اجلزائري.
أحمد بوكليوة

دعت وزارة المالية البنوك والمؤسسات المالية إلجراء تقييم موضوعي لألضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين 
االقتصاديين جراء توقف النشاطات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف عن إصابة 166 إماما توفي 15 منهم 
اهن!  َبلمهِدي َيستبِعُد فتَح الَمساِجد في الَوقِت الرَّ

الدينية  الشؤون  أعلن وزير 
بلمهدي عن إصابة  واألوقاف يوسف 
166 إماما بفيروس »كوفيد19-« بينهم 
15 إماما وافتهم املنية متأثرا بإصابته، 
مستبعدا إعادة فتح املساجد يف الوقت 
الراهن وذلك بسبب انتشار وباء كورونا 
واالرتفاع امللحوظ يف عدد املصابني يف 

الفترة األخيرة. 
يف  بلمهدي،  يوسف  وقال 
الوطنية  لإلذاعة  بها  أدلى  تصريحات 
أمس الثالثاء، إن الوزارة تعمل جاهدة 
املساجد  لفتح  الالزمة  التدابير  التخاذ 
بناء  طبيعة  تصورات حول  من خالل 
كل  يبقى  ولكن  والساحات  املساجد 
هذا مرهونا بالوضعية الوبائية يف البالد 

تقيم،  التي  العلمية  اللجنة  ومبشاركة 
بل  الراهن،  الصحي  الوضع  بدورها، 
إن هناك العديد من األئمة من طالبوا 

بإرجاء فتح املساجد. 
األضحية،  شعيرة  وبخصوص 
بذبح  السماح  قرار  أن  املتحدث  أّكد 
كورونا  جائحة  ظل  يف  األضاحي 
بني  النظر  وجهات  تطابق  بعد  جاء 
اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الطبية 
يعطي  اإلجراء  هذا  ومثل  اخلاصة، 
ولكن  احلياة  يف  أمل  جرعة  للناس 
احترازية  إجراءات  وفق  يتم  أن  يجب 
غرار  على  الذبح  عملية  يف  دقيقة 
التباعد وشروط النظافة، مشيرا إلى أن 
املساجد مع  العيد لن تكون يف  صالة 

والسماح  البيوت  يف  بأدائها  االكتفاء 
برفع التكبيرات من داخل بيوت اهلل. 
فاعتبر  احلج،  فريضة  عن  وأما 
العام  هذا  الفريضة  هذه  جواز  عدم 
لعدم االستطاعة وهذا رضاء بقدر اهلل 
العام  هذا  يحج  لم  من  وكل  ومشيئته 
بحول  القادم  احلج  يف  مضمون  فدوره 

اهلل. 
الوزير، يف اخلتام، إلى كسر  ودعا 
سلسلة العدوى بهذا الوباء عن طريق 
التستر  ذاته  الوقت  محرما يف  الوعي، 
وشبه  الفيروس،  بهذا  اإلصابة  عن 
بكونه  العامة  بني  به  املصاب  خروج 

قنبلة موقوتة. 
صفية نسناس



عمار قردود

الطابع  على  احلفاظ  لصالح  تبون  الرئيس  رافع  لطاملا  و 
ديسمبر   19 يف  احلكم  سّدة  تبوئه  منذ  للدولة  االجتماعي 
تستدين  لن  اجلزائر  أكد بأن  وأن  له  سبق  حيث  املاضي، 
السياسي  للقرار  »رهنا  االستدانة  واعتباره  اخلارج،  من 
واالقتصادي للبالد«، وقال إن اجلزائر »لن تطلب قروضا من 
صندوق النقد الدولي رغم األزمة املالية الناجمة عن انهيار 
الرامية  اإلغالق  تدابير  واملترتبة عن  العاملية،  النفط  أسعار 

ملكافحة فيروس كورونا اجلديد«.
15 ملياَر دوالٍر هي ِقيمُة التَّحويالِت االجِتماعّيِة 

ا َسنويًّ
الدعم  سياسة  على   2020 لسنة  املالية  قانون   حافظ 
االجتماعية  التحويالت  قيمة  قدرت  حيث  االجتماعي، 
بنحو 15 مليار دوالر، أي بنسبة %8.4 من الناجت الداخلي 
لدعم  كبيرة  ميزانية  احلكومة  ترصد  حيث  للبالد،  اخلام 
أسعار املواد الغذائية. و توّجه احلكومة دعًما غير مباشر لعدة 
مجاالت معيشية، مبا فيها املواد الغذائية واحملروقات والسكن 
والتعليم والصحة، وذلك حتى حتافظ على أسعار هذه السلع 
يف مستويات منخفضة، لتكون يف متناول املواطنني.و رغم 
الدعم االجتماعي بهدف  إقدام احلكومة على دراسة نظام 
يستهدف  نظام  إلى  معمم  دعم  نظام  من  االنتقال  بحث 
فئات بعينها إال أن جائحة »كورونا« أوقفت كل شيء بل 
وزادت من أعباء اخلزينة العمومية املطالبة بصرف املزيد من 
األموال على املتضررين من الوباء أو ما أصبح ُيصطلح عليهم 

بــ«الفقراء اجلدد«.
ِغيَرة قيمُتها   ُمساعَداٌت َمالّيٌة لَفائدِة أصحاِب الِمَهن الصَّ

30.000 دج 
 أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، ، يف اجتماعه املنعقد األحد املاضي، بتقنية التحاضر 
املرئي والسمعي لالجتماع عن بعد، عدة إجراءات حلماية 
مستخدمي الصحة وتأمينهم وكذا التكفل باحلرفيني والتجار 
وأصحاب املؤسسات الصغيرة املتضررين من تداعيات وباء 

فيروس »كوفيد19-«. 
من  جملة  باتخاذ  األول  الوزير  تبون  الرئيس  كلف  و 
اإلجراءات تندرج يف إطار مواجهة االنعكاسات االقتصادية 

منح  بينها  الصحية،   األزمة  عن  الناجمة  واالجتماعية 
 30 بقيمة  الصغيرة  املهن  أصحاب  لفائدة  مالية  مساعدة 
ألف دج ملدة ثالثة أشهر. يف هذا الشأن، أشار الرئيس تبون 
للعمل  تسهيالت  »يترقبون  االقتصاديني  املتعاملني  أن  إلى 
املقاوالتي ومرافقة من أجل جتاوز اآلثار الناجمة عن األزمة 
عبد  األول  الوزير  الصدد  هذا  يف  كلف  حيث  الصحية«، 

العزيز جراد باتخاذ جملة من اإلجراءات بــ«أثر فوري«.
لكل  الفوري  »التجميد  يف  اإلجراءات  هذه  تتمثل 
وشبه  اجلبائية  وااللتزامات  املالية  األعباء  تسديد  عمليات 
خالل  االقتصاديني  املتعاملني  عاتق  على  الواقعة  اجلبائية 
فترة احلجر الصحي، حيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات 

على هؤالء املتعاملني خالل هذه الفترة«.
باملناسبة، مت أيضا »تكليف الوزراء املعنيني بإبالغ البنوك 
والضمان  العمل  لوزارة  التابعة  واإلدارات  الضرائب  وإدارة 

االجتماعي بفحوى هذا القرار«.
لفائدة  مالية  مساعدة  منح  اخلصوص،  هذا  يف  تقرر، 
ثالثة  ملدة  دج   30.000 بقيمة  الصغيرة  املهن  أصحاب 

أشهر.
لصالح  خاص  تأمني  إحداث  فتم   ، الصحة  قطاع  أما 
العدوى،  املعرضني مباشرة خلطر  الصحة  مستخدمي قطاع 
التأمني، الضمان االحتياطي وضمان  حيث يشمل عرض 
النقل  فيها  مبا  الطبية،  املساعدة  التكميلي وضمان  الصحة 
الطبي والرعاية املنزلية.ويشمل مجال الضمان االحتياطي، 
الوفاة ألي سبب كان، والوفاة الناجمة عن » كوفيد  حالة 
التأمينات  يخص  فيما  أما  به.  املرتبطة  واألمراض   »19
ضد  احتياطية  ضمانات  هنالك  فستكون  التكميلية، 
العدوى واألعراض اخلطيرة املرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
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الوطنية  املنظمة  رئيس  ثّمن 
يف  حسني،  عثمان  األجرة،  لسائقي 

تصريح لـ »أخبار الوطن«، 
أقرها  التي  االجتماعية  القرارات 
سائقي  لصالح  اجلمهورية  رئيس 
مجلس  اجتماع  يف  األجرة  سيارات 
الرئيس  إن  وقال   ، األخير  الوزراء 
أجرة،  سائق  ألف   200 أنقذ  تبون 
من اجلوع بسبب انعدام املداخيل منذ 
مارس املاضي بسبب إجراءات احلجر 
النقل  حركة  أوقفت  التي  الصحي، 
العمومية  النقل  وسائل  عبر  واملرور 

واخلاصة.
احلكومة  بأن  حسني  أفاد  و 
مطالبهم  لبعض  استجابت 
العمومي  النقل  مبساعدة مهنيي 
املزدوج  للمسافرين والنقل  واخلاص 
بعد أن تكّبد الناقلون اخلواص خسائر 

الهدف  يبقى  لكن   ، كبيرة  مادية 
الصحة  سالمة  على  احلفاظ  هو 
»وأمام  بالقول:  مضيفا  العمومية، 
عن  احلديث  ميكن  ال  البشر،  صحة 
ربح  فاملهم  الربح  أو  اخلسارة  منطق 

أرواحنا والنجاة من الوباء«.
تواصل  أن  يف  حسني  يأمل  و 
احلكومة اتخاذ إجراءات أخرى لصالح 
املتضررين من كورونا كتأجيل تسديد 
من  املالية  األعباء  وباقي  الضرائب 
مدار  على  زمني  جدول  وضع  خالل 
األعباء  هذه  لتسديد  سنتني  أو  سنة 
بالتقسيط، واملطالبة بإعانة مالية على 

شكل قرض بنكي.
باملائة   80 نحو  أن  أكد حسني  و 
من سائقي سيارات األجرة عبر الوطن 
وأن  اآلن،  حلد  نشاطهم  يستأنفوا  لم 
لم  منهم  باملائة   45 الــ  يقارب  ما 

إعانة  من  هذا  يومنا  إلى  يستفيدوا 
مليون سنتيم التي كان قد أقرها رئيس 
اجلمهورية، قبل شهر رمضان املبارك.

إيجاد  بضرورة  حسني  وطالب 
ذلك  ومصاحبة  لوضعيتهم  حل 
لسائقي  مستعجلة  حلول  بوضع 
وهم  تضرروا  الذين  األجرة  سيارات 
ويتواجدون يف ظروف  بطالة  حالًيا يف 
اجتماعية مزرية جًدا، مشيًرا إلى أنه 
اليوم  يجدوا  لم  نشاطهم  تعليق  بعد 
من يعيل أسرهم، ويلجأ الكثير منهم 
أجل  من  أصدقائهم  من  لالقتراض 
تسيير أمورهم احلياتية اليومية ، مشيًرا 
إلى أن تعويضات احلكومة لهم مهمة 
طالت  وكلما  كافية  غير  تبقى  لكنها 
مدة توقفهم عن العمل زادت متاعبهم 

االجتماعية واملالية. 
ع.ق

اجِتماُع َمجلِس الُوزراِء ُيقرُّ إعاَناٍت وُمساعداٍت لِعّدة ِفئاٍت 

!  ُمواَجهُة آثاِر أزَمِة ُكورونا ُمنَطلُقها اجتَماعيٌّ

رئيس المنظمة الوطنية لسائقي األجرة عثمان حسين:
200 ألَف َسائٍق دوَن َمداِخيَل منُذ َمارٍس الَماِضي

رئيس عمادة األطباء الجزائريين بقاط بركاني:
الَقراراُت اأَلِخيَرة أنصَفْت األطباَء 

وُمستخِدمّي  الِقَطاع 
قال رئيس عمادة األطباء اجلزائريني، الدكتور بقاط بركاني، يف تصريح 
لــ«أخبار الوطن« ، إن »رئيس اجلمهورية أنصف األطباء ومستخدمي قطاع 
الصحة قانونًيا واجتماعيا، متمنيا أن ُتعيد القرارات األخيرة للطبيب وممارسي 
اجلمهورية،  رئيس  قرار  بأن  بركاني  أضاف  و  مستقباًل.  هيبتهم  الصحة 
القاضية باعتماد التأمني اخلاص لفائدة أزيد من 266 ألفا من مستخدمي 
كاشتراكات يف  دينار  مليوني  قدره  مالي  ورصد غالف  العمومية،  الصحة 
القطاع وأعاد لهم االعتبار«،  التأمني، بعث االرتياح يف نفوس عمال  هذا 
ُمعتبًرا أن هذا اإلجراء هو عربون عرفان وامتنان للجهود الكبيرة التي قدمتها 
، وما زالت تقدمها األطقم الطبية ومستخدمو الصحة يف ظل استمرار األزمة 
صدور  انتظار  يف  »و  أنه  إلى  بركاني  أشار  و  البالد«.  جتتاح  التي  الوبائية 
النصوص التطبيقية والتي ستكون كفيلة بترجمة هذا التأمني اخلاص نأمل 

أن تعيد للكادر الطبي هيبته املفقودة«.
ع.ق

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار:

َننتِظُر َتمِكيَن أصحاِب الَمطاِعم 
والَمقاِهي من ُقروٍض بدون َفواِئد! 

 رّحب رئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، احلاج الطاهر بولنوار، 
يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، باإلجراءات التي أعلن عنها األحد املنقضي،  
ملدى  الكبير  ارتياحه  وأبدى  اجلمهورية«،  رئيس  برئاسة  الوزراء  مجلس 
بتجميد  يتعلق  فيما  هيئته ، خاصة  ملطالب  العمومية  السلطات  استجابة 
املهن  أصحاب  خلسائر  دقيق  وتقييم  واجلبائية،  املالية  األعباء  تسديد 
وأصحاب  للحرفيني  دج  ألف   30 بقيمة  مالية  إعانات  ومنح  واملؤسسات 
املمثلني  من  التقرب  إلى  واحلرفيني  التجار  »كافة  بولنوار  دعا  و  املهن. 
الوالئيني للجمعية الوطنية للتجار واحلرفيني بغية مرافقتهم وشرح إجراءات 
تقييم خسائرهم واالستفادة من هذه اإلعانات احلكومية، وذلك يف انتظار 
التدريب  إجراءات أخرى الحقة لصالح أصحاب املطاعم واملقاهي ومراكز 
مقترحات  اجلمعية  بشأنهم  رفعت  وأن  سبق  والذين  وغيرها..  واللغات 
لتخفيف العبء عنهم بعد أن طالبت بالسماح لهم بالعودة إلى النشاط يف 
ظل االحترام الصارم إلجراءات مكافحة الوباء، وأيضا متكينهم من قروض 
أقساط  مليون سنتيم تسدد على   100 إلى   50 ما بني  تتراوح  فوائد  بدون 

ضمن جدول زمني محدد«.
ع.ق

العضو باتحاد الحالقين الجزائريين عز الدين بوقرة:
50 ألًفا بيَن حاّلٍق وَحاّلقٍة َسيسَتِفيُدون 

من إعانِة الـ 30 ألًفا 
تصريح  يف  اجلزائريني،  احلالقني  باحتاد  العضو  بوقرة  الدين  عز   عّبر 
األحد  الوزراء  مجلس  اجتماع  لقرارات  ارتياحه  عن  الوطن«،  لــ«أخبار 
املاضي والتي أقرت إعانات مالية للحالقني بقيمة 3 ماليني سنتيم ملدة 3 
أشهر، سيتم دفعها قريًبا.  وقال إنها »مساعدة مهمة وإن جاءت متأخرة«.
احلالقة  مهنة  أصحاب  إلى  بااللتفات  العليا  السلطات  بوقرة  طالب  و 
يف اجلزائر وتنظيمها نظًرا للكوارث والتجاوزات التي أصبحت تقع، مهددة 
بزوال املهنة خاصة حالقة الرجال، مؤكًدا أن عدد احلالقات يف البالد أكثر 
من عدد احلالقني، حيث ُيقّدر عدد النساء ممتهنات احلالقة بأزيد من 32 
ألف حالقة عبر الوطن. و أفاد بوقرة بأن عدد ممتهني احلالقة   يناهز رسميا 
العدد  أن  إلى  الوطني، مشيًرا  املستوى  ألف بني حالق وحالقة على   50
أكبر من ذلك بكثير، لكن البقية ينشطون بطريقة غير شرعية وال يحوزون 
على سجالت جتارية أو ديبلومات وعددهم يزيد عن الــ10 آالف حالق. 
مهنيي  على  ُيشترط  حيث  تشملهم  لن  املالية  احلكومة  إعانة  أن  واألكيد 
القطاع وأصحاب احلرفة جملة من الوثائق.  وأشار بوقرة إلى أنه يتم حتديد 
يف  كفاءة  شهادة  اشتراط  رأسها  على  للحالقة،  محل  لفتح  معينة  شروط 
أن  اعتبار  على  خبرة،  سنوات   5 على  احلالق  توفر  إلى  إضافة  احلالقة، 
أغلب ممتهني احلالقة مبا فيهم احلالقات ميارسون املهنة من دون دبلوم. يف 
حني بعضهم يندفعون لفتح محالت مباشرة بعد حصولهم على الشهادة. 
100 متر على األقل بني كل حالق  مقابل ذلك، فقد مت اشتراط مسافة 
اشتراط  أيضا  يضمن  والتجميل  للحالقة  األساسي  القانون  أن  وآخر.كما 
بتعقيم وسائل  العمل، كاستخدام آالت خاصة  متطورة يف  توفر جتهيزات 

احلالقة، حفاًظا على صحة الزبائن لتفادي وقوع أمراض جلدية خطيرة«.
ع.ق

 أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مطلع شهر جويلية الجاري، مالمح خارطة طريق إلنعاش االقتصاد، تقوم على 
استثمار أكبر للموارد المتاحة، وترشيد اإلنفاق العام، ومحاربة »المال الفاسد«، ومراجعة وتكييف النصوص القانونية 
الخاصة بالممارسة االقتصادية. وأفاد تبون بأن خطة اإلنعاش االقتصادي يجب أن تحافظ على الطابع االجتماعي للدولة، 

وصيانة القدرة الشرائية للمواطن، وخاصة الطبقة الهشة.
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أحمد بوكليوة

مقيدش: هناك مصادر دخل لبعث 
اإلنعاش االقتصادي 

مصطفى  اخلبير  أمس،  أكد، 
الوطنية  لإلذاعة  تصريحه  يف  مقيدش 
أن االقتصاد الوطني يتمتع مبناعة قوية 
النفطية  الصدمات  مواجهة  من  متكنه 
واألزمة الصحية، قائال »لدينا العديد 
من مصادر الدخل التي ميكننا تسخيرها 
والتي من شأنها أن تكون رافدا إلنعاش 
اقتصادي يف منتهى األهمية«، مضيفا 
أن األمر يتعلق باحتياط الصرف الذي 
الوطني  االقتصاد  أداة حلماية  يزال  ال 
دوالر  مليار   60 حوالي  يبلغ  حيث 
حتى وإن بلغ مرحلته األخيرة، مذكرا 
بأن اإلجراءات البنكية واجلبائية التي 
تلك  السيما  للمؤسسات،  خصصت 
بداية  اجلزائر خالل  بنك  أعلنها  التي 
ذلك  أن  موضحا  الصحية،  األزمة 
أكبر  قدر  بتوفير  املالي  للنظام  يسمح 
احلصول  خالل  من  السيولة،  من 
املتعاملني  ملرافقة  أكثر  وسائل  على 
يكون  أن  مشترطا   ، االقتصاديني 
دعمه  يف  حسما  أكثر  املركزي  البنك 

للمؤسسات على املدى القريب.
مقيدش  أوضح  أخرى،  جهة  من 
اإلستراتيجية  النشاطات  قطاعات  أن 
التي  الصعوبات  مقاومة  باستطاعتها 
احلالي  االقتصادي  الظرف  فرضها 
الزراعة الذي ال يزال  خاصة يف قطاع 
يلبي احتياجات السوق احمللية، قائال: 
بقدرة  تتمتع  الصيدالنية  »الصناعة 
اخلاص  القطاع  فيها  يساهم  هائلة 
مواد  قطاع  عن  ناهيك  كبيرة  بصفة 
والتي  واملناجم  والبتروكيمياء  البناء 
االقتصاد  متاسك  تعزيز  شأنها  من 
الوطني«، مضيفا بأن هناك طاقات منو 
يف اجلزائر لكن وجب دعمها ومرافقتها 
بغية التحول نحو اقتصاد يخلق الثروة 

ومناصب الشغل. 

املدني،  املجتمع  دور  وبخصوص 
إلى  لالستناد  األهمية  املتحدث  أولى 
متثيل مجتمع حقيقي بإشراك النقابات 
العام  االحتاد  فقط  وليس  املستقلة، 
وضع  أجل  من  اجلزائريني  للعمال 
إطار  يف  للمفاوضات  جديد  شكل 
الثالثية، والتي بدورها يجب مرافقتها 
على  تقوم  مهيكلة  أرباب عمل  بهيئة 
قواعد  على  ومنفتحة  املواطنة  مبادئ 

املنافسة. 

 بن خالفة: يمكن للجزائر تحمل 
األزمة بهامش تحرك كاف

وزير  صرح  أخرى،  جهة   ومن 
بن  الرحمن  عبد  السابق  املالية 
يف  توجد  اجلزائر  »إن  قائال:  خالفة، 
موقف ميكن حتمله، يف األجل القريب 
إصالحات  لبعث  كاف  حترك  بهامش 
بأن  اقتصادها«، مضيفا  بتنويع  تسمح 
الظروف احلالية )مع االنكماش ومناخ 
على  تسيطر  التي  القامت(  األعمال 
بلدان  كل  جعلت  العاملي،  االقتصاد 
بدرجات  لألخطار  معرضة  العالم 
هناك صمود  »ليس   : قائال  متفاوتة، 
باملعنى املطلق وال أحد مبنأى، غير أن 
البلدان التي لها مستوى ادخار مقبول 
وليس  كليا،  استنفاذها  يتم  لم  مبوارد 
ولديها  فيه  مبالغ  مديونية  حجم  لها 
اقتصاد ال زال يشتغل جزئيا توجد يف 

موقف أفضل من أخرى«. 

أولوية  على  خالفة  بن  وشدد 
أوال  ترتكز  أن  التي يجب  التعديالت 
على الصرامة يف نفقات امليزانية وتعبئة 
اإلسالمية  الصيرفة  السوق،  موارد 
القطاع  ودمج  اجلبائية  واإلصالحات 
املسار  خارج  املوجودة  واملوارد  املوازي 
من  االقتصاد  وجلب  وغيرها  البنكي 
والسمعة،  الثقة  يف  االستثمار  خالل 
امللفات  هذه  كل  دراسة  »متت  قائال: 
اآلن  يجب  لكنه  سابقة،  أوقات  يف 
الذي  العملياتي  إلى اجلانب  االنتقال 
يرتكز على السلطات العمومية واإلدارة 
وعلى  واحمللية،  املركزية  االقتصادية 
والبنوك  لالقتصاد  الفاعلة  األطراف 

واملؤسسات املالية«. 
إلى  اللجوء  إمكانية  وحول 
املتحدث  ألح  اخلارجية،  االستدانة 
استدانة  بني  التفريق  ضرورة  على 
قائال:  املؤسسات،  واستدانة  الدولة 
»إن استدانة الدولة تعد مسألة سيادة 
إلى  بالنظر  حاليا  ضرورية  ليست 
شريطة  منلكه  الذي  التحرك  هامش 
اإلدارة  تخص  إصالحات  إجراء 
والتحويالت  العام  القطاع  وتسيير 
تكاليف  عبء  لتخفيف  االجتماعية 
الدولة التي تقع على ميزانيتها، لكن 
التي  واخلاصة  العمومية  املؤسسات 
ميكنها  هامة  وصفقات  قدرات  لديها 
مشاريعها  لتمويل  اخلارج  إلى  اللجوء 
االلتزام بتحمل  ونشاطاتها من خالل 

أخضعوا للحجر الصحي بمؤسسات فندقية
إجالء 205 مواطنين جزائريين من األردن 
يف إطار عملية إجالء املواطنني اجلزائريني العالقني باخلارج ، استقبلت 
والية عنابة ليلة اإلثنني إلى الثالثاء 205 مواطنا جزائريا قدموا من األردن، 
الفندقيتني »صبري« و«سيدي  املؤسستني  توزيعهم على كل من  حيث مت 
إبراهيم« إلخضاعهم للحجر الصحي االحترازي واملتابعة الصحية من قبل 
وكانت   .»19 »كوفيد  كورونا  بفيروس  إصابة  أي  لتفادي  املختصة  الفرق 
مديرية السياحة لوالية عنابة أكدت األسبوع املنقضي ، أنه يف إطار عملية 
عبر  عنابة  مدينة  استقبلت  باخلارج،  العالقني  اجلزائريني  املواطنني  إجالء 
مت  حيث  ليل(،  )مدينة  فرنسا  من  قدموا  مواطنا   322 بيطاط  رابح  مطار 
ميموزا  املاجستيك،  اجلميل،  )الرمي  فندقية  مؤسسات   4 على  توزيعهم 
بالص وفندق املنتزه(، وهذا قصد التكفل بهم وإخضاعهم للحجر الصحي 

االحترازي ملدة 14 يوما.
ف. سليم

لم يتقاضوها منذ 11 شهر ا
األساتذة الُجدد يطالبون بصبِّ رواتبهم 
بتسوية وضعية مستحقاتهمو  أستاذا من مختلف األطوار   163 يطالب 
حيث   ، توظيفهم  تاريخ   2019 سبتمبر  شهر  منذ  العالقة  رواتبهم  بصب 
كشف هؤالء يف وقفة احتجاجية نظموها أمام مديرية التربية أن أغلبهم عملوا 
يف ظروف صعبة بسبب التنقل ملسافات طويلة خاصة الذين مت توظيفهم يف 
رواتبهم  صب  عدم  بسبب  الديون  عليهم  وتراكمت  ومعزولة  نائية  أماكن 
ملدة 11 شهرا. مديرية التربية، ويف ردها على هذا االنشغال، كشفت على 
لسان أمينها العام شبلي عبد النور أن املشكل سببه عدم تأشير امللفات من 
طرف املراقب املالي بسبب الوضعية الوبائية التي تعرفها البالد ونقص عدد 
العمال املكلفني مبراقبة امللفات، وأكدت أن امللفات ستؤشر خالل 10 أيام 

وسيتم صب رواتبهم وتسوية املشكل نهائيا قريبا.    
                     ع نورين

عددها 46 حريقا
النيران تتلف نحو 300 هكتار من 

المساحات  الغابية 
التي  احلرائق  بسبب  هكتار   300 نحو  تلف  املدينة  احلماية  سجلت 
نشبت مؤخرا، والتي وصل عددها إلى 46 حريقا أتت على مساحات هامة 

من الغابات واألحراش.
املدنية  احلماية  لدى  باإلعالم  املكلف  برناوي  نسيم  أمس،  كشف، 
لإلذاعة الوطنية، أن احلصيلة األولية التي أحصتها مصالح احلماية املدنية 
تقدر بنحو 300 هكتار من املساحات الغابية واألحراش فضال عن بعض 
ببعض  نشبت  حريقا   46 نحو  تسجيل  مت  أنه  مضيفا  الزراعية،  اخلسائر 
األحراش خالل الساعات املاضية، مشيرا إلى أن التدخل السريع ألعوان 
احلماية املدنية باستعمال إمكانياتها الضخمة من األرتال املتنقلة واملروحيات 
تزال  ما  15 حريقا  عدا  احلرائق،  هذه  غالبية  إخماد  من  مكنهم  العمودية 

مشتغال بواليات تيزي وزو وسطيف وبومرداس وعني الدفلى وتيارت.
أحمد بوكليوة

كافة  بتجميد  قرارا  املالية  وزارة  اتخذت 
األعباء املالية للمتعاملني االقتصاديني املتأثرين 
بتداعيات األزمة الصحية، ومنح مساعدة مالية 
لفائدة أصحاب املهن الصغيرة، بقيمة 30 ألف 
دج ملدة ثالثة أشهر، حيث ثمنت الكونفدرالية 
الوطنية  واجلمعية  العمل،  ألرباب  اجلزائرية 

للتجار واحلرفيني، هذه القرارات. 
كافة  جتميد  املالية  وزارة  أمس،  قررت، 
االقتصاديني  للمتعاملني  املالية  األعباء 
حيث  الصحية،  األزمة  بتداعيات  املتأثرين 
تعليق  من  االقتصاديون  املتعاملون  يستفيد 
والزيادات  الغرامات  العقوبات،  جميع  تطبيق 
التزاماتهم  أداء  يف  التأخر،  عن حاالت  الناجتة 

طريق  عن  الصحي  احلجر  فترة  خالل  اجلبائية 
أصحاب  لفائدة  مالية  مساعدة  ومنح  اإلعفاء، 
ثالثة  ملدة  دج  ألف   30 بقيمة  الصغيرة،  املهن 
لوضعية  صارم  تقييم  على  بناء  وذلك  أشهر، 
األخيرة،  األربعة  األشهر  خالل  حالة  كل 
حيث كلف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون 
الضرائب،  وإدارة  البنوك  بإبالغ  املعنيني  الوزراء 
والضمان  العمل  لوزارة  التابعة  واإلدارات 
طالبهم،  كما  القرار،  هذا  بفحوى  االجتماعي 
واخلسائر  الناجمة  لألضرار  دقيق  تقييم  بإجراء 
وخاصة  االقتصاديني  باملتعاملني  حلقت  التي 
واملتوسطة  الصغيرة  باملؤسسات  يتعلق  فيما 
هذا  يجري  أن  على  الصغيرة،  املهن  وأصحاب 

التصريحات  ويتجنب  شفاف  إطار  يف  التقييم 
رئيس  عقلي  سامي  محمد  وثمن  الكاذبة. 
املواطنني  العمل  اجلزائرية ألرباب  الكونفدرالية 
يف تصريح لإلذاعة الوطنية، هذه القرارات التي 
واالقتصاد  املتعاملني  حماية  إطار  يف  تصب 
الوطني، قائال: »إن هذه القرارات جد مهمة، 
اتخذت يف الوقت املناسب، فهي تظهر وتترجم 
أعلى  من  املدققة  واملتابعة  احلقيقية  اإلرادة 
كيفية  وعن  االقتصادية،  للمسائل  الدولة  هرم 
القرارات  هذه  أن  مضيفا  األزمة«،  من  اخلروج 
جاءت للحفاظ على سيرورة االقتصاد ومناصب 
الشغل، وسيكون لها أثر إيجابي على الشركات 
األزمة  هذه  من  املتضررة  واملتوسطة  الصغيرة، 

الصحية. 
ومن جهتها، عبرت اجلمعية الوطنية للتجار 
عن  بولنوار،  الطاهر  احلاج  برئاسة  واحلرفيني، 
ارتياحها لإلجراءات املعلن عنها خالل مجلس 
االقتصاديني  املتعاملني  ملرافقة  األخير،  الوزراء 
االقتصادية  االنعكاسات  ملواجهة  واحلرفيني 
الصحية،  األزمة  عن  الناجتة  واالجتماعية 
السيما اإلعانات املالية واملقدر بـ 30 ألف دج 
املهن  وأصحاب  احلرفيني  منها  سيستفيد  التي 
احلرة املتضررين، حيث لقيت هذه اإلجراءات 
ترحابا من قبل التجار الصغار، وسائقي سيارات 

األجرة. 
أحمد بوكليوة

منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف دج ألصحاب المهن الصغيرة
تجميد األعباء المالية للمتعاملين االقتصاديين المتضررين من كورونا

دعوات لالرتكاز على السلطات العمومية واإلدارة االقتصادية المركزية والمحلية

خبراء يقترحون بدائل لمواجهة 
الصدمات النفطية واألزمة الصحية

رافع الخبيران االقتصاديان بوخالفة ومقيدش لصالح نظرة تفاؤلية اتجاه االقتصادي الوطني، معتبرين أنه 
يتمتع بمناعة قوية تمكنه من مواجهة الصدمات النفطية واألزمة الصحية باالعتماد على تماسكه المالي وإمكانات 

النمو في مختلف القطاعات.



فيروز رحال

»أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب 
أفتتحت  فقد  معلومات،  من  الوطن« 
العالج  بقاعة  للمتابعة  أولى  نقطة 
بالعوينات  خلضر  قيرواني  الشهيد 
وبوخضرة  مرسط  بسكان  للتكفل 
العيادة  فتح  تقرر  ثم  والعوينات، 
تبسة  مارس   04 اخلدمات  متعددة 
على  كورونا  مرضى  بكل  للتكفل 
مستوى كل من بلديات تبسة وبوحلاف 
الذهب والكويف، بكارية،  بئر  الدير، 
احلويجبات، املاء األبيض واحلمامات، 
من  كل  يف  متابعة  نقاط  فتح  وكذا 
الشريعة ونقرين والونزة من أجل مراقبة 
املنزلي  احلجر  يف  املقيمني  املواطنني 
بكارية  لبلدية  التنقل  عناء  ولتخفيف 
باإلضافة  البعيدة،  للبلديات  خاصة 
يف  للمكوث  املرضى  بعض  لرفض 
ممثلة  صّرحت  وقد  هذا  املستشفيات. 
عن  جباري«  »جمعة  الصحة  مديرية 

منذ  تبسة  والية  يف  اإلصابات  عدد 
الشهر  18 من  إلى غاية  اجلائحة  بداية 
اجلاري، حيث مت إحصاء » 837 » حالة 
و«  املخبري  الّتحليل  طريق  مؤّكدة عن 
فيما  الّسكانير،  طريق  عن  »حالة   75
توجد أكثر من » 500« حالة يف انتظار 
نتائج التحاليل وقد مت تسجيل 86 حالة 
الـ  خالل  سجلت  حالة   58 منها  وفاة 

حالة   53 وجود  مع  األخيرة،  يوم   18
فقد  السياق،  ذات  ويف  مشتبهة.  وفاة 
مت تخصيص مبلغ مالي يفوق » 1 مليار 
مولد  القتناء   « سنتيم  مليون  و180 
 ،« جينيراتور   « الصحّي  األكسجني 
ببّكارية  املرجعي  باملستشفى  وتثبيته 
احليوّية  املاّدة  هذه  توفير  أجل  من 

للحاالت احلرجة املاكثة باملؤسسة.

للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  أطلقت 
وحدة قاملة، نداء التضامن » لنتضامن 
املبارك  األضحى  عيد  مبناسبة  جميعا« 
واحملافظة  املاء  استهالك  ترشيد  بغية 
هذه  التحدي  لرفع  واالستعداد  عليه 
من  وتخفيف  احلد  بغرض  السنة 
التذبذبات من أجل ضمان استمرارية 
اخلدمة العمومية للماء الشروب، وذلك 
املياه  استهالك  يف  ارتفاع  تسجيل  بعد 
السابقة  الدينية  املناسبات  مختلف  يف 
من  األول  األسبوع  خالل  وخصوصا 
فترة  وأثناء  املبارك  األضحى  عيد 

التوزيع، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى 
اخلزانات الرئيسية للتوزيع بصفة كبيرة 
يف مدى زمني قصير، مما يسبب تذبذب 
يتطلب  حيث  باملياه  التزود  عملية  يف 
ما  مدة  اخلزانات  وتعبئة  ملئ  إعادة 
بني 12 الى 20 ساعة. حيث سجلت 
االستهالك  معادالت  أقصى  املؤسسة 
ويف ظل ارتفاع درجات حرارة واألعياد 
الصحية  األزمة  واستثناء  الدينية، 
كورونا،  وباء  انتشار  بسبب  احلالية 
وهو ما يتسبب يف إضعاف نظام التزود 
للشرب، على رغم من  الصاحلة  باملياه 

أن كل املنشآت تشتغل بكامل طاقتها 
استمرارية  لضمان  الفرق  كل  وجتنيد 
وتسهر  هذا  للمياه.  العمومية  اخلدمة 
قاملة،  وحدة  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة 
 33 عبر  املياه  توزيع  تسيير شبكة  على 
بلدية بحيث يتم انتاج وضخ أكثر من 
86600 متر مكعب من املياه الشروب 
يوميا، يف شبكات التوزيع هذه الكمية 
قاملة خالل  والية  لتزويد سكان  كافية 
الفترات العادية من أيام السنة، عندما 

يكون االستهالك بصفة عقالنية.
خديجة بن دالي

قسنطينة
تلف 100 شجرة مثمرة في حريق

سجلت يوم أمس والية قسنطينة احتراق 90 شجرة مثمرة من التني والتفاح 
و5 أشجار زيتون باإلضافة إلى 300 متر مربع قصب وأحراش و1000 متر مربع 
مصالح  تدخلت  حيث  األخيرة،  ساعة   24 احلصيلة  خالل  يابسة،  أعشاب 
منجلي  علي  بلدية  قسنطينة،  بلدية  من  بكل  قسنطينة  لوالية  املدنية  احلماية 
وبلدية حامة بوزيان ألجل إندالع حرائق أشجار مثمرة وأعشاب يابسة، حيث مت 
تسخير لهذه العملية 04 شاحنات إطفاء و10 أعوان، ومت حماية بستان مساحته 

04 هكتار، حماية بيوت ومنازل مجاورة واملساحات املتبقية ملختلف احلرائق.
خديجة بن دالي

تبسة
تسخير 44 بيطريا لمراقبة عمليةذبح األضاحي

للسهر  بيطري  طبيب   44 حوالي  تبسة  لوالية  الفالحية  املصالح  جندت 
فرق  من خالل  وذلك  املبارك،  األضحى  عيد  يوم  األضاحي  ذبح  عملية  على 
ستجوب  التي  املتنقلة  البيطرية  الفرق  إلى  إضافة  املذابح،  مستوى  على  ثابتة 
األحياء والشوارع من أجل التقرب من املواطن ومراقبة أضحية العيد حسب ما 
أفادت بيه املفتشة البيطرية مبديرية املصالح الفالحية »حنان لبيض« وقالت ذات 
املفتشة البيطرية، أن البياطرة سيلتزمون مبراقبة نقاط البيع واالحتكاك املباشر مع 
املواطنني لتقدمي العديد من النصائح عند شراء أضحية العيد، كما أنهم ملزمون 
مبداومتهم ملراقبة عملية ذبح األضاحي وضمان سالمة اللحوم عبر كل املذابح أين 
يلجأ املواطنون دائما إلى مراكز الذبح نظرا للتسهيالت املوجودة إلمتام عملية نحر 
أضاحيهم. و استنادا لنفس املتحدثة، فمصالح الفالحة تقوم يف عملية متواصلة 
النحر، وكذا منشورات  إرشادات ونصائح حول عملية  بتوزيع مطويات تتضمن 
التباعد  الكمامة وتطبيق  ارتداء  19 على غرار ضرورة  للوقاية من فيروس كوفيد 

اجلسدي يف مختلف نقاط البيع.                                       فيروز رحال

الطارف
حكم بحبس 16 متورطا في قضايا اعتداء 

حق  النافذ يف  باحلبس  أحكام  الطارف  يف  بالقالة  اجلنح  محكمة  أصدرت 
16متهم متورطني يف قضية اإلعتداء على األشخاص واملشاجرة يف الطريق العام 
ببضاء  أسلحة  وحيازة  العام  بالنظام  اإلخالل  مع  وسيوف  سكاكني  بإستعمال 
 12 على  احملكمة  وسلطت  شرعي.  مبرر  بدون  السادس  الصنف  من  محظورة 
دج   200000 قدرها  مالية  وغرامة  اإليداع  مع  نافذة  04 سنوات حبس  متهم 
يف حني متت إدانة 04 بسنتني 02 حبس نافذة مع اإليداع وغرامة مالية قدرها 
بعصابة  اإلطاحة  من  متكنت  قد  بالقالة  األمن  مصالح  وكانت  100000دج. 
العدلية ينحدرون من  السوابق  16 شخص جلهم من دوي  إجرامية تتكون من 
يف  املشاجرة  وكذا  األشخاص  على  اإلعتداء  مجال  يف  ينشطون  القالة  مدينة 

الطريق العام بأستعمال أسلحة بيضاء مما يسبب اإلخالل بالنظام العام. 
املوقوفون وبعد إستفاء جميع اإلجراءات القانونية أجنز ضدهم ملفات قضائية 
يف  صدر  القالة  محكمة  لدى  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  مبوجبها  وقدموا 

حقهم جميعا أمر إيداع احلبس املؤقت.                                       ف سليم

تفكيك شبكة ترّوج عملة مزورة في أسواق المواشي
للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  واالقتصادية  املالية  الفرقة  عناصر  متكن 
تتكون  إجرامية  أول أمس من اإلطاحة بعصابة  الطارف،  بأمن والية  القضائية 
سطيف،  واليات  من  ينحدرون  قضائيا،  مسبوقني  بينهم  من  أشخاص   4 من 
وتداولها  الوطنية  العملة  تزوير  قضايا  تورطهم يف  يشتبه  والطارف  أهراس  وسوق 
على مستوى أسواق املاشية عبر مختلف الواليات الشرقية مستغلني مناسبة عيد 
األضحى املبارك. وحسب مصادرنا فقد مت خالل العملية حجز مبلغ مالي من 
العملة الوطنية مزور قدربـ 10 أالف دينار باإلضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة، 
ليتم حتويل املوقوفني على مقر األمن للتحقيق معهم حول مصدر األموال املزورة 
قبل إجناز ملف قضائي يف حقهم، وحتويلهم على اجلهات القضائية املختصة لدى 

محكمة الطارف للنظر فيما نسب إليهم.
ف سليم
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لتخفيف الضغط على مستشفى »بولعراس« بتبسة

استحداث نقاط استشفاء بـ 5 بلديات 
لمتابعة مرضى كورونا

قالمة
مبادرة لترشيد استهالك الماء خالل العيد

قررت مديرية الصحة والسكان بوالية تبسة فتح خمس نقاط مناوبة وفرز في عدة بلديات لمتابعة مرضى »كوفيد - 
19«، من أجل تخفيف الضغط على المصلحة المرجعية لألمراض المعدية بمستشفى »بوقرة بولعراس« ببكارية، تزامنا مع 

االرتفاع المخيف لحاالت اإلصابة بالفيروس.

إعــــــــالن
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلني جادين يف الواليات التالية:

 سكيكدة ، بجاية ، الوادي، اجللفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 
 شروط التوظيف

-   خبرة على األقل سنتني
-   اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية

-  التحكم  اجليد يف اللغة العربية
-   اتقان التصوير و املونتاج

 ترسل الطلبات الى اإلمييل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

تلف 45 هكتارا من المساحات الغابية بـ »ماونة«
تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية املدنية بدعم من الرتل املتحرك ملكافحة حرائق الغابات صبيحة اول امس مبنطقة 
جبل ماونة بلدية بن جراح الخماد حريق تسبب يف اتالف 20 هكتار من الصنوبر احللبي 20 هكتار زان و5 هكتار احراش 
ومت تسخير للعملية08 شاحنات إطفاء 02 سيارات اتصال و40 فرد من مختلف الرتب. عملية اإلخماد دامت 8 ساعات 
البلدية  إتصال، كما سخرت مصالح  07 شاحنات إطفاء وسيارات  التي سخرت  الغابات  بالتنسيق مع محافظة  ومتت 

شاحنتني وجرارات بصهاريج، اجلزائرية للمياه شاحنة نقل املياه، ومصالح الدرك الوطني.
خديجة بن دالي

أخبار  لـ«  نقابية  مصادر  أكدت 
الوالئي  االحتاد  مبقر  مت  أنه   « الوطن 
لالحتاد العام للعمال اجلزائريني بعنابة  
لعمال  الوالئية  التنسيقية  تنصيب 
قطاع املعادن والتعدين والكهرو منزلية 
 17 من  تتكون  التي  وااللكترونيك، 

شركة و31 فرع نقابي و170 نقابي.
الوالئية  األمانة  املصدر  وبحسب 

متت  التنصيب  عملية  فان  لإلحتاد 
مدير  بلحاج  رضا  من  كل  بحضور 
رئيس  اوشيش  وخلضر  سيدار  مركب 
ناصر  احمد  ورضوان  سيدار  مجمع 
مكلف بالتنظيم بالنيابة وبوسف شقرة 
عضو اللجنة التنفيذية الوالئية) ا ع ع 
ج ( والية عنابة وبوعشة عضو املكتب 
متا  حيث  ج(  ع  ع  ا  الوالئية)  االحتاد 

من  عاًما  امينا  صياد  السعيد  تزكية 
أن  ويجدر  نقابي.  فرع   31 طرف 
للعمال  العام  لإلحتاد  الوالئية  األمانة 
تنصيب  يواصل  بعنابة  اجلزائريني 
املؤسسات  جميع  يف  النقابية  الفروع 
واإلقتصادية  الصناعية  والشركات 
حتسبا لإلستحقاقات النقابية القادمة.
ف. سليم

عنابة
تنصيب التنسيقية الوالئية لقطاع المعادن وااللكترونيك
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قريشي عبدالسالم

هذه  نحو  لنا  قصيرة  جولة  فأثناء 
على  قرب  عن  وقفنا  اجلبلية  القرية 
مقدمتها  ويف  النقائص  من  مجموعة 
إهتراء الطريق وضيقه وكثرة املنعرجات 
ما تسبب يف وقوع عدة حواث  به وهو 
تهاوت  عندما  أيام  قبل  آخرها  مميتة 
ذلك  وتسبب  الوادي  نحو عمق  سيارة 
يف مقتل 3 أفراد من عائلة واحدة وهذا 
منه  ترابي  مسلك  إلى  أقرب  الطريق 
إلى طريق فهو ) لم يتذوق( الزفت منذ 
فترة طويلة على حد تعبير أحد السكان 
جملة  لنا  سرد  والذي  بهم  إلتقينا 
يعاني منها سكان هذه  التي  النقائص 
أبدأ  أين  من  قائال«  واسترسل  القرية 
وضعيته  تدهورت  ترون  كما  فالطريق 
يفتقر  فهو  الئق  بشكل  ينجز  لم  ألنه 
كانيفو-   - اإلسمنتية  املجاري  إلى 
املياه  أرضيته،  توازن  على  حتافظ  التي 
قطع  إلى  نضطر  فنحن  متوفرة  غير 
من  الدلى  بعض  مللء  طويلة  مسافات 
يتابيع بعيدة، رغم أن الكثير من القرى 
املجاورة قد استفادت مت مشروع تزويد 
قرى ذراع القائد باملياه انطالقا من سد 
بغاز  مساكننا  ربط  قضية  أما  خراطة 
العالج  قاعة  كالم،  مجرد  فهو  املدينة 

مغلقة نظرا لعدم وجود طبيب وممرض، 
بشكل  وضعيتها  تضررت  املدرسة 
األمطار  مياه  تتسرب  إذ  مسبوق  غير 
أما  األسطح  عبر  األقسام  داخل  إلى 
اجلدران واألسقف فقد تآكلت يف حني 
جد  حالة  يف  املياه  دورات  حالة  جند 
الدهر وشرب  متدهورة فقد أكل عليها 
فقد  مهملة  املدرسة  ساحة  جند  بينما 
غمرها الطمي ومنت فيها األشواك، أما 
فيما يخص واقع الشباب فأفضل عدم 
سرد معاناته فهو مزري ال فرص عمل 
لعب،  فضاءات  وال  شباب  دار  وال 
لنا سوى  يبق  ولم  نعاني  حقيقة نحن 
ابدتها  التي  النية  املغادرة » وعن  خيار 
السلطات اجلديدة للبالد لتطوير مناطق 

الظل واخراجها من

الفكرة  بهذه  محدثنا  رحب  العزلة 
 « قائال  وصرح  عنها  يسمع  لم  التي 
القيادة  من  الكثير  ننتظر  نحن  حقيقة 
خطابها  يف  ملسنا  التي  للبالد  اجلديدة 
السياسي نهج التغيير املتدرج واستغالل 
خيرات البالد لصالح الشعب اجلزائري 
ومشهد  القرية  هذه  غادرنا  وهكذا   «
مخيلتنا  يفارق  ال  البسطاء  سكانها 
فهم جالسون جماعات جماعات حتت 
ظالل األشجار خاصة النساء واألطفال 
محافظني  احلديث  أطراف  يتبادلون 
جتمع  التي  القوية  الروابط  على  بذلك 
التفاتة  ينتظرون  الذين  اإلرياف  سكان 
بوتقة  من  إلخراجهم  السلطات  من 

العزلة والتهميش. 

بومرداس
تخصيص 37 طبيبا بيطريا لضمان 

مراقبة األضاحي
سخرت مديرية املصالح الفالحية ببومرداس، مؤخرا، 37 طبيبا بيطريا 
قصد ضمان املراقبة البيطرية لألضاحي على مستوى نقاط البيع املرخصة 

وكذا املذابح حتسبا لعيد األضحى املبارك.
شرع األطباء البيطريون الذين مت تسخيرهم ملراقبة األضاحي يف القيام 
الفالحية  املصالح  مديرية  اعتمدتها  التي  املواشي  بيع  بنقاط  مبهامهم 
ببومرداس، منذ أكثر من أسبوع، والبالغ عددها هذه السنة بـــ 86 نقطة 
بيع، بزيادة 20 نقطة مقارنة بالسنة الفارطة، لتخفيف االكتظاظ وضمان 

التباعد الصحي بني املواطنني أثناء عملية الشراء.
ويرتقب أن ينقل األطباء البيطريون أيام عيد األضحى املبارك نشاطهم 
إلى املذابح واملسالخ املوزعة عبر بلديات الوالية، للسهر على مراقبة نوعية 
من  التأكد  وكذا  البشري،  لالستهالك  حلومها  قابلية  ومدى  األضاحي 
األكثر عرضة  والرئتني،  الكبد  مثل  الداخلية لألضحية  األعضاء  سالمة 
املناسبة  هذه  املستهلكني خالل  باألمراض، حفاظا على صحة  لإلصابة 

الدينية.
سميرة مزاري

تسجيل 1700 مخالفة مرورية خالل شهر
املنصرم،  بومرداس، خالل شهر جوان  بوالية  األمن  سجلت مصالح 
1704 مخالفة مرورية يف الوسط احلضري، أفضت إلى سحب 452 رخصة 
الوطن« نسخة  سياقة. وجاء يف بيان لذات املصالح، أمس، حتوز »أخبار 
عنه »تزامنا مع جتسيد تدابير احلجر الصحي اجلزئي املفروض على مستوى 
الوالية، سجلت املصلحة الوالئية لألمن العمومي ببومرداس، خالل شهر 
قتيال  احلضري خلف  الوسط  مرور جسماني يف  املنصرم 21 حادث  جوان 
و29 جريح«. وأرجع البيان سبب احلوادث املسجلة خالل الشهر املنصرم 
إلى عدم احترام قانون املرور، من خالل اإلفراط يف السرعة خاصة قبيل 

مواقيت احلجر الصحي.
بلغ  الرادار، فقد  بواسطة جهاز  املسجلة  املخالفات  بعدد  يتعلق  وفيما 
بسحب  املخالفني  ردع  مت  أين  املصدر، 287 مخالفة،  ذات  وفق  عددها، 
ما مجموعه 452 رخصة سياقة مع إحصاء 1704 مخالفة مرورية مرتكبة 

منصوص عليها ضمن قانون املرور.
سميرة مزاري

العاصمة 
إخماد 27 بؤرة حريق غابات شهر 

جويلية الجاري
سجلت مصالح مديرية الغابات واحلزام األخضر لوالية اجلزائر 27 بؤرة 
حريق مت إخمادها قبل انتشارها منذ مطلع شهر يونيو املنصرم، ولم تتجاوز 

مساحة احلرائق الهكتارين من الغطاء الغابي واحلشائش اليابسة، 
وأوضحت السيدة إميان سعيدي يف تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية أنه 
مت تسجيل 27 بؤرة حريق منذ بداية يونيو املنصرم ومكن التدخل السريع 
واألولى ألعوان مديرية الغابات من حصر تلك احلرائق يف شرارتها األولى 
على مساحة ال تزيد عن 2 هكتار من الغطاء الغابي سجل على مستوى 
غابة ميلودي بزرالدة وما يزيد عن 68 آر من األحراش واحلشائش اليابسة 
موزعة عبر غابات باينام وبني مسوس، مبرزة أن حجم احلرائق عرف تراجعا 
هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية التي سجل فيها 45 

بؤرة حريق.
الغابية  الفضاءات  غلق  إلى  راجع  امللحوظ  التراجع  هذا  أن  وأضافت 
فيروس  إنشار  من  احلد  اجراءات  إطار  يف  بالعاصمة  اإلستجمام  وغابات 

كورونا املستجد.
الذي  الغابات  حرائق  مكافحة  مخطط  ان  سعيدي  السيدة  ذكرت  و 
من  هكتار   5000 حماية  إلى  يهدف  الذي  القادم  اكتوبر  لغاية  سيستمر 
تقليص  يف  عليه  ويعول  عادية  بصورة  يسير  بالعاصمة  الغابية  املساحات 
وتزويدها  تدخل  فرق   3 تخصيص  خالل  من  املتلفة  الغابات  مساحة 
باملعدات والوسائل الالزمة للتدخل األولي والسريع قبل وصول النجدة من 

مصالح احلماية املدنية يف حال انتشار احلريق.
من جهة ثانية، أشارت الى تسخير 3 شاحنات ذات صهاريج لإلطفاء 
نقاط   24 تخصيص  على  عالوة  اليها  املشار  الفرق  مقرات  عبر  موزعة 
للتزود باملياه بكل املساحات الغابية الكبرى بالوالية على غرار مقطع خيرة 

وبوشاوي وبن عكنون.
ق.م

سكان  الثالثاء  هذا  صبيحة  أقدم 
بجاية  والية  يف  بأوقاس  خالد  تالة 
 09 رقم  الوطني  الطريق  غلق  على 
يف  وسطيف  بجاية  واليتي  بني  الرابط 
أوقاس  مستوى  على  املرور  حركة  وجه 
وذلك  خالد،  تالة  املسمى  املكان  يف 
وتهيئة شبكة طرقات  بتعبيد  للمطالبة 
وكذا  التدهور  من  تعاني  التي  قريتهم 

ومن  املتطاير  الغبار  من  معاناتهم  من 
مع  باستمرار  تتشكل  التي  االوحال 
البيان  حسب  هذا  األمطار،  تساقط 
 « الثقافية  اجلمعية  أصدرته  الذي 
إزرفان« لقرية تالة خالد، وهذه احلركة 
املسافرين  أزعجت  االحتجاجية 
وجدوا  الذين  املركبات  وأصحاب 
حركة  امام  اليوم  هذا  أنفسهم صبيحة 

احملور  هذا  ان  العلم  مع  مشلولة،  سير 
يشهد يوميا مرور اآلالف من املركبات 
املتجهة من وإلى عاصمة والية بجاية. 
بلدية  رئيس  أوضح  الشأن  هذا  ويف 
أوقاس للصحافة احمللية أن أشغال تعبيد 
سيتم  خالد  تالة  قرية  طرقات  وتهيئة 

الشروع فيها قريبا. 
كرمي. تقلميمت

محتجون يغلقون الطريق الوطني رقم 09 بـ » تالة خالد«

اليتيم  كافل  جمعية  رئيس  كشف 
ببجاية عن جمع 51 خروفا مبناسبة إحياء 
شعيرة عيد األضحى املبارك، ومن املنتظر 
العائالت  على  األضاحي  هذه  توزع  أن 
املعّوزة والفقيرة خالل اليومني القادمني، 

وأصحاب  احملسنني  من  املتحدث  ويأمل 
الّبر تقدمي املزيد من هذه األعمال اخليرية 
وذلك لتوسيع نطاق االستفادة إلى أكبر 
املبادرة  عدد ممكن، وهذا سعيا من هذه 
هذه  قلوب  يف  والسرور  الفرحة  إلدخال 

 ،. واملساكني.  واليتامى  العائالت 
يتطلب  أين  احلالية  الظروف  يف  خاصة 
لتكريس  اجلهود  تكاثف  اجلميع  من 
مجتمع  بناء  أجل  من  التضامن  سلوك 
سوي وقومي ومتآزر.        كرمي تقلميمت

جمعية »كافل اليتيم« تتضامن مع العائالت المتعّففة

بجـــــــاية 

العزلــة تطــّوق سكـــان قريــة 
»أوالد فـــاضل« بذراع القـــايد

تحتل قرية أوالد فاضل الجزء الجنوبي الشرقي من بلدية ذراع القائد )75 كلم شرقي بجاية(، حيث يعاني سكانها من 
صعوبة التضاريس وضنك العيش.

قطاع  على  األول  املسؤول  كشف 
السيد بادر  بجاية  بوالية  التربية 
املطلوبة  االجمالية  التكلفة  براهيم عن 
سيناء  ابن  ثانوية  ترميم  بعملية  للقيام 
 20 بـ  واملقدرة  بجاية  مبدينة  الواقعة 
مليار سنتيم وهو الغالف املالي احملدد يف 
البطاقة التقنية املنجزة من قبل املصالح 
مدير  أوضح  الشأن  هذا  ويف  املختصة، 
حول  كامال  ملفا  اعداد  مّت  أنه  التربية 
احلصول  يتطلب  والذي  املشروع  هذا 
على موافقة وزارتي التربية واملالية، مع 
العلم أن مرافق هذه الثانوية قد تعرضت 

للتصدع والتشقق وتسربات ملياه األمطار 
أية  يف  للسقوط  آيلة  يجعلها  ما  وهي 
حلظة، وهو األمر الذي أدى إلى حتويل 
إلى  األولى  السنوات  أقسام  تالميذ 
الدراسي  املوسم  خالل  الزياتني  ثانوية 
على  منها  حرصا  /2020،و   2019
سالمة وأمن املتمدرسني، وأمام خطورة 
مديرية  سارعت  البناية  هذه  وضعية 
بغلق  يقضي  قرار  إصدار  إلى  التربية 
إلى  أي  آخر  إشعار  غاية  إلى  الثانوية 
والصيانة،  الترميم  عمليات  امتام  غاية 
والتأكد من عدم وجود أي خطر يهدد 

والعاملني  واملوظفني  التالميذ  حياة 
ابن  فإن  ولإلشارة  السواء،  على  بها 
الوالية  ثانويات  أقدم  من  تعتبر  سيناء 
اإلطارات  من  العديد  منها  تخرج  وقد 
املرحوم  أمثال  التاريخية  والشخصيات 
حتويل  أن  البعض  ويرى  مالك،  رضا 
هذه الثانوية العتيقة إلى متحف تاريخي 
هو القرار الصائب، لتبقى شاهدة على 
على  حتافظ  التي  احلضارية  املنجزات 

الذاكرة التاريخية واحلضارية. 
كرمي تقلميمت

رصد 20 مليار سنتيم لترميم ثانوية »ابن سيناء«
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أخبار السر ايا

تعهد، أول أمس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، ببناء آالف األميال من الطرق المخصصة 

للدراجات الهوائية، وذلك لحث البريطانيين على 
التحرك، والحفاظ على صحتهم بعد أشهر من اإلغالق.

وأكد جونسون أنه من أجل بناء أمة أكثر صحة 
ونشاط ، يجب أن تكون هناك بنية تحتية صحيحة 

من خالل التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل 
بواسطة الدراجات الهوائية، قائال »لهذا حان 

الوقت للتغيير والمضي قدما بأكبر خططنا وأكثرها 
جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن 

يشعروا بفوائد.

انتقلت إلى جوار ربها المرحومة »نَّا ْمسُعوَدة« الساكنة بعين الطويلة في والية 
خنشلة ، صاحبة البورتري الشهير للمرأة الّشاوية الملقبة بـ«ُمونالِيَزا األَماِزيْغ«. 
البورتري يرمز للمرأة الشاوية األصيلة المتشبثة بأرضها وبعادات وتقاليد أجدادها 
؛ »نَّا ْمسُعوَدة« أيقونة التحدي ومقارعة األعداء؛ كيف ال وهي التي كانت تتمتع 
بمكانة خاصة، هي أساس البيت وسيدة القوم وتمتلك سلطة القرار، ألن الرجل – 
حينها – كان موجودا بشكل مستمر في الخارج للعمل أو المقاومة. كما أن الوشم 

الذي يالحظ على وجه المرأة الشاوية زادها هيبة وأضفى عليها قوة في النظرة 
والحضور.

أثارت فيديوهات 
تظهر جزائريين 

يتجمعون أمام 
مراكز البريد لسحب 

أموالهم تحضيرا 
لعيد األضحى جدال 

عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، واعتبر 
العديد من المدونين 
هذا السلوك »منافيا 

لجميع التعليمات 
واإلجراءات التي 

أمرت بها السلطات 
من أجل مواجهة 

وباء كورونا«.

ُجونســون ُيواِجــُه ُكــورونا بـالـّدراجات!

كِري ُيضاِعُف خطَر »كوفيد19-« 12 مرًة السُّ

»نَّـا ْمسُعـوَدة« َتـرحـــُل وَجزاِئـريـوَن َيحتِشُدون أمـام َمراكـِز الَبِريـد!
»ُموناِليَزا األَماِزيْغ« باِقية! 

أعلن خبراء المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها أن خطر الموت 
عند اإلصابة بمرض »كوفيد19-« يتضاعف 12 مرة إذا كان الشخص مصابا 

بمرض السكري.
ويشير موقع » Medical Xpress« إلى أن األشخاص الذين يعانون من 
مرض السكري عند إصابتهم بـ »كوفيد19-« يجب نقلهم فورا إلى المستشفى 

ألنهم أكثر من غيرهم بحاجة إلى رعاية طبية. ويضيف الموقع أنه وفقا للبيانات 
اإلحصائية التي جمعت خالل أشهر انتشار الجائحة، فإن المصابين بالسكري 

يحتلون المرتبة الثانية من حيث شدة »كوفيد19-« بعد المصابين بأمراض القلب 
واألوعية الدموية.

تحتل الحرائق إلى جانب الحرقة واجهة النقاشات حاليا، في ظل استغالل 
مافيا الفحم للفرصة، بالمقابل طرح رواد مواقع التواصل االجتماعي تأثيرات 

ومخلفات الحرائق على الحياة البرية إلى جانب الثروة الغابية، إذ تداولوا 
صور حيوانات نافقة، بعضها مهدد باالنقراض.

صور حيوانات لم تجد سبيل الهروب من لهيب وراءها ليطالها ويرديها 
متفحمة، صور لسالحف وطيور، وصورة تعلق بالذهن لقردين متعانقين 

لفحت النيران جوانبهما.

الَحيـــواناُت ..
 بـأيِّ َذنـٍب ُحِرقت؟

َحــريٌق َيلتِهـــم 
سيــارَة » بـولـــو« 

تدخلت وحدت الحماية المدنية، في عزابة شرقي والية سكيكدة، بقرية بومعيزة بلدية بن عزوز، من أجل 
إخماد حريق مهول شّب بمرآب داخل منزل به سيارة »polo« احترقت كليا و تحولت إلى كتلة حديد مع 
احتراق 15 قنطار ا من بذور فاصولياء و 200 قارورة دواء نباتي و 200كلغ دواء نباتي، 3 مضخات 
مائية و 10 حزم من األغطية البالستيكية، 10 أنابيب ري بقطر80 ملم ، 10 أنابيب ري بقطر 2 ملم + 

45 مرش خاص بالري.
وقد جنب تدخل رجال اإلطفاء التجمع السكاني المجاور الكارثة خاصة مع انفجار قارورات الغاز.
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براهيم مالك

 حي جبريل القديم يعاني العزلة 
القدمي  جبريل  حي  سكان  أعرب 
استيائهم  عن  اليزي  لواد  احملاذي 
يف  معاناتهم  استمرار  إزاء  الشديد 
احلياة  شروط  ألدنى  وافتقارهم  حيهم 
والتهميش  اإلقصاء  سياسة  ظل  يف 
اجلهات  مطالبني  حسبهم  املمنهج 
مشاكلهم  حلل  جادة  بالتفاته  املعنية 
تعلق  فيما  يومياتهم خاصة  أرقة  التي 

باإلنارة العمومية والغاز والتهيئة. 
حديثهم  يف  الساكنة  طالب  وكما 
الوصية  اجلهات  الوطن  أخبار  ل 
وإنهاء  لتهيئة احلي  لتخصيص عملية 
طرقات  الزمت  التي  االهتراء  حالة 
املتراكمة  االتربة  بسبب  احلي  داخل 
شوهت  التي  القدمية  البنايات  وبقايا 
اليزي  بلدية  أحياء  ارق  احد  منظر 
بالغاز  سكناتهم  ربط  إلى  وباإلضافة 
رحلة  مع  معاناتهم  وانهاء  الطبيعي 
البحث عن قارورات غاز البوتان يف عز 
الصيف والتي أرقتهم وأثقلت كاهلهم.
وكما وجه الساكنة نداء لسلطات 
العمومية  اإلنارة  توفير  بضرورة  احمللية 
بات  الذي  األكبر  الغائب  باعتبارها 
يهدد فلذات أكبادهم خاصة مع انتشار 
احلشرات السامة باعتبار احلي محاذي 
للوادي ومع ارتفاع درجات احلرارة يكثر 
خروجها من جحورها وهذا فضال عن 
داخل  لغرباء  الليلي  التجوال  ظاهرة 
اإلنارة  انعدام  فرصة  مستغلني  احلي 
األمر الذي بات يشكل قلق كبير لدى 
مختلف االسر حول ممتلكاتهم وثروتهم 

احليوانية. 

 حظائر الحيوانات بين التجمعات 
عبر العديد من سكان حي الرمال 

وعني الكورس والوئام من استيائهم من 
وجود حظائر احليوانات داخل األحياء 
يهدد  بات  الذي  األمر  السكنية 
بيئتهم  على  خطرا  ويشكل  صحتهم 
التي  الكريهة  االنبعاثات  بسبب 
تتواجد  التي  االحواش  تلك  تطلقها 
الساكنة  طالب  وكما  احليوانات  بها 
السلطات  الوطن  يف حديثهم ل أخبار 
على  القانون  تطبيق  بضرورة  احمللية 
لكون  احلظائر  تلك  الزالة  املخالفني 
القرار االخير الصادر عن رئيس البلدية 
لم يرى النور بعد وبقي حبر على ورق 

وسط صمت السلطات
جراء  قلقهم  الساكنة  ابدي  وكما 
تؤدي  التي  السلبية  السلوكات  هذا 
للمدينة  احلضاري  املنظر  تشويه  الى 
عن  فضال  البيئي  التلوث  وكذا 
تسببه  وما  الكريهة  الروائح  انبعاث 
احلظائر  تلك  التنفسية  باإلمراض  من 
التي وجب نقلها خارج األحياء حفاظا 
على صحتهم وبيئتهم وكما طالبو من 
لكون  نهائيا  بإزالتها  املعنية  اجلهات 
غالبيتها أنشئت بطريقة غير قانونية. 

 الماء والكهرباء..  حلم السكان
حصص  من  املستفيدون  يشتكي 
الكورس  عني  بحي  السكني  املجمع 
من عدم استغالل سكناتهم منذ أكثر 
من 06 سنوات بسبب عدم استفادتهم 
واملاء  الكهرباء  بشبكة  احلي  ربط  من 
وشبكة الصرف الصحي والتهيئة وكذا 
الشكاوي  رغم  وهذا  الضرورية  املرافق 
للمصالح  وجهوها  التي  املتعددة 

اخلاصة واملعنية. 
وكما أكدوا أن العديد منهم اضطر 
واملجازفة  سكناتهم  إلى  الدخول  إلى 
بربطها بالكهرباء على مسافات بعيدة 
فلذات  على  الوضع  خطورة  رغعم 

اجلهات  التفاته  منتظرين  أكبادهم 
مرة  كل  يف  تتماطل  التي  الوصية 
ارض  يف  جتسيدها  دون  وعود  وتعطي 
الواقع نتيجة غالء الكراء وعدم وجود 

البديل عن ذالك. 
الكورس  ويناشد سكان حي عني 
وسيدي بوصالحوتينمري املستفيدين 
اجلهات  الريفي  البناء  احلصص  من 
الوالية  والي  راسها  وعلى  املعنية 
النهاء  العاجل  التدخل  بضرورة 
خاصة  اآلجال  اقرب  يف  معاناتهم 
الى  الكثير منهم يف حاجة ماسة  وانأ 
السكن يف حال توفر تلك الشروط التي 

تعتبر أساس اإلقامة. 

 أحياء تغرق في الظالم والبلدية 
غائبة

األحياء  سكان  من  العديد  أكد 
على غرار حي البرج القدمي والطاسيلي 
وكذا حي جبريل اجلديد الذي لم متر 
عليه مدة سنة على استغالل سكناته 
احلياة  مظاهر  من  شوارعهم  خلو  من 
حالة  بسبب  الشمس  غروب  فور 
الظالم الدامس التي تسيطر على جل 
املتكررة  نداءاتهم  رغم  األحياء  تلك 
األعمدة  إلصالح  احمللية  للسلطات 
االنارة  من  واستفادتهم  الكهربائية 
العمومية للقضاء على الظلمة احلالكة 
التي تهدد ممتلكاتهم خاصة مع انتشار 
ظاهرة السرقة مع حلول فصل الصيف 
واستغالل الوضع من طرف ممتهنيها. 

االحياء  سكان  يطالب  وكما 
شوارع  تهيئة  املعنية  اجلهات  املذكورة 
وإصالحها  العمومية  باإلنارة  األحياء 
خاصة وان معظمها تعد اكبر األحياء 

السكنية. 

الوادي
مواطنون يلجؤون للماعز والشراء 

بالتقسيط
عبر سكان والية الوادي عن تذمرهم الشديد، جراء اإلرتفاع املسجل يف 

أسعار املواشي، مقارنة بالسنة املاضية، بنسبة فاقت 40 يف املئة. 
و قبل أيام قليلة من عيد األضحى ففي جولة قادت أخبار الوطن يف 
عدد من مواقع بيع األضاحي، التي لم تنزل أسعارها عن 04 ماليني سنتيم 
السلعة  نفس  أن  املشترين  من  عدد  وبحسب  حني  يف  الواحد،  للخروف 
إرتفاعا  يعني  ما  فقط،  املاضية ب03 ماليني سنتيم  السنة  بيعت خالل 
مبليون سنتيم كامال، وهو ما أثر سخطا كبيرا بني العديد من املواطنني الذين 
عبر العديد منهم عن أنه قد ميتنع عن اقتناء أضحية هذه السنة، بسبب 
املستويات الغير مسبوقة ألسعار اخلراف من جهة، و الظروف االقتصادية 
19، فسعر الكبش هو ضعف  القاهرة بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 
املنال  بعيد  أنه  يعني  وهو  املواطنني،  أحد  املضمون حسب  الوطني  األجر 
عن املوظفني فما بالك بأصحاب املهن احلرة من جتار وناقلني وغيرهم الذين 
احلجر  إطار  يف  قرار  اتخاذ  مت  الذي  اإلغالق  بسبب  رزقهم  موارد  تقلصهم 
من  العديد  صرح  و  املستجد.  كورونا  وباء  من  بالوقاية  اخلاص  الصحي 
املواطنون أنهم ينوون نحر املاعز بحكم سعر املنخفض مقارنة بالكباش، يف 
حني حتدث آخرون أنهم سيلجئون القتناء أضاحي باالشتراك مع بعضهم 

البعض. 
من جهتهم املربني واملوالني، أوضحوا أن سبب اإلرتفاع الذي تشهده 
أسعار املواشي يف والية الوادي، راجع بالدرجة األولى إلى تبعات واآلثار 
السلبية لتفشي جائحة كورونا، فاملراعي على قلتها بسبب تراجع التساقطات 
إليها سهال فساعات احلجر  املطرية خالل السنة اجلارية، لم يعد الوصول 
املنزلي تفرضا على املوالني التقييد بها، وضع وجد املوالون أنفسهم مجبرين 
على شراء األعالف بأسعار ليس بالرخيصة خاصة هذه السنة حيث استغل 
املضاربون الفرصة ورفعوا األسعار إلى مستويات غير مسبوقة. كما أوضح 
املوالون أن غلق األسواق اخلاصة ببيع املواشي والتي عادة ما تقام يف مثل 
هذه األيام مبناسبة عيد األضحى، ساهمت يف رفع األسعار بعد إستغالل 
املعروضة  الكمية  انخفاض  الفرصة جلهة  والدخالء  املضاربني  العديد من 
أمام املواطنني لرفع األسعار،و أشار العديد منهم أنهم يعرضون على املوظفني 
واملتقاعدين وأصحاب الدخل املنتظم بيع أضاحيهم بالتقسيط املريح ممن ال 

تسمح لهم ظروفهم املالية دفع كامل سعر اخلروف مرة واحدة.
األضاحي  أسعار  تشهد  أن  املربني  من  عدد  وتوقع  ذاته  الشأن  ويف 
منهم  العظمى  الغالبية  كون  القادمني،  اليومني  انخفاضا جزئي يف خالل 
يف حاجة ماسة للسيولة، من أجل اقتناء األعالف والعناية مبواشيهم ومن 

ثمة االستمرار يف نشاطهم الذي يعيشون على العوائد التي يجنونها منه.
رشيد شويخ

بالوادي
توزيع سكنات عدل بداية العام المقبل 

بالوادي  عدل  وكالة  كشفت 
عن أنها ستقومبتوزيع ألف وحدة 
باإليجار  البيع  بصيغة  سكنية 
 ،2021 أفاق  يف  الوادي  بوالية 
التي  األربعة  املواقع  يف  وذلك 
تنجز فيها السكنات املتواجدة قيد 
اإلجناز عبر أربع بلديات، املصنفة 
بني  سكانية  كثافة  األكثر  بأنها 
بلديات الوالية الثالثني، ويتعلق 
وقمار  500 سكن  بالوادي  األمر 
 250 وجامعة   170 واملغير   80

مسكنا. 
فإن  املصادر  ذات  وحسب 

نسبة  بلغت  الوالية  عاصمة  ففي  الخر،  موقع  من  مختلفة  اإلجناز  نسبة 
اجناز 500 مسكنا 75 ٪، بينما يف بلديتي منطقة وادي ريغ جامعة واملغير 
فقد قاربت األشغال فيها على االنتهاء، اذ جتاوزت 90 ٪ يف 420 مسكنا 
يبنى بصيغ البيع باإليجار والتي تشرف عليها وكالة عدل.، غير أن النقطة 
لم  التي  بلدية قمار  املذكور، تبقى يف  السكني  النمط  السوداء يف مشاريع 
تنطلق األشغال ب30 مسكنا فيها، بينما لم تتجاوز ٪15 بالنسبة لـ 50 
وحدة، ويرجع ذلك بحسب عدد من مكتتبي البلدية املذكورة، إلى عدم 
احترام املقاولة التي كلفت باجنازها، لبنود العقد املبرم الذي فسخ مؤخرا ومت 

إختيار مؤسسة إجناز أخرى شرعت يف األشغال يف األيام القليلة املاضية. 
هذا وانطلقت عمليات التهيئة والربط بشبكات الغاز والكهرباء والتطهير 
وكذا إجناز الطرقات الفرعية ببعض مواقع هذه املشاريع السكنية على أن يتم 

إطالق تلك األشغال، بباقي املواقع يف املرحلة القليلة القادمة.
رشيد شويخ

تعاني العديد من األحياء والتجمعات السكنية الواقعة ببلدية إليزي مقّر الوالية اإلقصاء 
والتهميش، بسبب تقاعس المسؤلين المحليين وعدم تكفلهم بانشغاالت الساكنة، التي تعاني 
األمرين من الوضعية المزرية والحالة الصعبة التي يتخبطون فيها، رغم نقل انشغاالتهم في 

عديد المناسبات إلى المعنيين، اال أنهم لم يجدوا أذانا مصغية ترفع الغبن عنهم.

بسبب انعدام مشاريع التنمية 

أحياء بإليزي تعاني التهميش 
واإلقصاء في صمت!
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ف سليم

األيدوغ  جبال  يف  الغابات  تتعرض 
من  وغيرها  العنب  وواد  وشطايبيوسرايدي 
إقتراب عيد األضحى  مع  عنابة  مناطق والية 
املبارك إلى تدمير »متعمد » من طرف عصابات 
حرق  يف  سنة  كل  تتسبب  التي  الفحم 
هكتارات واسعة من أشجار الصنوبر البحري، 
الفلني، السرول...ألخ من خالل قطع الكثير 
التي  الظاهرة  وهي  قانوني  غير  بشكل  منها 
باتت يف تزايد مستمر منذ سنوات التسعينيات 
بسبب ضعف املنظومة القانونية ومع عشية عيد 
التعدي  زاد   ،2020 لسنة  املبارك  األضحى 
على الغابة وذلك بالقيام بعمليات« التفحيم« 
الغير شرعي يف هاته الفترة للحصول على مادة 
على  بيئية  كارثة  يف  يتسبب  قد  مما  الفحم، 
النيران  تلتهم  حيث  القادمة،  السنوات  مدار 
قاحلة  أراض  على  وتبقي  اخلضراء  املساحات 

وتستغرق الغابة سنوات لتسترجع خضرتها. 

 سفارات إنذار لمواجهة الظاهرة 
أنه  بعنابة  الغابات  محافظة  مسؤولي  يرى 
وعن  احلرائق  عن  الفوري  التبليغ  يستوجب 
السريع  التدخل  أجل  من  املرتكبة  التجاوزات 
الثروة  من  واسعة  الهكتارات  حماية  وبالتالي 
لنشاط  أسبوعية  ومن خالل حصيلة  الغابية. 
فإن  أمس  عنها  الكشف  مت  الغابات  محافظة 
وحتت  العنب  واد  ببلدية  غابات  إقليم  أعوان 
ببرحال متكنوا  الغابات  رئيس مقاطعة  إشراف 
والتعريف  التحييد  من  املاضيني  اليومني  يف 
مورد  إستغالل  يف  متثلت  حراجية  مبخالفات 
أسفرت  حيث  )تفحيم(  رخصة  بدون  غابي 
غابية  مواد  إسترجاع  على  العمليات  هذه 
)أكياس  والتسويق  للشحن  معدة  كانت 
يدوية  وسائل  عدة  حجز  إضافة إلى  فحم( 
إرتكاب  يف  مستعملة  كانت  وميكانيكية 
امللف  إنتظارإستكمال  يف  املخالفات،  هذه 
اإلختصاص،  محكمة  إلى  وحتويله  اجلزائي 
رفع  على  تراهن  الغابات  إدارة  تبقى  حني  يف 
التبليغ  أجل  من  املواطن  لدى  املدني  احلس 
خالل  سيما  ال  الظواهر  هذه  ملثل  والتصدي 
وكذا   ،19 كوفيد  الصحي جلائحة  احلجر  فترة 
خالل  وشركاؤها  الغابات  إدارة  وإلتزام  تزامنا 
 2020 موسم  الغابات  حرائق  مكافحة  فترة 
الشرفة  ببلدي  الغابات  إقليم  أعوان  كما متكن 
الباردة  عني  لبلدية  الوطني  الدرك  أعوان  رفقة 
شرعية  غير  بطريقة  منجزة  مفحمة  تدمير  من 
باملنطقة، فضال عن إخماد تزامنا مع اإلرتفاع 

يقف  حرائق  عدة  احلرارة  درجات  يف  املسجل 
مبقاطعة  غرار  على   « الفحم  عصابات«  وراءها 
مع  بالتنسيق  مت  أين  احلجار  لدائرة  الغابات 
يف  إندلع  حريق  إطفاء  املدنية  احلماية  أعوان 
مبنطقة )سيدي  اإليدوغ  غابة  مناطق من  عدة 
عيسى(.وواصل موظفي قطاع الغابات النشاط 
يف امليدان رغم الطقس احلار وصعوبة املسالك 
الدرك  أعوان  رفقة  الشرفة  بلدية  بإقليم  الغابية 
مفحمة  بتدمير  الباردة  عني  لبلدية  الوطني 

منجزة بطريقة غير شرعية باملنطقة.

»المردومة«.. مكان لصناعة »الفحم« 
الشرق  واليات  يف  تسمى  كما  املردومة«، 
فيه  يجمع  مكان  هي  خصوصا،  وعنابة 
احلطب من أغصان األشجار، التي تقوم مافيا 
ليتولوا صناعة  الفترة بجمعها،  الفحم يف هذه 
أو  لتخزينها،  وتقطيعها  جتميعها  بعد  الفحم، 
لفترة  حتى جتف  الشمس،  أشعة  تركها حتت 
ثم  والشجر،  الغصن  نوع  الشهر حسب  تفوق 
توضع هذه األغصان يف حفرة يف شكل كومة 
مرتبة، مع وضع طبقات من القش أو التنب ثم 
التلة  لتأخذ شكل  التربة،  من  والقليل  الرماد 
داخلها  للتهوية  فتحات  ويصنعون  الصغيرة، 
حتى ال تنطفئ النيران، ليقع يف مرحلة أخيرة 
إشعال النار لكن ببطء حتى ال حتترق األغصان 
اإلشتعال  مدة  وتتواصل  رماد،  إلى  وتتحّول 
حجم  حسب  ألسابيع،  حتى  أو  أليام، 
»املردومة«، وعدة عوامل منها العوامل املناخية 
إلى  احلطب،  حتول  تعطل  التي  الريح  وخاصة 
التأكد  بعد  أصحابها  بعد  فيما  ليقوم  فحم 
املاء  برش  فحم  إلى  األغصان  كافة  حتول  من 
وتبريده، ثّم ترك »املردومة« مّدة أربعة أيام قبل 
صنع  مراحل  هي  تلّك  وبيعه.  الفحم  إخراج 
عليها  يحافظ  يزال  وال  تقليدية  بطرق  الفحم 

محتريف صناعة الفحم خالل أيام السنة.

 أسعار الفحم تترواح بين 1200 
و1500 دج للكيس

وحسب تصريحات العارفني بسوق الفحم 
مجموعات  فيها  تتحكم  أسعاره  فإن  عنابة  يف 
بيع  نشاط  مبمارسة  معروفة  باتت  بعينها 
الفحم ألصحاب محالت بيع الشواء واملطاعم 
1000و1500دج  تترواح بني  العادية  واألسعار 
للكيس الواحد الدي تختلف أوزانه من 30إلى 
الواحد  الكيلوغرام  سعر  أن  حني  يف  كلغ   50
بني  يتراوح  الفترة  هذه  خالل  الفحم  من 
70و100دج عند الباعة املوسمني يف الطرقات 
الباعة  بعض  ويتحدث  السكنية  والتجمعات 

أثرت  كورونا  فيروس  أن جاىحة  الشباب  من 
هذه السنة سلبا على نشاطهم مقارنة باملواسم 
ركودا  تعرف  الفارطة حيث جتارتهم  والسنوات 

غير معتاد رغم أن العيد بات على األبواب. 

 حمالت لحماية الغابات من الحرائق
الغابات  حرائق  ومكافخة  الوقاية  إطار  يف 
الغابية  الصورة   « شعار  وحتت   2020 ملوسم 

الوطنية إرث ثقايف واجتماعي وإقتصادي ملك 
للجميع فنخافظ عليه« أطلقت مبادرة التضامن 
التفحيم  عمليات  من  وللحد  الغابات  حلماية 
املادة  روح  مع  متاشيا  الغابية  األمالك  داخل 
املؤرخ   24/12 للغابات  العام  النظام  من   15
الغابية شرط  الثورة  23/06/1984 حلماية  يف 
لتنميتها ومن واجب كل شخص املساهمة يف 

احلفاظ عليها.

نوبِر ليِن والصَّ النِّيراُن َتلتِهم أشجاَر الفَّ

ِعصــاباُت الَفــحِم َتغتِصُب َغاباِت 
ِجبـال »األيــُدوغ« بعّنــاَبة!

تزامنا واقتراب عيد األضحى المبارك، تنطلق عصابات منظمة 
في تنفيذ عملية اغتصاب ممنهج يطال غابات »اإليدوغ« 
بوالية عنابة، للمتاجرة في الفحم بطرق غير قانونية. 
عصابات امتهنت حرق أشجار الصنوبر والفلين، فباتت تهدد 
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مانشستر سيتي يقترب 
من صفقته توريس

امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
جنم  توريس،  فيران  وجهة  عن  الثالثاء، 
عقد  وينتهي  املقبل.  املوسم  يف  فالنسيا، 
توريس مع فالنسيا يف صيف العام املقبل، لذا 
يرغب النادي يف بيعه اآلن، حتى ال يرحل 

مجاًنا عن اخلفافيش.
بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  ووفًقا 
سي«، فإن توريس بات على أعتاب االنتقال 
إلى مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ليروي 

ساني إلى بايرن ميونخ.
من  هي  توريس  رغبة  أن  إلى  وأشارت 
حسمت الصفقة، حيث أن الالعب متمسك 
املوسم  خالل  »االحتاد«  ملعب  يف  بالتواجد 
بني  الصفقة ستحسم  أن  وأوضحت  املقبل. 
الناديني نظير 40 مليون أورو. يذكر أن ريال 
مدريد من أبرز األندية التي تنافس مانشستر 

سيتي على صفقة توريس.

نجم إسبانيول روكا يعود 
إلى طاولة ريال مدريد

امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
امليركاتو  بشأن  جديد  تطور  عن  الثالثاء، 
»ديفنسا  ملوقع  ووفًقا  مدريد.  لريال  الصيفي 
سنترال« اإلسباني، فإن ممثلي مارك روكا جنم 
إسبانيول عرضوا خدمات الالعب على ريال 

مدريد يف الصيف احلالي.
وأشار إلى أن إسبانيول عقب الهبوط لن 
يتمسك باحلصول على 40 مليون أورو قيمة 
ميكن  لكن  روكا،  عقد  يف  اجلزائي  الشرط 
أورو  مليون   25 إلى   20 نظير  الصفقة  حسم 

فقط.
ريال  طاولة  على  كان  روكا  أن  وأوضح 
مدريد يف الصيف املاضي أيًضا، لكن شكل 
املوقع  وقال  الصفقة.  إبرام  نحو  عائًقا  السعر 
اإلسباني إن زين الدين زيدان، املدير الفني 
يتخذ  ثم  الصفقة  سيقيم  من  مدريد،  لريال 
سبق  روكا  وكيل  أن  يذكر  النهائي.  القرار 
أيام،  قبل  ميالن  مسؤولي  مع  اجتمع  أن 

استعداًدا حلسم الصفقة.

كلوب ينتزع عرش غوارديوال
لليفربول،  الفني  املدير  كلوب،  يورغن  األملاني  توج 
رابطة  من  املوسم،  هذا  البرمييرليغ  يف  مدرب  أفضل  بجائزة 

مدربي الدوري اإلجنليزي املمتاز.
لقب  لتحقيق  الريدز  قاد  بعدما  اجلائزة،  وحصد كلوب 
مدرب  عرش  لينتزع  عاما،   30 منذ  مرة  ألول  البرمييرليج 
باجلائزة،  توج  الذي  غوارديوال،  بيب  سيتي،  مانشستر 

املوسمني املاضيني.
اإلذاعة  لهيئة  اجلائزة،  استالم  عقب  كلوب،  وقال 
اجلائزة،  بهذه  للغاية  »أنا سعيد  البريطانية »بي بي سي«: 
والتي حتمل اسم السير أليكس فيرجسون الرائع، فهو رجل 

أعجبني كثيًرا«. وأضاف: »إنه لشعور خاص للفوز بهذه اجلائزة، ألنه مت التصويت عليها من قبل 
زمالئي املدربني«. وتابع: »إنه لشرف لي أن أكون بصحبة العديد من املدربني الذين توجوا بهذه 
اجلائزة يف السنوات السابقة، مبا فيهم مدربي ليفربول السابقني، مثل »بيل شانكلي وبوب بيزلي 
وجو فاغان والسير كيني داجلليش وبريندان رودغرز«. وأمت: »أنا هنا بالنيابة عن جهازي الفني، 

وأنا جيد كمدرب، لكنهم يجعلونا مجموعة خاصة من عقول تفكر فقط يف كرة القدم«.

رومينيغه: »سنحاول إقناع الفيفا بتنظيم الكرة الذهبية«
لبايرن  التنفيذي  الرئيس  رومينيغه  هاينز  كارل  عبر 
العام  لهذا  الذهبية  الكرة  جائزة  إللغاء  أسفه  عن  ميونخ، 
بقرار من مجلة »فرانس فوتبول«. ورأت املجلة أن الظروف 
حالت  كورونا،  جائحة  بعد  احلالي  املوسم  صاحبت  التي 
بعد  خاصة  متكافئ،  وضع  يف  الالعبني  كافة  وضع  دون 

إلغاء بعض املسابقات مثل الدوري الفرنسي.
الكرة  إلغاء  عن  صحفي،  مؤمتر  يف  رومينيغه  وحتدث 
اجلميع  فإن  الفرنسي،  الدوري  »باستثناء  قائاًل  الذهبية، 
استأنف مسابقاته هذا املوسم، لذا كان من املفترض إقامة 

احلفل وتسليم اجلائزة ألفضل العب هذا العام«.
ويرى رومينيغه، أن قرار اإللغاء أثر سلبًيا على البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن، الذي كان مرشًحا هذا 

العام لنيلها بعد موسمه املميز وتسجيله 34 هدفا يف البوندسليجا.
وأضاف »أعتقد أن ليفاندوفسكي قدم موسًما رائًعا، ورمبا األفضل له على اإلطالق، لكن 
لسوء احلظ، قررت فرانس فوتبول أال تقدم اجلائزة هذا العام. لسنا سعداء بهذا القرار، نراه غير 

عادل«.
وتعهد رومينيغه مبحاولة إقناع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بالتحدث مع مسؤولي »فرانس 
فوتبول« للتراجع عن القرار، أو حتى تنظيم الفيفا لها هذا العام. وانتقد رومينيغه، طريقة تعامل 
االحتاد األوروبي، مع قضية نادي مانشستر سيتي، كما دعا لتعديل قواعد اللعب املالي النظيف.
وكانت احملكمة الرياضية الدولية، قررت إلغاء قرار حرمان مانشستر سيتي من املشاركة 
يف البطوالت األوروبية، بسبب عدم ثبوت االنتهاكات املزعومة وسقوط بعض االتهامات 
بالتقادم. وقال رومينيغه »األمر يبدو وكأن اليويفا لم يقم بعمله بشكل جيد، سعيد من 
نخبة  بها  يشارك  التي  البطولة  املشاركة يف  اآلن  بإمكانه  غوارديوال، سيكون  بيب  أجل 

األندية األوروبية«.

ألكانتارا يفتح الباب لصفقة 
تبادلية بين بايرن واإلنتر

يستعد بايرن ميونخ للتعاقد مع بديل لالعب الوسط 
اإلسباني تياغو ألكانتارا، املتوقع رحيله عن ملعب أليانز 

أرينا هذا الصيف.
النادي البافاري أعلن على لسان رئيسه التنفيذي، 

كارل هاينز رومينيغه، رغبة الدولي اإلسباني يف خوض 
جتربة جديدة بعد سنوات عديدة أمضاها بقميص البايرن.

وذكرت صحيفة »توتوسبورت« أن بايرن وجد ضالته يف 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العب وسط إنتر ميالن، 

خلالفة ألكانتارا يف املوسم املقبل. وأشارت الصحيفة 
إلى توتر عالقة الدولي الكرواتي مبدربه اإليطالي أنطونيو 

كونتي، ما يفتح الباب أمام رحيله عن النيراتزوري.
يف املقابل، يعد كونتي أحد املعجبني بالفرنسي 

كورينتني توليسو، العب وسط بايرن، مما ميهد إلبرام صفقة 
تبادلية بني الناديني. وكشفت شبكة »سكاي سبورت 
أملانيا« عن رغبة توليسو يف الرحيل عن ميونخ، يف ظل 

تراجع مشاركاته مع الفريق، منذ تولي هانز فليك مهمة 
تدريب بايرن.

رغم ذلك، نفت الشبكة وجود أي مفاوضات حتى 
اآلن بني الناديني فيما يتعلق بصفقة تبادلية، كما أشارت 

إلى عدم وضوح مدى إمكانية إبرامها يف الفترة املقبلة.

»الكونكاكاف« يعلن نظام 
التأهل لكأس العالم 2022

كشف احتاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
)الكونكاكاف( الستار، عن النظام املعدل للتأهل لكأس 

العالم لكرة القدم 2022 يف قطر، بعد تأثر النظام املعتاد؛ 
بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومت تقسيم النظام اجلديد، الذي يشارك فيه جميع 
أعضاء االحتاد والبالغ عددهم 35 منتخبا، إلى 3 أدوار 

على أن يقام الدور األول يف أكتوبر ونوفمبر بني املنتخبات 
أصحاب التصنيف من السادس وحتى 35 وفقا لتصنيف 

جويلية احلالي. وتقسم املنتخبات إلى 6 مجموعات 
تضم كل منها 5 فرق. وينطلق الدور الثاني يف مارس 

2021، حيث يلعب أصحاب الصدارة يف املجموعات 
الست لتحديد املتأهلني إلى الدور األخير. وسينضم 

الفائزون يف الدور الثاني إلى أعلى 5 منتخبات تصنيفا 
يف الكونكاكاف، وهي املكسيك والواليات املتحدة 

وكوستاريكا وجاميكا وهندوراس. ويقام الدور األخير 
بنظام الذهاب واإلياب على أن يلعب كل منتخب 14 

مباراة. ويتأهل أصحاب املراكز الثالثة األولى من الدور 
األخير، الذي ينطلق يف جوان 2021، إلى نهائيات 

كأس العالم بينما يخوض صاحب املركز الرابع التصفيات 
العاملية التي تقام يف جوان 2022.

وقال فيكتور مونتالياني، رئيس الكونكاكاف، 
إن النظام اجلديد به خطة بديلة من بينها إعادة حتديد 

مواعيد ملباريات خالل فترة التوقف الدولي لالحتاد الدولي 
)الفيفا(، لو حدث أي أمر متعلق بفيروس كورونا.

وأضاف يف مؤمتر عبر الهاتف: »وضعنا بعض اآلليات 
التي تساعدنا على اللجوء لبدائل لو كنا بحاجة إلى 

ذلك. لكن إذا بدأ عام 2021 مثل 2020 فأعتقد أن 
عالم كرة القدم يجب عليه إعادة التفكير يف بدائل وليس 

الكونكاكاف فقط«.
ويف املعتاد يقام الدور األخير لتصفيات الكونكاكاف 

مبشاركة 6 منتخبات، على أن يتأهل أصحاب املراكز 
الثالثة األولى إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض 

صاحب املركز الرابع التصفيات العاملية.

رغم أن عقده مستمرحتى صيف 2024

آرثر يرفع راية التمرد ويرفض ارتداء قميص  برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، عن رد فعل غير 
متوقع من جانب البرازيلي آرثر ميلو العب 
خط وسط برشلونة، تجاه النادي الكتالوني.

القسم الرياضي
 

إلى  آرثر  رحيل  أعلن  قد  برشلونة  وكان 
صفوف يوفنتوس، على أن ينضم إلى بيانكونيري 
الصراع  يتبقى  حيث  اجلديد،  املوسم  بداية  مع 

على لقب دوري أبطال أوروبا.
سيتني  كيكي  اعتماد  عدم  من  آرثر  وعانى 
للبلوغرانا عليه يف اجلوالت األخيرة  الفني  املدير 
»سبورت«  صحيفة  وبحسب  الليغا.  من 
احلالي  عقده  فسخ  يريد  آرثر  فإن  اإلسبانية، 
اخلطوات  بكل  للقيام  مستعد  وهو  برشلونة،  مع 

الالزمة لفرض موقفه.
وأضافت الصحيفة: »آرثر يرى أنه ال معنى 
كيكي  بها  عامله  التي  للطريقة  نظًرا  للصبر، 
سيتني املدير الفني منذ إعالن انتقاله ليوفنتوس«. 
كان  حيث  صعب،  وضع  يف  »آرثر  وتابعت: 
بأفضل  برشلونة  مع  مسيرته  إنهاء  على  حريًصا 
وقيادة  نابولي  ضد  اللعب  ينوي  كان  إذ  طريقة، 
لشبونة«.  يف  للنهائي  والوصول  للتأهل  الفريق 

وزادت: »لكن موقف سيتني جتاهه وإصرار اإلدارة 
حتى  مستمًرا  كان  عقده  أن  رغم  رحيله  على 
صيف 2024 أدى لغضبه ورغبته يف فسخ عقده 
وبحسب  املوسم«.  بنهاية  وليس  فورا  والرحيل 
ينوي  ال  بأنه  برشلونة  أبلغ  آرثر  فإن  الصحيفة، 

اللعب بقميص الفريق مرة أخرى.
نهاية  عقب  يظهر  لم  الالعب  أن  وأوضحت 
ختام  يف  الالعبون  عليها  حصل  التي  اإلجازة 
الليغا. وأضافت: »عاد العبو البلوغرانا واجتازوا 

اختبارات فيروس كورونا، ولم يظهر آرثر«.
بيانيتش  النقيض، كان سلوك ميرالم  وعلى 
املوسم  لبرشلونة  يوفنتوس والذي سينضم  العب 
اجلديد، مثالًيا حيث ساهم يف تتويج البيانكونيري 

بلقب الدوري اإليطالي.
التفاق  توصله  عن  أعلن  قد  برشلونة  وكان 
آرثر  انتقال  على  املاضي،  يوفنتوس يف جوان  مع 
للسيدة العجوز مقابل 72 مليون أورو، باإلضافة 

إلى 10 ماليني أخرى كمتغيرات إضافية.



1 السنة 01 - العدد 248 -االربعاء 08 ذو احلجة 1441  هـ  - 29  جويلية  2020م 1
اخبار الرياضات

محمد هشام

أن  مأذون  مصدر  من  وعلم 
هما  سطيف  ووفاق  القبائل  شبيبة 
يردا  لم  اللذين  الوحيديني  الناديني 
مجموع  من  الكتابية  االستشارة  على 
الرابطة  تشكل  التي  ال32  النوادي 

احملترفة االولى والثانية.
لها  بيان  يف  الفاف  وأوضحت 
حسنة  ظروف  يف  جرت  العملية  ان 
معربة  احملدد،  التاريخ  يف  واختتمت 
وروح  احلكمة  لتغليب  ارتياحها  عن 

الكرة  املسؤولية واحلفاظ على مصلحة 
اجلزائرية ككل.

لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وكان 
خالل  قرر  قد  القدم  لكرة  اجلزائرية 
جمعية  استدعاء  األخير  اجتماعه 
مستقبل  يف  للفصل  استثنائية  عامة 
الشباب  وزارة  أن  غير  املنافسات، 
والرياضة رفضت ذلك كون هذه احلالة 
العامة  القوانني  يف  مدرجة  ليست 

للهيئة االحتادية.
وعليه ارسلت االحتادية استمارات 
تتضمن  والرابطات،  األندية  ملختلف 

خيارين إما مواصلة البطولة أو إنهائها، 
احد  اختيار  يتعني  الثانية  احلالة  ويف 
املقترحات التالية إعالن موسم أبيض، 
األخيرة  اجلولة  عند  الترتيب  اعتماد 
التي لعبت يف كل األقسام مع حتديد 
وأخيرا  والنازلني،  والصاعدين  البطل 
بدون  ولكن  والصاعدين  البطل  حتديد 
سقوط. وسيعقد املكتب الفدرالي هذا 
نتائج  لدراسة  استثنائية  دورة  االربعاء 
االستشارة قبل الفصل يف هذا امللف.

نحو منح اللقب لشباب بلوزداد وإلغاء الهبوط

»الفاف« تفصل اليوم في مصير 
الموسم الكروي

مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، قريشي:
»نطالب بشرعية التتويج ولم

 نطالب باللقب«
كشف مدير القطب التنافسي بنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، إن 
فريقه يطالب بشرعية التتويج بلقب البطولة، وال يحاول فرض أي ضغط 

على االحتاد اجلزائري، أو السلطات املعنية.
يطالب  ولم  التتويج  بشرعية  طالب  بلوزداد  »شباب  قريشي  وأوضح 
باللقب، ولو نقيم مشواره من مرحلة إياب املوسم املاضي، إلى غاية يومنا 
»الشباب  وأضاف  واستحقاق«،  جدارة  عن  األول  املركز  سنحتل  هذا، 
احتل الريادة منذ اجلولة األولى، وهذا األمر جعله يبذل مجهودات جبارة، 
سواء من ناحية التدريبات، أو اجلانب املادي واملكافآت«، وتابع »أنا من 
بني املطالبني باستئناف النشاط، لكننا قلنا إذا توقفت البطولة، يجب أن 
نكون نحن البطل، على غرار ما حدث يف فرنسا والكاميرون«، وختم »قرار 
استئناف البطولة يبقى بيد السلطات اجلزائرية، ولو تلقينا الضوء األخضر 
للعودة إلى املنافسة سنكون مع القرار، فأنا ال أخشى على فريقي إال من 

الكولسة«.
م.هشام

عناصر المنتخب الوطني لرفع األثقال 
تستأنف التدريبات بعد عيد األضحى

 تعود عناصر املنتخب الوطني لرفع االثقال، املتأهلني أو املرتقب تأهلهم 
التدريبات  جو  إلى   ،)2021 اوت   9 و  جويلية   23( طوكيو  أوملبياد  إلى 

األسبوع املقبل، حسب ما علم من االحتادية اجلزائرية للرياضة.
وسيخضع الرباعون لكشوفات طبية على مستوى املركز الوطني للطب 

الرياضي بعد عيد األضحى املبارك، قبل العودة الى مقر التدريبات.
وتوقفت عناصر النخبة الوطنية لرفع االثقال عن التدرب منذ قرار وزارة 
املنافسات  كل  وتوقيف  الرياضية  املرافق  جميع  بغلق  والرياضة  الشباب 
بيداني  وليد  باستثناء  الفارط،  بسبب تفشي جائحة كورونا، منذ مارس 
)+ 104 كلغ(، بطل افريقيا والقريب من التأهل لألوملبياد، الذي  واصل 

التدرب مبفرده يف بيته مبدينة مغنية )غربي والية تلمسان(.
باملقابل، توقف الثنائي صدام ميساوي وفاطمة الزهراء بشرى حيرش، 
الفني  املدير  أورده  ما  الوباء، حسب  هذا  تفشي  بسبب  التحضيرات  عن 
الوسائل  بكل  املجهزة  مبغنية  قاعة  يف  بيداني  ويتدرب  شنوف.  حليم 
الرياضية  القاعة  جتهيز  وسيتم  ميلود.  بن  محمد  مدربه  رفقة  الضرورية، 
مليساوي  بباتنة  الرياضية  والقاعة  يسرى،  حيرش  الرباعة  لفائدة  مبستغامن 

صدام، وهما اللذان يتنافسان على تأشيرة األوملبياد.
لألوملبياد،  مؤهلة  افريقية  دورة  يف  عامليا(  )التاسع  بيداني  وسيشارك 
اما بالنسبة حليرش وميساوي فينتظرهما عمال كبيرا النتزاع تأشيرة أوملبية 
تاريخية، من خالل املشاركة يف البطولة القارية بجزر موريس، املؤجلة الى 

تاريخ الحق.
ملكافحة  العاملية  الوكالة  برنامج  الثالثة  الرياضيون  وسيتابع  هذا، 
املنشطات، التي فرضت على الرياضيني الكشف على برنامجهم التحضيري  

ومكان تواجدهم حتسبا لزيارات فجائية إلجراء الكشوفات الطبية.

كرة السلة   
االتحادية الدولية تنشر قائمة أفضل 
عشرة العبين أفارقة في العقد األخير

أفريك« عن  »فيبا  افريقيا  فرع  السلة،  لكرة  الدولية  االحتادية  كشفت 
قائمة افضل 10 العبني أفارقة خالل العشرية األخيرة والتي غابت عنها 

اجلزائر.
ثمرة  جاء  العشرة  الالعبني  هؤالء  اختيار  ان  أفريك«  »فيبا  وقالت 
الى   2010 من  املمتدة  الفترة  خالل  الدولية  املسابقات  يف  مساهماتهم 

2020 سواء مع انديتهم او منتخباتهم الوطنية.
ضمت  صورة  افريقيا  فرع  السلة،  لكرة  الدولية  االحتادية  ونشرت 
الالعبني العشرة، مشيرة الى انها ستقوم باستعراض القائمة على دفعتني. 
سليمان  العبني ضمت  خمسة  من  اولى  قائمة  عن  الكشف  تولت  وقد 
دياباتي )كوت ديفوار( وكارلوس موريس )انغوال( والفاروق امينو )نيجيريا( 

و ايكي ديوغو )نيجيريا( وصالح املاجري )تونس(.
االحتادية  موقع  على  نشرها الحقا  التي سيتم  الثانية  القائمة  وتتألف 
حلريشي  العالي  وعبد  )تونس(  رمضان  بن  مكرم  السلة،  لكرة  الدولية 
و  )السينغال(  ديانغ  وغورجي  )نيجيريا(  اوغوشي  وشامبرلني  )املغرب( 

ادواردو مينغاس )انغوال(.

كشفت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، على موقعها االلكتروني بأن 96 عضوا من مجموع األعضاء ال112 الذين يكونون 
الجمعية العامة أي 7ر85 بالمائة أجابوا على االستشارة الكتابية حول مستقبل الموسم الكروي 2020-2019 المعلق 
منذ 16 مارس بسبب جائحة كورونا. أيدوا قرار إلغاء الموسم، مع منح اللقب لشباب بلوزداد، وإلغاء الهبوط، مع صعود 4 
فرق إلى الدرجة األولى في الموسم المقبل. وأضافت الفاف أن 16 عضوا أي 3ر14 بالمائة لم يقدموا رأيهم في حين أن 

3 أرسلوا استمارات فارغة.

وفاة الالعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني بن حمزة
تقدم رئيس اإلحتاد اجلزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي رفقة أعضاء املكتب الفيدرالي بتعازيهم اخلاصة 
لعائلة املجاهد سي العربي بن حمزة الذي وافته املنية اول أمس اإلثنني.وكان املجاهد سي العربي بن حمزة املدعو 
حناشي من بني األوائل الذين حملوا ألوان منتخب جبهة التحرير الوطني سنة 1957. يف هذه الظروف املؤملة، 
يقدم رئيس الفاف وأعضاء املكتب االحتادي تعازيهم اخلالصة ألسرة الفقيد وأقاربه ، دون نسيان مؤسسة فريق جبهة 

التحرير الوطني ، يف حني أعربوا عن تعاطفهم مع عائلة الفقيد.

ستفصل احملكمة الرياضة اجلزائرية 
أعضاء  ثالثة  قدمها  التي  الدعوى  يف 
للجنة  التنفيذي  املكتب  مقصيني من 
 3 يوم  اجلزائرية،  والرياضية  االوملبية 
مصدر  من  علم  حسبما  املقبل،  أوت 
بعد  أنه  املصدر  نفس  مطلع.وأوضح 
جلسة االستماع التي جرت بتاريخ 13 
احلكم  إصدار  سيتم   ،2020 جويلية 

يف هذه القضية يوم اإلثنني املقبل.
خمسة  األوملبية  اللجنة  وأقصت 
ويتعلق  التنفيذي  مكتبها  من  أعضاء 
برناوي  سليم  رؤوف  من  بكل  األمر 
عبد  العربي  املبارزة،  احتادية  رئيس 
األثقال،  رفع  احتادية  رئيس  الالوي 
حكيم بوغادو رئيس احتادية السباحة، 
اجلمباز  احتادية  رئيس  زاهي  سفيان 
ونبيل سعدي الرئيس السابق الحتادية 
اخلمسة  هؤالء  ومن ضمن  املالكمة. 
قرار  ضد  دعوة  رفعوا  أعضاء  ثالثة 
اإلقصاء ويتعلق االمر برؤساء احتاديات 

رفع األثقال والسباحة واجلمباز.
ومت إقصاء اخلماسي املذكور بسبب 

يف  املتمثلة  واجباتهم  عن  تخليهم 
حضور اجتماعات املكتب التنفيذي، 
الداخلي  القانون  عليه  ينص  مثلما 
للهيئة األوملبية.ومت تعويضهم بخمسة 
العامة  اجلمعية  خالل  جدد  أعضاء 
الطارئة املنعقدة يف جانفي املاضي مبقر 
الهيئة األوملبية بنب عكنون بالعاصمة.
الطارئة  اجلمعية  أشغال  فخالل 
منها   احتادية   50 بحضور  جرت  التي 
تضمها  التي   87 أصل  من  أوملبية   16
اجلزائرية،  والرياضية  االوملبية  اللجنة 
األعضاء  بتعويض  احلاضرون  قام 
بانتخاب  التنفيذي  للمكتب  اخلمسة 

جزئي وسري.
دخلوا  الذين  اجلدد  واألعضاء 
املجيد  عبد  هم:  التنفيذي  املكتب 
و  التجديف  احتادية  رئيس  بوعود 
رابح  صوتا(،   64( كاياك  الكانوي 
بوعريفي رئيس احتادية كرة السلة )61 
صوتا(، مصطفي ملوشي رئيس احتادية 
بن  يزيد  صوتا(،   46( الطائرة  الكرة 
 44( التايكوندو  احتادية  رئيس  عالوة 

صوتا( وعبد الرزاق لزرق رئيس احتادية 
الرماية الرياضية )39 صوتا(. 

للجنة،  السابق  الرئيس  وصرح 
نحن  الصدد  هذا  براف، يف  مصطفى 
اخلمسة  األعضاء  بتعويض  ملزمون 
األوملبية  االحتاديات  عن  املنبثقني 
والذين تخلوا عن واجباتهم يف خمس 
مناسبات مما اجنر عن ذلك، اقصاؤهم 
وأن  خاصة  التنفيذي،  املكتب  من 
القيام  عليهم  يفرض  الداخلي  القانون 

بواجباتهم القانونية.
األعضاء  اعتبر  جهتهم،  من 
املعنيون، أن قرار إقصائهم من عضوية 
األوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
وغير  قانوني  غير  اجلزائرية  والرياضية 
اإلجراءات  يحترم  لم  ألنه  شرعي 

القانونية املعمول بها.
التنفيذي  املكتب  أن  يذكر 
 14 و  الرئيس  من  يتكون  لـ«الكوا« 
العنصر  من  اثنان  بينهم  من  عضوا 
طرف  من  انتخابهم  يتم  النسوي 

اجلمعية العامة.

بعد الشكوى الذي تقدم بها األعضاء المقصيين من اللجنة األولمبية

المحكمة الرياضة تفصل يوم 3 أوت المقبل
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بلعالم بهيجة

هذا الشاب يف مقتبل العمر، لم يكن يعلم وقتها 
أّن مغامرته ستصل به إلى تكريس اسمه واحدًا بني 
أبرز شعراء اجلزائر، وملعرفة هذا الشاب، كان لنا حوار 

معه.

مرحبا، من هو محمد حسني الطيب؟
09 جويلية   من مدينة بوحنيفية والية معسكر 
1998 طالب جامعي ماستر لغة وأدب عربي تخصص 

لسانيات تطبيقية. 

 كيف اكتشفت موهبتك يف كتابة الشعر 
والقصة ؟ومن كان وراء ذلك ؟

من   2015 سنة  الشعر  يف  األولى  محاوالتي   
التجريب  عن  أتوقف  ولم  وخاطرة،  ركيكة  قصيدة 
الشاعر  صديقي  وجدت  الطريق،  صعوبة  رغم 
ما  كثيرا  أمني،  جميل  وأستاذي  الدين  نور  مركوزة 
استشرتهما يف نصوصي ولم يبخلوا أبدا بالنصيحة، 
وجتارب  التعليمي  الشعر  يف  كانت  محاوالتي  أولى 
حفظهما  والدّي  من  الكبير  الدعم  القيت  املراهقة، 
اهلل وشيخي باملدرسة القرآنية محمد مذكور ملا غرسه 

فينا قاعدة متينة يف اللغة وأدبها. 

 حدثنا عن بدايتك يف الكتابة وكيف جتاوزت 
العراقيل خاصة يف صغر سنك ؟ 

باحلماس  مغمورة  هي  ما  بقدر  البداية  كانت   
جاز  وإن  وعقبات،  عقبات  هي  ما  بقدر  واالجتهاد 
التشبيه فقد علمتني اخلطوة تلو اخلطوة والكالم من 
الرغبة  زادت  شديدا  التحدي  كان  فكلما  جديد، 

فيه، فمن ال ذخيرة له يدخل املعركة مهزوما. 

 من شجعك على الكتابة؟
عائلة  اجلميع  شجعني  األولى  محاوالتي  يف   
أمي  من  تشجيع  أشد  وكان  وأساتذة،  وأصدقاء 

حفظها اهلل. 

 كيف طورت قدرتك على الكتابة؟
إن أول ما أنصح به ليطور الكاتب من مهاراته ما 

نصحني به أساتذتي املطالعة ثم املطالعة. 

 هل املطالعة من بني هواياتك؟ وما هي 
املواضيع التي تستهويك؟

ذلك  تتعدى  بل  وفقط  هوية  التعتبر   املطالعة 
أو  أولى  مبرتبة  الكاتب  عند  سواء  يومية  لضرورة 
االنسان العادي، العتبار النص رسالة إنسانية أكثر 
من كونه فن، فالشيء الوحيد الذي تبقى املجتمعات 
مترابطة بفضله هي املطالعة، والشعوب التي ال تطالع 
نفسي  وعن  تتخلف.  يجعلها  مما  نفسها  على  تنغلق 
بصفة خاصة مع مطالعة اآلداب تستهويني أكثر كل 
العلوم االنسانية من فلسفة إلى تاريخ وعلم االجتماع 

وغيرها.

 صدر لك أول ديوان شعري عن دار الثقافة 
بباتنة بعنوان »صراخ الطفولة« عبارة عن 

شعر فصيح حدثنا عن أبرز ما يحمله من 
مشاكل وقضايا وعبر؟

صدر لي ديوان صراخ الطفولة ال تسمعه األمم من 
تأخذ  مطولة  قصيدة   ،2018 سنة  بباتنة  املثقف  دار 
بيد اإلنسان جلولة سياحية إلى دمار املشرق العربي، 
يتسامر الطفل وأبوه والقارئ عن قضايا متعلقة باملنطقة 
التاريخ،  والعودة،  الهجرة   ( نافذتها  من  احلمراء 

القومية واالنتماء، الهمجية والعنف...إلخ(
 ومن بني مقتطفات:

 باقون على هذه األكام. .
. على هذا الركام 

 لنا هنا وطن ودفتَره... لنا ما لنا هنا. .
 هنا ما لنا لنا هنا ما هنا. .
 نعيش قدر ما نستطيع 

 ونحن نبني وطنا نرسمه بصوت القبَّره...
 وأبكيه لم يبق منه كي أقول هو لي، 

غير خراب ومجزره. .
. كم نموت كم نموت

 ولم تزد سوى عشقا لجسمنا الِمعَصره. .
. قصائدنا حياة نكتب من دمائنا فالبالد كلها 

محبره. .
. سحقا. ..وكيف يعيش موطني ؟ 

وهو حرس اللئيم حتى َكبَره.. طاعون قوم 
موطني

 وطاحون حلم موطني، 
وكل هذا هنا. .

. حتى إن هو موطني ال يصلح نحتاجه لنا 
مقبره. 

.. ومنبرا كي نغني فيه أشعارنا. . يا دارنا. 
..

 الشعر يتطلب كتابة خاصة 
ومعينة وصعبة نوعا ما، 

خاصة أنها نابعة من الوجدان 
كيف متكنت من ذلك؟

والتي  الشعر  مع  األولى  جتاربي 
صعبة  بدايتها  بعد  منها  أخرج  لم 
الشاعر  ومنافسة  التعود  بعد  ولكن 
القصيدة  إمتام  يف  أصبح  لنفسه، 
كل  االنتصار،  لذة  وتطويرها 
السوي  واإلنسان  صعبة  البدايات 

فال  والعمل،  التحدي  رفع  على  جبل 
موسيقي،  أو  رساما  أو  كاتبا  ويستيقظ  ينام  أحد 

ما يجعله كذلك هو حب هوايته والعمل عليها.
رواية  من  اكر  بالتحديد  الشعر  اخترت  ملاذا 
واعتبره  منه  أقرب  ألني  الشعر  اخترت  وقصة؟ 
فنية  من خصائص  فيه  ملا  األدبية  الفنون  أفضل 

متيزه عن الرواية والقصة. 

 إلى أي نوع متيل؟ هل التعبير عن حالك 
أم على قضايا احلياة واالجتماعية؟

 الشاعر ابن بيئته، فإذا عبر عن مجتمعه فهو 
يتكلم عن نفسه ايضا، واذا صدح مبا يف نفسه فهو 

يعبر عن مجتمعه كذلك. 

ما هي نظرتك لواقع الشعر خاصة فئة 
الشباب يف اجلزائر ويف معسكر خاصة؟

الشعر يف اجلزائر  إن  أقول  املتواضعة  بنظرتي   
نرى  أنا  إال  تدهور  يف  أنه  يشاع  ما  رغم  بخير، 
عربية  دول  يف  جزائريني  شعراء  عدة  تكرميات 
شقيقة، يف معسكر كذلك الشعر بخير وال خوف 
قامات شعرية  ما دامت هناك  الشباب  علينا نحن 

تزخر بها الوالية.

ما هي آمالك يف املستقبل وتطلعاتك؟
الوطن،  لهذا  خيرا  املستقبل  يكون  أن  آمال   
الثقايف،  املجال  على  إيجابا  سينعكس  وتطوره 
كباقي املجاالت، فنأمل من الوزارة الوصية بالشأن 
تكون  أن  دودة  بن  مليكة  رأسها  على  الثقايف 
منها  أكثر  الفنون  تدرس  ندوات  أو  مدارس  هناك 
والعناية  قاعدة  لبناء  وأماسي  وحفالت  مهرجنات 

باملواهب الصاعدة بإذن اهلل. 

ما هي أهم التكرميات التي حضيت به يف 
بداياتك؟

سنة  بنصي  واعتراف  تكرمي  أول  على  حزت   
2017 يف مسابقة االمير عبد القادر للشعر الفصيح 
بوعزيز،  يحيى  الوالئية  املكتبة  طرف  من  املنظمة 
األمير  زمالة  مبسابقة   2019 سنة  الثاني  والتتويج 
عبد القادر الوالئية طبعتها االولى يف مجال الشعر 
أيضا، وتكرميات أخرى صاحبت مناسبات فنية. 
دخلت سنة 2018 سيال مبجموعة شعرية )صراخ 
الطفولة ال تسمعه األمم ( الذي أعمل على تنقيحه 
حاليا لطبعة ثانية بإذن اهلل، ولي ديوان آخر نسعى 
إلى  باإلضافة  اهلل.  شاء  إن  لنشره  الثقافة  دار  مع 

محاوالت أخرى يف مجالي القصة والرواية. 

كلمة ختامية لـ »أخبار الوطن«؟
جريدة«  وطاقم  ب.بهيجة  محاورتي   أشكر 
اخبار الوطن »على حفاوة االستقبال والسهر على 
الثقافة الوطنية واهتمامها باملبدعني الشباب وأرجو 
لنا ولكم التقدم والنجاح الكبير بإذن اهلل، والسالم 

عليكم رحمة اهلل وبركاته. 
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الشاعر»محمد حسني« وصراخ 
الطفولة ال تسمعه األمم

الشعر موهبة وعطية من اهلل تعالى، والشاعر ضمير األمة وصاحب مشاعر راقية وأحاسيس مرهفة، هكذا استهل محمد حسني الطيب كالمه؛ 
أن يبحر الجئًا في سبيل اإللهام وفي رحلة طويلة وشاقة باحثًا عن الكتابة. 
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 تزايــد االهتمــام الدولــي بالشــمول 
ضمــن  البلــدان  ووضعتــه  املالــي 
ــرًا  ــون عنص ــة ليك ــا االقتصادي اهدافه
فاعــًا يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، 
وتشــير البيانــات االحصائيــة علــى 
الســكان  مــن   )69%( هنــاك  ان 
البالغــن ومبــا يعــادل )3.8( مليــار 
انســان ميتلكــون حســابات مصرفيــة 
هــذه  تختلــف  وطبعــًا  العالــم،  يف 
ــدول باختــاف تطــور  النســب بــن ال
ــي  ــمول املال ــرف الش ــاد، ويع االقتص
علــى أنــه وصــول اخلدمــات املاليــة 
عــدد ممكــن  أكبــر  الــى  واملصرفيــة 
يف املجتمــع وبتكاليــف مناســبة مبــا 
يســاهم يف اســتدامة التنميــة، وهــو 
للفئــات  املالــي  االنحســار  عكــس 

عاليــة الدخــل.
ــي  ــة ه ــة الرابع ــورة الصناعي إن الث
الثــورة  التكنولوجيــا، عنصــر مهــم يف 
حتقيــق الشــمول املالــي وهمــا يســيران 
يف نفــس االجتــاه، كمــا ان عاقــة 
املصرفيــة  والثقافــة  الوعــي  نســبة 
ــة تســير ايضــًا يف ذات االجتــاه،  عاق
يؤشــر  احلديــث  فالعصــر  لذلــك 
ــمول  ــو الش ــه نح ــى التوج ــوح ال بوض
املركــزي  البنــك  ان  كمــا  املالــي، 
ــة  ــتراتيجة الوطني ــق االس ــر اطل اجلزائ
2019-( االســامية  للصيرفــة 
رمبــا  نتائــج  فيهــا  وحقــق   )2020
تكــون مقبولــة لكنها ليســت باملســتوى 
ــدان  ــه البل ــت الي ــي وصل ــوب الت املطل
اآلخــرى، وبالتأكيــد فــأن كل مشــروع 
جديــد يواجــه العديــد مــن التحديــات 
للوصــول الــى نتائــج مقبولــة، وهنــاك 
ــي  ــي وه ــة ناجحــة للشــمول املال جترب
ــون  ــن 02 ملي ــر م ــب اكث توطــن روات
موظــف يف البنــوك ممــا ادى الــى زيــادة 
نســبة االمــان والســهولة بالتعامــل بن 
ــن  ــات م ــة واملؤسس ــن جه ــراد م االف

ــة  ــذه التجرب ــن ه ــرى، لك ــة أخ جه
ــن  ــر ع ــا ال تعب ــا اال انه ــم جناحه رغ
املالــي،  للشــمول  املعنــى احلقيقــي 
وحتتــل اجلزائــر املركــز 141 عامليــا يف 
مؤشــر الشــمول املالــي ، كمــا أن هناك 
تبايــن يف معظــم املؤشــرات يف اجلزائــر 
ــل  ــث وص ــر حي ــد االخي ــال العق خ
ــبة  ــة كنس ــابات املصرفي ــو احلس ممتلك
مــن البالغــن فــوق ســن 15 ســنة 
50.5 %وفوق ســن 25 ســنة 57.5 
% كمــا ان نســبة البالغــن الذيــن 
اقترضــو مــن جهــات غيــر رســمة 
خاصــة 1.5% ونســبة االقتــراض 
 %13.2 واالصدقــاء  العائلــة  مــن 
وهــذا املؤشــر االخيــر يــدل على نســبة 
كبيــرة مــن اجلزائريــن مازالــت تفضــل 
ــاء  ــة واالصدق ــن العائل ــراض م االقت
،كمــا تشــير البيانــات ان نســبة كبيــرة 
مــن اجلزائريــن يفضلــون االقتــراض 
مــن اجلهــات غيــر رســمية وقــد يرجــع 
ذلــك الــى منطــق التركيــز نســبة كبيرة 
ــات  ــراض طبق ــى اق ــوك عل ــن البن م

ــرى ــع دون االخ ــن املجتم ــة م معين
 اذ ان نســبة مــا تشــكله العملــة 
الوطنيــة خــارج اجلهــاز املصــريف تصــل 
ــق  ــى الضي ــى %57 باملعن ــًا ال تقريب
ــًا هــي نســبة  M1 ،وأن %55 تقريب
ــل  ــة داخ ــة الوطني ــكله العمل ــا تش م
الضيــق  باملعنــى  املصــريف  اجلهــاز 
املالــي  الشــمول  ،فتحقيــق   M1
ــى توطــن  ــار املوظفــن عل ــس بإجب لي
عبــر  دفعهــا  مــن خــال  الرواتــب 
نهايــة  ويف  االلكترونيــة  البطاقــات 
الشــهر يســحب كامــل راتبــه، املعنــى 
احلقيقــي للشــمول املالــي هــو ترغيــب 
املواطنــن والتجــار وارتفاع حجــم الثقة 
لديهــم يف العمــل املصــريف بتحفيــز 
االدخــار عبــر ســعر الفائــدة ومــن ثــم 
ســحب النقــود مــن البيــوت وجعلهــا 

ــن  ــريف م ــان املص ــادة االئتم ــة لزي قابل
ــداع،  خــال عمليتــي الســحب واالي
هــذا مــا سيســاهم يف رفــع التعامــات 
ــة  ــل الثقاف ــن عام ــًا ع ــة فض املصرفي
املاليــة ومســاهمته يف ارتفــاع نســبة 
ــل  ــذي وص ــي ال ــمول املال ــر الش مؤش
حســب  البالغــن  ملســتوى  الــى 
احصائيــة البنــك الدولــي، و57% 
املركــز  البنــك  احصائيــة  حســب 
ــادي أن نســبة  هــي  ــري وباعتق اجلزائ
ــى  ــة ألنهــا اســتندت عل نســبة معقول
عــدد احلســابات البنكيــة املســجلة 

ــريف. ــاز املص ــل اجله داخ
وميكــن تســجيل بعــض املاحظات 
اجلزائــر  يف  املالــي  الشــمول  حــول 

ــة: ــاط اآلتي بالنق
ــمية  ــر رس ــات غي ــاك تعام -1 هن
وهــي مشــابهة ملــا تقــوم بــه  البنــوك، 
وهــي تعامــات يرتفــع فيهــا ســعر 
الفائــدة يف الســوق الســوداء ضعــف 

ــة ؛ ــوك اجلزائري ــدة  بالبن ــعار فائ اس
-2 أن نســبة الشــباب البالغــة مــن 
العمــر )35-15( متثــل نســبة عاليــة 
وتصــل الــى اكثــر مــن )%50 ( مــن 
ــدة  ــل قاع ــذا ميث ــكان وه ــوع الس مجم
اساســية وداعمــة لعمليــة الشــمول 
ــات  ــن املؤسس ــر، لك ــي يف اجلزائ املال
املاليــة لــم تســتثمر هــذه الثــروة التــي 
اجلهــاز  داخــل  قــوة  عنصــر  متثــل 

ــريف. املص
-3 نســبة الكثافــة املصرفيــة تقريبــًا 
كل فــرع مصــريف يغطــي )100.000( 
ــاض  ــى انخف ــدل عل ــي ت نســمة، وه
عــدد الفــروع وخصوصــًا يف املناطــق 
ان  علمــًا  احملــدود،  الدخــل  ذات 
املعاييــر الدوليــة تؤشــر علــى ان كل 
فــرع واحــد يغطــي أكثــر مــن)10( 

االف نســمة.
اجلزائــري  املركــزي  البنــك   5-

وذوي  الفقيــرة  الفئــات  يســتهدف 
الدخــل احملــدود وكمــا يوضــح مفهــوم 
االنحســار،  عكــس  وهــو  الشــمول 
لكــن كيــف ستســتخدم هــذه الفئــات 
االدوات املاليــة وهــي تعانــي من ســوء 
توزيــع الدخــل والعدالــة االجتماعيــة، 
اذا نحتــاج الــى تنميــة دخــول االفــراد 

ــل. ــع الدخ ــة يف توزي والعدال
عنصــر  املالــي  االســتقرار   5-
ــو  ــي وه ــق الشــمول املال ــم يف حتقي مه
االدخــار  رغبــات  تتســاوى  عندمــا 
واالســتثمار، والقطــاع املصــريف يعانــي 
اختــال يف هــذا املوضــوع مــن جانــب 
ــك،  ــون و البن ــن الزب ــة ب عنصــر الثق
الثقــة  جنعــل  ان  ميكــن  كيــف  اذًا 
ــار  ــي االدخ ــي جانب ــة وان ننم متبادل
واالســتثمار الن البنــوك هــو وســيط 

بــن املدخــر واملســتثمر.
الــى  حتتــاج  املاحظــات  هــذه 
لتحقيــق  الراميــة  اجلهــود  تكثيــف 
الشــمول املالــي، الســيما وهــو االن يف 
عــداد االهــداف االمنائيــة التي تســعى 
وخصوصــا  حتقيقهــا  الــى  البلــدان 
ــة  ــر الصناع ــى تطوي ــر تســعى ال اجلزائ
ــن  ــن خــال القوان ــة م ــة البنكي املالي
والتشــريعات التــي تســاهم يف حتقيــق  
ــق  ــة وحتقي ــة االجماعي ــة التنمي العدال
التنميــة املســتدامة ،وتوفيــر خدمــات 
ــع  ــات املجتم ــع فئ ــب م ــة تتناس مالي

وزيــادة النمــو االقتصــادي.
الشــمول  بــن  تكامــل  وايجــاد 
كاليــة  التكافلــي  والتامــن  املاليــى 
االســامية  بالصيرفــة  للنهــوض 
ــة  ــروف العاملي ــل الظ ــا  يف ظ خصوص
الراهنــة التــي  أيضــا تشــهدها اجلزائــر 

خاصــة يف ظــل ازمــة كرونــا.

متطلبات تفعيل الشمول المالي في الجزائر في ظل قانون

الصيــرفة االسالميـــة 20/02  
واألفــاق بعد جائحــة كوفيد 19
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شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

فشيئا  شيئا  اجلزائرية  الدولة  تقترب 
اجلزائرية  الدولة  مئوية  بقاء  حتقيق  من 
سنة 2062، هذا احلدث التاريخي ليس 
باألمر الهني، فبقاء الدولة واحلفاظ على 
طابعها اجلمهوري ومؤسساتها السياسية 
محيط  ظل  يف  السهل  باألمر  ليس 
واملساس  والتغير  باالضطراب  يتصف 
الدول حتت عدة مسميات، يف  بسيادة 
الدول  من  العديد  واجهت  الصدد  هذا 
ال سيما دول العالم الثالث عدة حتديات 
فما  تأسيسها  إلى خمسينية  تصل  ولم 
بالك باملئوية، فواجهت حتدي االنفصال 
وبروز دولتني بعد أن كانت دولة واحدة، 
السودان  لدولة  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
التي حتولت إلى دولتني ذات سيادة دولة 
كما  السودان،  جنوب  ودولة  السودان 
حتدي  األخرى  الدول  بعض  واجهت 
احلكم  ذات  واألقاليم  السلطة  تقسيم 
الدولة  سيطرة  عن  وخروجها  الذاتي 
من  عديد  وهناك  األحيان،  بعض  يف 
الدولة وقد  التي تواجه عمر  التحديات 
يصل األمر يف بعض احلاالت بقاءها، 
ميكن  كيف  اجلزائرية  احلالة  ويف  لكن 
العوامل  هي  وما  املئوية،  هذه  استقبال 
أمام كل  الدولة  املساعدة على استمرار 

التحديات املذكورة سالفا؟.
الداخلي  السجال  أن  شك  ال 
منه  الهدف  كان  وإن  يكفي  ال  وحده 
أكثر  وإعطائها  السياسية  احلياة  حتسني 
الراشد،  احلكم  وحتقيق  ديناميكية 

التنمية  عمليات  هو حتقيق  األهم  لكن 
التي  الكبرى  املشاريع  ذات  احلقيقية 
تنقل البالد كلية إلى وضع مختلف متاما 
حيوية  ويعطي  سابقا،  عليه  كان  عما 
لالقتصاد الوطني، وبعد مشروع الطريق 
السيار الذي يربط أقصى احلدود الغربية 
حجم  ورغم  الشرقية،  احلدود  بأقصى 
الفساد  قضايا  أن  إال  الهائل،  امليزانية 
التي حلقته والعيوب التقنية التي مست 
مستوى  إلى  يرق  لم  جعلته  مبصداقيته 
يكن  لم  أنه  من  فضال  التطلعات 
اقتصادي بقدر ما كان طريق اجتماعي 
تستفيد منه الساكنة حتى وإن مت وضع 
يكون  فلن  الستعماله  الرسوم  تسديد 
عائد اقتصادي كبير منه، وعليه ال بد 
للتمييز  أساسية  استراتيجية  وضع  من 
بني املشاريع التنموية الكبرى بني ما هو 
مشروع اجتماعي وبني ما هو اقتصادي، 
امليزانيات  وضع  يتم  املعيار  هذا  ووفق 
وحتديد األولويات، املشاريع االجتماعية 
على  تكون  أن  يجب  ال  لكن  ضرورية 
الكبرى  االقتصادية  التحديات  حساب 
الذي  احلقيقي  الشريان  مبثابة  التي هي 
تتنفس منه الدولة ويساهم يف صيانتها 
وحتقيق العدالة االجتماعية ومبدأ تكافؤ 
الفرص، وبالتالي ميد أكثر من عمر الدولة 
التحديات  أمام  أكثر  تصمد  ويجعلها 
احلتمي  الفشل  وأمام  تواجهها،  التي 
ملشروع الطريق السيار شرق غرب الذي 
أصبح مشروع اجتماعي ولم يساهم يف 

احلركة االقتصادية بالشكل املطلوب ال 
من  حساباتها  مراجعة  الدولة  على  بد 
هو  وما  اجتماعي  هو  ما  وحتديد  جديد 
ولتحضير  الصدد  هذا  ويف  اقتصادي، 
املئوية األولى للدولة اجلزائرية  استقبال 
الشريان  احلياة  بعث شرايني  بد من  ال 

احلديدي والشريان االسفلتي.
من  ميتد  الذي  اجلديد  الشريان 
الشواطئ إلى غاية أقصى نقطة يف اجلنوب 
استراتيجي  مشروع  مختار،  باجي  برج 
يهدف  األولى  بالدرجة  اقتصادي  وهو 
دائم  بخط  باجلنوب  الشمال  ربط  الى 
ويسهل أكثر حركة تنقل املوارد الباطنية 
والطبيعية املوجودة يف املناطق الداخلية، 
إلى املناطق الشمالية إما املصانع الوطنية 
وحتى  األساسية  البناء  ومواد  كاحلديد 
جناحا  عرفت  التي  الزراعية  املنتوجات 
مع  تكلفة  دون  تنقل  بحركة  كبيرا، 
الوقت  ذات  ويف  استمراريتها،  ضمان 
يتم مد املناطق الداخلية بكل ما حتتاجه 
من مستلزمات أساسية فهذا الشريان هو 
ويكون  اجتماعي،  منه  أكثر  اقتصادي 
الستقبال  الكبرى  املشاريع  بني  من 
عن  فضال  اجلزائرية،  التاريخية  املئوية 
توافر جميع الظروف املمكنة لنجاح هذا 
جديدة  مدن  وخلق  احليوي،  املشروع 
منه  يعبر  الذي  اخلط  يف  النمو  سريعة 
من  يضع  كما  احلديدي،  الشريان  هذا 
جهة ثانية الدولة اجلزائرية أمام حتدياته 
اإلقليمية، كدولة لها عمق استراتيجي 

حيوي.
الشريان  فهو  الثاني  الشريان  أما 
الشواطئ  من  ميتد  الذي  اإلسفلتي 
الشرقية إلى أقصى نقطة يف اجلنوب مع 
احلدود اجلزائرية ودولة النيجر، واحلدود 
اجلزائرية الليبية، مشروع ال يقل أهمية 
الشريان احلديدي، وكونه إسفلتي  عن 
لعل  العوامل،  من  جملة  إلى  عائد 
الذي  الكبير  السكاني  الثقل  أبرزها 
الغرب،  يف  منه  أكثر  الشرق  يف  يتركز 
سيما  ال  واملستمرة  الدائمة  واحلركية 
العاملة  الشركات  لتركز  االقتصادية 
واملركبات  جهة،  من  الطاقة  مجال  يف 
فالطريق  أخرى،  جهة  من  الصناعية 
اإلسفلتي املزدوج هو اقتصادي بالدرجة 
إلى  البالد  ينقل  أن  وميكن  األولى، 
النشاط  ويربط  ومتقدم،  أحسن  وضع 
ويجعلها  الشرقية  اجلهة  يف  االقتصادي 
آفاقها  البالد على  أكثر تكامال، ويفتح 
املستقبلية على دول اجلوار ويعزز التعاون 

والتكامل االقتصادي.
من  وغيرهما  املشروعني  هذين  إن 
الكبرى  االقتصادية  التنموية  املشاريع 
بني  من  وضعهما  يتم  أن  يجب 
املئوية  استقبال  لتحضير  األولويات 
اجلزائرية،  للدولة  األولى  التاريخية 
ومبؤشرات اقتصادية واجتماعية مختلفة 

متاما عن الوضعية احلالية.
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مشاريع تاريخية للوصول إلى مئوية الدولة

الطريق السيار شرق غرب مشروع 
اجتماعي وليس اقتصادي

 الشريان الحديدي والشريان اإلسفلتي قاطرة أساسية للعملية التنموية 	
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َلة، األزماُت        يف امُلصِّ
ُتِعيُد إنتاَج َنفِسها يف 
ِبالِدنا! والَظواهُر ال 

َتتطّوُر ِبنِطٍق ِعلميٍّ 
ِبَقدِر ما هَي َنِتيجٌة 

ِلبيَئٍة َتتأّلُف مع األزَمِة 
وَتعُلَها من َصميِم 

َسيُرورِتها؛ يأِتي الِعيُد، 
َفيشتِكي الّناُس الَغالَء 
ويَتكّدُسوَن أمام َمراكِز 

الَبريِد وامُلؤّسساِت امَلاليِة، 
من أجِل سحِب ما أمَكنُهم 
َسحُبه؛ َفتِغيُب احِلكمُة 

وَتتحّوُل امُلناَسبُة من 
ِفرحٍة إلى َغمٍّ وأزمٍة؛ 

وَنفعُل الِفعَل َذاَتُه عند 
، وَفعلَنا  خوِل امَلدرسيِّ الدُّ

مثَل َذاَك يف َرمضاَن؛ 
فاألزمُة ُمرتِبطٌة - 

أساًسا - بَرغبِتنا يف َعدِم 
َتغّييِر َمنظوَمٍة َكاملٍة من 
لوِك وامَلفاِهيم الّتي  السُّ

اسَتوعَبها ُمجتمٌع ال 
َيتحّرُك كِثيًرا يف اتاِه 
ِقَيٍم أكثَر َحداثٍة وأقلَّ 

»َأَزِميٍة«. 
     ُمجتَمٌع - با َيِلُكه 

من ُمؤّسساٍت َرسمّيٍة - ال 
َيسَعى إلى َتغييِر أمناِط 

لوِك امَلألوِف؛ فكاَن من  السُّ
ساُع ُرقعِة  َنتيجِة ذلك اتِّ

األزماِت؛ أزمُة أخالٍق، 
أزمُة ُمؤّسساٍت، أزمُة 

أفكاٍر، أزمُة ُسيوَلٍة، وأزمُة 
َمعرفٍة. واألخَطُر مّما 

ه، أزمُة اسِتكاَنٍة  سَبق كلِّ
إلى امَلألوِف! فَلم َيتحّرْك 

جاُر وامُلتعاِملوَن  التُّ
وَن نحَو  االقِتصاديُّ

َعصرنِة َطرائَق الّدفِع، 
فِع  وَبقيْت آالُت الدَّ

سًة عند  اإللكتُرونّيُة ُمكدَّ
َبريِد اجَلزائِر؛ وهِذه 
قة  أيًضا ِنتاُج أزَمِة الثِّ
امَلوُجودِة بني امُلجتمِع 
ساتِه. وال َيبُدو  وُمؤسَّ

أّن احللَّ َقريٌب نظًرا إلى 
َعدم اجِلدّيِة يف ُمعاجلِة 

امُلشكالِت والّرغبِة يف 
اجِتثاِثها من ُجذوِرها 

بعيدا عن احُللوِل 
الَظرفّيِة؛ 

     َينبِغي َتقيُق َقطيعٍة 
مع ما َتقّدَم َحصُره من 

أمراٍض وآفاٍت َزادْت أزمَتنا 
تعِقيًدا، ِعنَدها َفقط 

يكُن مواجَهُة احَلاالِت 
الّطارَئِة بَنجاعٍة وبأخفِّ 

األضراِر.

بلسان تويقر عبد العزيز

األضحى،  عيد  بناسبة 
املائية  املوارد  وزارة  دعت 
للتضامن الوطني املواطنني 

ليرشدوا استهالكهم املاء. 
املائية،  املوارد  وزارة  قالت 
عن  اتخذت  إنها  أمس، 
املكلفة  املؤسسات  طريق 
تت  العمومية  باخلدمة 
التدابير  جميع  وصايتها 
موارد  حلشد  الضرورية 
حاجيات  لتغطية  كافية 
مؤكدة  املواطنني، 
العقالني  أن االستهالك 
الضمان  يبقي  واملسؤول 
يوفر  مما  التبذير،  لتفادي 
هذا  استهالك  للمواطنني 

املورد احليوي.
أن  الوصية  وأوضحت اجلهة 
الوضعية الصحية واحلرارة 

املسجلة وتغير العادات لدى املواطنني يتسبب يف استهالك استثنائي للماء خالل عيد األضحى، 
ما  وهو  أضحى،  عيد  يوم  أول  صبيحة  خاصة  االستهالك  يف  كبير  ارتفاع  تسجيل  يتم  ما  وعادة 
الصاحلة  باملياه  التزويد  يف  اضطراب  عنه  ينجر  ما  اخلزانات  منسوب  يف  سريعا  انخفاضا  يسبب 
للشرب، داعية وسائل اإلعالم الوطنية للتعاون، وحمل رسالة التضامن هذه لكي يضي أكبر عدد 

من اجلزائريني عيدهم يف أحسن الظروف بهدف استمرارية اخلدمة العمومية للماء.
أحمد بوكليوة

نظم  الذي  الدراسي  اليوم  يف  املشاركون   أّكد 
ضحايا  لكرامة  العاملي  لليوم  إحياء  باجلزائر، 
االتار باألشخاص، على أن حماية األشخاص 
قانونية  مسؤولية  بهم  االتار  جرية  من 
بالتزامات  مشددين  اإلنسان،  كرامة  لصون 
الدولي  املستوى  على  املجال  هذا  يف  اجلزائر 
والذي تعكسه االتفاقيات التي صادقت عليها.
الذي  اليوم  هذا  يف  املتدخلون،  وشّدد 
االتار  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  نظمته 
أن هذه اجلرية  باألشخاص ومكافحته، على 
اعتداء  وتعد  اجلزائري  املجتمع  على  دخيلة 
صارخا على حقوق اإلنسان، وعلى رأسها احلق 
يف احلياة. وحّذروا من خطورة اجلرية وأثارها 

املدمرة على اإلنسان.

من جهة أخرى، قال السفير لزهر سوالم املدير 
العام للعالقات متعددة األطراف بوزارة الشؤون 
من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  إن  اخلارجية 
االتار باألشخاص ومكافحته تعمل جاهدة، 
اللمسات  يف إطار دائرة اختصاصها، على وضع 
املخصص  القانوني  النص  الستكمال  األخيرة 
للوقاية من االتار باألشخاص؛ وذلك متهيدا 
لعرضه يف أقرب وقت ممكن على احلكومة، ثم 
على البرملان للمصادقة عليه، غير أن الظروف 
االستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت 

على وتيرة العمل.
)و.أ.ج(

األزَمــــة

فيما هلَك 11 مريًضا خالل الـ 24 ساعًة األِخيرة

الَجزاِئر ُتحِصي 642 إصابًة 
جِديدًة بُكوروَنا 

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

 كشف الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
642 إصابة جديدة بالفيروس املستجد، ليرتفع إجمالي عدد املصابني  فورار، عن تسجيل 

إلى 28615 شخصا مصابا بالوباء.
وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 11 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي 

عدد الوفيات إلى 1174 حالة.
خ.د

عني الدفلى 

الجيــُش َيقـِضي عــلى إْرَهابيَّيـِن الجيــُش َيقـِضي عــلى إْرَهابيَّيـِن 
بَجبــل بَجبــل »َعمـــــــروَنة«»َعمـــــــروَنة«

يف  عمرونة  بجبل  اثنني  إرهابيني  على  أمس،  يوم  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة    قضت 
والية عني الدفلى. وجرت العملية إثر نصب املفرزة كمينا بجبل عمرونة، بضواحي بلدية 

احلسينية يف والية عني الدفلى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
كما ضبطت املفرزة ذاتها يف العملية نفسها مسدسني رشاشني من نوع »كالشنيكوف« وكمية 

من الذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.
خالد دحماني 

العاصمة

َفتـح َمذبـِح »الحـّراش« 
َيوَمـي ِعيــد األْضَحـى

بوالية  واملسمكة  املذابح  لتسيير  العمومية  املؤسسة   أعلنت 
األضاحي  ذبح  نشاط  ملزاولة  احلراش  مذبح  فتح  عن  اجلزائر 

خالل يومي عيد األضحى.
علم  إلى  ُتنهي  أّنها  للمؤسسة  العامة  للمديرية  بيان  وأوضح 
سيزاول  وأّنه  فتحه،  سيتم  أّنه  احلراش  مذبح  مستعملي  كافة 
للجمعة  املصادفني  املبارك  األضحى  عيد  يومي  خالل  نشاطه 

31 جويلية اجلاري والفاحت أوت القادم على التوالي.
احلراش،  مذبح  مستوى  على  ذاته،  للمصدر  وفًقا  وسيتم، 
استقبال أضاحي املواطنني ألجل ذبحها وتقدمي كافة اخلدمات 
األيام  املذبح نشاطه بصفة عادية خالل  الالزمة، كما يواصل 

املوالية.
توفير  على  الدائم  املؤسسة  سهر  آخر،  جانب  من  البيان،  وأكد 
الضرورية  اخلدمات  لتقدمي  والبشرية  املادية  الوسائل  كافة 

املرتبطة باملرفق العام.
ق.و

زاناِت  حّذَر من انخفاِض َمنسوِب اخلَّ

اِقــي َيدُعـو الُمواطنيـَن إلــى  اِقــي َيدُعـو الُمواطنيـَن إلــى  برَّ  برَّ
ترشيِد ترشيِد اسِتهالِكهم الِمّياَه يوَمي الِعيد!اسِتهالِكهم الِمّياَه يوَمي الِعيد!

الّسفير لزهر سوالم:

َنحَو عرِض الّنِص الَقانوِني للِوقاَية َنحَو عرِض الّنِص الَقانوِني للِوقاَية 
جاِر باألْشخاِص على الُحكوَمِة  جاِر باألْشخاِص على الُحكوَمِة من االتِّ من االتِّ

العاصمة العاصمة 

 ” ”BDLBDL“ َغـلـُق وَكالــِة بنــــك “َغـلـُق وَكالــِة بنــــك
بَشــارع الَعـرِبـي بـن ْمهيــِديبَشــارع الَعـرِبـي بـن ْمهيــِدي

التنمية  بنك  وكالة  بغلق  نعامة،  امحمد، فوزية  سيدي  اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوالي  أمر 
امللية “BDL” املوجودة يف شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة، فورا.

وحسب بيان نشرته املقاطعة يف صفحتها الرسمية عل موقع التواصل االجتماعي “فايسبوك”، 
بنك  وكالة  غلق  األزمة،  بخلية  اإلثنني،  يوم  املنعقد  اجتماعه،  خالل  قرر  املنتدب  الوالي  فإّن 
واحترام  الكمامات  ارتداء  غرار  على  الوقائية،  اإلجراءات  زبائنه  احترام  عدم  بسبب   ”BDL“
مسافة التباعد االجتماعي. كما حّث الوالي املنتدب اللجنة املختلطة ملجابهة وباء كورونا برصد 

املالت التجارية املخالفة للتدابير الصحية وغلقها فورا مع تشميعها وإقرار إجراء عقابي.
األضاحي  بيع  نقاط  جميع  ومحاربة  املوازية  التجارة  على  بالقضاء  نعامة  فوزية  أمرت  كما 
البياطرة  يخص  مداومة  برنامج  تسطير  مع  بيع،  مرائب  لفتح  محاولة  أي  ورصد  العشوائية، 

التابعني للمقاطعة خالل يومي عيد األضحى.
خ.د



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

